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Obr. 1: Mapa Cech s vyznačenim počtu archeologických akcí, podchycených svazkem Výzkumy v Cechách 19931995, podle okresů.
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1. UVOD
Martin Kuna
VÝZKUMY V ČECHÁCH 1993-1995
Svazek Výzkumy v Cechách (WČ, též BZO) 1993-1995 publikuje roční zprávy o výzkumech a pFílohy
k nálezovým zprávám, podané k zápisu do Archeologické databáze Čech do konce května 1996. Zprávy, které došly později, budou samozřejmě také publikovány, a to v nejbližšlm dalšlm svazku.
Tak jako v případě staršich dat, záznamy WČ 1993-1995 nabízíme nejen v tištěné podobě, ale také
na disketě v podobě textového souboru nebo databáze, manipulovatelné pomoci systému ARCHIV.
Systém ARCHIV je k dispozici v odděleni prostorové archeologie ARŮ Praha i s uživatelskou pFíručkou
(M. Kuna - D. Kňvánková - L. Krušinová, ARCHIV 2.0. Systém Archeologické databáze Čech. Uživatelská pFíručka, Praha 1995).
Všem autorům, kteří se svými podklady podflejí na průběžném vytváření databáze, a tím i publikacích
WČ, děkujeme a doufáme, že i nadále budou v této spolupráci pokračovat. Poskytováni údajů o vlastních výzkumech pro centrální databázi chápeme jako výraz jejich odpovědnosti vůči oboru i svým kolegům. Publikace WČ totiž nenl ani mezinárodně prestižním, ani dobře honorujlclm periodikem, a proto
větší užitek z ní majl ti, kteřl ji čtou, než ti, kdo do ní plšI.

ARCHEOLOGiCKÁ DATABÁZE ČECH
Publikace WČ je výstupem z Archeologické databáze Čech, která sleduje vytvoření centrálnlho počlta
registru archeologických výzkumů a nálezů. K polovině roku obsahuje tato databáze kolem 50
tislc záznamů o staršlch i nových výzkumech a nálezech v Čechách. Tato data jsou průběžně k dispozici
komukoliv z českých ar,cheologů - profesionálům, amatérům či studentům; mnozl z nich již databázi intenzivně využívají. Zatímco zpětné zpracování staršlch informaci problhá v současné době péčí pracovnlků odděleni prostorové archeologie Archeologického ústavu v Praze, záznamy o nových výzkumech se opírajl o údaje, přicházejlcí od vedouclch archeologických výzkumů z mnoha archeologických
institucI.
Míra účasti jednotlivých institucí na tvorbě databáze však není, bohužel, zdaleka vyvážená. PFedstavu o tom si můžeme učinit z následující tabulky, v niž shrnujeme počty poskytnutých zpráv pro centrálnl
evidenci podle institucí v posledních 11 letech (Obr, 2; srov. též Obr. 1 a 3). V tabulce vidlme, že
v množství podávaných zpráv existuji mezi institucemi rozdlIy, které nelze vysvětlit počtem pracovnlků
a jistě ani množstvlm skutečně provedených terénnlch akci: jde tedy spíše o rozdfly v ochotě předávat
data než v intenzitě terénnl práce. V některých pFlpadech navlc zřejmě nejde o náhodu, ale dlouhodobý
trend. Neznamená-Ii tento trend trvalou nečinnost v terénu, znamená tedy trvalou lhostejnost vůči dalšlm
potřebám oboru a kolegů (k nimž evidence nálezů a vzájemné poskytování informaci rozhodně patrí) ,
nebo vědomé rozhodnuti nespolupracovat?
Lze si přestavit řadu prlčin, proč se terénní akce některých instituci v centrálnl databázi a ve WČ
objevuji jen s velkým zpožděnlm, v namátkovém výběru nebo vůbec ne. Velká část chybějlclch informaci se pravděpodobně neztrácl úplně a je snad uchovávána v regionálnlch archivech a databázlch,
které možná lépe vyhovuji nárokům jejich uživatelů, ale jsou obtížněji přístupné z jiných regionů a často
vzájemně nekompatibilnl. Souhrn regionálních databázi není zkrátka tím, čim chce být Archeologická
databáze Čech, tedy jednlm datovým celkem, který je snadno přístupný všem archeologům, obsahuje
aktuální informace v jednotné formě a pokrývá rovnoměrně oblast celých Čech .
Archeologická databáze Čech a publikace WČ je jedním z mála projektů, který současnou archeologii v Čechách sjednocuje, a to jak organizačně, tak obsahově. Jen v málokterých evropských zemlch
lze získat tak přehlednou a aktuální informaci v tak velkém geografickém rozsahu, jakou poskytuje pražská databáze a publikace WČ. Přlklad jiných zemi samozřejmě ukazuje i to, že bez této informace se
lze obejit; otázkou však je, zda to je ku prospěchu archeologie. Neochotě některých instituci poskytovat
vlastni data do centrálnl databáze můžeme rozumět i jako nezájmu o data cizl, jako projevu nezájmu
o všeobecné, nadregionálnl otázky českého pravěku a středověku, které bez celkového a aktuálnlho
přehledu lze stěžl řešit. Je tedy uvedená tabulka nejen dokladem mal~ ochoty se domluvit, ale i svědec
tvím regionalizace a provincionalizace české archeologie?
čového
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ARCHEOLOGICKÁ DATABÁZE ČECH: VÝZKUMY Z LET 1985-1995 (stav k 6.6.1996)

------------------------------------------------------.-._------------------------INSTITUCE

R_85 R_86 R_87 R_BB R_89 R_90 R_91 R_92 R_93 R_94 R_95 CELKEM

ARCHAIA Praha
ARÚ/ÚAPPSZČ Most
ARÚ PLzeň
ARÚ Praha
FF UK Praha
Geofyzika Praha

6 39 90
34 45 164 27 28 30 14
90 113 41
61
22 10 24 43 82 24 36
22 21
132 230 339 222 208 239 227. 159 129 168 213
1
4
3
5
5
8
28 29·
11
1
1
3
3 63 10 39 50 32 22
3 10
30
8
1
1
2
2
2
2
2
12
5
5
6 10
11
5
7 58 124 160 192 63
2
6
1
2
6
1 30 21
5
4
1
3
2
2
2
2

JČK/ÚZV Č.Budějovice

KPR Praha
M Benešov
Beroun
Brandýs n.L.
Čelákovice
Český Krumlov
Děčín

Domažlice
Havl íčkfiv Brod
Cheb
ChOlll.ltov
Jablonec n.N.

1
3

Jičín

ZČM Plzeň

CELKEM

23

18

47

35

3
2
17
1
16

1
1
35
2
13

12
6
20
3
1

20
10

8
30

8

5

25
26
2
5

9

Jindř.Hradec

M KarLovy Vary
MKladno
M Klatovy
M Kol in
M Kutná Hora
M Liberec
M Li toměři ce
K Louny
M Mladá Boleslav
M Nymburk
M Pardubice
M Písek
M Poděbrady
M Prachatice
M Pi'íbram
M Rychnov n.K.
M Strakonice
M Tábor
M Teplice/BíLina
M Turnov
M Ústí n.L.
M Varilerk
M Žatec
MM Praha
MVČ Hradec Králové
NM Praha
NTM Praha
Pi'F UK Praha
PÚ Č.Budějovice
PÚ Pardubice
PÚ Plzeň
PÚ Ústf n.L.
PÚPP Praha
SM Roztoky
ÚAPPSČ Praha

16
1
2

14

135
647
284
2266
94
5
270
8
4
54
604
17
52
10
1
6
7
1
156
10
7

2
7

66
92
115
24
89
19
11
3
6
141
44
53
56
13
122
12
127
48
26
1
39
80
725
79
31
11
25
12
90
47
266
15
42
253

606 787 948 683 672 797 768 468 565 564 563

7421

8
7

2
17

9

10
8

15
1

13
6

19
3

1
33
2

1
12
15

1
12
10

4

5

7

12

2

39
2
10

3
1
26
2
2

7

5

2

2
8
2

1
9

1
2

26
2
12

10

13
3

15

31

17

2

15-

8
3
10
2
12
1
2

1
2
1
4
3
21

8
5
47

5
3
6
2

61
10
1
5

12

11
1

13
2
3

1
1
10
8
92 109
1
2
8
3
1
1
3

6
2
82
11

2
2
28
3

6
3
34

8
3

15
6
18
1

15
15
24

10
9
2
11
30
2

20

9

20

26

22

15

7
7
4
4
6
1
107 170 105
6
9
13
5
6
8
6
20

2
15

5

1
13
3

9

12
3
21
4
5

11
2
25

1
7
3

2
2
15

16

17
7

16

9

11

1
3
5
1
29
1
11
22

21
7
3
7

8

1
3
5
6
37
·4
29
64

2
38

Obr. 2: Tabulka četností archeologických akci, podchycených Archeologickou databázi Čech, podle instituci a let.
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Ať je tomu jakkoliv, nerovnoměrnou účasti na tvorbě databáze trpí vzájemná informovanost archeologu v Cechách a doplácejl na ni zejména ti, kteří do databáze přispívají, avšak marně čekají na obdobné informace z jiných regionu. Trpí tím ovšem i litera zákona, která oprávněným institucím ukládá povinnost pruběžně poskytovat informace o všech svých terénních akcích. Východiska z této situace mohou
být ruzná, ale mělo by se o nich otevřeně diskutovat, nikoliv přecházet současný stav mlčenlm či poukazem na nedostatek času . Z institucí, z nichž trvale přichází jen zlomek očekávaných údaju, bychom proto
uvltali alespoň jasné slovo, čIm je jejich zdrženlivost způsobena, jejich názor na současný způsob tvorby
databáze a zveřejňovánI dat, případně formulaci alternativní představy, jak lépe zorganizovat informační
systém archeologických výzkumů a nálezů.
,

"

o

POZNAMKY K PODAVANYM PODKLADUM
Podklady pro databázi a publikaci wC se předávajl na formuláři Zpráva o archeologické akci (ZAA),
který buď vystupuje jako samostatná roční zpráva o výzkumu, nebo je přílohou rozsáhlejší nálezové
(investorské) zprávy. Lze konstatovat, že formuláře ZAA se již "zabíhají", stávají se standardním prostředkem sběru dat a většina autorů předává informace v podobě přehledně vyplněného formuláře
s věcně správným využitím rubrik a heslářů. Za tento stav je redakce velmi vděčna, neboť čím přesněji
je formulář vyplněn, tím rychlejšl a snadnější je jeho převod do počítače a tím více času zbývá na celkové zpracovánI a editaci databáze. V otázce předávánI dat bychom chtěli poukázat jen na několik bodů:
ix

(i) Formulář ZAA nelze nahradit žádnou jinou formou podáni; nálezové zprávy nebo investorské zprávy
podané bez vyplněného formuláře ZAA nemohou být redakcI databáze excerpovány, a tudiž ani zapsány do databáze.
(i i) Redakce pros! přispěvatele, aby formuláře ZAA, pokud jsou přflohou nálezové
posflali společně s touto zprávou; omezi se tim počet připadných nedorozuměni.

či

investorské zprávy,

(iii) Pnspěvatele bychom chtěli požádat, aby k formulářům ZAA přistupovali jako ke skutečným podklapro databázi, nikoliv jen jako k administrativnlm "průvodnlm listům" připadné rozsáhlej$í zprávy,
a aby proto formulář ve v$ech rubrikách skutečně vyplnili a neodkázali jen na přiloženou zprávu vět$iho
rozsahu. Ani v těchto při pad ech nemůže redakce nálezové či jiné zprávy sama excerpovat. .

dům

(iv) Při vyplňováni formulářů ZAA je nutno důkladně zvážit prostorové určeni akce a jednotlivých komponent. V tomto ohledu doporučujeme:
- jako akci chápat jen prostorově souvislý celek terénnich pozorování (určitý bod, linii, plochu); probihá-li
během jedné akce výzkum na několika vzájemně vzdáleněj$!ch bodech (plochách), přistupovat k jednotlivým bodům (plochám) výzkumu jako k samostatným výzkumům (a vyplnit pro ně samostatné formuláfeZAA);
- probíhá-Ii výzkum v několika velmi bHzkých bodech (např. v malých sondách na jedné městské parcele), vymezit akci plochou celé parcely, přičemž jednotlivé chronologické komponenty se vztahují k celému výzkumu. V opačném případě, tj. pokud je akce vymezena několika souřadnicemi, které mají status
bodů, dostává každý z bodů vlastni čislo PIAN a každá chronologická fáze zji~téná v každém z bodů
mus/ být popsána jako zvlá~tn/ komponenta (počet komponent se pak rovná počtu fázI krát počet bodů;
souhrnný popis komponent není možný).
prostorovém určeni akce již nelze použ/vat pfibližné soufadnice, přidělované dřive jednotlivým
zkoumaným lokalitám jako celkům. Zásady současného přístupu k databázi směřují nejen
k orientačnímu podchyceni polohy nalezi$tě, ale pokud možno k přesnému vymezení polohy výzkumu
v rámci nalezi$tě.
(v)

Při

dlouhodobě

(vi) Do rubriky "LOKALlZACE/OKOLNOSTI. .. " patří jen základni údaje, nikoliv detaily
kopu pro kabel atd.). Tyto údaje mohou být uvedeny v rubrice "POZNÁMKA".

(např.

hloubka vý-

(vii) V rubrice "POZNÁMKA" neopakujte informace, které jsou obsaženy v jiných rubrikách, např. výčet
objektů a nálezů. Duplicita údajů zbytečně zvy$uje rozsah publikace, již nynl značný.

HESLÁŘE
Při při pravě předloženého svazku WČ byly doplněny některé výrazy do heslářů systému ARCHIV.
Významněj$f

je pouze

doplněk hesláře

"DRUH AKCE", který nyni zahrnuje i výrazy:

75 průzkum detektorem kovů,
81 samostatný odbomý posudek.
Výraz "81" použfváme tehdy, pokud samostatné (dodatečně) předáváme do archivu ARŮ odborný
posudek (např. petrografický, metalografický) k materiálům z výzkumu, popsaného v jiné zprávé Uiž zapsaného do databáze). Oba výrazy lze používat při vyplňováni formulářů, při zápisu přímo do počitače je
nutné výrazy napřed doplnit do přislu$ného hesláře, nebo instalovat novou verzi hesláře, kterou lze obdržet v ARŮ Praha. V dal$1 verzi systému ARCHIV počitáme s roz$ířením heslářů nemovitých objektů a
předmětů a s doplněnim jmen moravských archeologických kultur.

POZNÁMKY KE STRUKTUŘE PUBLIKACE
Struktura výstupní sestavy pro tisk WČ zůstala od předchoziho svazku takřka beze změn . Chtěli bychom poukázat jen na několik detailů, které nebyly dřive vysvětleny :

x

(i) Komponenty akcí nesou ta označení (A,8,C ... ), která jim přidělí autor záznamu zapsáním do přislu~
ného řádku formuláře. Při výběru a tisku dat se ov~em komponenty vypisují v chronologickém pořadl;
proto někdy pořadí komponent v publikaci neodpovldá pořadí znaků v abecedě.
(ii) Komponenty se vypisuji v chronologickém pořadl, které je stanoveno v přlslu~ném hesláři. V tomto
hesláři následuji obecněj~1 pojmy vždy až po příslu~ných výrazech dílčiho významu (např. "eneolit" je na
konci série začínajíc I "jordanovskou kulturou" a končlcí "mlad~im eneolitem"). Jelikož autorem zvolený
výraz nemusi vždy přesně odpovidat jeho záměru, může dojít ke zdánlivě nelogickému pořadí komponent, jako např.

B: NOVOV~K 2 (18.-19. stol.)
A: STŘEDOV~K-NOVOV~K (15.-16. stol.).
Toto pořadí ov~em odpovldá logice klíčových slov. Výraz "středověk až novověk" totiž logicky zahrnuje i pojem "novověk 2" a je proto umístěn jako druhý. Autor zde tedy měl komponentu A raději rozdělit na
dvě komponenty, "vrcholný středověk 2" a "novověk 1", nebo použít výraz "přechod VS.2-novověk".
V obou připadech by pak pořadl hesel odpovídalo skutečnému chronologickému pořadl komponent.
(iii) V rubrice "UT' následují za odkazy na literaturu i čisla jednací nálezových zpráv a hlá~ení v archivu
nálezových zpráv ARŮ Praha, případně v jiné instituci. První z čísel označených "ARŮ Praha" je vždy
člslem samotného formuláře ZAA, který sloužil jako podklad záznamu, ostat",í člsla jsou čisly dal~ích
zpráv, na které formulář odkazuje.
(iv) Rubrika "ZAPS" je v textu vyti~těna jen u těch záznamů, v nichž autor zápisu nenf totožný s autorem
výzkumu.
(v) Pro WČ 1993-1995 jsme připravili mapové přílohy, na kterých je orientačně (vždy jednim bodem)
výmezena poloha v~ech katastrů, citovaných v tomto svazku. Mapy jsme z technických důvodů museli
rozdělit podle krajů, v některých připadech i okresů (katastry, které jsou vyneseny na mapě kraje bez
čisel, jsou uvedeny s čísly na mapě příslu~ného okresu). Odkazy na mapy a čísla katastru jsou obsaženy v Rejstříku katastrů na str. 337; odkazy na jména katastrů jsou v Rejstříku map na str. 343. Omlouváme se za některé nedostatky, způsobené počitačovou přípravou map, např. překrývani některých
značek s čísly a nepřesný průběh hranic okresů vzhledem ke katastrům (např. mapa 28), způsobený
digitalizaci map v různých měřítcích.
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REGISTRACE TERÉNNíCH AKCí
V LETECH 1993-1 995

ADAMOV . okr.České Budě j ovice
[408]
AKCE Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
~ Rekonstrukce kabelových rozvodfi v obci, podél stávajících komunikací.
PIAN 116/P/1; ZM10 32-22-04; koor. 075:147 072:167 082:167 082:145.
POZN Souběžný archeologický dozor při pokládce kabelfi v obci. Kabelové vedení přivedeno z města Rudolfov
podél hlavní komunikace. V obci kabely ukládány podél chodníkfi a silnic. Dosažená max. hloubka
výkopfi 0,8-1,0 m.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 473-487.
LIT. ARÚ Praha 1755/96.
2
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU . okr.Písek
[400]
AKCE Durdík T. (ARU Praha); 1993 (24.-25.VIII.); vizuální prfizkum/stavebně historický prfizkum/povrchový
sběr.

~

Hrad Újezdec, ostroh nad levým břehem Vltavy.
PIAN 32/B/1; ZM10 22-42-16; koor. 163:203.
POZN Komplexní povrchový prfizkum a zaměření zbytkfi hradu v Újezdci, provedené na základě objednávky OÚ
Písek. Zbytky hradu jsou dnes zastavěny několika usedlostmi a byly ještě v tomto století těžce
poškozeny bořením, především zbytkfi věze. Přesto se v dnešní zástavbě podařilo základní dispozici
hradu vcelku spolehlivě rozeznat a dokumentovat. Závažné zjištění představuje nález částí ostění
gotického kružbového okna v domě čp.1, resp. na jeho zahradě. Prohlédl jsem též několik sběrfi.
P.Brom nalezl při výkopu septiku zlomky velké zásobnice a vrcholně středověkých nádob. V majetku
ing.Šmelhause se nachází kvalitní kolekce z domu čp.1 a ze stráně pod ním obsahující i materiál
13.století. Množství drobných střepfi od 13.století po novověk, pocházejících od řeky pod hradem a z
okolních polí, vlastní i p.Venuš. Výsledky prOzkumu umožňují posunout vznik hradu již do 13.století
(prvé zmínky pocházejí až z 1.poloviny 14.století). Ukazují též, že se jednalo o výstavný objekt
příslušející královskému typu s obvodovou zástavbou. Nálezy architektonických článkO v rámci nově
zbudovaných usedlostí. Kolekce zlomkO keramiky ze 13.-16.století (vlastní jejich nálezci).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 386; obj, zdivo, příkop; nál. kámen archit.článek - ostění okna; keramika - zlomky • .
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 386.
LIT Durdík T., Kašička F., Nechvátal B. 1995 (Hrady, hrádky a tvrze na Písecku); ARÚ Praha 2628/93.
ULOŽ Sbírka p.Broma (čp.13), ing.Šmelhause (čp.1) a p.Venuše (čp.2).
ANDĚLSKÁ HORA ~ okr.Karlovy Vary
Durdík T. (ARU Praha); 1993; identifikace lokality.
LOKO Hrad Andělská Hora.
PIAN 14/B/1; 2M10 11-23-05; koor. 340:313.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad;
LIT. ARÚ Praha 1084/93.

[833]
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ARNOLTICE . okr.Děčín
[800]
Rosenkranc M.; 1988; povrchový sběr.
Mezi stodolou a farou čp.1 na farní zahradě.
145/0/2; 2M10 02-23-10; koor. 088:061.
Do muzea v Děčíně byl předán nález středověké keramiky, kterou nacházel M.Rosenkranc při rytí
zahrady fary u kostela v Arnolticích. Nález pochází z povrchového sběru a obsahuje kromě zlomku
dlaždice rOznorodé zlomky keramiky. Soubor je možno datovat orientačně od 14.stol. až do novověku.
Ves Arnoltice má první bezpečnou písemnou zmínku o farním kostele z poloviny 14.stol. Nález tedy
doplňuje písemné zprávy o stáří obce.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 345; nál. keramika - zlomky; keramika
- zlomek dlaždice.
LIT. ARÚ Praha 4977/95.
UlOž M Děčín, 35/95.
ZAPS Pažourek V.
5
BAKOV NAD JIZEROU . okr.Mladá Boleslav
~ Čtverák V. (ARU Praha); 1993 (17.111.); vertikální řez;

[349]

lOKO Krajem chodníku od pošty přes železniční traf směrem k dálnici.
PIAN 21/l/2; ZM10 03-33-15; koor. 111:258 119:247 120:240 117:208 118:208 117:196.
POZN Na základě informací z referátu záchranného oddělení jsem dne 17.3.1993 provedl pr~zkum rýhy pro
dálkový optický kabel. Vyhloubená část prochází intravilánem. Šířka pr~kopu cca 30 cm, hloubka
pr~kopu 40-50 cm. Zatím byla vykopána část trasy v délce 1,5-1,6 km. Valná část pr~kopu je
zahloubena do navážek nebo planýrek. Pouze asi na desetimetrovém úseku bylo patrné podloží. Nebyly
zachyceny archeologické situace. Pokračování stavby budu i nadále sledovat.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 220-224.
LIT. ARÚ Praha 842/93, 4385/95, ÚAPPSČ Praha NZ 154/93.
6
BDENĚVES , okr.Plzeň-sever
[841]
AKCE Metlička M.,Metličková J. (ZČM Plzeň); 1994; vertikální řez.
LOKO "Potoční díl".
PIAN 104/L/2; ZM10 11-44,14; koor. 357:009 365:010 370:003.
POZN Při stavbě 1.etapy vodovodu byly na jižním okraji obce zjištěny 4 pozdně halštatské az casně
laténské zahloubené objekty a stejně stará kulturní vrstva, kterou bylo možno sledovat v obou
stěnách výkopu v délce cca 120 m. Horní úroveň kulturní vrstvy byla v hloubce 70-80 cm pod úrovní
terénu a její mocnost dosahovala až 45 cm.
KOMP A: OBD. HaD AŽ LtA; akt. sídLištní; areál sídliště rovinné; n.v. 325-327; obj. jáma (4), vrstva (1);
nál. keramika - zlomky; mazanice; kosti zv.
LIT. ARÚ Praha 106/96.
ULOl ZČM Plzeň, RP 94/22.
ZAPS Metl ička M.
BDENĚVES , okr.Plzeň'sever
[910]
Metlička M. (ZČM Plzeň); 1995; vertikální řez.
JZ okraj obce.
102/L/2; ZM10 11-44-19; koor. 398:348 397:340 392:339.
Ve výkopu pro vodovod pro obec Bdeněves jsme na západním okraji Kozolup zachytili v délce více jak
140 m kulturní vrstvu. U dna výkopu širokého 60 cm a hl.110-120 cm byla v obou stěnách patrná horní
úroveň kulturní vrstvy. Vzhledem k položenému potrubí se nepodařilo zjistit její celkovou sílu.
Maximální zjištěná síla dosahovala 30 cm. Sběrem v hromadách hlíny byl získán soubor mazanice,
keramiky a štípané industrie datující kulturní vrstvu do neolitu.
KaMP A: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál 'sídliště rovinné; n.v. 326-328; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky nádob; mazanice; kámen-ši - industrie.
LIT. ARÚ Praha 102/96.
ULOZ ZČM Plzeň, RP 95/7.
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BDENĚVES . okr.Plzeň-sever
Metlička M.,Metličková J. (ZČM Plzeň);

[850]
1995 (2.111.); vertikální řez.

Ostrožna nade Mží.
98/L/2; ZM10 11-44-14; koor. 218:018 226:017 231:015.
Na ostrožně nade Mží cca 800 m západně od okraje Bdeněvsi byl v pr~kopu pro elektrické vedení
zachycen sídlištní objekt v délce 430 cm a hl.45 cm s úlomky mazanice a keramiky, která objekt
datuje do pozdní doby halštatské. Na mírném východním svahu v délce 70 m byla porušena horní partie
kulturní vrstvy. jejíž největší zjištěná síla dosahovala 20 cm se zlomky mazanice a keramiky.
Materiál lokalitu datuje do pozdní doby halštatské.
KOHP A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ (ha.d): akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 352-364; obj_ jáma (1),
vrstva (1); nál. keramika - zlomky nádob: mazanice - zlomky; kosti zv.; kámen-dž - drtič.
LIT. ARÚ Praha 107/96. 54/95.
ULOl ZČM Plzeň, RP 94/21.
ZAPS Metl i čka M.
9
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BDÍN . okr.Rakovník
[752]
Venclová N. (ARÚ Praha); 1994 (XI.-XII.); vertikální řez.
Rýha ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou, břehy Bakovského potoka a sv konec návrší Opuka.
85/L/1; ZM10 12-12-23; koor. 449:090 451:039 457:038 455:008 458:032.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
~ ARÚ Praha 1588/95, NZ 3188/95.
10 BDÍN . okr.Rakovník
[735]
AKCE Venclová N. (ARÚ Praha); 1994 (10.-18.XI . ); vertikální řez.
LOKO Rýha ropovodu Ingolstadt - Kralupy n.Vltavou, nad levým břehem Bakovského potoka (Na rovinách), sv
obce Bdín.
PIAN 82/L/l; ZM10 12-12-24; ~ 007:054 090:109.
~ A: D.LATÉNSKÁ (la.b-c); ~ výrobní; areál sídliště rovinné; pian 83/L, 010:056 013:058; ~
374-375; obj. jáma (2); ~~ švartna - odpad výr., polotovar (xx): struska - železná (x).
2

LIT. ARŮ Praha 1587/95, 7265/94.
ULOŽ ARŮ Praha, 162/94.
11
BEČOV , o.Blatno , okr.Chomutov
[856]
AKCE Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1993 (8.V.); vizuální prBzkum/povrchový sběr.
LOKO Pramenná pánev několika levobřežních přítokB potoka Kamenička.
PIAN 13/0/2; ZM10 01-44-05; koor. 436:161_
POZN společně s několika dobrovolnými pracovníky jsem prováděla povrchový prBzkum v okolí Skleněného
vrchu, ležícím severně od Chomutova. Pozornost byla přednostně zaměřena na široké sedlo SVod
Skleněného vrchu, kde pramení více bezejmenných potokB (svahy dnešního Skleněného vrchu s ohledem na
geomorfologické podmínky nejsou vhodné pro výrobní i sídelní objekty). V okolí prameniště
nejzápadnějffiího potoka se podařilo zaregistrovat v terénu narušeném lesní cestou a vývraty hojné
nálezy zlomkB pánví Ci se zbytkem skloviny), zlomky vrcholně středověké keramiky a skleněné kapičky.
Existence sklárny v tomto prostoru je tak bezpečně prokázána. Nepodařilo se pouze přesně lokalizovat
polohy zbytkB výrobních objektB (pecí). V nálezovém souboru převažují zlomky pánví, keramika je
dosti nevýrazná a nelze provést spolehlivé časové zařazení sklárny. Bude zapotřebí zjistit vlastníka
lesa i jeho záměry s dnešním mrtvým porostem.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; n.v. 785; nál. keramika - zlomky nádob a
sklářských pánví (x); sklo - skleněné kapičky, sklovina.
LIT. ARŮ Praha 306/93.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, př.č. 6/93.
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BEČOV , o.Blatno , okr.Chomutov
Křivánek R. (ARŮ Praha); 1995
Levobřežní přítok Kameničky.

o.Blatno , okr.Chomutov

Křivánek R.,Černá E_ (ÚAPPSZČ Most); 1994 (18.-19.1.); geofyzikální prBzkum.

[040]

levostranného přítoku potoka Kamenička v J svahu údolí.
13/0/2; ZM10 01-44-05; koor. 436:161.
Geomagnetické měření na odlesňováním ohrožené ploše za účelem identifikovat očekávané relikty
středověké sklářské činnosti. První rekognoskační měření proběhlo již v prosinci 1993. Byl užit
protonový magnetometr PM-2. Z výsledkB měření vyplývá, že na ploše se nevyskytují výrazné zdroje
magnetických anomálií, jedinou anomálií až 50nT je nespojitá anomálie při JZ okraji měřené plochy
částečně korespondující se zarostlým kopečkem ve velice členitém terénu, která mBže být i projevem
blíže nespecifikovatelného objektu středověkého sklářství, ale nelze vyloučit ani její recentní
pBvod.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 785; obj, m.výroby-sklo.
LIT. ARŮ Praha 606/94.
ZAPS Křivánek R.

KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

Prameniště

[710]
(23.IV.); vizuální prBzkum/povrchový sběr.

13/0/2; ZM10 01-44-05; koor. 436:161.
Kontrola lokality zaniklé středověké sklárny povrchovým prBzkumem. Pro výrazné změny terénu
skrývkami a výsadbou lesního porostu již nemohou být pravděpodobně zničené sklářské pece blíže
identifikovány. Lokalitu lze doložit pouze sporadickými povrchovými nálezy.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 785; nál. keramika - zlomky (xx);
keramika - zlomky pánví (X); sklo - kapičky (xx) .
ARŮ Praha 2123/95.
ŮAPPSZČ Most, př.č. 52/95.
Černá E.

BEČOV NAD TEPLOU , okr.Karlovy Vary
[018]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (8_VIII.); vizuální prBzkum/orientační zjištění.
Hrad Bečov.
l/B/l; ZM10 11-23-18; koor. 400:129.
Dne 8.8.1993 jsem navštívil hrad Bečov. Shlédl jsem na horním nádvoří výkopy prováděné kastelánem za
účelem nalezení studny, které doposud dosáhly úrovně novověké dlažby. Tyto výkopy dle sdělení
kastelána sleduje Dr,Kamenická. Shlédl jsem dále novověký materiál získaný při úpravě cestičky na
terasách zahrady dolního zámku. Stav hradu je jinak setrvalý bez rušivých zásahB.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 530.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 530; obj, dláždění.
LIT. ARŮ Praha 2456/93.
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15 BEČVÁRY , okr.Kolín
AKCE Sedláček Z. (M Kolín); 1995 (31.1.); vertikální řez.
LOKO JV část intravilánu obce.
PIAN 218/L/l; ZM10 13-32-12; koor. 187:131 186:124 186:108.
POZN Archeologický dohled při výkopech pro kabely NN. Negativní
3

[935]

zjištění.

F_Dvořákem uváděné sídliště

z

doby hradištní v intravilánu obce nezasahovalo
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 325-337.
LIT. ARŮ Praha 2381/95.
-ZAPS Valentová J.

zřejmě

do její JV

části .

BĚHÁNKY , o.Dubí , okr.Teplice
[944]
Zicha S. (Košfany): 1993 (30.IX.); pr5zkum detektorem kovB.
Strážný vrch.
206/0/3; ZM10 02-32-08; koor. 113:253.
Dne 31.4.1994 byla archeologickému oddělení muzea v Teplicích předána panem S.Zíchou z Košfan
(o.Teplice) bez bližších podrobnějších údajB zdobená litá bronzová či cínová (1) rolnička. Pan Zícha
ji nalezl pomocí minohledačky. K rolničce přiložil lístek s údajem "horní část ohrady"; nález
pochází z 30.9.1993, "hloubka 10 cm".
KOMP A: VS-NOVOVĚK; n.v. 460; nál. kov - bronzová nebo cínová rolnička.
LIT. ARŮ Praha 7359/94.
-ULOl M Teplice - zámek Bílina, sáček Č. 5, reg.č. 2/94.
ZAPS Rusó A.
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BECHYNĚ , okr.Tábor
[300]
Militký J.,Beneš J. (JČM České Budějovice); 1993 (3.-4.VIII.); vertikální řez.
Dvur domu čp.148 na náměstí TGM.
39/0/2; ZM10 22-42-08; koor. 050:021.
Ve dvorním traktu byla v d5sledku rekonstrukce domu zachycena J.Benešem stratigrafie z velké části
již zničená výkopem.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 408-409; obj. souvrství; nál. keramika zlomky (xxx); železo - zlomky (x); kámen-bn - (1); mazanice; stříbro - 1 mince (Jiří z Poděbrad
1460-1468) •
B: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 408-409; obj. souvrství.
ARŮ Praha 7706/94.
JČM České Budějovice, č.sáčk5 1093-1103/93.
Militký J.

BĚLÁ

POD

BEZDĚZEM ,

Prostředník

okr.Mladá Boleslav
J. (M Turnov); 1993 (VII.-XII.); vertikální

[834]
řez.

Hradební ul.
32/L/2; ZM10 03-33-08; koor. 078:116 091:107 120:102.
Dohled při hloubení pr5kopu kanalizace bez archeologických situací.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 270-284; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 158/94.
.
M Mladá Boleslav.
BĚLÁ

POD BEZDĚZEM , okr.Mladá Boleslav
[828]
J. (M Turnov); 1993 (VI.-XII.): vertikální řez.
Mírové nám., Česká a Mělnická ul.
31/L/2; ZM1D 03-33-08; koor. 066:142 096:123 115:116.
Dohled při hloubení prukopu kanalizace bez archeologických situací.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 293-302; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 158/94.
M Mladá Boleslav.
Prostředník

BĚLČICE , o.Ostředek , okr. Benešov
[833]
Brych V. (NM Praha); 1993; náhodný nález při terénním zásahu.
Nálezce E.Fábik, čp.ll.
22/0/2; ZM10 13-33-03; koor. 114:023.
Při zahradnických pracích těsně pod úrovní terénu došlo pravděpodobně k narušení raně novověké
vrstvy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 445; nál. keramika zlomek.
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídLištní: areál sídliště; ~ 445; nál. keramika - 50 zlomk5;
keram.tech. - 30 zlomku kachLu.
LIT. ARŮ Praha 831/95.
UlOž NM Praha, persp.M Benešov.
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21
BĚLEČ , okr. Tábor
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (3.VIII.); identifikace lokaLity.
lOKO Hrad Šelmberk.
4

[841]

PIAN 16/B/1; ZM10 23-11-23; koor. 241:178.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 490; obj. věž (1), palác (2), dBm
zděný (X), hradba (x), příkop (x), studna (1).
LIT. ARŮ Praha 3559/95.
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BENEŠOV NAD PLOUČNICí , o.Benešov nad Ploučnicí , okr.Děčín
NZ [057]
Henig Z. (PŮ Ůstí nad Labem); 1992 (25.IX.); náhodný nález při terénním zásahu.
Parkoviště Vod dolního zámku v Benešově nad Ploučnicí.
144/0/1; ZM10 02-23-25: koor. 416:142.
25.9.1992 informoval vedoucí správy zámku v Benešově nad Ploučnicí pan Z.Henig o nálezu většího
množství keramických fragment6 při výkopu na parkovišti pod dolním zámkem za hotelem Slovan. Při
ohledání situace, provedené tentýž den, bylo zjištěno, že při bagrování rýhy pro položení
vodovodního řadu došlo k narušení střepiště středověké hrnčířské dílny, ležící pravděpodobně v
blízkosti nálezu. Pan Henig provedl sběr na výhozu zeminy a zabránil dalšímu rabování v profilu
dětmi, které jej podhrabaly do hloubky asi 1 m. Tato činnost znemožnila dokumentaci profilu. Z
dochovaného stavu se dá usoudit, že výkop nedosáhl svým dnem podloží. Střepiště (keramika obsahuje
žárem destruované nádoby), leželo na nezjištěné podložní vrstvě jako hromada, překrytá později
hlinitou p6dou, dosahující až pod bázi současné úpravy parkoviště.
A: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. výrobní; areál město; n.v. 208; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky.
ARŮ Praha NZ 590/93.
M Děčín, A 2500-A 2894.
Gabriel F.
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BEROUN . okr.Beroun
[013]
Benková I. (M Beroun); 1993 (27.IX.-15.XI.); vertikální řez.
Biřická ul., rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě.
98/L/2; ZM10 12-41-12; koor. 122:248 124:241.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. komunikace; areál město; n.v. 222; obj, vrstva; nál. keramika zlomky: dřevo - 3 k6ly.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.): akt. komunikace; areál město; n.v. 222; obj. vrstva; nál.
keramika - zlomky; k6že; kosti zv.; železo - podkova, část obruče z kola.
LIT. ARŮ Praha 1390/94.
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BEROUN , okr. Beroun
Benková I. (M Beroun); 1993; vertikální řez.
Jenštejnský dam, Husovo náměstí 87. Oprava schodiště v budově muzea (snížení podlahy).
95/0/2; ZM10 12-41-12; koor. 125:231.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 220; obj, vrstva; nál. keramika - zlomky (x).
ARŮ Praha 2042/94.

[824]
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BEROUN , okr.Beroun
[811]
Benková I. (M Beroun): 1993 (15.VI.); vertikální řez.
Náměstí M.poštové, vodovodní přípojka.
97/L/2; ZM10 12-41-12; koor. 109:225 110:220 111:220.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 227; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x): kosti
zv.
LIT. ARŮ Praha 2043/94.
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BEROUN , okr.Beroun
[828]
Ježek M. (ARŮ Praha); 1993; plošný odkryv; anal. osteologická, paleobotanická, parazitologická.
Stavba obytných dom6 na 8 parcelách v historické části města.
94/P/l; ZM10 12-41-12; koor. 133:224 141:227 143:222 135:219.
Osm parcel v Havlíčkově ulici (JV část historického jádra). Systematicky zkoumány 3 parcely, zbylá
plocha sondována řezy. Na ppč.l07/8 několik objekt6 (pec, studna, exploatační jáma, zahloubený
objekt neurčité funkce) z počátku 14.stol. Předstihový záchranný výzkum JV části historického jádra
města. Areál byl zkoumán na 4 větších sondách - plochách (plocha A,B, sonda a,B), i několik menších
sond bez pojmenování. Plocha A byla rozložena na parcele čp.112. V přední části parcely, při uliční
čáře byly odkryty vrstvy a objekty ze 14.-16.stol. V nitru parcely na podloží byly vrstvy 16.stol.
Na profilech byly patrny stopy katastrofálních požár6 Berouna, datovaných do let 1544 a 1599. Plocha
B se nacházela na parcele čp.123. Zděný objekt nalezený na této parcele byl interpretovaný jako
latrína. Stavební aktivita začíná v 15.stol. a zvláště intenzivní je od 16.stol. Ze 14.stol. pochází
jenom hliník. V sondě a a B byl nalezen komplex objekt6 14.stol. Zahloubený sklep s řadami plot6,
studna a pec (v české archeologii nález mimořádný). Dvěma sondami bez pojmenování byly prozkoumány
mělce zahloubené základy hradební zdi. Další sondou beze jména na parcelách čp.114, 115 a 116 byl
pokus zjistit předpokládanou klášterní zahradu, bez výsledku. Také teze o německé polovině v tomto
areálu středověkého města neměla ve výsledcích tohoto výzkumu žádné podklady.
5

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní-výrobní; areál město; ~ 220; obj. pec (1),
studna (1), jáma (1), jímka (1), vrstva, zdivo (1), hradba (1); nál. keramika - zlomky; sklo zlomek číše; kov - zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol . ); akt. sídlištní; areál město; ~ 220; obj. sklep (1), jáma (2);
nál. keramika - zlomky; kosti zv. - kostra psa; mazanice - zlomky.
C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.·16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 220; obj. vrstva,
ohrazení (1), jáma (1), studna (1); nál. keramika - zlomky.
O: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 220; obj. studna (2), zdivo (x), jamka
kulová (xx), jímka (1); nál. keramika - zlomky.
E: NOVOVĚK (17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 220; obj. zdivo (x), jímka (2), dláždění
-kámen, dřev.konstr. (1); hrob-sídl.kontext (1); nál. keramika - zlomky; kosti lid. - kostra.
F: NOVOVĚK; akt. sídlištní-výrobní; areál město; n.v. 220; obj. pec (3); nál. keramika - zlomky.
LIT Ježek M. 1994 (Archeologický výzku~ v Berouně, AR 46); ARÚ Praha 3801/94, NZ 302/94, 5988/96.
ZAPS Brnič Ž.
27 BEROUN , okr.Beroun
AKCE Bartošková A. (ARÚ Praha); 1993 (S.V.-31.V.); vertikální řez.
LOKO Stavba víceúčelového domu na ppč.97/1 (proluka mezi městskou hradbou u Pražské brány a domem

[909J

čp.73).

PIAN 82/B/l; ZM10 12-41-12; koor. 145 : 239.
POZN Po vybagrování základových rýh zdokumentování a ovzorkování sedmi V-z orientovaných profilu a
jednoho Soj (pod základovou spárou západní obvodové zdi domu čp.73). Zachycen kontakt sídlištních
vrstev a základového zdiva městské hradby, sídlištní vrstvy s keramikou 13.století byly porušeny
základovým vkopem pro hradební zea (profil (2). Další profily tvoří městské navážky
(14.stoleti-současnost). Změnou stavebního projektu byla téměř celá plocha parcely snížena na úroveň
podloží (219 m), začištěna a zdokumentována část plochy (9x4 m) přiléhající k městské hradbě. V
písčitém podloží zachycen kostrový hrob a 2 sídlištní objekty (no.l,vs.l). V podloží byly patrné
další výplně, které strukturou byly totožné se sídlištní vrstvou (13.století) zachycenou pod
základovou spárou městské hradby. Není zřejmé, zda jde o výplně objektu nebo o sídlištní vrstvu
respektující reliéf podloží.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 219.0-219.4; obj, jáma
(1), vrstva; nál. keramika - zlomky (xxx): mazanice - zlomky (xx): struska - zlomky (x); kosti zv.
- (xx); železo - 2 hřeby.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 219.4-219.7; obj, vrstva; nál. keramika zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); struska - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx), celé kosti.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. pohřební; areál město; n.v. 219.4-219.7: obj, hrob.
D: NOVOVĚK: akt. sídlištní: areál město: n.v. 219.7-220.1: obj, jáma (1), vrstva (xx); nál.
keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xx); struska - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx),
celé kosti; železo - hřeby, zlomky neurčené (x).
LIT. ARÚ Praha 2134/94, 2094/93, 2252/93.
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BEROUN , okr.Beroun
Benková I. (M Beroun); 1993; orientační zjištění .
"Na lukách", U mustku", stavba budovy pol ide a berního úřadu.
96/L/2; ZM10 12-41-12; koor. 097:164 098:178 119:183.
Stavba budovy prováděna pilotáží, sledován hlavně kanalizační sběrač v jižní
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 223 .
ARÚ Praha 2039/94.

[819]

části

plochy.

BEROUN , okr.Beroun
NZ [851]
Ježek M. (ARÚ Praha); 1994; plošný odkryv; anal. osteologická, paleobotanická, parazitologická.
Havlíčkova ul.
94/P/l; ZM10 12-41·12; koor. 133:224 141:227 143:222 135:219.
Pokračování záchranného výzkumu v JZ části historického jádra města.
A: D.ŘÍMSKÁ; n.v. neud.; nál. keramika - zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (pol. 13.stol.): akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj, ohrazení,
vrstva (x); nál. keramika - zlomky.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj, cesta (1), jáma,
dřev.konstr. (1): nál. keramika - zlomky.
D: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); n.v. neud.; obj, vrstva (x); nál. keramika - zlomky.
hlI Ježek M. 1995 (Český kras 20): ARÚ Praha NZ 7486/94.
ZAPS Brnič Ž.
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BEROUN , okr.Beroun
[557J
AKCE Ježek M. (ARÚ Praha); 1994 (VII.-X.); sondáž.
LOKO Parcely domU čp.156 - 162.
~ 111/P/1; ZM10 12-41-12: koor. 123:222 132:225 134:220 124:217.
POZN Sporadické doklady osídlení ze 2.poloviny 13.století až počátku 14.století . Systematicky plocha
6

využita a parceLována ve 2.poLovině 15.stoLetí.
KOMP A: VS-~OVOVĚK (13.-20.stoL.); akt. sídlištní; areál město; ~ 220-222; nál. keramika - zlomky (x);
kost - (x); mazanice.
LIT. ARŮ Praha 5987/96.
ULOŽ ARŮ Praha.
31
BEROU~ , okr.Beroun
[536]
AKCE Ježek M. (ARŮ Praha); 1995 (VII.-XII.); sondáž.
LOKO ParceLy domu čp.144 - 155.
PIA~ 112/P/1; ZM10 12-41-12; koor. 117:221 123:222 123:217 118:216.
POZ~ Doklady parcelace a zemědělského využití pozemků ve 14;století, obytná zástavba z konce
15.-1.poloviny 16.století. Ověřena existence uličky Hrdlořezy od 14.století, nezjištěny doklady
středověké komunikace v místech dnešní Havlíčkovy ulice.
KOMP A: MLADŠí D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 222-224; obj, stavba kůl. (1), chata zahl.
(1), jáma (x); nál. keramika; kámen - brousek; kost; mazanice.
B: VS-~OVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 222-224; obj, dům zděný (X), dláždění (1),
dřev.konstr. (2); nál. keramika; kov - mince (x); keramika - 2 kachle; mazanice.
LIT. ARŮ Praha 5986/96.
BESEDNICE , okr.česk ý Krumlov
[321]
32
AKCE Kovář D. (České Budějovice); 1992; náhodný nález při terénním zásahu.
LOKO Zahrada domu čp.25.
PIA~ 38/0/3; ZM10 32-24-09; koor. 145:095.
POZN Při kopání jámy pro zasazení stromu v hloubce 50 cm. Do muzea odevzdal dne 15.4.1992 D.Kovář z
Českých BUdějovic.
.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 598; nál. keramika - 10 zlomků.
LIT. ARŮ Praha 6329/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24832.
ZAPS Zavřel P.
33
BEZDĚKOV , okr.PLzeň- j ih
[230]
AKCE Anderle J.,Rožmberský P.,Brachtel O. (KAS Plzeň): 1993 (12.VI.); náhodný nález při terénním zásahu.
LOKO 700 m ZJZ od vsi, kóta 532.
PIAN 19/0/2; ZM10 22-14-17; koor. 038:205.
POZN Při průzkumu 12.6.1993 převzali výše jmenovaní od pana Šulce, Bezděkov č.17, část keramického
souboru, který nalezl pod skalnatým hřbítkem, v lesíku západně od Bezděkova. Otec pana Šulce, který
les sázel, dával ke každému stromku černou hlínu, nalézanou těsně pod západní stranou balvanu pod
nejvyšším bodem skalky. Pan Šulc ve snaze zjistit puvod této hlíny zde vykopal 80 cm hlubokou Jamu
až na povrch rozvětralého žulového podloží. Černá hlína se zde vyskytuje podle jeho informace na
ploše cca 1,5x4 m a obsahuje množství keramických zlomku. Z předaného souboru 33 zlomků bylo 20
drobných střepů vytříděno. Zlomky pocházejí z leštěné zakuřované nebo světlé dovnitř glazované
novověké hrnčiny (cca 17.-18.století). Dva zlomky, větší část okraje vzhůru vytaženého nízkého s
odsazenou výdutí a hlazeným povrchem a drobný atypický zlomek, však náleží pokročilému 13.století.
Poloha je pro zemědělské osídlení zcela nevhodná a neodpovídá ani fortifikačním nárokum (výšina
nevýrazná, stopy opevnění nezjištěny). Druh aktivity tak zůstává nejasný (osídlení nouzového,
přechodného charakteru?).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: ~ 531; nál . . keramika - 2 zlomky.
B: NOVOVĚK (17.-18.stol.); n.v. 531; nál. keramika - 20 zlomků.
LIT. ARŮ Praha 2988/93.
ULOZ ZČM Plzeň, fond HA.
ZAPS Nováček K.
34
BEZDĚKOV , okr. Tachov
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (27.111.): vizuální průzkum.
LOKO Pravý břeh Suché, na JZ svahu, cca 300 m V od Kozího vrchu (k6ta 481).
PIAN 33/L/2: ZM10 11-43-12; koor. 227:209 .228:216.
POZN Zaměřeny jednoduché zbytky úvozu, hloubka cca 1,2 m. Předpokládána souvislost s
tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?: akt. komunikace; areál samostatný; ~ 460-468; obj, cesta.
LIT. ARŮ Praha 1814/94, ZČM Plzeň 392/93.

[818]

průběhem
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BEZNO , okr.Mladá Boleslav
NZ [656]
AKCE ~aldhauser J. CM Mladá Boleslav); 1995 (25.V.): orientační zjištění/vertikální řez.
LOKO Nemyslovická ul. čp.44.
PIAN 8/B/l; ZM10 13-11-03; koor. 034:153.
POZN Východně od obytné budovy byla vyhloubena jímka septiku. Pod 40 cm černé zeminy (ornice, humus) byla
zjištěna 25 .cm mocná černá vrstva se zlomky mazanice. Východně před zahradní zdí před čp.44 probíhal
7

zasypaný výkop v délce asi 10 m. Sběrem byLy z haLdy získány zLomky keramiky. PBvodní archeoLogické
situace nebylo možno zjistit. Západně od obytné budovy čp.44 byLa ve výkopu pro základy rozšířené
budovy identifikována 30·40 cm mocná horfzontální kulturní vrstva s ojedinělými zlomky mazanice a
keramiky doby římské. Nadloží bylo odstraněno. Rovněž nebylo zjištěno podloží. Keramika a další
předměty z doby římské a časného až vrcholného středověku byLy vysbírány také z haldy vyházené
zeminy.
KOMP A: MLADŠí D.ŘÍMSKÁ: akt. sídlištní: areáL sídliště rovinné: n.v. 288: nál. keramika - zLomky.
- - B: RANÝ STŘEDOVĚK: a'kt"-:-přemístění zeminy: n.v. 288: náL keramika - zLomky.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. přemístění zeminy: n.v. 288; nál. keramika - zlomky.
LIT Jansová L. 1932, 64 (PA 38); ARŮ Praha NZ 2158/96, M MLadá BoLesLav NZ 5/95 .
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 253/94.
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BEZVĚROV , okr.PLzeň-sever
Nováček K. (ZČM PLzeň); 1993
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BEZVĚROV , okr.Plzeň-sever

[041]
(3.IV.); vizuální pr5zkum/povrchový sběr.
Hrádek Liběšov, 600 m ZJZ od televizního vysílače Krašov, na hraně S terasy nad Krašovským potokem.
16/B/1; ZM10 11-42-07; koor. 153:223.
Prostorová identifikace-a-r;vize stavu hrádku zvaného Liběšov. Jednodílná kruhová dispozice,
obklopená valem a až 3 m hlubokým příkopem, vnitřnf pLocha bez jakýchkoLiv terénních reLiktB
zástavby, s drobnými porušeními staršího data. Stav po posledním prBzkumu nezměněn (cf.Durdík, BZO
1980-81,8). Povrchový sběr na Lokalitě negativní, na přilehlém poli nalezen drobný, omletý zlomek
podhrdLí hrnce se šikmo přesekávaným odsazením (13.století).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sfdlištní; areáL hrad; ~ 692; obi. příkop, val; nál. keramika 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 1329/93.
[031]

Nováček

K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); vizuální prBzkum.
Podél toku tří větví Krašovského potoka v poLesi "V zámečku".
18/0/2; ZM10 11-42-07; koor. 176:206 172:188 184:170.
V úzkých údolích přítokB Krašovského potoka zjištěny nevýrazné stopy ryzovanl valuviu.
A: DATACE NEURČENA; akt. těžba; areál samostatný; ~ 636-643; obi. rýžoviště.
ARŮ Praha 1328/93.
BEZVĚROV , okr.PLzeň-sever
Nováček K. (ZČMP l zeň); 1993

[003]
(3 • IV. ); vi zuá lní prBzkum.
Prameniště Pstruhového potoka, J od Bezvěrova.
17/0/2; ZM10 11-42-07; koor. 057:208.
V Lese jižně od Bezvěrova, v okolí prameniště Pstruhového potoka, relikty rýžování rozsáhlejší, i
když vertikálně málo členité, těžba zde zasáhla i do štěrkopískových teras. Zlatonosnosti
Krašovského a Pstruhového potoka nasvědčuje poměrně intenzivní raně novověké (event. i středověké)
rýžování níže po proudu v oblasti Manětínska.
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. těžba; areáL samostatný; ~ 693; obi. rýžoviště.
LIT. ARŮ Praha 1328/93.
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BÍLINA , okr. Te pl ice
[757]
Rusó A. (M Teplice); 1993; sondáž.
Náměstí míru čp.92, podloubí restaurace Lev.
204/0/1; ZM10 02-34-02; koor. 418:282.
V dBsledku rekonstrukce domB východní fronty Náměstf Míru byL v podLoubí čp.92 proveden předstihový
archeologický výzkum. Ve třech sondách (A, B, C) byLa sLedována náLezová situace, zachycená v
r.1990. V obnovovaném podloubí, dosud užívaném jako prBjezd, byly sondy A a C situovány přímo v
pBdorysu podloubí, sonda B umístěna v ploše vlastního předpokládaného domovnfho traktu. Výzkum
navazoval na dokumentaci profilB v prBkopu pro vodovodnf řád z roku 1990. Přínosem v sondách A a C
bylo ověření prBběhu linií některých objektB, naznačujících určité možnosti v interpretaci změn v
zástavbě vrcholného středověku vBči využívání prostoru v raném středověku. V sondě B byl odkryt
sklep, jehož výstavbou byly porušeny všechny situace až do úrovně raně středověkého osídlení. Sklep,
předběžně datovaný keramikou ze základového vkopu do 15.-16.stol., svou nevelkou hloubkou
signalisuje možnost, že podlaha předpokládané nadzemní nedochované stavby musela ležet výše, než
dnešní úroveň podlahy prBjezdu. Situaci tohoto sklepa je třeba hodnotit v souvislosti s možnostmi
interpretace sklepa a úrovně podLahy přízemí domu čp.87. Nálezy se nevymykají z běžného . rámce
sídlištní situace, většinu tvoří zlomkovitá keramika, mnohdy s ostrými lomy, ojediněLé nálezy
představují fragmenty kovových, především železných předmětB.
KOMP C: PŘECHOD RS.4-VS.l; ~ sídlištní; areál sídliště; ~ 202.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~ 202.
A: VS-NOVOVĚK (14.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 202; obj. sklep (1).
LIT. ARŮ Praha 1165/95.
ULOž M Teplice - zámek Bílina, sáček č. 1-165.
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BÍLSKO , o.Dobrá Voda , okr.JiČín
[815]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (15.VIII.); vertikální řez.
Z od obce.
104/L/2; ZM10 13-21-05; koor. 035:165 003:166.
Rýha pro dálkový optický kabel profala sídliště kultury lineární keramiky tak, že na k.u.Bílsko leží
3 objekty. na k.ú.Chodovice 7 objekt5. Nově zjištěné sídliště západně od polohy Bílsko II.
A: K.LINEÁRNÍ KER. (mladší): akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 297-301: obj. jáma (10):
nál. keramika - zlomky (xx): kámen - zlomek zrnotěrky: kámen-šiř kámen-bn.
LIT. ARŮ Praha 5412/95_
ULOŽ M Jičín, 33/95.
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BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU , okr.Liberec
Kadlec J. (Uranový pr5zkum): 1987 (20.IX.): povrchový sběr .
Hrad Roimund (Raimund).
6/0/3: ZM10 03-13-19; koor. 266:376.
Soubor keramiky z povrchového sběru.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní: areál hrad: ~ 565: nál. keramika - zlomky (x).
ARŮ Praha NZ 585/93, 593/93.
M Teplice - zámek Bílina, 138757-138776.
Gabriel F.
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BLIZEVEDLY , okr.Česká Lí pa
NZ [851]
Gabriel F. (PŮ Ůstí nad Labem): 1992 (23.IV.): povrchový nález.
Hrad Ronov.
67/0/1: ZM10 02-42-17; koor. 207:314.
Při zaměřování hradu Ronova 23.4.1992 jsem získal povrchovým sběrem v areálu hradu a na severním
svahu fragmenty keramiky (ič. 12706 - 12743). Pět atypických fragment~ jsem nalezl rovněž v maltě
rozvolněné koruny jižního zdiva západně od p5vodního vstupu (ič. 12744).
A: VS-NOVOVEK: akt. sídlištní: areál hrad: n.v. neud.: nál. keramika - zlomky.
B: VS-NOVOVEK: akt. sídlištní: areál hrad: n.v. neud.: obj. hradba (1): nál. keramika - zlomky.
ARŮ Praha NZ 4235/96.
M Česká Lípa, 12706-12744.

KOMP
---LIT.
ULOŽ

NZ [134]

BLIZEVEDLY , okr.Česká Lí pa
[101]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1994: identifikace lokality.
Hrad Ronov.
66/B/1: ZM10 02-42-17: koor. 209:313.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.): akt. sídlištní: areál hrad; n.v. 550: obj. hradba, brána, věž,
d5m zděný, bašta.
LIT. ARŮ Praha 501/94.
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BLOVICE , okr.Plzeň- j ih
[837]
Braun P. (ZČM Plzeň): 1993 (X.-XII.): vertikální řez.
Raušarovy sady.
29/L/2: ZM10 22-11-19: koor. 008:156 008:164 021:164 037:163 053:163.
V říjnu až prosinci probíhal archeologický dozor při výstavbě první části plynovodu Blovice - Dubí v
Raušarových sadech a dvou přilehlých ulicích. Pr~zkum rýhy pro plynovod byl negativní.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 403-435 .
LIT. ARŮ Praha 4017/95.
----
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BOHY , okr.Plzeň-sever
[715]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1995 (24.VI.); vizuální pr5zkum/stavebně historický pr~zkum.
Hrad Krašov.
41/B/l: ZM10 12-31-15: koor. 007:095.
Oproti stavu konstatovanému při poslední návštěvě došlo v jádře hradu k několika vážným zásah5m, z
nichž některé jsou již staršího data. V prostoru místnosti s archeologicky zkoumanou cisternou došlo
v plném rozsahu k vytěžení historického nadloží až na skalní povrch. Situace patrně ukazuje, že
starší stratigrafie zde v plném rozsahu zanikla již v renesanci při vzniku místnosti. V prostoru
arkády před nádvorní stěnou starého paláce došlo k destrukci části barokního schodiště, čímž byl
odhalen hrotitý okosený raně gotický portál, do té doby známý pouze v podobě zazdívky otvoru v
interiéru. V jižní části starého paláce došlo k dalším novým výkop5m, které odkryly vzápětí
zkomolená zdiva. Při zednických úpravách došlo ke zkomolení situace na více místech. Situace si
nezbytně vyžádá měřickou dokumentaci a vyhodnocení. Další neodborné zásahy nepřicházejí v uvahu.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.): akt. sídlištní: areál hrad; n.v. 330; obj. věž (1), palác (2), kaple
(1), cisterna (1), příkop (x), hradba (x), val (x), dUm zděný (xx), brána (x), m.výroby (x), sklep
(x), mlýn (2), bašta (x), rybník (x), m.zpracov. (2), věžice (1).
LIT. ARŮ Praha 3311/95 .
9
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BOHY , okr. Plzeň-sever

~ Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (3.XI.); vizuální prfizkum/stavebně historický pr5zkum/orientační

[743)

zjištění.

LOKO Hrad Krašov.
PIAN 41/B/1; ZM10 12-31-15; \coor. 007:095.
POZN Oproti stavu konstatovanému při poslední návštěvě Krašova na jaře bylo zjištěno další závazne
narušení terénní situace v prostoru starého paláce jádra hradu. Mladí členové spolku pro záchranu
hradu Krašova zde v době nemoci předsedy Spolku pana Doskočila vytěžili podstatnou část do té doby
intaktní archeologické situace při nádvorní zdi jižní místnosti p5vodního rozsahu starého paláce.
Odkryta byla nejen zadní část v baroku rasantně upravované vstupní schodišfové šíje a vstup do
suterénní místnosti (přední část této šíje odkryl archeologický výzkum referenta v letech
1970-1971), ale i celá nádvorní stěna místnosti s dochovaným střílnovitým okénkem s tesanými
okosenými stojkami ostění a překladem z lomového kamene. V další fázi byla místnost opatřena valenou
klenbou, která již okénko nerespektovala. Materiál, vybraný dle sdělení pana Doskočila z výplně
tohoto okénka dovoluje klást tuto stavební fázi do pozdní gotiky. Patrný profil tvoří stratigrafie
od destrukční vrstvy z doby zániku hradu (s patrným horizontem zásypu destruované klenby) až po
nečistoty z doby života místnosti. Nestratifikovaný archeologický materiál vybraný členy Spolku a
převzatý dr.E.Kamenickou lze datovat od 14.stol. do renesance s převahou nálezfi z pr5běhu 1S.stol.
Na místě byl řešen režim dalšího pBsobení Spolku, s tím, že se tento striktně ve smyslu platných
zákonných norem vyvaruje jakýchkoliv dalších zásah5 do terénní situace a byl též projednán zp5sob
dokumentace výše uvedeného narušení i dalších v posledním dvacetiletí neodborně vykopaných (a
většinou následovně zkomolených) situací.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 330; objl věž (1), palác (2), d5m
zděný (XX), hradba (x), brána (x), kaple (x), cisterna (1), příkop (x), val (x), m.výroby (1),
m.zpracov. (2), sklep (1), mlýn (2), rybník (2); nál. keramika - zlomky (xxx); kostí zv. - zlomky
(xx).

LIT. ARŮ Praha 4993/9S.
ULOŽ PŮ Plzeň.
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BOCHOV , okr.Karlovy Vary
[OOS)
DurdíkT. (ARŮ Praha); 1993 (8.VIIL); vizuální prBzkum.
Hrad Hartenštejn.
7/B/1; ZM10 11-24-11; koor. 372:360.
Dne 8.8.1993 jsem navštívil hrad Hartenštejn, kde jsem doplnil určení severu, které nebylo provedeno
při zaměřování zbytkB hradu. Lokalita nevykazovala žádné rušivé zásahy, pokračuje však její
přirozený rozpad. Oproti stavu konstatovanému při poslední návštěvě se to týká především klenby a
vnějšího zdiva jižní bateriové věže a zdiva hrázděného přístavku k její nádvorní straně.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištn í ; areál hrad; ~ 734; obi. hradba (x), věž (3), d5m zděný
(x), bašta (2), příkop (x), val (x).
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 734.
LIT. ARŮ Praha 2455/93.
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BOCHOV , okr.Karlovy Vary
[820)
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (20.VIII.); vizuální pr5zkum.
Hrad (zbytky) na vrchu Hungerberg u městečka.
5/B/1; ZM10 11-24-06; koor. 416:092.
Z hradu se dochovalo především obvodové opevnění ve formě příkopu a valu ve svahu návrší . Vrcholová
plošina je částečně porostlá neprostupným křovím, obsahujícím minimálně jeden reliefní zahloubený
objekt. Jinak je horní plocha rovná, ve středu vystupuje skalní podloží. Sběrem se nepodařilo získat
žádný archeologický materiál, ale ani poz5statky materiálu stavebního. Hrad byl zjevně zcela
rozebrán na stavby v městečku.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál hrad; ~ 686: objl příkop, val.
LIT. ARŮ Praha 47S6/94.
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BOCHOV , okr.Karlovy Vary
[601)
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň): 1995 C13.IV.-S.V.); vertikální řez.
LOKO Náměstí Míru a ulice ke staré škole.
PIAN 13/B/2; ZM10 11-24-06; koor. 437:070.
~ V městském jádře dozorovány rýhy pro telefonní kabely podél východní a jižní strany náměstí a v
ulici vedoucí ke škole. Zjištění negativní s výjimkou krátkého úseku před SV nárožím staré školy,
kde byla zachycena stratigrafie 1S.(?)-17.století s vrstvou, obsahující větší množství kovářské
strusky.
KOMP A: NOVOVĚK 1 C1S. ? -17.stol.); akt. sídlištní-výrobní; areál město; ~ 668; objl vrstva; nál.
struska - kovářská.
LIT. ARŮ Praha 4479/96, ZČM plzeň NZ 387/9S.
ULoi ZEM Plzeň.

10
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BOCHOV , okr.Karlovy Vary
[504]
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (13.1V.); povrchový sběr.
okolí kostela sv.Jakuba, 1 km JZ od Bochova.
14/0/2; ZM10 11-24-06; koor. 348:016.
Na poli v severním a západním sousedství kdysi farního kostela, v současné podobě nejsplse až
barokní novostavby, zjištěna koncentrace keramických ilomk5 konce 13.-15.století (získáno 70 zlomk~)
s těžištěm v počáteční fázi tohoto intervalu. Nález dokládá tradičně předpokládané předlokačn~
sídliště, z něhož měl být kolem r.1349 osídlen nově lokovaný Bochov.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEOOVĚK (konec 13.- 15.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 653;
nál. keramika - 70 zlomků.
--------LIT. ARŮ Praha 4478/96, ZČM Plzeň NZ 231/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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BOLEVEC . o.Plzeň 1, okr.Plzeň·město
[843]
Fátka; 1975 (1.VII.); povrchový nález.
Poloha Peci hrádek.
83/0/2; ZM10 12-33-17; koor. 193:343.
Dne 28.4.1993 byl Prehistorickému oddělení ZČM Plzeň předán z oddělení starších dějin broušený
kamenný klínek, který v roce 1975 nalezl pan Fátka na ploše tvrziště Pecihrádek.
A: CHAMSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 322; nál. kámen'bn - klínek.
ARŮ Praha 1176/95.
ZČM Plzeň, RP 93/4.
Metlička M.

BONĚTICE , okr.Tachov
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); vizuální pruzkum.
S od silnice Stráž u Tachova - Bonětice, cca 50 m Vod můstku přes bezejmennou vodoteč.
94/0/2; ZM10 21,21-03; koor. 184:056.
Zaměřeny jednoduché zbytky úvoz~, hloubka cca 0,6 m. Předpokládána souvislost s pr5během
tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 440; objl cesta.
LIT. ARŮ Praha 1816/9~ČM Plzeň 394/~
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BONĚTICE , okr,Tachov
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); vizuální pr~zkum.
S od silnice Stráž u Tachova - Bonětice, po obou stranách rybníka Alois.
9S/L/2; ZM10 21·21-03; koor. 135:056 154:058.
Zaměřeny jednoduché zbytky úvoz~ (hloubka cca 1 m), z jejichž polohy vyplývá, že byly užívány
vznikem rybníka Alois. Předpokládána souvislost s pr5během tzv.Norimberské stezky.
A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 442; objl cesta.
ARŮ Praha 1815/94, ZČM Plzeň 393/93.

[827]

[100]
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BOR , okr.Příbram
[800]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (23.VII.); vizuální pr5zkum/stavebně historický pr~zkum/povrchový sběr.
Tvrz Hroch~v hrádek.
99/P/1; ZM10 22-21-21; koor. 107:258 112:250 109:246 096:252.
Stav lokality je setrvalý bez rušivých zásah~. Kromě plochy využité jako pole (v době návštěvy se
vzrostlou vegetací) dochází oproti stavu konstatovanému při poslední návštěvě ke změně vegetačního
pokryvu. Vlastní zříceniny obytné věže a valy zar~stají vysokým podrostem a křovím. Na svahu valu
pod věží tvrze byl nalezen jeden patrně hradištní střep. Samovolný rozpad zdiva věže pokračuje
nedramaticky přirozeným zp~sobem.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 456; objl val (x), příkop (x);
nál. keramika - 1 zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál tvrz; n.v. 456; objl val (x), příkop (x), věž (1) .
LIT. ARŮ Praha 3490/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
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[053]
BOR . okr. Tachov
Nováček K.,Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (28.V.); stavebně historický pr~zkum.
Kostel sV.Mikuláše na náměstí.
31/0/2; ZM10 11-43-22: koor. 403:144.
Při rekonstrukci vnější fasády kostela byly ve zdivu očištěny a zdokumentovány gotické
architektonické články, použité druhotně při barokní výstavbě (1737-46). Největší množství článků se
nacházelo v SV části kostela, na rozhraní lodi a presbyteria. Průčelí, část jižní fasády a fasáda
věže (která je jediným poz~statkem gotické stavby) byly průzkumu nepřístupné. 20 nalezených částí
okenních a portálových stojek a záklenků, klenebních žeber a říms reprezentuje celé období gotického
vývoje stavby (první zmínka k r.1384) a dokládá existenci několika časových horizontu její výstavby.
11

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. kultovní; areál město; ~ 472; obj. kostel; nál. kámen· stav. - - archit.článek (xx).
LIT. ARŮ Praha 2984/93, ZČM Plzeň 405/93.
ZAPS Nováček K.
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BOR , okr. Tachov
[556]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (7.VII.·9.IX.); sondáž.
Ppč.38, parcela zbořeného domu čp.111 na náměstí.
47/B/1; ZM10 11-43-22; koor. 383:145.
Předstihový záchranný výzkum v proluce čp.111 v západní části jižní fronty náměstí-výstavba pobočky
České spořitelny (3 sondy).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní: areál město; n.v. 470; obj. jáma (6), zdivo (x), sklep (1);
nál. keramika - zlomky (xx), pražnice, pokličky: uhlíky.
B~VOVĚK; akt. sídlištní; areál město: ~ 470; obj. zdivo (x), souvrství, jáma (2), vodovod (1),
jímka (1), dláždění; nál. keramika - zlomky (xxx); železo - zlomky (x) .. sekera, podkovy, motyka,
kování, hřeby, skoby; uhlíky; olovo - plomba; dřevo - roury vodovodu; struska; kBže; kámen 3 archit.články; kámen - brousek; měď - plech; sklo - okenní zlomky (xx), zlomek nožky poháru a
zlomky sklenek; keramika - zlomky kachlB (x); fajáns - zlomky nádobí (xx).
LIT. ARŮ Praha 5502/95, ZČM Plzeň 351/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, HA reg.č. 94/8.
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BOR , okr. Tachov
[850]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (10.VII.); sondáž.
Z od silnice Bor - Stráž, S od rybníka Obora, cca 600 m ZJZ od kóty 491.
96/B/l; ZM10 21-21-02; koor. 418:339.
Na ploše zbavené ornice před hloubením rýhy pro plynovod byl prozkoumán jeden z velmi špatně
znatelných objektB. Jednalo se o jakýsi žlábek (šířka cca 20-60 cm, zjištěná délka 138 cm, hloubka
14-29 cm) se dvěma kBlovými jamkami ve dně. Ve výplni byly zjištěny zlomky dlaždice, cihly a
železného předmětu, dále byla nalezena oboustranně glazovaná keramika a struska. Soubor nálezB je
nepočetný a lze jej proto datovat pouze rámcově od 2.poloviny 18. až do 19.století.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. sídlištní; areál samostatný; ~ 487; obj. žlab, jamka kBlová
(2); nál. keram.stav. - dlaždice, cihly; železo - zlomek předmětu; struska; keramika - glazované
zlomky.
LIT. ARŮ Praha 1671/94.
ULOŽ ZČM Plzeň, HA 93/16.
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BOROVANY , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
Na poli v okolí fotbalového hřiště.
93/0/3; ZM10 32-22-20; koor. 300:168.
Sběry v okolí obce.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 504; nál. keramika - 27
zlomkl).
ARŮ ·Praha 6353/94.
JČM České Budějovice, A 24785 .

[100]
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BOROVANY , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (X.); povrchový nález.
V okraj osady.
92/0/3; ZM10 32-22-20; koor. 346:181.
Nalezeno při práci na zahradě.
A: MEZOLIT; akt. ojedinělý nález; n.v. 518; nál. kámen-ši - čepelka.
ARŮ Praha 6328/94.
JČM České Budějovice, A 24834.

[301]
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BOROVANY , okr. Tachov

[810]

~ Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (22.IX.); vizuální pruzkum.

LOKO Cca 2500 m Z od středu obce Tuněchody, SV a JZ od kóty'487 (rozcestí>, JV od lesní cesty.
PIAN 97/L/2; ZM10 21-21-04; koor. 259:147 238:135 207:104.
POZN Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozB značně poškozených strojní těžbou lesa. Hloubka reliktB SVod
rozcestí 0,4 m, JZ od rozcestí 0,4-1 m. Relikty přímo navazují na dříve zjištěný komplex.
Předpokládaná souvislost s pruběhem tzv_Norimberské stezky.
~ A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 4~4·495; objl cesta.
~ ARŮ Praha 1832/94, ZČM Plzeň 418/93.
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BOSEN , okr.Mladá Boleslav
[706]
Durdík T, (ARÚ Praha); 1995 (12.VI.); vizuální pruzkum.
Hrad Valečov,
36/B/l; ZM10 03-34-06; koor. 269:211.
Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásahu, Pouze v prostoru nádvoří byla vybetonována rozsáhlá
podnož pod objekty návštěvnického provozu, což dle sdělení správce proběhlo za dozoru památkářu a
bez zásahu do stávajícího terénu_
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad: ~ 360; obj. palác (2), dUm zděný (X),
příkop (x).
LIT. ARÚ Praha 2901/95.
BOŽKOV , okr.Plzeň- jih
[847]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993; vertikální řez.
V od obce, S od silnice Letkov - Božkov.
88/0/2; ZM10 12-33-22; koor. 351:361.
Při pruzkumu trasy plynovodu Starý Plzenec - Božkov byla rýhou plynovodu porušena kulturní vrstva
(splachy) v polní trati východně od obce, severně od silnice Letkov - Božkov, cca v km 4,5 trasy
plynovodu. Pruzkum dalších partií plynovodu byl negativní.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 360; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky .
LIT. ARÚ Praha 4018/94.
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BRADA , o.podulší , okr.JiČín
Ulrychová E. CM Jičín); 1993 (X.); povrchový sběr.
Svah pod sochami Cyrila a Metoděje směrem ke Sportcentru.
63/0/2; ZM10 03-43-11: koor. 047:100,
Sběr na svazích pod hradem Brada_
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 408: obj_ vrstva; nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2198/94.
ULOŽ M Jičín, 16/93-23/93.
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BRANDÝS NAD LABEM , okr.Praha-východ
[204]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (28.IV.); vizuální pruzkum/stavebně historický pruzkum.
Hrad, zámek.
122/B/1; ZM10 13-13-01: koor. 076:059.
Dne 28.4.1993 jsem jednal na MÚ v Brandýse nad Labem o dalším využití a s ním souviseJlcl
nezbytností archeologického výzkumu či dohledu zámku. MÚ míní minimálně podstatnou část této
prvořadé památky zcela komerčně využít, a to buď přestavbou na hotel prostřednictvím americké firmy
nebo spíše akciové společnosti. Prohlídky objektu jsem využil k prvé etapě povrchového pruzkumu,
umožňující učinit si představu o rozsahu a dispozici dochovaných středověkých konstrukcí. Ze
zjištění, při této příležitosti učiněných, je nejzávažnější lokalizace brány. Lokalita bude nadále
sledována,
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 188: obj. brána (3), palác (x), příkop
(x), val (x), věž (x).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál zámek: ~ 188.
LIT. ARÚ Praha 1336/93.
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BRANDÝSEK , okr.Kladno
NZ [309]
Moucha V. (ARÚ Praha); 1980; náhodný nález při terénním zásahu.
Nádvoří domu čp.296 ("V parku").
157/0/2; ZM10 12-23-03: koor. 359:032.
Nález učinil M.Čermák při úpravě nádvoří čp.296 ("V parku"). Asi 60 cm pod povrchem nalezl 3 nádoby
(1 rozbita) a několik kostí, které se nedochovaly. Nepochybně jde o únětický kostrový hrob.
KOMP A: ÚNĚTICKÁ K. (starší období); akt. pohřební; ~ 296: obj. hrob-kostrový (1); nál. keramika - 2
nádoby, 1 zlomek.
LIT. ARÚ Praha NZ 677/95.
ULOZ M Slaný, 7405 (střep z nádoby), 2 nádoby (majetek M.Čermáka).
66

BRANIŠOV , okr ,Karlovy Vary
[631]
K. (ZČM Plzeň); 1995 (II., IV.); stavebně historický pruzkum.
LOKO JV od zříceniny kostela sv.Blažeje, 1 km SVod vsi.
~ 30/B/1; ZM10 11-42-06: koor. 237:268.
POZN Dokumentace 5 architektonických článku, Ležících v hromadách destrukce zanikLé hájovny. Články
dokládají existenci vrcholně gotického kostela v areáLu tepeLské klášterní vsi Janov, která zanikla
před r.1476. Současný poutní kostel sv.Blažeje je barokní novostavbou z let 1732-33.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. kultovní; areál sídliště; ~ 605.
~ ARÚ Praha 4480/96, ZČM Plzeň NZ 232/95.

~ Nováček
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BRANKA , okr. Tachov
(050)
Široký R. (ZČM PLzeň); 1993 (17.VII.); vizuáLní pr6zkum.
V Lese S od siLnice Tachov - Barnau, Z od celnice.
10/L/2; ZM10 11-34-08; koor. 213:120 219:124 232:124 242:123.
Zaměřeny rozsáhLé větvené úvozy na svahu svažujícím se od hraniční čáry dáLe východně do vnitrozemí .
HLoubka cca 0,5-1,5 m. PředpokLádána souvisLost s pr6během tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areáL samostatný; ~ 710-715; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1820/94, ZČM PLzeň 399/93.
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BRANŽEŽ , okr.MLadá BoLeslav
[525]
Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; orientační zjištění.
Oblast Mužský - východ, Na Vránovech, výklenkové abri Mamufák 2.
73/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 105:293.
Lokalita často užívaná trampy k táboření. Výklenek je 20,5 m dlouhý a max.4,5 m hluboký. Narušení
kulturních vrstev malého rozsahu v SZ části výklenku trampským ohništěm (nálezy ze 17.stol.), ve
střední části abri povrchový nález keramiky.
KOMP A: LUŽICKÁ K.; areál nález pod abri; n.v. 325; nál. keramika - 2 zlomky.
B: NOVOVĚK (17.stol.); areál nález pod abri; ~ 325; nál, keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1300/95.
ULOŽ M Mladá Boleslav.
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BRANŽEž , okr.Mladá Boleslav
(901)
Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový nález.
Oblast Mužský, malý skalní výklenek pod hradiskem Hynšta, 100 m V od ústí Babí do Hrázkové rokle.
72/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 058:333.
A: PŘECHOD RS.4-VS.1; areál nález pod abri; ~ 314; nál. keramika - 1 zlomek.
ARŮ Praha 1301/95.
M Mladá BoLeslav.
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BRATRONICE , okr.Kladno
[838]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (25.XI.); vizuální pr~zkum.
Smírčí kříž u silnice na okraji obce.
150/0/2; ZM10 12-23-21; koor. 151:235. Hrubá kamenná deska s reliéfně vytesaným křížem (smírčí kříž). Žádné slohové znaky, které by
usnadnily dataci nejsou patrny. Není ani zřejmé, zda se jedná o p~vodní umístění.
A: VS-NOVOVĚK (vstred-no.1); akt. kultovní; areál samostatný; n.v. 446; nál. kámen - smírčí kříž.
ARŮ Praha 7806/94.
---------------
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BROD , okr. Tachov
[019)
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (22.IX.); vizuální pr~zkum.
LOKO Dnes k.ú.Brod u Stříbra. Zbytky úvoz~ 500-600 m SVod obce, v lese po obou stranách silnice Brod Kladruby.
PIAN 93/L/2; ZM10 21-21-05; koor. 021:372 041:394.
POZN Zaměřeny rozsáhlé zbytky úvoz6, hloubka 0,4-1 m. Relikty porušeny silnicí a JV od ní strojní těžbou
----- dřeva. PředpokLádána souvislost s pr6během tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 426-442; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1830/94, ZČM Plzeň 416/93.
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BROD , okr.Tachov
[219]
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (22.IX.); vizuální pr6zkum •
.!:.QfQ Nyní k.ú.Brod u Stříbra. Cca 1700 m JZ od středu obce; v lese Z od lesní silnice, JV od kóty 491.
~ 92/L/2; ZM10 21-21-04; koor. 338:256 330:250 329:238.
POZN Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvoz~, hloubka 0,4-1 m. Relikty pokračují dále na SV, kde jsou však
skryty v hustém mlází. Mezi úvozy byl zjištěn kamenný kříž a v jednom z úvoz6 kamenný mezník. V
souvislosti s mezníkem lze vyslovit hypotézu, že úvoz byl recentně využit pro označení katastrální
hranice. V okolí vystupují na povrch četné velké žulové balvany. Předpokládána souvislost s pr~během
tzv.Norimberské stezky. Popis kamenného kříže: žulová značně poškozená kamenná deska, rozměry nad
terénem: výška 119 cm, šířka 107 cm, tloušfka (s reliéfem) 17 cm. Oba horní rohy desky jsou
odlomeny. Na východní straně vystupuje pravidelný reliéfní kříž (tloušfka 3 cm), směrem ke kraj&m
kamene značně poškozený. Na západní straně je zhruba uprostřed zahlouben (o 1,5 cm) nepravidelný
rovnoramenný kříž. Popis kamenného mezníku: standardní kamenný mezník, p~dorysné rozměry 18x14 cm,
horní strana zaoblena. Na západní straně znak tvořený sloučením písmen H a K, výška písma 12 cm.
~ A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 480-484; obj. cesta; nál. kámen - kříž.
~ ARŮ Praha 1831/94, ZČM Plzeň 417/93.
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BROUMY , okr.Beroun
[204]
Pertl P. (Praha 2,Varšavská 37); 1995 (IX.-X.); vertikální řez.
Prostor chléva a dv6r domu čp.132.
83/B/1; ZM10 12-32-13; koor. 452:141.
Při výkopu kanalizace vedeném šikmo přes dv6r a prostorem chléva (štítové zdi) nebylo zachyceno
žádné historické nadloží. Na - těžké jílovité podloží s kameny nasedal přímo recentní povrch. Výkopy
dosahovaly hloubky 50 cm, jímka 3 m. P6dní typ byl zřejmě odstraněn při stavbě domu v roce 1896.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 393.
-LIT. ARŮ Praha 4913/95.
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BROZANY , okr.Litoměřice
[057]
AKCE Křivánek R.,Blažek J.,Kotyza O. (ÚAPPSZČ Most,M Litoměřice); 1993 (14.VI.); geofyzikální pr6zkum/
sondáž.
LOKO V od cihelny Rochov, blízko hranice k.ů.Brozany a k.ů.Rochov.
PIAN 94/0/2; ZM10 02-43-13; koor. 071:065.
POZN Provedeno drobné geofyzikální měření na ploše skrývky cihelny Rochov (5x7,5 ml. Užito bylo
gradiometru FM-34, geometrie měření byla se vzdáleností profilových linií a krokem 0,5 m, přesnost
nT. Měření mělo potvrdit .pokračování částečně skrytého objektu u stěny zářezu cihelny. Opakované
měření indikovalo pokračující obdélníkový objekt hodnotami až 40 nT. Střed anomálie v6či středu
objektu byl posunut k jihu. Mimo plochu měření byly záchranným výzkumem zdokumentovány 2 další
objekty (pravěk).
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídl ištní; areál samostatný; n.v. 192; obj. jáma (3).
LIT. ARŮ Praha 4397/94.
ZAPS Křivánek R.
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BROZANY , okr.Litoměřice
[754]
Dobeš M. (ŮAPPSZČ Most): 1995 (Vl.-IX.); plošný odkryv.
Stavba dálničního mostu přes ohři.
99/P/1; ZM10 02-43-18; koor. 207:239 210:240 212:240 220:238 228:236 227:234 208:232 214:235· 207:238

KOMP A: K.LINEÁRNí KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 168-177; obj, jáma (23), jamka
k6lová (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); mazanice; kámen-ši - (x);
kámen-bn - (x); kosti lid. - zlomky (xx).
B: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 168-177; obj, jáma zásobní
(11); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx), rybí (xx); mazanice; kámen-ši - (x);
kámen-bn - (x); paleobot.m.; kámen.
C: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 168-177; obj, jáma zásobní (10); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); mazani~paleobot.m.
O: K.MOHYLOVÁ O.BRONZOVÉ: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 168-177; obj, jáma zásobní
(3): nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx); mazanice; paleobot.m.
E: KNOVÍZSKÁ K.; akt_ sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 168-177; obj, jáma zásobní (9); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); mazanice; paleobot.m.: - kadlub na břitvy a nože.
F: O.HALŠTATSKÁ D; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 168-177; obj, jáma zásobní (xx),
chata zahl. (x); nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv_- zlomky (xx); mazanice; paleobot.m.;
struska; kámen; sklo - korálek; bronz.
G: O.LATÉNSKÁ A; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 168-177; obj, jáma zásobní (xx),
chata zahl. (x); nál. keramika - zlomky (xx); kosti.zv. - zlomky (xx); mazanice; paleobot.m.;
struska; kámen.
LIT. ARŮ Praha 4770/95.
ULOŽ M Litoměřice.
76 BRTNÍKY . okr.Oěčín
NZ [509]
AKCE Vencl S. (ARŮ Praha); 1994 (9.VI., 4.-20.VII.); povrchový Sběr/sondáž; anal. geologická,
malakozoologická, paleobotanická.
LOKO Abri na V břehu Brtnického potoka, asi 0,5 km SVod soutoku s Křimicf.
PIAN 7/0/2; ZM10 02-22-22; koor. 174:307.
POZN Záchranný výzkum pod skalním převisem vyvolaný obnažením souvrství vývraty po vichřici, ve kterém
došlo k opakovanému narušení situace neoprávněnými vkopy. Nález trvalejšího mezolitického osídlenf v
Brtníkách rozšiřuje mapu českého mezolitu asi o 30 km severnfm směrem a otevírá výzkum nového
regionu.
KOMP A: MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300; obj, souvrství, ohniště (x); nál. kámen-ši (xxx); uhlíky; paleobot.m.; malakofauna.
B: HRADiŠTNÍ OBO.; n.v. 300; nál. keramika - zlomky.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; n.v. 300; nál. keramika - zlomky.
O: NOVOVĚK; n.v. 300.
LIT. ARÚ Praha NZ 3726/94, 3725/94, 4158/94, 4621/94, 5022/94.
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BRTNÍKY , o.Staré Křečany, okr.Děčín
[833]
Pažourek V. (M Děčín); 1995 (IV.); povrchový sběr/vertikální řez.
Nad křižovatkou silnice do Křečan a Vlčí Hory, pod Křížovým vrchem.
9/0/2; ZM10 02-22-17; koor. 423:156.
Povrchovou rekognoskac~běrem v odkryté situaci ve výkopu elektrického vedení bylo lokalisováno
místo zaniklého statku nad vsí Brtníky.
KOMP A: ,VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt_ sídlištní; areál dvfir; ~ 412; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARU Praha 4978/95_
ULOŽ M Děčín, 39/95.
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BŘEZÍ .
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BŘEZÍ .

o.Meclov , okr.Domažlice

Břicháček P.,Metlička M. (ZČM Plzeň,JČM); 1994: povrchový sběr.

[054]

Pole Z od Mračenického potoka.
21/0/2; ZM10 21-23-04; koor. 195:009_
A: NYNICKÁ SKUPINA; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 418-419; ob;_ vrstva; nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 973/95 .
ULOŽ ZČM Plzeň, sine.
ZAPS Břicháček P.
okr.Domažlice

Břicháček P.,Braun P. (JČM České Budějovice); 1994; plošný odkryv.

[818]

Pole Z od silnice Březí - Horšovský Týn.
32/P/2; ZM10 21-23-04; koor. 206:067200:057208:051 215:061.
Stavba továrny na nábytek.
A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště; ~ 414-417; obj. vrstva, jáma, hrob
-žárový (6); nál. keramika - zlomky; kosti lid. - spálené; kámen - obložení hrobfi, brousky;
mazanice - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 977/95, ZČM Plzeň 244/94.
ULOŽ ZČM Plzeň.
ZAPS Břicháček P.
80 BŘEZNICE , okr.Přibram
NZ [104]
AKCE Nováček K.,Smejtek L. (ZČM Plzeň,M Příbram); 1990; vertikální řez/sondáž.
LOKO J okraj historického jádra, ul. Dolní Valy a svah J od ní.
PIAN 21/L/1; ZM10 22-12-25; koor_ 183:264 186:263 196:264.
POZN Výzkum, který byl první regulérní archeologickou akcí v městském jádru Březnice, přispěl i přes svuJ
skromný rozsah k poznání vývoje osídlení na jižním okraji intravilánu před a v prfiběhu vzniku města,
podoby a lokalizace městského opevnění a podoby středověké příhradební zástavby v této části města.
~ A: D.LATÉNSKÁ O ?; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 470-473; obj. jáma; nál. keramika zlomky; uhlíky; kámen; mazanice.
B: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní-výrobní; areál město; ~ 470-473; obj. zdivo, žlab,
jamka kfilová (x), příkop, val, chata zahl.; nál_ kámen; mazanice: uhlíky: dřevo - zuhelnatělé;
struska - kovářská; keramika - zlomky; keramika - zlomky kachle; hlína - cihly; železo - zlomky,
hřebíky; sklo - 2 zlomky okenních terčíkfi; bronz - zlomky plechového pásku; kosti zv.; stříbro mince.
bl! Nováček K. 1994, 17-38 (K počátkBm Březnice, Podbrdsko 1); Nováček K. 1995, 34-35 (Výzkumy v
Čechách 1990-92); ARŮ Praha NZ 5638/95, 3771/91.
ZAPS Nováček K.
81
BŘEZNICE , okr.Příbram
NZ [824]
AKCE Nováček K.,Smejtek L_,Vařeka P. (ZČM Plzeň,M příbram); 1991 (4.-22.IV.); sondáž.
LOKO Náměstí, ppč.80 (SZ část), plocha bývalého čp.14 a 16.
~ 12/0/1; ZM10 22-12-25; koor. 184:282.
POZN Výzkum jednoznačně potvrdil předpokládané založení městečka již ve 13.stol.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 465; obj. vrstva, srub, dBm zděný, jamka
kBlová (4); nál. kámen - štetování; keramika - zlomky; kosti zv.; železo - předměty, stavební
kování; dřev~zuhelnatělé; mazanice; stříbro - mince; hlína - cihly.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 465; obj. vrstva, dBm zděný; nál. keramika kuchyňská, kamnářská, stavební; železo - hřebíky; sklo; uhLíky; kosti zv.
bl! Nováček K. 1994, 17-38 (K počátkBm Březnice, Podbrdsko 1); Nováček K. 1995, 35 (Výzkumy v Čechách
1990(92); ARŮ Praha NZ 5639/95, 3772/91.
~ Nováček K.

~

BŘEZNICE . okr_Příbram
Frolík J. (ARŮ Praha); 1993 (22.IV.-14.V.); vertikální řez.

~

Zámek, prostor parkánu.
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[056]

PIAN
POZN
----KOMP

20/0/2; ZM10 22-12-25; koor_ 224:289_
Dokumentace kanalizačních rýh v parkánu na severní a západní straně zámku. Zjištěna jediná vrstva z
doby existence parkánu s nálezy 16.století.
A: NOVOVĚK 1 (16.stol_); akt. sídlištní; areál zámek; ~ 466; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 1361/94, 2477/93.
ULOŽ ARŮ Praha, Pražský hrad, sine.
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BŘEZNO ,

okr.Chomutov

Křivánek R.,Smrž Z. (ÚAPPSZC Most); 1994 (20.-21.IV.); geofyzikální prBzkum/povrchový sběr.

[042]

Pole SZ obce mezi potokem Hutná a silnicí Březno - Brančíky.
115/0/1; ZM10 02-33-22; koor. 115:250.
Magnetometrický prBzkum realizovaný za účelem ověření leteckého snímkování byl proveden na ploše
30x64 m protonovým magnetometrem PM-2 v pravidelné síti lxl m. Výsledky měření potvrdily přítomnost
5 objektB, patrně pravěkých. Na jejich základě bude možné přesné vymezení i pro budoucí
archeologický výzkum. Pravidelné sífové sběry na ploše budoucího předpolí hnědouhelných dolB
potvrdily hojnými nálezy intenzívní pravěké osídlení. GeofyzikáLní měření doložilo pozitivní
výsledky leteckého snímkování.
B: D.BRONZOVÁ NEURČ.; n.v. 282;.náL. keramika - zLomky (xx).
A: PRAVĚK; n.v. 282: obj. jáma (~příkop (1 1); nál. keramika - zLomky (xxx); mazanice.
C: RANÝ STŘEDOVĚK: ~ 282: nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 4680/94.
Křivánek R.
BŘEZOVÁ ,

okr.Sokolov
[313]
Hereit P. (Plzeň): 1995 (2.V.-12.VI.); síf vertikálních řezBo
Ulice Dvouletky, Havířská, V zahrádkách, Hlavní a Sklářská.
14/P/2; ZM10 11-14-10; koor. 428:064 445:080 463:085 462:074 450:071 442:063.
Na ploše vymezené koordináty proveden ve výše uvedených ulicích dozor výkopu pro plynovod. Pod
povrchem pouze recentní navážky.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 475-481.
LIT. ARÚ Praha 4459/96, ZČM Plzeň 333/95.
BUDĚTICE , okr.Klatovy
[912]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VI.): vizuální prBzkum.
Hrad Budětice.
17/B/l; ZM10 22-31-09; koor. 432:018.
Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásahB. Proti stavu při povrchovém prBzkumu na počátku 70.Let
došlo k radikální změně vegetačního pokryvu. Plocha hradu je dnes prorostlá špatně prostupným
vysokým podrostem.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 618; obj. věž (1),
palác (1), příkop (x), val (x).
LIT. ARŮ Praha 2967/95.
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BUDKOV , okr.Prachatice
Parkman M. (M Prachatice): 1994; povrchový sběr.
Za rybníky.
84/L/2; ZM10 22-43-16; koor. 168:285 188:277.
Sběr mezi dvěma body.
A: D_LATÉNSKÁ; akt_ sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 484-490; nál. keramika - zlomky.
ARŮ Praha 6791/94.
M Prachatice, sine.
Beneš J.

87 BUDKOV , okr.Prachatice
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 1994; povrchový sběr.
LOKO Za rybníky.
~ 85/0/2; ZM10 22-43-16; koor. 180:266.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné;
LIT. ARŮ Praha 6791/94.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 29-1/94.

[203]

[207]

~

BUDŇANY , okr.Beroun
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993; identifikace lokality.
LOKO Hrad Karlštejn.
PIAN 101/B/l; ZM10 12-41-18; koor. 475:341.

88

480-483; nál. keramika - zLpmky.

[817]

~

17

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 300.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 300.
LIT. ARŮ Praha 840/93.
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BUDŇANY , okr.Beroun
Durdík T. (ARU Praha); 1993; identifikace lokality.
Hrad Karlštejn, prakoviště, okop pro bombardu a další obléhací objekty na
102/0/2; ZM10 12-41-18; koor. 478:369.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. boj; areál samostatný; ~ 353.
ARŮ Praha 841/93.

[829]
Kněží Hoře.

BUDŇANY , okr.Beroun
NZ [653]
Kašpar V. (Archaia); 1995; sondáž; anal. osteologická.
Hrad Karlštejn, S místnosti Mariánské věže, plocha S od Mariánské věže.
101/B/l; ZM10 12-41-18; koor. 475:341.
Předstihový zjišfovací archeologický výzkum v obou severních místnostech veze probíhal před
plánovaným projektováním nových inženýrských sítí souvisejících s novým komerčním využitím objektu.
SV místnost byla kompletně vyčistěna již v minulém století při stavebních úpravách architekta
Mockera, a tak výzkum pouze zachytil výrazný sklon skalního podloží k severu a východu a úroveň
p6vodních omítek o 1 m níže než je úroveň dnešní podlahy v severní části místnosti. Vstupní místnost
nebyla tak těžce porušena novověkými stavebními úpravami. Podařilo se zde fragmentárně zachytit
starší patrně pozdně gotickou litou maltovou podlahu a pod ní, přímo na skalním podloží nejstarší
litou maltovou podlahu. Tuto úpravu terénu, společně s kamenným základovým zdivem schodiště v místě
dnešní vstupní části místnosti, je možno spojovat s nejstarší karlovskou etapou výstavby hradu.
Sonda vně věže, položená kolmo na zdivo Mariánské věže mohla dokumentovat pozdně středověké
souvrství nasedající na uměle upravený osekaný povrch skály. Charakter vrstev i úprava skalního
podloží svědčí o intenzivních povrchových úpravách, které setřely možné starší horizonty
předpokládané v této části hradu. Výzkum na hradě Karlštejně byl první větší akcí tohoto druhu na
tomto významném objektu české hradní architektury.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 14.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 269-270; objl souvrství
(xx), zdivo; nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 269-270; objl souvrství (xx); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); kosti lid.
LIT. ARŮ Praha NZ 2722/96, NZ 2540/96.
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[115]
BUKVICE , okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (17.VIII., 19.VIIL); povrchový sběr/vertikální řez.
V okraj obce, neohlášená stavba rodinného domu.
93/0/2; ZM10 03-34-25; koor. 303:236.
Při hloubení základB rodinného domu v SV rohu výkopu kulturní jáma. Z ní získána keramika a štípaná
industrie. Další nálezy získány sběrem východně odtud. Nálezy patří známému sídlišti z mladší doby
kamenné (k.lineární,k.vypíchaná).
KOMP A: K. L1NEÁRN Í KER.; akt. sídl i štní; areál sídl iště rovinné; n. v. 316;' obj.·· vrstva (1), jáma (1);
nál. kámen-ši - 3 čepele; keramika - zlomky (xx).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 316; objl vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
hl! Hájek L. 1940, 115 (Jičínsko v době kamenné, Ročenka muzejního spolku 6); Vokolek V., Sigl J. 1975
(Zpravodaj KMVČ 2); ARŮ Praha 595/95, NZ 8507/77, 2837/78.
ULOŽ M Jičín, 55-56/94.
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BY LANY , o.Miskovice , okr.Kutná Hora
[043]
AKCE Zápotocký M.,valentová,Šumberová,Zápotocká (ARŮ Praha,M Kolín); 1989-1990; plošný odkryv.
LOKO Ppč.215.
PIAN 122/P/l; ZM10 13-32-19; koor. 403:200 405:197 394:187 392:189 393:193.
~ Plošný archeologický odkryv na dvou úsecích vojenské střelnice ležících nejblíže k obvodu akropole
hradiště Cimburk. Výzkum byl vyvolán úpravami ploch pro deponii ornice v rámci projektu "rozšíření
úpravny vody Trojice". Neohlášená akce zasáhla předhradí památkově chráněné lokality. Celkově
prozkoumána plocha 1140 mO.
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 302-303; objl vrstva,
jáma (xx), jamka k6lová (xx), příkop (2), brána; nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kámen-ši (x); kámen-bn - (x); kámen; kosti zv. - zlomky; uhlíky.
B: BADENSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 302-303; objl vrstva, jáma (xx),
jamka kBlová (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kámen-ši - (x); kámen-bn - (x); kámen;
kosti zv. - zlomky; uhlíky.
C: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 302-303; objl destrukce, vrstva,
hradba-kámen, věž, jáma (x); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kámen; kosti zv. - zlomky;
uhlíky.
O: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sfdl.výšinné opevněné; ~ 302-303; objl vrstva, palisáda,
18

příkop

(1), val (1), jáma (xx), jamka kBlová (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kámen;
kosti zv. - zlomky; uhlíky.
E: D.LATÉNSKÁ (la.c-d); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 302-303; obj. příkop (1),
vrstva, jáma (x), jamka kBlová (x); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kámen; kosti zv. zlomky; uhlíky.
F: RANÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 302-303; obj. vrstva, příkop
(1), jáma (xx), jamka kBlová (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kámen; kosti zv.
zlomky; uhlíky.
LIT. ARŮ Praha 991/93.
ULOŽ ARŮ Bylany.
ZAPS Zápotocký M.
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BYLANY , okr.Kutná Hora
[243]
Valentová J. (M Kolín); 1993 (III.-XII.); vertikální řez.
Vodovod od úpravny vody.
184/L/l; ZM10 13-32-19; koor. 420:206 421:209 427:215 432:216 436:225 443:238.
Archeologický dohled při trase vodovodu přes k.ú.Kutná Hora, Bylany, Poličany, Malešov. Na
k.ú.Bylany zjištěna cca 300 m jižně stanice úpravny vody u Sv.Trojice narušení terénu pro
středověkou těžbu stříbra (halda a výchozy dvou dBlních děl).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. těžba; areál samostatný; pian 185/L, 436:225 443:238; n.v. 296-300;
obj. šachta, sejp.
LIT Roubík F. 1959, 25 (Soupis zaniklých osad); ARŮ Praha 2049/94.

94
BYSTŘICE , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (27.IV.); povrchový sběr/vertikální řez.
LOKO Sběr v okolí rýhy pro vodovod při V okraji k.ú.
PIAN 89/L/2; ZM10 03-34-24; koor. 417:055 476:086 515:099 529:105.
KOMP A: HRADIŠTNÍ OBD. (rs.3 ?); pian 90/L, 515:099 529:105; ~ 300; nál. keramika - zlomky (x).
B: VRcHoLNÝ STŘEDOVĚK 2; pian 90/L, 515:099 529:105; n.v. 300; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 586/95.
.
ULOŽ M Jičín, 13194.

[156]

[126]
BYSTŘICE , okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (11.-17.VIII.); vertikální řez.
Výkop pro vodovod u čp.16.
9110/2; ZM10 03-34-24; koor. 384:040.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 284; obj. vrstva (1); nál.
keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 5413/95.
ULOŽ M Jičín.
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BYSTŘICE , okr.JiČín
[132]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (11.-17.VIII.); vertikální řez.
Výkop pro vodovod u čp.76.
92/0/2; ZM10 03-34-24; koor. 407:062.
A: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 290; obj. vrstva (1); nál. ~~~amika - 3
zlomky.
LIT. ARŮ Praha 5413/95.
ULOŽ M Jičín.
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BYŠICE , okr.Mělník
Lutovský M. (NM Praha); 1994; plošný odkryv.
Zemní práce při stavbě benzinové čerpací stanice na S okraji obce.
59/P/2; ZM10 12-22-15: koor. 182:335 180:325 178:328.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 221-223.
ARŮ Praha 58/95.

BYŠICE , okr.Mělník
Jančo M. (ARŮ Praha); 1995 (17.XI.); orientační
Areál závodu Vitana Byšice.
58/L/2; ZM10 12-22-15: koor. 105:296 127:292.
Dohled při stavebních a terénních úpravách.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 198.
~ ARŮ Praha 5516/95.
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[904]
zjištění.
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BŽANY , okr.Teplice
[0151
Rusó A. (M Teplice); 1995 (8.11.); orientační zjištění.
Osada Hradiště. V zahradě domu čp.79, u štítu sousedního domu. Výkop pro přípojku plynu.
232/B/1; ZM10 02-32-19; koor. 150:030.
V souvislosti se stavební akcí "kanalizace obce Bžany-část Hradiště", byla provedena rekognoskace
terénu v místech, v jejichž blízkosti měly být provedeny výkopové práce. Při této příležitosti byly
jednak ve výhozu zeminy, jednak v řezech staršího mělkého výkopu (hloubka 0,5 m, délka 2 m) pro
přípojku plynu do domu čp.79 těsně u plotu a severního štítu sousedního domu nalezeny zlomky nádob a
hřebík. V řezu byly patrné naplocho uložené opukové kameny, které však nebyly pojeny maltou a
netvořily kompaktní zdivo. Nalezené předměty (kromě opukových kamen~) mohou pocházet ze splachu
zeminy, směřujícího z blízké polohy, nevýrazné malé ostrožny s kostelem, není však vyloučeno, že
indikují přítomnost objekt~ v ploše zahrady.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál sídliště; ~ 214; nál. keramika zlomky.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál sídliště; n.v. 214; nál. keramika - zlomky.
C: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál sídliště; ~ 214; nál. železo - hřebík.
LIT. ARŮ Praha 5625/95.
ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, reg.č. 5/95 .
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BŽANY , okr.Teplice
[6381
Rusó A. (M Teplice); 1995 (8.11_-22.VI.); vertikální řez.
Osada Hradiště, S pod tvrzí (dnes zpustlý statek), na svahu.
233/L/1; ZM10 02-32-19; koor. 139:029 142:028.
V rámci akce "odkanalizování obce Bžany-část Hradiště" byl prováděn archeologický dohled při
výkopových pracích. Při této příležitosti byl v úseku severně pod bývalou tvrzí, dnes zpustlým
statkem, zjištěn suťový kužel zeminy (dokumentován mezi body A-B, viz souřadnice) s obsahem většího
množství neopracovaného kamene a v délce 9 m byL tento úsek zakresLen (dLe situace dodavateLe
stavby: od šachty 11 k šachtě 12, přesně zaměřeno do mapy 1:5000). Celý úsek výkopu byl rovněž
sledován a pochází z něj obdobně datovateLné zLomky keramiky jako ze suťového kužeLe, z jehož
obsahu, který se dostaL do výhozu výkopu, však bylo vybráno více zLomku nádob starších (13.století).
KOMP C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areál sídLiště; n.v. 204-208; nál.
keramika - zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areáL tvrz; n.v. 204-208; náL. keramika'
zlomky.
A: NOVOVĚK; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areál dvur; n.v. 204-208; nál. keramika - zlomky.
D: VS-NOVOVĚK (13.-17.stoL.); akt. přemístění zeminy-sídlištní; n.v. 204-208; nál. železo 2 předměty; mazanice.
LIT. ARŮ Praha 5624/95.
ULOŽ M Teplice - zámek BíLina, reg.č. 6/95.

101 BŽANY , okr.Teplice
[050]
AKCE Rusó A. (M Teplice); 1995 (12.IV.); povrchový sběr.
LOKO Osada Hradiště, těsně za V částí zástavby (na poli za plotem zahrady posledního domu, v linii S-Jl.
~ 231/L/1; ZM10 02,32-19; koor. 167:033 165:026.
POZN V souvislosti se stavební akcí "kanalizace obce Bžany-část Hradiště", byl v nezatravněném pásu za
----- plotem zahrady posledního domu východní zástavby obce u cesty k nádraží ČD proveden v linii SoJ sběr
na pol i.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; n.v. 218-222; nál. keramika' zlomky.
li"T:" ARŮ Praha 5628/95.
--------UlOž M Teplice - zámek BíLina, reg.č. 7/95.
CEREKVICE , okr.JiČín
[037)
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (1.IX.); vertikální řez.
~ Plynovod (trasa 2.) J od škoLy a Z od zámku a zámeckého parku do 3 paralelních ulic. Hloubka rýhy
80-100 cm.
~ 184/L/2; ZM10 13-22-06; koor. 434:126 437:149 458:146 462:134 477:138.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 270-283.
LIT. ARŮ Praha 1881/95.
----102

~

103

CERHENICE , okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1995 (10.VI.); orientační zjištění .
~ Ppč.419, stavba restaurace (proti zastávce) u trati.
~ 127/0/2; ZM10 13-14-22; koor. 163:335.
~ Archeologický dohled při zemních pracích. Silně zamokřený terén se Spo9ní vodou.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 198.
LIT. ARŮ Praha NZ 3636/95.

~
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NZ [7411
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CIDLINA , o.ŽeLeznice , okr.JiČín
ULrychová E. (M Jičín); 1994 (3.Vlll.); vertikální řez.
Výkop pro elektrický kabel, 10 m S od severního okraje zahrady čp.25, šachta křížení kabel~.
90/0/2; ZM10 03-43-06; koor_ 155:033.
A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 366; nál. keramika - 1 zl'omek.
ARŮ Praha 592/95.
----M Jičín, 51/94.

[111]

ČACHROV , okr.Klatovy
[920]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (29.IV.); vizuální pr~zkum.
Tvrz ve vsi.
8/B/l; ZM10 21-42-15; koor. 308:122.
Dne 29.4.1994 jsem na základě objednávky PŮ Plzeň navštívil tvrz v Čachrově. Majitel nebyl přítomen
a do interiéru věže jsem se tak nedostal. V areálu tvrziště nebyly patrny žádné probíhající práce,
ani zásahy do terénu. Oproti mé poslední návštěvě koncem 60.let byla celková situace dosti změněna.
Empirová křídla zámku včetně obou nárožních věží byla zbořena a část plochy jednoho z nich evidentně
i s částí středověkého tvrziště odbagrována (bez archeologického dozoru) a na takto vzniklé ploše
byla vystavěna architektonicky zcela nevhodná bytovka degradující celý areál. Tvrz v Čachrově je
nesporně jednou z nejkvalitnějších českých tvrzí.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 716; obj. věž (1), d~ zděný (1).
LIT. ARŮ Praha 2089/94.
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ČÁSLAV ,

okr.Kutná Hora
[941]
Frolík J. (UAPPSČ Praha); 1993 (15.-25.VI.); sondáž.
Ulice F.Moravce, přední část zbořeného domu čp.61.
128/B/l; ZM10 13-41-21; koor. 468:377.
Zjišfovací sondáž před znovuvýstavbou domu, demolovaného v r.1986. Zachyceny sídlištní situace
14.-16.století prokazující, že část domu přiléhající k uliční čáře nebyla nikdy podsklepena. Situace
nebyla dobrána až na podloží (s ohledem na požadavek majitele), z~stane však zachována pro budoucí
výzkum.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 257; obj. jáma (x), jamka k~lová (x),
vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚ~(16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 258; obj. jama (x), jamka k~lová (x),
vrstva; nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv.; železo - neurč. zlomky artefakt~ (x); sklo zlomky (x).
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 258; obj. zdivo, vrstva; nál. keramika - zlomky
(xx).

LIT. ARŮ Praha 1390/9, 1387/94.
ULOŽ M Čáslav, sine.
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ČÁSLAV ,

okr.Kutná Hora
[844]
Frolík J. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (10.-25.V.); vertikální řez.
Zahrada pr~yslové školy, ppč.150/2.
129/0/2; ZM10 13-41-22; koor. 022:344.
Rychlý záchranný výzkum nehlášené akce v souběhu s bagrováním stavební jámy. Registrovány a
ovzorkovány 4 objekty 13.-14.století (doklady železářství-struska, ruda), novověká jáma a recentně
zasypaná studna.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní-výrobní; areál město; ~ 255; obj. jáma (4); nál. keramika zLomky (xx); struska - železná, zlomky (xx); kosti zv.; ruda.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 256; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky (x).
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 256; obj. studna (1).
LIT. ARŮ Praha 1389/94, 1385/94.
ULOŽ M Čáslav, sine.
okr.Kutná Hora
[017]
Frolík J. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (6.V.-8.X.); sondáž.
Žižkovo náměstí, parcely zbořených d0m5 čp.67-69.
121/B/l; ZM10 13-41-21; koor. 472:373.
2.sezóna předstihového výzkumu na staveništi Komerční banky. Na parceLe domu čp.69 zkoumána část
plochy za domem (objekt kuLtury vypíchané keramiky, 8 horizont~ objekt~ 13.-14.století, jámy, pLoty,
k~lová stavba, z toho 1-2 předlokační, série odpadních jam 16.století). Sonda u městské hradby na
parcele domu čp.68. PotvrdiLa její vznik ve 2.polovině 13.století, přestavby ve 14. a 16.století. U
hradby jímka se souborem skLa 14.století. Sonda v parkánu (parcela domu čp.67) zjistila, že
současná parkánová hradba pochází z 15.stoletf a stojf na místě starší, ale blíže nedatované zdi.
KOMP A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 256; obj. jáma (2), jamka kOlová (2),
vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); kámen-ši - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 256; obj. jáma (x),
jamka k~Lová (xx), vrstva (xx), hradba (1): nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv.; železo 21

neurč. zlomky artefakt~ (x).
F: VRCHOLNÝ STŘEOO~ĚK 1 (l.pol. 13.stol . ); akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; n.v. 256:
ob j. jáma (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídLištní; areál město; ~ 257; obj. jímka (2), jamka k~lová (x),
jáma (x), vrstva (xx), hradba (2); nál. keramika - zlomky (xxxx), 3 nádoby; kosti zv.; sklo zlomky (xx); mazanice' zlomky (xx): žeLezo - neurč. zLomky artefaktu (xx).
O: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní: areál město: n.v. 258: obj. vrstva (xx), hradba (2), Jama (x), jímka
(x), vrstva (xx); nál. keramika - zlomky (xxxx); kosti zv.; sklo - zlomky (xx); bronz - neurč.
zlomky artefakt~ (x); železo' neurč. zlomky artefakt~.
E: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní: areál město; ~ 258: obj. vrstva (xx), jáma (x): nál. keramika zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 1388/94, 3566/93, 1386/94.
ULOŽ M Čáslav, sine.
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ČÁSLAV ,

okr.Kutná Hora
NZ [206]
Rulf J. (ARŮ Praha); 1993-1994; pLošný odkryv.
Budoucí skládka komunálního odpadu. Táborské předměstí.
127/L/l; ZM10 13-41-16; koor. 334:046 353:033.
A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 239'240; obj. jáma (7); nál. keramika zlomky (xxx); mazanice; kosti zv.; kámen·ši.
B: ENEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 239-240; obj. jáma (1); nál. keramika;
mazanice; kosti zv.
C: MLADŠí D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n,v. 239-240: obj. jáma (1): nál. keramika.
LIT. ARŮ Praha NZ 7448/94, 7201/94, 7449/94.

ČÁSLAV , okr.Kutná Hora
Rulf J. (ARŮ Praha); 1993-1994 (od XI.1993); síf vertikálních řezu/plošný odkryv.
Poloha Nad Rezkovcem, pravý břeh Brslenky, S od městské zástavby.
130/P/2; ZM10 13-41-17; koor. 020:156 026:150 013:135 008:141.
Archeologický dohled a záchranný výzkum v prostoru stavby ČOV Čáslav.
A: MLADŠí O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v, 235-237; obj. jáma (5).
B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 235-237; obj. jáma (1).
LIT. ARŮ Praha 399/94, 2460/94.
ZAPS Šumberová R.
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LIT.

ČÁSLAV , okr.Kutná Hora
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1994; vertikální řez.
Ul. Na skále, Lísková.
143/L/l: ZM10 13-41'22; koor. 037:252 061:274.
Výkopy v chodníku do hl.50 cm, recentní souvrství, bez nálezu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 261-264.
ARŮ Praha 697/96.
--
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ČÁSLAV .

[928]

[555]

okr.Kutná Hora
[600]
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995; vertikální řez.
Intravilán, kabelové vedení NN z ulice Formíkovy na náměstí.
140/L/2; ZM10 13-41-22: koor. 005:354 009:348 006:346.
Výkopové práce prováděny ručně do hl.50 cm pod úroveň chodnfku, porušeny pouze recentnf zásypy.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 259.
ARŮ Praha 1360/95, 5634/95.

113 ČÁSLAV , okr.Kutná Hora
[710]
AKCE Rulf J.,Pavl~ !.,Jiráň L. (ARÚ Praha); 1995 (14.VIII.-20.IX.); plošný odkryv.
"hQKQ Poloha Kalabousek, obchvat silnice 1/38.
PIAN 141/L/l; ZM10 13-41-16; koor. 254:205 268:203 307:213 330:214.
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 234-342; obj. jáma (3);
nál. keramika; kámen-šij mazanice; kosti zv.; paLeobot.m.
B: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 234-342; obj. jáma (3): nál. keramika;
mazanice; kosti zv.: paleobot.m.
C: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 234-342; obj. jáma (1).
~ ARŮ Praha 4727/95, 4745/95.
~ Rulf J.
ČÁSLAV , okr.Kutná Hora
Rulf J. (ARŮ Praha); 1994-1995 (25.VIII.1994-17.X.1995); vertikální
LOKO Poloha Nad Rezkounem, poloha Ke Koudelovu.
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142/L/l; ZM10 13-41-17; koor. -11:123 051:080 073:062 096:016.
Výstavba přivaděče k Nové ČOV-stoka "B" v délce cca 1,6 km mezi ČOV a silnicí Čáslav-Chrudim.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 236-240.
ARŮ Praha 4726/95, 4746/95.
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ČÁSLAV , okr.Kutná Hora
[656]
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995; vertikální řez.
Zahuštění sítě VN, TS, KNN při stavbě objektu u křižovatky silnice do Močovic a Krchleb~.
139/P/l; ZM10 13-41-21; koor. 353:365 370:367372:352 351:358.
Výkopové práce pro sloupy VN do hl.200 cm, pro kabely a trafostanice do hl.80 cm. V JV části terén
již skryt až na skalnaté podloží, v SZ části cca 40 cm ornice a spraš.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 254-262.
ARŮ Praha 1358/95, 5634/95.

ČÁSLAV . okr .Kutná Hora
NZ [127]
Tomášek M. (ARŮ Praha); 1995 (X.-XII.); vertikální řez.
Žižkovo nám. (l.linie vodovodní sítě).
135/L/l; ZM10 13-41-21; koor. 456:370 460:369 476:350 475:348.
Výměna vodovodní sítě z r.1930-31.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 136/8, 475:351; ~ 261; objl chata
zahl. (2), jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx); dřevo - zlomky (xx); k~že - zlomky (xx); struska
- zlomky (XX).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 137/8, 469:359; ~ 262; objl chata
zahl. (1), jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx); dřevo - zlomky (xx); k~že - zlomky (x); struska z lomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 138/B, 458:369; ~ 262; objl chata
zahl. (2), dlážděni (1), žlab (1), jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx): dřevo - zlomky (xx);
struska - zlomky (xx); k6že - zlomky (x) .
LIT. ARŮ Praha NZ 313/96.
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ČÁSLAV . okr.Kutná Hora
[138]
Tomášek M. (ARÚ Praha); 1995 (X.-XII.); vertikální řez.
Žižkovo nám. (2.linie vodovodní sítě).
133/L/l; ZM10 13-41-21; koor. 469:373 478:361.
Výměna vodovodní sítě z r.1930-31. Většina výkopu narušila podloží těsně pod dlažbou. Terén bez
vážnějších antropogenních zásah6 (kromě recentních).
A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál město; pian 134/B, 470:372; n.v. 258; objl vrstva (x);
nál. keramika - zlomky (xx); dřevo - zlomky (xx); k~že - zlomky (x); struska - zlomky (x).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; pian 134/B, 470:372; ~ 258; objl vodovod (2); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 314/96.
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ČEJKOVICE , o.Staré Místo , okr.JiČín
[923]
Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (21.VIII.): orientační zjištění.
Oprava mariánského sloupu v centru obce.
93/0/2; ZM10 03-43-21: koor. 171:325.
Rozebrán i kamenný stupňovitý podstavec. Potvrzení zprávo nálezech lidských kostí celkem 5 jedinc~
(novorozenec, 4leté dítě, 2 vojáci z války rakousko-pruské 1866 a 1 německý voják z období
1939-1945).
KOMP A: NOVOVĚK 2 (po 1717 - před 1945); akt. pohřební; ~ neud.; objl pohřeb-kostrový (5); nál. kosti
lid. - 5 jedinc~.
hl! Grepl F. 1926, 77-139 (Čejkovice u Jičína, Náš domov 2); ARŮ Praha 1863/95.
ULOŽ M Jičín, Antropologie 2/1992.
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ČERNÉ BUDY . o.Sázava . okr.Kutná Hora
[716J
Sommer P. (ARŮ Praha); 1994; sondáž.
Klášter sv.Prokopa. Prokopská jeskyně.
2/B/l; ZM10 13-31-24; koor. 281:019.
Revizní archeologický výzkum v areálu polozřícené sondy, kterou v 50. létech vyhloubil páter Klement
pod dozorem dr.Borkovského a prof.Stefana a kterou byl odkryt vstup do tzv.Prokopské jeskyně.
V prostoru staré sondy se zachovaly dva horizonty vývojových etap zbytk~ staveb, ze kterých se
starší zachoval ve formě zbytk~ budovy (kaple) vystavěné nad strží s jeskyní. Ve zdech destruované
budovy se vyskytly 2 proti lehlé portálky. Samotná strž byla použita jako komunikace do jeskyně a
vstupovalo se do ní od západu zaklenutou šíjí s částečně zachovaným portálkem. Na dně strže byly
nalezeny otisky dřevěných schodnic. Autor vyslovil dobře doložený názor o umělém vzniku strže s
jeskyní, z kterých poslední je vytesaná do rulového podloží. Z přímé vazby stavby (kapLe) nad
jeskyní na presbytář gotického konventního kostela lze předpokládat, že tato stavba nad jeskyní
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vznikla v 1.pol.14.stol. Terminus ante quem celkově pro starší horizont je období husitských válek.
Destrukce budovy nad jeskyní souvisí s devastací kláštera po husitských válkách. Novostavba,
tj.mladší stavební horizont, pochází z doby, kdy se na jeskyní již zapomnělo. Předpokládá se, že jde
bua o pohusitské období, kdy byl klášter ve světských rukou, nebo o dobu barokní obnovy kláštera.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. kultovní; areál klášter; ~ 308; obj. obj.vytesaný (1).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol. 14.stol.); akt. kultovní; areál klášter; n.v. 308; obi. destrukce
( 1 ), k I enba (1).
C: VS-NOVOVĚK; areál klášter; ~ 308; obi. zdivo (x).
LIT. ARŮ Praha 7874/94.
ZAPS Brnič Ž.
ČERNÉ BUDY . o.sázava , okr.Kutná Hora
[008]
Bubeník J. (ARŮ Praha); 1994 (16.XI.); orientační zjištění.
UhLířskojanovická ul., bLíže čp.l04.
77/L/2; ZM10 13-31-24; koor. 274:038 275:048 282:056.
Prohlédnuty výkopy pro transformátor, sloupky (1,3) a elektrické vedení (2) ve výše uvedené uLici,
blíže viLy Zlatoroh, čp.l04. Výkopy jdou po svahu nad řekou, místy těsně při silnici, nedaLeko
areálu kláštera, Patrny v nich pod tenkou vrstvou nadloží pouze sprašové a svahové hlíny a . písky a
pod siLnicí k řece i recentní navážky a sutě.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 290-300.
LIT. ARŮ Praha 7135/94.
----
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ČERNICE , o.Plzeň 2, okr.PLzeň-město
[043]
Braun P. (ZČM plzeň); 1993 (XI.-XII.); orientační zjištění/vertikáLní řez.
Na Brdku, křizovatka polních cest Štěnovice - Černice.
31/0/2; ZM10 22-11-02; koor. 201:288.
Při pr~zkumu trasy VTL plynovodu Černice jsem sběrem z vyházené hlíny výkopu pro plynovod získal
maLou kolekci keramiky novověku. V profilech výkopu v místě nálezu ani po celé trase nebyly
registrovány stopy objekt~ či kulturní vrstvy. Většina trasy VTL plynovodu probíhaLa v podloží
tvořeném sprašovou hlínou.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 376; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 665/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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122 ČERNICE . o.Plzeň 2. okr.PLzeň-město
AKCE Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (IV.); povrchový sběr .
LOKO Pod Ostrou H~rkou, polní traf mezi silnicí Losiná - Plzeň a železniční tratí Starý Plzenec Koterov.
PIAN 90/0/2; ZM10 12-33-22; koor. 295:046.
POZN Předstihový pr~zkum dálnice 05 Ejpovice-SukLov.
KOMP A: NEOLIT NEURČ.; akt. sidLištní; areáL sídLiště; ~ 348; náL. keramika - zlomky (xx).
B: PRAVĚK (Latén ?); akt. sídlištní; areáL sídLiště; ~ 348; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 666/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.

[004]

ČERNOŠiCE , okr.Praha-západ
[1011
Drda P. (ARŮ Praha); 1993 (5.V.); orientační zjištění.
50 m S od hotelu Slánka.
99/0/2; ZM10 12-41-15; koor. 476:186.
Na zákLadě hLášení, které podal ARŮ Praha dne 27.4.1993 dr.Kroupa z PUSC, jsem dne 5.5.1993 prohLédl
prostor s terénními a stavebními úpravami v Horních Černošicích, o.Praha-západ. Terén narušený
částečnou skrývkou se nachází v trati "Slánka", cca 50 m severně od stejnojmenného hotelu, někdejší
usedLosti. Zdejší situace s pLochým mírně vyvýšeným terénním útvarem považovaným za tvrziště, je
detailně popsána V.HumLem (1983, 266-268), a vztahují se k ní i hlášení uložená pod čj.3145/76
(J.Čujan) a 3252/79 (V.HumL) v archivu ARŮ. Plocha mezi dnešním hotelem a předpokládaným tvrzištěm
je v současném stavu z větší části zavezena kamením, takže je terén potoční nivy zcela zdeformován.
V souvisLosti se stavbou opLocení vznikl v délce cca 20 m zářez na jižním obvodu uvedeného plochého
návrší, do hloubky 0,8-1 m. Bok zářezu tvoří výrazná tmavohnědá zemina, patrně identická s vrstvou
(d) řezu E-F publikovaného V.Humlem (1983, 267). Stopy po archeologických objektech jsem
nezaznamenaL, rovněž pátrání po případných nálezech z~staLo negativní.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
hl! Huml V. 1983, 255-277 (Historická geografie 21); ARŮ Praha 1449/93.
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124 ČERNOUČEK . okr. Li toměř i ce
~ Křivánek R. (ARŮ Praha); 1995 (25.X., 27.X.); geofyzikální pr~zkum/povrchový sběr.

bQfQ PoLoha
~

Příkop, roh poLe J od Vražkovského potoka a V od
81/0/2; ZM10 12-21-05; koor. 336:172.
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železniční

trati, SSZ obce.

[925]

výsledku leteckého snímkování (Gojda 1995) magnetometrickým měřením části plochy doplněným
Výsledky magnetometrického měření byl potvrzen snímkováním identifikovaný příkop
obdélníkovitého ohrazení. Bližší datování objektu bude možné až po zorání celého pole (strniště). V
archivu leteckých snímku je lokalita vedena pod označením Ctiněves 1.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; n.v. 225; obj. příkop (1); nál. keramika - zlomek.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; n.v. 225; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 5176/95.
ULOŽ ARÚ Praha (M.Gojda) .
POZN

Ověřování
sběry.

ČERVENÁ , o.Letohrad , okr.Ústí n/Orlicí
[042]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (24.IX.); vizuální pruzkum.
Hrad Kyšperk.
3/B/1; ZM10 14-32-03; koor. 223:189.
Nevelká dispozice hradu leží nad příkrým svahem nad řekou. Nevelké podélné jádro je oh raženo
příkopem, před nímž je situován val, na vstupní straně přecházející v drobné trojúhelné předhradí.
Před touto částí se nachází další příkop a před ním náznak valu. Jedíný doposud publikovaný plánek
(Sedláčkuv) není zvláště v této části realitě odpovídající. Na povrchu lokality se nepodařilo nalézt
žádný archeologický materiál, ale ani žádné doklady stavební aktivity (např. mal.tu, mazanici, zlomek
cihly apod.). Lokalita budí dojem, že její zástavba musela být spíše lehčí, převážně dřevěné
konstrukce. Při úvahách o interpretaci lokality se nabízejí dvě alternativy. Prvá, pro níž by bylo
možné najít oporu i v písemných pramenech, počítá se značným stářím a archaičností hradu, podle
druhé by se jednalo o mladší objekt značně retardovaného charakteru. Rozsah odpovídá v každém
případě menšímu sídlu. K řešení těchto otázek je nezbytné získat vzorek archeologického materiálu a
provést zaměření či terénní náčrt.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 422; obj. příkop (X), val (x).
LIT. ARÚ Praha 3275/93.
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ČERVENÁ . okr.Ústí n/Orlicí
[910]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (14.VII.); vizuální pruzkum/orientační zjištění.
Zaniklý hrad Kyšperk.
3/B/1; ZM10 14-32-03; koor. 223:189.
Při návštěvě hradu spolu s M.Cejpovou byly ve vnitřní ploše konstatovány dva vývraty, které zdvihly
několik m2 plochy. Na ní nebyla pozorována ani jakákoliv kulturní vrstva (pod drnem se nachází přímo
zvětralina), ani jakákoliv stopa objektu či konstrukcí. Nepodařilo se získat žádný archeologický
nález nebo zbytek stavebního materiálu. Celá velká pozorovatelná plocha nevykazovala kupodivu
jedinou antropogenní stopu.
KOMP A: STŘEDOVĚK (vs.1 ?); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 422; obj. příkop, val.
LIT. ARÚ Praha 4270/94.
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127 ČERVENÁ HORA , okr.Náchod
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (25.VI.);

[105]
stavebně

historický pruzkum/povrchový

sběr/orientační

zjištění.

Hrad Červená Hora.
15/B/1: ZM10 04-33-16: koor. 408:316.
Provedena revize stavu hradu Červená Hora. Stav hradu je setrvalý, žádné rušivé zásahy do terénní
situace nebyly pozorovány. Do jádra hradu byly provedeny přístupové schudky. Ve střední části jádra
se nachází mohutný vývrat, kořeny vyzvednutý materiál ukazuje, že se kořenový systém stromu nacházel
v destrukci, což odpovídá celkové podobě hradu, který je možno s největší pravděpodobností považovat
za zavřený. V prostoru vyústění vstupního schodiště do jádra (tj.v interiéru stavby) byl sběrem z
povrchu rozšlapané jílovité vrstvy (mazanice?) získán malý soubor vrcholně středověké keramiky.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad: n.v. 340; obj. palác (x), dUm zděný (X), hradba
(x), příkop (x), val (x), věž (1); nál. keramika - zlomky (x); mazanice - ?
LIT. ARÚ Praha 2040/93.
ULOŽ ARÚ Praha.
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[742]
128 ČERVENÉ pOŘíčí , okr.Klatovy
AKCE Hurková J. (M Klatovy); 1994: povrchový sběr.
LOKO Poloha Pod silnicí, 700 m SVod středu obce.
PIAN 51/0/2; ZM10 21-24-05; koor. 310:130.
~ V souvislosti s výkopem pro DOK Lužany-Klatovy prováděn povrchový pruzkum na předpokládané trase a v
okolí výkopu.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 375; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1912/29.
ULOŽ M Klatovy, př.č. 30/94.
129 ČERVENÉ POŘÍČÍ , okr.Klatovy
AKCE Hurková J. (M Klatovy); 1994; povrchový

[738]
sběr.
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LOKO 100-150 m SZ od zelezniční zastávky Červené Poříčí (od kóty 372)_
PIAN 52/P/2; ZM10 21-24-05; koor. 337:040 327:031 330:019 345:025.
POZN V souvislosti s pokládáním DOK Lužany-Klatovy prováděn povrchový prBzkum na předpokládané trase a v
okolí výkopu.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. '366-370; nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 1913/96.
ULOŽ M Klatovy, př.č. 31/94.
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ČESKÁ LÍPA , o.Česká Lí pa , okr.Česká Lí pa

?; 1994 (24.11.);

orientační

NZ [730]

zjištění .

Radnice ve městě, čp.1.
62/0/2; ZM10 02-42-09; koor. 137:291.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 262; obj_ vrstva (1); nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha NZ 4230/96.
ULOŽ M Česká Lípa, 11933-11966.
ZAPS Gabriel F.
ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
NZ [042]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1992; vertikální řez.
Historické jádro, nám. Přemysla Otakara II. čp.13.
99/0/2; ZM10 32-22-08; koor. 082:258.
Při stavebních pracích ve dvorní části objektu částečně znlcena zděná jímka. Jímka situována ke
dvornímu prBčelí tak, že prBčelni zea byla současně i zdí jímky. Hloubka 170 cm.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (2.pol. 16.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj. jímka (1); nál.
keramika - 27 zlomkB; sklo - 5 zlomkB.
LIT Thoma J. 1993, 261-262 (Výběr 30/4); ARŮ Praha NZ 1592/94, PŮ České Budějovice NZ 5/92.
ULOŽ PŮ České Budějovice.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
NZ [052]
Thomová Z. (PÚ České Budějovice); 1992; plošný odkryv.
Historické jádro, vnitřní pásmo městských hradeb (polygonální bašta) u kláštera Obětování P.Marie.
114/0/2; ZM10 32-22-08; koor. 064:260.
Ve vnitřním pásmu v těsné blízkosti hradeb ("polygonální bašta" postavena v době Karla IV.) a
klášterního kostela likvidována strojově vysoká vrstva navážek.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; areál město; n.v. 386; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx);
keram.tech. - kachle (x); sklo - zlomky (x); kosti lid. - (xx).
B: NOVOVĚK 1 (16.stol.); areál město; n.v. 386; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx);
struska - (xx); sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 1569/94, PŮ České Budějovice NZ 10/92.
ULOŽ PŮ České Budějovice.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992

[917]
(III.); povrchový

sběr.

Husova kolonie, okolí vysílače.
81/0/3; ZM10 32-22-03; koor. 245:036.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 400; nál. keramika - 6 zlomkB.
Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6346/94.
-JČM České Budějovice, A 24793.

134 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.): povrchový sběr .
LOKO Na poli V od Roznova.
~ 90/0/3; ZM10 32-22-13: koor. 055:340.
POZN Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 395: nál. keramika - 4 zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 395; nál. keramika - 10 zlomkB.
bl! ZavřeL P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6345/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24794.

[213]

135 ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.): povrchový sběr.
1QfQ Okolí Tragrova dvora.
PIAN 79/0/3: ZM10 32-22-03; koor. 016:295.
~ Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.

[256]
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KOMP
----LIT
ULOŽ

A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 382; nál. keramika - 6 zlomku.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; ak~dlištní; areál sídliště; n.v. 382; nál. keramika - 5 zlomku.
Zavřel P. 1993, 3·29 (JSH 62); ARŮ Praha 6349/94.
--------JČM České Budějovice, A 24790.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
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Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
Pole mezi Dobrovodskou stokou a obchvatem na Plzeň.
80/0/3; ZM10 32-22·03; koor. 045:074.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 382; nál. keramika - 12 zlomku.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; ak~dlištní; areál sídliště; n.v. 382; nál. keramika - 50 zlomku.
Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6339/94.
--------JČM České Budějovice, A 24799.
ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992

[304]

[234]
(III.); povrchový sběr.

Pole na V okraji Rožnova.
89/0/3; ZM10 32-22-13; koor. 030:270.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 398; nál. keramika - 5 zlomku.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 398; nál. keramika - 20 zlomku.
Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ. Praha 6338/94.
---JČM České Budějovice, A 24800.
ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992

[248]
(III.); povrchový

sběr.

Pole S od sídliště Vltava.
76/0/3; ZM10 32-22-02; koor. 414:123.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: D.LATÉNSKÁ D; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 385; nál. keramika - 15 zlomku.
Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6334/94.----JČM České Budějovice, A 24806.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992

[238]
(III.); povrchový sběr.

Pole SVod sídliště Vltava.
74/0/3; ZM10 32-22-02; koor. 475:123.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 380; nál. keramika - 5 zlomku.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; ~reál sídliště; n.v. 380; nál. keramika - 14 zlomku.
LIT Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6340/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24801.
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[023]
(III.); povrchový

sběr.

Pole vedle silnice Z od Hlinska.
86/0/3; ZM10 32-22-08; koor. 365:315.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 407; nál. keramika - 15 zlomku.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 407; nál. keramika - 20 zlomku.
Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6336/94.
JČM České Budějovice, A 24803.
ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice

[030]

Zavřel

P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
Pole za rožnovskými kasárnami.
87/0/3; ZM10 32-22-08; koor. 125:005.
B: D.LATÉNSKÁ (la.c-d); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 390; nál. keramika - zlomek.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 390; nál. keramika - 20 zlomku.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 390; nál. keramika - 72 zlomku.
hl! Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6333/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24805 .
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice

Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (111.); povrchový sběr.

[925]

Traf Šváb5v hrádek.
83/0/3; ZM10 32,22-67; koor. 310:196.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: PRAVĚK? (pravěk-vs.l); akt. sídlištní; areál sidliště; ~ 424; nál. keramika - 16 zlomk5.
hl! Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6347/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24791.

Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.

[036]

V okolí vrchu Větrná u Starých Hodějovic.
88/0/3; ZM10 32-22-13; koor. 350:376.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
B: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 421; nál. keramika - 1 zlomek.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 421; nál. kerami~a - 3 zlomky. '
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 421; nál. keramika - 6 zlomk5.
LIT Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6335/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24804.
ČESKÉ BUDĚJOV!CE b okr.České Budě j ovice
[236]
Militký J. (JCH Ceské Budějovice); 1993 (19.111.); vertikální řez.
Česká ulice, výkop před čp.23 pod loubím s přesahem do siLnice.
100/0/2; ZM10 32-22-08; koor. 073:275.
Dokumentován 250 cm dlouhý úsek profilu o celkové délce asi 500 cm. V jedné části profilu se
podařilo zachytit p5vodní komunikační středověké horizonty v délce 150 cm, 70 cm hluboko pod dnešním
povrchem.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. komunikace-sídlištní; areál město; n.v. 386; obj,
vrstva; náL. keramika - zlomky (xx); kámen-stav. - komunikace.
B: NOVOVĚ~7.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 386; obj, vrstva; nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 7707/94.
ULOZ JČM České Budějovice, č.sáčk5 75-84/93.
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145 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[038]
AKCE Militký J. (JČH České Budějovice); 1993 (VI.); sondáž.
LOKO DUm čp.332 v Široké ul., vchod z Kněžské čp.2.
PIAN 105/B/l; ZM10 32-22-08; koor. 092:234.
POZN Při stavebních úpravách objektu byla v přední části domu zjištěna porušená situace. Následná sondáž
zachytila spálenou polozemnici. Menší sondáž ve dvorním traktu byLa negativní.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní: areál město: n.v. 387; obj, destrukce,
chata zahl. (1), vrstva; nál. mazanice; dřevo.
LIT.· ARŮ Praha 7691/94.
-ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčk5 498-515/93.
ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[941]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (VII., IX.); vertikální řez/sondáž.
Dvorní trakt domu čp.21 na nám.' Přemysla Otakara II. a sklep pod loubím.
101/0/2; ZM10 32-22-08; koor. 092:251.
~ Během rekonstrukce domu byla ve dvorním traktu zachycena ve výkopu kanalizace vrstva 13.století,
která byla v malé ploše zkoumána také jednou sondou, vytvořenou rozšířením výkopu. Sondáží byla
ověřena situace v renesančním sklepě pod loubím domu, odkud pochází soubor keramiky 17. a
18.století.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 387; obj, vrstva; ~
keramika - zlomky (xx); dřevo - mj. segmenty dýhových misek: kosti zv.
B: NOVOVĚK (17.-18.stol.): akt. sídlištní; areál město; ~ 387: obj, zdivo, souvrství, dláždění;
nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 7708/4.
ULOž JČM České Budějovice, č.sáčk5 516, 972-993/93.
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147 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[956]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (V.); sondáž.
~ Dv5r domu čp.13 na nám. Přemysla Otakara II.
PIAN 99/0/2: ZM10 32-22-08; koor. 082:258.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. n.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj, jímka (1),
vrstva; nál. keramika - zlomky (xx); dřevo - nádoba, zlomky (xx); k5žei kosti zv.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál město; ~ 387; obj, ohrazení, zdivo, jáma (1), vrstva, studna
~
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(1); nál. keramika - zlomky.
lIT.
ULOŽ

ARŮ Praha 7709/94.
JČM České Budějovice, č.sáčkfi

587-596/93.

ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[851]
Militký J.,Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993 (III.); sondáž.
Historické jádro města, Kanovnická ul. čp.1, plocha vybouraného domu.
96/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 106:253.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištnf; areál město; n.v. 387; obj, cesta; nál.
keramika - zlomky (x); kosti zv.
---B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj. studna, .jímka, zdivo; nál.
keramika - zlomky (x); dřevo - zlomky, nábojová kola.
C: NOVOVĚK (16.-17.stoL.); akt. sídlištní; areál město; ~ 387; obj. sklep, jímka; nál. keramika zlomky (xx), kachle (x); keram.stav. - kachle (x); sklo.
lIT. ARÚ Praha 7711/94.
ZAPS Mi l itký J.
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149 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ov.ice
[915]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993 (X.); vertikální řez/sondáž.
LOKO Hroznová ul. 7/62, dvorek bývalého videobaru Kobra.
PIAN 97/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 087:263.
POZN Předstihový výzkum v souvislosti s přestavbou domu. V prfikopu pro kanalizaci získány profily vrstev
od 13.století do současnosti. V neporušené části domku položena sonda, která zachytila studnu a
jímku 13.století, základy patrně renesančního domu a recentní cihlový kanál.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj. studna (1), jímka (1); nál.
keramika - zlomky (xxx); dřevo - nádoby (x); textil - fragment; kosti zv. - zlomky (xxx)_
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.V. 387; obj, d~ zděný (1); nál. keramika zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xxx); železo - neurč, zlomky (x); sklo - zlomky (x).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387.
LIT. ARŮ Praha 6318/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčkfi 618-663/94.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993

[954]
(27.IV.-14.VI . ); sondáž.

Kanovnická ul. čp.3.
96/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 106:253.
Předstihový výzkum parcely určené ke stavbě obchodního domu. Položeny sondy 8/93-13/93 pokrývající
celou plochu budoucí stavby. Zachyceny vrstvy a zahloubené objekty 13.století, základy renesančního
domu i novověkých staveb (dfim, kanalizace).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387: obj. jáma (3), vrstva (1): nál.
keramika - zlomky (xxx), nádoby (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 387: obj, sklep (1); nál. keramika zlomky (xxx), nádoby (x); kosti zv. - zlomky (xxx); železo - neurč. zlomky (xx); stříbro - 4 mince.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj, pec (1 1), d~ zděný (1); nál. keramika zlomky (xxx), nádoby (x); kosti zv. - zlomky (xxx); železo - neurč, zlomky (xx); sklo.
LIT. ARŮ Praha 6315/94.
ULOž JČM České Budějovice, č.sáčkfi 425-495/93.
151 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[000]
AKCE Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (IV.); vertikální řez.
lOKO Nám. Přemysla Otakara II., čp.27, zadní trakt do Kněžské ul., areál hotelu Zvon.
PIAN 104/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 096:247.
POZN Při výkopových pracech ve dvoře zachycena porušená polozemnice s materiálem 2.poloviny 13.století.
Dokumentována pouze na profilech. Dále zde byly zdokumentovány 2 menší vrcholně středověké objekty a
zasypaný barokní sklep.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 387; obj, chata zahl.
(1), jáma (2); nál. keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 387; obj, sklep (1).
LIT. ARŮ Praha 7690/94.
ULOž JČM České Budějovice, 109-123/93.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
(806]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (VII.-X.); sondáž.
Piaristické náměstí.
58/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 068:264.
Předstihový výzkum před předlažbou a novými inženýrskými sítěmi. Akce pokračovala v r.1994 a bude
pokračovat pravděpodobně i v r.1995. Na ploše celého Piaristického náměstí bylo položeno 11 sond.
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Jako intruse v mladších vrstvách byly získány doklady staršího osídlení z mladší doby bronzové (KE),
pozdní doby halštatské (KE), pozdní doby laténské (KE) a přelomu střední až mladší doby hradištní
(zdobený parohový artefakt, bronzová, stříbrem plátovaná esovitá záušnice, keramika). V prostoru
přiléhajícím k severní straně závěru kostela Obětování Panny Marie byl odkryt a 2 sondami zkoumán
pudorys boční kaple datovatelné do 2.poloviny 13.století. V jeho interiéru odkryta oltářní menza a v
západní části hroby. Ve všech sondách byly zjišfovány hroby. Pohřební aktivita byla nejvýraznější v
blízkosti kostela, kde byly hroby až v 5 vrstvách nad sebou. Dobu existence pohřebiště lze vymezit
od 2.poloviny 13.století do poloviny 18.století. Nelze však vyloučit starší počátek pohřbívání,
nebof jeden ze stratigraficky nejstarších hrobu byl porušen základy závěru klášterního kostela.
Většina pohřbu byla zcela bez výbavy, pouze mladší, renesanční až barokní hroby obsahovaly kovové
součásti oděvu a ružence. V jednom z hrobu byla mince Ferdinanda I. V prostoru u tzv.polygonální
bašty byla kromě hrobových situací zachycena výrazná spálená destrukce objektu nejspíše
hospodářského charakteru s pecí, přiléhajícího k vnitřnímu líci hradební zdi. Podle nových zjištění
v r.1994 jej lze datovat do 2.poloviny 15.století. Z výzkumu pochází velká kolekce keramiky,
bronzových a železných předmětu, mincí, kolekce omítek s gotickými freskami atd.
KOMP A: MLADŠí O.BRONZOVÁ; akt. intruze; areál sídliště; n.v. 386; nál. kost· postranice koňského
postroje.
B: D.HALŠTATSKÁ (ha.d ?); akt. intruze; areál sídliště; n.V. 386.
C: O.LATÉNSKÁ O; akt. intruze; areál sídliště; n.v. 386.
O: RANÝ STŘEDOVEK (přelom rS.3 a rs.4); akt. intruze; areál sídliště; n.v. 386; nál. keramika zlomky; paroh - artefakt; bronz - záušnice.
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. kultovní-pohřební-sídlištní; areál město; n.V. 386;
obj. hrob (60), vrstva.
G: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. výrobní-pohřební-sídlištní; areál město; ~ 386; obj. destrukce,
vrstva, zdivo, pec (1); nál. kov - dutý haléř Karla IV.
H: NOVOVEK 1; akt. sídlištní-pohřební; areál město; n.V. 386; nál. textil - s.oděvu; sklo knoflíky; bronz - háčky z oděvu; kov - 1 mince Ferdinanda I.
I: NOVOVEK 2; akt. sídlištní-pohřební; areál město; n.v. 386 .
LIT. ARŮ Praha 7687/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčk6 679-971, 1091/93.
ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
[111]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (IV.-V.); sondáž.
Radniční ul. čp.11, parcela při Z okraji středověkého města.
102/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 067:243.
Na ploše parcely bylo položeno 6 sond a dokumentovány 3 základové vkopy. Ojedinělé nálezy pravěkých
střepu indikují osídlení v mladší době bronzové, pozdní době římské a blíže neurčeném pravěku. Ve
všech zkoumaných situacích byly zjištěny nálezy ze 2.poloviny 13.století (vrstvy, zahloubené objekty
a pravděpodobně polozemnice). Do 1.poloviny 14.století lze datovat pručelní část dřevěného srubového
domu širokého 4 m, dochovaného v úrovni základových trám6. Srubová stavba stála na místě mladšího
zděného několikrát přestavěného a v r.1993 zbořeného domu, orientovaná pručelím do ulice. Do
14.-15.století patří rovněž některé stratigrafické situace a částečně prozkoumaná jímka. Novověké
období reprezentují pouze nevýrazné komunikační horizonty. Pozornost byla věnována také vnitřní
městské hradbě, která tvořila západní hranici parcely. Téměř po celé délce však měla odlámaný
vnitřní líc a kámen byl vybrán vkopem až na základovou spáru. Při tomto zásahu (asi v 19.století)
.byly zničeny na zkoumaných místech veškeré stratigrafické návaznosti. Z výzkumu pochází velká
kolekce keramiky, zvířecích kostí a drobných kovových, především železných předmětu.
KOMP A: MLADŠí O.BRONZOVÁ (br-ha); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 386; obj. vrstva (x), chata
zahl. (? x); nál. keramika - zlomky; kosti zv.
B: O.ŘÍMSKÁ C; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 386; nál. keramika - zlomky.
C: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 386; nál. keramika - zlomky.
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 386.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 386; obj. srub (1), jímka, vrstva.
F: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 386; obj. dum zděný (1).
LIT. ARŮ Praha 7689/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčk6 209-424, 517-543/93.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992-1993 (V.-X.); sondáž.
Zahrádkářská kolonie na levém břehu Vltavy, ppč.1737, zahrada P.Čalouna.

[047]

95/B/1; ZM10 32-22-07; koor. 484:147.
bazénu nalezeny četné střepy ze starší doby bronzové. V zahradě položeny 3 sondy (2x5 mJ .
Nebyly zachyceny sídlištní objekty, ale v náplavových vrstvách Vltavy v hloubce 1,4-1,5 m získána
početná kolekce keramiky starší doby bronzové.
KOMP A: STARŠí D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 387; obj. vrstva; nál. keramika - 500
zlomk6.
LIT. ARŮ Praha 6330/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24810-24822.

~ Při stavbě
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ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
[018]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (VII.); sondáž.
Zátkovo nábřeží čp.17, prostor parkánu na Z okraji města.
103/B/l; ZM10 32-22-08; koor. 061:266.
Na vybouraném prostoru byly položeny 2 sondy. Byla zachycena asi 15-20 cm sílná vrstva a menší
kruhový objekt s materiálem 16.-17.století.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 386: obj, vrstva, jáma; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 7688/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčků 597-601/93.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[235]
Thoma J. (JČM České Budějovice): 1994; sondáž.
Česká ul. 27 v historickém jádru města, SZ od náměstí Přemysla Otakara II. Interiér domu, přízemí.
118/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 074:275.
Sondáž v prujezdu domu, v zadní renesanční přístavbě. Zjištěn sklep, zděný ze smíšeného zdiva s
trámovým stropem, zaniklý požárem. Velký soubor keramiky a drobných kovových předmětu a polotovaru
(slitku) železa. Z nálezu vyniká štíhlý vysoký džbán zdobený po těle bohatě nálepy zobrazujícími
Adama a Evu pod stromem v ráji a P.Marii.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 386; obj, zdivo; nál. keramika zlomky (xxx): mazanice; železo - hřeb, zlomky (xx); sklo - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1748/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, 1147-1230.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budějovice
[021]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993-1994 (Xll.1993-1.1994); sondáž.
Dvorní trakt čp.24 na nám. Přemysla Otakara II.
98/B/l; ZM10 32-22-08: koor. 092:249.
Na ploše dvora položeny~ndy, které kromě komunikačních horizontu a zdí 17.-19.století zachytily
výhradně situace 2.poloviny 13.stoLetí. Kromě vrstev byla zjištěna lehká kulová stavba nejspíše
hospodářského charakteru a zbytek dřevěného oplocení parceLy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (Z.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj, vrstva,
ohrazení, jamka kůlová (x); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; obj, zdivo; nál. kuže; dřevo; keramika - zlomky
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(x) •

LIT. ARŮ Praha 7692/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, 934-1025/94.
ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
[935]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1994: sondáž.
Hroznová uL. 5, dvorek v zadní části parcely, historické jádro města.
117/8/1; ZM10 32-22-08; koor. 090:264.
Sondáž v ploše dvorku v zadní části parcely. U zadní hranice parcely zjištěny sídlištní vrstvy
13.století, patrně gotická hospodářská stavba a mladší stavební zásahy související s dostavbou
dvorního traktu domu. V sondě u dvorního průčelí domu zjištěn zaniklý sklep se vstupní šíjí. Zdivo
smíšené, misty pouze cihly, vstupní šíje dlážděná cihlami. Na zdech náběhy po klenbě. V zásypu
sklepa množství keramiky a kovových předmětů.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; nál. keramika - zlomky (xxx); kosti
zv. - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 387; nál. keramika - zlomky (xxx):
mazanice: uhlíky - (xx); železo - zlomky, kování rýče; kosti zv.: sklo - zlomky (x).
C: NOVOVĚK (16.-17.stol.): akt. sídlištní; areál město; ~ 387: obj, zdivo: nál. keramika zlomky (xxx); sklo - zlomky (xx); železo - hřeb, zlomky (xx)_
LIT. ARŮ Praha 1747/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, 2847-2964.

158
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

159 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě i ~vice
[Z15]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1994 (1.-111.); sondáž.
LOKO Kanovnická ul. čp.3, ppč.465.
~ 96/B/l: ZM10 3Z-2Z-08; koor. 106:253.
~ Napříč parcelou položena sonda 14/94 (Zxll m), kterou se podařilo zachytit polozemnici 13/94 s
kůlovou konstrukcí datovanou materiálem do 13.století a kamenný sklep, patrně renesanční,
související se stavbou objevenou na sousední parcele při výzkumu v r.1993. Byl zcela zavezen
recentní navážkou. Ve spodních partiích byly však nalézány jen střepy 15.-16.století. Z obvodových
stěn byly zachyceny dvě, tvořené z neopracovaných kamenu a v horní části s cihlovou vyzdívkou.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní: areál město; n.v. 386; obj, chata zahl. (1), jamka kulová
(x); nál. keramika - zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Z; akt. sídlištní; areál město; n.v. 386: obj. sklep (1); nál. keramika ---zlomky (xxx).
31

C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 386; nál. keramika - zlomky (xxx) .
LIT. ARÚ Praha 1876/96.
UlOZ JČM České Budějovice, č.sáčk~ 119-1146.
160 ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
[252]
AKCE Thoma J. (JČM České Budějovice); 1994; sondáž.
lOKO Kostel Obětování P.Marie (bývalý dominikánský klášter), interiér.
PIAN 119/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 067:262.
POZN Při celkové rekonstrukci interiéru kostela archeologický výzkum v omezeném rozsahu (transept,
---- severní a jižní boční loa). Zjištěna úroveň barokní kamenné dlažby, vrstva terakotové dlažby (patrně
pozdně gotická). Intenzivni pohřbívání. Neporušeny pouze hroby ve spodním horizontu zapuštěné do
podloží. V zásypech keramika 13.-18.století, v jednom případě nález barokního náhrobního kamene. V
sondách u pat pilíř~ triumfálního oblouku odkryty jejich základy (severní mnohem mohutnější).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. kultovní-pohřební; areál klášter; ~ 386; obj. zdivo-kámen; nál.
keramika - zlomky (xxx); kosti lid.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. kultovní-pohřební; areál klášter: n.v. 386; nál. keramika - zlomky
(xx); kosti lid.
C: NOVOVĚK; akt. kultovní-pohřební; areál klášter: ~ 386: obj. dláždění-kámen: nál. keramika zlomky (x); kámen - ná~robní.
LIT. ARÚ Praha 1749/96.
UlOZ JČM České Budějovice, 2965-2985.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.české Budě j ovice

Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1994 (111.); sondáž.

[206]

Nám. Přemysla Otakara ll. čp.10, dvorek domu.
126/B/1; ZM10 32-22-08: koor. 076:255.
Prokopán prakticky celý dvorek jednou sondou 1/94, která zjistila, že situace zde je znacne porušena
dřívější výstavbou. Přesto se podařilo zachytit neporušenou stratigrafii odpovídající poměrBm v
jiných částech historického jádra města. Zachycen rovněž kanalizací částečně porušený sídlištní
objekt, zahloubený do podloží, z jehož výplně pochází četná keramika 13.století. V zásypu nalezen
druhotně zlomek pozdně laténského ovaleného okraje.
A: D.LATÉNSKÁ (la.d); akt. intruze; n.v. 386; nál. keramika - 1 zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní; areál město; n.v. 386: obj. jáma (1): nál. keramika zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město: n.v. 386: nál. keramika - zlomky (xxx).
ARÚ Praha 1869/96.
JČM České Budějovice, č.sáčk~ 1077-1089/94.
ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
Zavřel P.,Militký J. (JČM České Budějovice);
Nám. Přemysla Otakara ll. čp.3, dvorek domu.

[225]
1994 (III.); sondáž.

125/B/1: ZM10 32-22-08: koor. 075:249.
Vykopány sondy 1/94 a 2/94, které pokryly plochu dvorku. Sondou 2/94 zachycen systém novodobých
cihlových a kamenných zdí. Pod nimi se nacházela polozemnice 13.století zahloubená do podloží. V
tmavé výplni se nacházalo značné mnozství keramiky a zvláště celá řada předmět~ z k~že - odpad,
polotovary i celé výrobky (boty, měšce).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 386; obj. chata zahl. (1); nál. keramika
- zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ SIŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní-výrobní; areál město: ~ 386; nál. keramika - zlomky
(xxx); k~ze - odpad výr., polotovar, celé výrobky (boty, měšce) (xxx).
LIT. ARÚ Praha 1882/96.
UlOž JČM České Budějovice, č.sáčk~ 1031-1076.
ZAPS Zavřel P.

163 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[200]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1994 (IX.); sondáž.
bQfQ Široká ul. čp.17, dvorek domu.
PIAN 124/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 083:231.
~ Předstihový výzkum v souvislosti s přestavbou budovy. Na dvorku položena sonda 1/94, jež umožnila
poznat stratigrafické poměry místa. Zachycena studna a jímka z 15.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 386; nál. keramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní: areál město; ~ 386; obj. jímka (1), studna (1); nál.
keramika - zlomky (xxx).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál město; ~ 386: nál. keramika - zlomky (xxx); železo - neurč.
zlomky artefakt~ (xx); sklo - zlomky (x).
LIl. ARÚ Praha 1879/96.
ULOZ JČM České Budějovice, č.sáčk~ 1537-1583/94.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE . okr.České Budě j ovice
[315]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995 (V.-VI.); sondáž.
Bývalý dominikánský klášter. konventní budova. interiér.
120/B/1; ZM10 32-22-08; koor. 062:264.
Předstihový výzkum v souvislosti s rekonstrukcí části západního ramene konventní budovy. Výsledky:
pod novověkými navážkami barokní terakotová dlažba. V ní sekundárně použity gotické tvarované cihly
s vrstvou omítek a gotických fresek. Zjištěna gotická maltová podlaha. PBvodně rozlehlá místnost v
baroku zmenšena asi na jednu třetinu délky. další úpravy pozdně barokní až recentní. Bylo zjištěno.
že SZ nároží místnosti je plynule svázáno s jižní obvodovou zdí kostela Obětování P.Marie.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 386; obj. zdivo; nál. keramika zlomky (xxx); kámen - archit.články (xx); hlína - archit.článek.
B: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 386; objl dláždění. zdivo; nál.
keramika - zlomky (xxx).
LIT Thoma J. (Příspěvek ke stavebnímu vývoji ...• AH 22. v tisku); ARŮ Praha 1750/96.
ULOŽ JČM České Budějovice.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice): 1995

[328]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995 (VII.-VIII.); plošný odkryv.
Piaristické nám.
58/0/1; ZM10 32-22-08: koor. 068:264.
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí plochy náměstí předstihový a záchranný výzkum. Během výzkumu v
celém pBdorysu odkryta gotická severní a jižní chórová kaple kostela Obětování P.Marie. Rozlišena
první gotická stavební fáze presbytáře kostela. přímé uzavření presbytáře s opěráky v nárožích. Obě
chórové kaple mají polygonální závěr. obě pBvodně klenuté. U severní nález zbytk~ základB konstrukce
triumfálního oblouku a torzo oltářní menzy. v západní části kaple silná příčka vydělující prostor
bez pohřb~. V místě předpokládaného styku této příčky a severní obvodové zdi severní chórové kaple
dvojitý opěrák (místo styku zničeno v minulosti při stavebních pracech). V 19.století odbourán
polygonální závěr této kaple a přistavěn nový. kvadratický. prodlužující celou kapli východním
směrem. V interiéru kaple a v jejím okolí intenzivní pohřbívání od 2.poloviny 13.století až do
novověku. Hroby v několika horizontech. vertikálně se často porušují. Horizontálně se většinou
respektují. ukládání v řadách (V-Z. SV-JZ. S-Jl. Z celkem 60 hrobB velký soubor drobného šperku a
součástí oděvu. Sondáží v ploše náměstí nebylo zjištěno žádné oh ražení hřbitova. východní část
hřbitova částečně pohlcena přestavbami sousedních barokních domu. Z jižní chórové kaple zachycen
pouze polygonální závěr a ·blok zdiva v interiéru kaple v místě styku s jižní zdí presbytáře. Při
barokní přestavbě polygonální závěr odbourán a postaven nový. v půdorysu pBlkruhový. Stejně jako u
severní kaple intenzivní pohřbívání od poloviny l3.století do novověku. Řada hrob~ porušena barokní
stavební činností. Obě kaple zcela zbourány při regotizaci kostela.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. pohřební-kultovní; areál město; n.v. 386; objl zdivo: nál. keramika zlomky (xxx); kosti lid.; kámen - archit.články (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. pohřební-kultovní; areál město: n.v. 386; obj. zdivo; nál. kosti lid.;
bronz - s.oděvu. křížek (xx); dřevo - křížek. korálek (xx); kámen - archit.článek.
C: NOVOVĚK; akt. pohřební-kultovní; areál město; ~ 386; obj. zdivo: nál. kosti lid.: bronz s.oděvu; dřevo - rakev. korále. křížek (xx).
hl! Thoma J. 1996. 85-90 (Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu •••• Výběr 33/2): Thoma
J. (Příspěvek ke stavebnímu vývoji •••• AH 22. v tisku); ARŮ Praha 1752/96.
ULOŽ JČM České Budějovice.
[012]
(II.-IV.): sondáž; anal. C14, geologická. palynologická.
Pole mezi Dobrovodskou stokou a silničním obchvatem směr Plzeň.
129/L/1; ZM10 32-22-03; koor. 045:081 040:084.
~ Předstihový výzkum. jehož příčinou byla výstavba kanalizačního sběrače "B". Lokalita byla sledována
již v dřívější době (nálezy pravěké a středověké keramiky). Celá plocha byla prosondována pomocí
sítě sond 1x1 m až na podloží. Celkově bylo těchto sond vykopáno 34. pouze sonda 8/95 byla rozšířena
v dBsledku nálezů dřeva keramiky starší doby bronzové.
~ A: ÚNĚTICKÁ K. (br.a2 ?): akt. sídlištní-jiný druh aktivity; ~ 382; nál. keramika - zlomky (x)_
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: ~ 382; nál. keramika - zlomky (XX).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní; n.v. 312; nál. keramika - zlomky (xx).
hl! Zavřel P. 1993. 3-28 (Současný stav znalostí o pravěku území města Českých Budějovic. JSH); ARŮ
Praha 1873/96.
ULOŽ JČM České Budějovice. č.sáčk~ 2815-2846/95.
167 ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Buděj ovice
[045]
P. (JČM České Budějovice); 1995 (VIII.-X.); sondál: anal. C14, geologická.
LOKO Pole mezi Dobrovodskou stokou a silničním obchvatem směr Plzeň.
E!M! l28/L/1; ZM1.0 32-22-03: koor. 050:076 060:070.
POZN .Předstihový výzkum. jehož příčinou byla stavba "Baumaxu" a "Domu nábytku". Lokalita byla sledována
již v dřívější době (nálezy pravěké a středověké keramiky). Celá plocha byla prosondována pomocí
sítě sond 2x3 m až na podloží, jež navázaly na sousední plochu sběrače "B". Celkově bylo těchto sond
~ Zavřel
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vykopáno 14 (spolu se sběračem "B" celkově 48). Ve vrstvách nad podložím říční terasy nacházeny
četné kusy dřev (kmeny stromů, větve) s keramikou únětické kultury (mj. celá nádoba se zbytky trávy
a zvířecími zuby).
KOMP A: ÚNĚTICKÁ K. (br.a2 ?); akt. sídlištní-jiný druh aktivity; n.v. 382; nál. keramika - zlomky (x),
1 nádoba; dřevo - kmeny, větve (xxx); kosti zv. - zuby (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; n.v. 382; nál. keramika - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; n.v. 382; nál. keramika - zlomky (xx).
bll Zavřel P. 1993, 3-28 (Současný stav znalostí o pravěku území města Českých Budějovic, JSH); ARÚ
Praha 1872/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, inv.č. 24935. (č.sáčků 3108-3117/95).
ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
[356]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
Rudolfovská ul., VSV od historického jádra.
121/B/1; ZM10 32-22,08; koor. 161:270.
Demolice zástavby na třech parcelách na předměstí. Při zakládání nové zástavby sledovány rýhy pro
základové zdi.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; areál město; ~ 388.
-LIT. ARÚ Praha 1753/96.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1995
Ul. Radniční, Pianistická a Česká.

[154]
(VIII.·IX.); vertikální řez.

127/L/1; ZM10 32-22-08; koor. 072:284 070:257.
byla celková rekonstrukce inženýrských sítí, včetně nové dlažby. Po vyhloubení rýh, včetně
přípojek, byly začišfovány profily a dokumentovány tak všechny získané stratigrafické situace.
Všechny vrstvy byly ovzorkovány.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 386; nál. keramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 386; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1874/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčků 3302-3303.
Důvodem

170 ČESKÉ VRBNÉ , okr.České Budě j ovice
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
LOKO Okolí hydrologického vrtu VP 903.
PIAN 77/0/3; ZM10 32-22-02; koor. 425:235.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 379; nál. keramika - 3 zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 379; nál. keramika - 9 zlomku.
bll Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6342/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24795.
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ČESKÉ VRBNÉ , okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
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ČESKÉ VRBNÉ . okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM České Budějovice);

[740]

[749]

Pole SVod Českého Vrbného v okolí sloupu elektrického vedení.
73/0/3; ZM10 32-22-02; koor. 390:294.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města České Budějovice.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 377; nál. keramika - 37 zlomků.
bll Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6348/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24792.
[744]
1992 (III.); povrchový sběr.

Pole SVod Zavadilky.
75io/3; ZM10 32-22-02; koor. 280:087.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 384; nál. keramika - 26 zlomků; kámen - 2 brousky.
hll Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6337/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24802.
173 ČESKÉ VRBNÉ . okr.České Budě j ovice
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993 (IX.-XII.); vertikální řez.
LOKO Pole V od osady.
PIAN 112/0/2; ZM10 32-22-02; koor. 420:255.
~ Archeologický dozor při výkopových pracech inženýrských sítí pro budoucí bytovou zástavbu.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 378.
LIT. ARŮ Praha 651/96.
34
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ČESKÉ ŽLEBY , o.Stozec , okr.Prachatice
Beneš J. (M Prachatice): 1993 (V.); geodeticko-topograf.pr5zkum.
Hrádek na Stožecké skále.
11/0/2; ZM10 32-12·23; koor. 178:277.
A: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 973.
ARŮ Praha 1905/93.

[209J

ČESKÝ BROD , okr.Kolín
NZ [058]
Valentová J. (M Kolín); 1994 (13.-21.VII.); orientační zjištění.
Kostel sv.Gotharda v jádru města, odvodnění zpevněných ploch kolem kostela.
157/L/l; ZM10 13-13-24; koor. 024:300 027:301 029:302 029:304 027:305.
Archeologický stavební dozor a dílčí dokumentace řez5 vzniklých při výkopech pro kanalizaci jižně a
východně od kostela sV.Gotharda v prostoru zrušeného hřbitova.
KOMP A: VS-NOVOVEK (15.-18.stol.); akt. pohřební; areál město; n.v. 218; obj. hrob-kostrový (xx), zdivo;
nál. keramika - zlomky (xx); železo - hřeb; struska; kosti lid. - (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 6719/94.
ULOž M Kolín, 28/94.
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ČESKÝ BROD , okr.KoLín

BROD , okr.Kolín
NZ [253J
z. (M Kolín); 1994 (19.IV.); povrchový sběr.
Lokalita 1. SVod polohy Na hliništi, mezi potokem Bušincem a silnicí Český Brod - Doubravčice.
90/0/2; ZM10 13-13-23; koor. 405:178.
Povrchový pruzkum na trase projektovaného telefonního kabelu Vrátkov-Český Brod.
A: STŘEDNÍ O.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 232; nál. keramika - 27 zlomku.
- - B: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 232; náL. keramika - 11 zlomk5.
C: RANÝ STŘEDOVEK 3; akt. sídLištní; areáL sídLiště; n.v. 232; nál. keramika - zLomky.
D: RANÝ STŘEDOVEK; akt. sídlištní; areáL sídliště; n.v. 232; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha NZ 7372/94, 694/94.
ULOŽ M Kolín, 4-6/94.

KOMP
-LIT.
ULOŽ

SedLáček

NZ [301J

z.

(M Kolín); 1994 (19.IV.); povrchový sběr.
LokaLita 2. Poloha Nad splavem, Z od hráze rybníka Podviňák.
158/0/2; ZM10 13-13-23; koor. 406:157.
povrchový pruzkllm na trase projektovaného telefonního kabelu Vrátkov-Český Brod (11 zlomku
kerami ky).
A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídLištní; areáL sídliště; n.v. 230; nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídLištní; areáL sídliště; n.v. 230; náL. keramika - zLomky (x).
C: RANÝ STŘEDOVĚK: akt. sídLištní; areál sídLiště; n.v. 230; náL. keramika - zlomky (x).
ARŮ Praha NZ 7372/94, 694/94.
M KoLín, 4-6/94.
Sedláček
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ČESKÝ DUB . okr.Liberec
Křivánek R.,Majer A. (ARÚ praha,ÚAPPSČ

DUB . okr.Liberec
NZ [858J
Stará M. (SČM Liberec); 1993; vertikáLní řez.
Sedmidomy a ul. Studničná.
30/L/2; ZM10 03-32-06; koor. 065:007 068:009.
Soustava kanálu k náhonu ke mLýnu (po r.1860). Odkryto a zdokumentováno při výkopech pro pLynovod.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídLištní; areál město; n.v. 330; nál. keramika - zlomek.
B: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areáL město; n.v. 330; obj. žlab (3); náL. keramika zLomky (xx); žeLezo - hřeb.
bll AnděL R., Technik s. 1991 (Český Dub); ARÚ Praha NZ 354/94, 2291/94.
ULOŽ M Český Dub, SČM Liberec, 8/93.
NZ [814J
Praha); 1995 (31.VII., 1.VIII.); geofyzikální pruzkum.

Ppč.691, farní dvur u kostela sv.Ducha.
29/0/1; ZM10 03-32-11; koor. 051:360.
Geofyzikální pruzkum pLochy byl proveden magnetometry PM-2 a následně geoelektricky aparaturou
sestavenou A.Majerem. Vzhledem k četným rušivým vLiv5m v bLízkém okoLí bylo magnetometrickým
pruzkumem indikováno pouze někoLik nehomogenních rozhraní. Vhodnější geoelektrický pruzkum indikoval
pravděpodobně několik částí zdiva dřívějšího objektu. Předběžný předpoklad staršího kostela mezi
stávajícím kostelem a farou byl během srpna 1995 ověřen předstihovým výzkumem sondáží
(Mgr.Prostředník). Výzkum byl negativní, zastihl pouze recentní mělce uložené zásahy do terénu.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 325; obi. zdivo, destrukce.
LIT. ARŮ Praha NZ 3589/95, NZ 3958/95, NZ 3959/95.
ZAPS Křivánek R.
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čESKÝ DUB , okr.Liberec
NZ [701]
Stará M. (SČM Liberec); 1995; sondáž.
Smetanovo nám. a okolní ulice.
35/0/2; ZM10 03-32-11; koor. 056:363.
Při výkopu pro plynovod na Smetanově náměstí byly odkryty a zdokumentovány dřevěné konstrukce, z
nichž jedna byla převezena do PMKS. Z téhož místa byl získán i větší soubor keramiky, skla a
zvířecích kostí. V dalších částech výkopu, u tělocvičny, v ulici Řídícího učitele V.Havla a v ulici
Komenského, byly získány další archeologické nálezy (vesměs kerami~ké zlomky).
KOMP A: NOVOVEK (17.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 346; obj. dřev.konstr. (2),
dřev.konstr. (4); nál. keramika - zlomky (xxxx), 3 torza nádob; keram.tech. - zlomky kachlu (xx);
kamenina - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xxx); železo - zlomky (xx); sklo - zlomky (xx);
keramika - porcelánové zlomky (xx); ku že - 4 kusy; struska - 2 hrudky; mazanice - 2 hrudky; dřevo·
6 vzorkB.
LIT Anděl R., Technik S. 1991 (Český Dub); ARŮ Praha NZ 718/96, SČM Liberec NZ 29/95 .
ULOŽ PMKS, 1-39/95.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.česk ý Krumlov
[235]
Záruba V. (Zliv); 1992; nedokumentovaná akce.
Známé abri J od Starých Dobrkovic vedle silnice Český Krumlov - Chvalšiny.
22/0/2; ZM10 32-23-05; koor. 199:027.
Nalezeno údajně ve známém abri. Do muzea v Českých Budějovicích odevzdal V.Záruba ze Zlivi v říjnu
1992.
A: ENEOLIT NEURČ. (eneolit-st.d.bronzová): akt. ojedinělý nález: n.v. 500: nál. kámen-ši šipka.
ARŮ Praha 6327/94.
JČM České Budějovice, A 24835.
Zavřel P.

[820]
KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
Thoma J. (JČM České Budějovice): 1993: sondáž.
Dlouhá ul. čp.90.
37/0/2: ZM10 32-23-10: koor. 368:339.
Při rekonstrukci objektu proveden souběžný záchranný archeologický výzkum formou řezu v přízemních
prostorách. Sporadický výskyt keramiky 16.století. Objekt v patře celý roubený (datování srubu do
počátku 16.století). V 16.století rozšířen zazděním soutky (dnes vstupní část).
KOMP A: NOVOVEK 1 (16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 481; obj. souvrství, dřev.konstr.; nál.
keramika - zlomky (x); dřevo· ze srubové konstrukce.
LIT. ARŮ Praha 1582/94.
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ČESKÝ

ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[843]
Ernée M. (M český Krumlov): 1993 (7.-10.XII.): sondáž.
Kájovská ul. čp.64.
35/B/1: ZM10 32-23-10; koor. 369:318.
V pruběhu rekonstrukce domu sledováno vybírání klenebního zásypu v prvním patře (zlomky kachlu z
18.století) a položena malá sonda v přízemí zadního traktu domu. Zde pokládané inženýrské sítě byly
zahrnuty ještě před příchodem archeologa, stejně jako byla snížena podlaha v místnosti, ve které
byla posléze položena sonda A mezi dvěma větvemi starší kanalizace.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 482; obj. vrstva; nál.
keramika - 168 zlomku: kosti zv. - 34 zlomkB; uhlíky - 1 zlomek; keram.stav. - 1 zlomek prejzu;
sklo - 1 zlomek.
B: NOVOVEK 2 (18.stoL); akt. sídl ištní; areál město; ~ 482; nál. keramika - 23 zlomkfi;
keram.stav. - 23 zlomkfi kachlB; kosti zv. - zlomky; dřevo - zlomek; sklo - zlomek; uhlíky· zlomek.
LIT. ARŮ Praha 1581/94.
ULOŽ M Český Krumlov, 1/94-1,2.
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184 čESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
[949]
AKCE Thomová Z. (PŮ České Budějovice); 1993; vertikální řez.
LOKO Linecká ul., bývalý hřbitov u kaple sv.Martina.
~ 41/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 385:290.
~ Hloubením kanalizační přípojky okrajovým areálem bývalého hřbitova narušen neurčitý počet kostrových
hrobu. Dokumentovány 3 hroby. Zemřelí v natažené poloze na zádech, ruce složené na pánvi, zkřížené v
zápěstích. Z hrobB pocházejí zbytky textilií, bronzová kování z vík rakví. Kování zlacena (motivy
Krista, lebky, putti andílku, pukliček), drobný bronzový šperk (ružence). Zajištěny zbytky
malovaných rakví.
~ A: NOVOVEK (17.-18.stol.); akt. pohřební; areál město; ~ 488; obj. hrob (x); nál. bronz křížek, 12 kování, 2 terčíky - ploché knoflíky 1, 1 přívěsek; dřevo - 2 křížky, 1 rakev; kámen náhrobní kámen; kfiže - ozdoba; keramika - 10 zlomku; sklo - 2 korálky; železo - 8 hřebu; textil.
LIT. ARŮ Praha 1594/94, PŮ České Budějovice NZ 16/93.
ZAPS Thoma J.
36
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ČESKÝ KRUMLOV ~ okr.Český Krumlov
Thomová Z. (PU české Budějovice);
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čESKÝ KRUMLOV , okr.česk ý Krumlov
[244]
Militký J.,Ernée M. (M Č.Budějovice, č.Krumlov); 1993 (VI.); sondáž.
Široká ul. čp.74, pr~jezd domu.
34/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 365:333.
V souvislosti se stavebními úpravami domu byly v pr~jezdu na základě upozornění položeny 2 sondy. V
obou se podařilo zachytit komunikační horizonty a úrovně několika dlažeb. Stratigraficky nejstarší
bylo dláždění z kostí, ke kterému byly použity na poloviny přesekané zvířecí kosti, které pak byly
těsně vedle sebe zatloukány do podlahy kloubními hlavicemi nahoru. V některých místech byly použity
ke dláždění také kameny a místy asi i dřevěné fošny. Datovat lze tuto situaci jen rámcově podle
malých a nečetných fragment~ keramiky do 15.-16.století. část dláždění byla majiteli domu ponechána
na místě a zpřístupněna veřejnosti. Část byla přenesena in situ do M Český Krumlov.
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 482; obi. dláždění; nál.
keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (xx); dřevo - zbytky fošen použitých pro komunikaci;
kámen-stav. - pro zpevnění komunikace.
ARŮ Praha 7710/94.
JČM České Budějovice, č.sáčkfi 664-678/93.
Mil i tký J.

[121]
1993; orientační zjištění.

Parkán č.l05 (měšfanský d&n).
39/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 385:340.
Při vyklízecích pracích ve sklepních prostorách objektu a následném zahlubování stávajícího terénu
zjištěno několik úrovní podlah z kamenného a cihelného dláždění. Sporadický výskyt keramiky, suti
apod. Zjištěna zděná zahloubená jímka zachytávané pr~sakové vody Vltavy_ Součástí domu je úsek
městských hradeb.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 480; obi. jímka (1),
dláždění, zdivo; nál. keramika - zlomky (x); struska - zlomky (x); kámen-stav. - použit při
dláždění; keram.stav. - dlaždice hladké.
LIT. ARŮ Praha 1566/94.
ULOŽ PŮ české Budějovice.
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čESKÝ

KRUMLOV , okr.Český Krumlov
Ernée M. (M český Krumlov); 1994 (31.VIII.-27.X.); vertikální řez.
O&n s pečovatelskou službou český Krumlov I, ppč.196/8.
56/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 390:294.
Dozor v prfiběhu hloubení základ~ stavby.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 490.
ARŮ Praha 1130/96, M Český Krumlov 347194.

[304]

ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[412]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994; stavebně historický pr~zkum.
Kaplická ul. čp.25.
79/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 406:322.
Archeologický dozor při stavebních úpravách a výměně podlah v přízemí domu. Velké stavební zásahy
nenarušily ani v jednom případě archeologické situace.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 497.
-LIT. ARŮ Praha 519/97.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
Ernée M. (M český Krumlov); 1994 (I.); náhodný nález při terénním zásahu.
Kosteln~ ul. čp.165.
48/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 377:318.
Nalezeno dělníky při vyklízení sklepa domu v lednu 1994 a předáno do muzea. Při následné
zjištěno na místě, že materiál byl získán z druhotně zazděného výklenku ve zdi.
-~ A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); areál město; n.v. 488; nál. keram.tech. - kachle.
hlI Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); ARŮ Praha 1143/96.
ULOŽ M Český Krumlov, 7/94.
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190 ČESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
AKCE Ernée M. CM Český Krumlov); 1994 C2.-13.V.); vizuální prfizkum.
~ Latrán čp.22.
PIAN 55/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 395:341.
POZN Dozor při výměně podlahové krytiny v přízemí objektu. Bez terénních
archeologické situace.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 482.
~ ARŮ Praha 1135/96, M český Krumlov 178194.
37

[203]

návštěvě

[300]

zásah~

poškozujících

191
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KaMP
LIT.

čESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (25.-26.VI . ): vertikální řez.
Linecká ul. čp.51.
52/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 383:304.
Dozor při kopání výkopu pro kanalizaci v pr6jezdu domu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 486.
ARŮ Praha 1139/96, M český Krumlov 192/94.

[251]

čESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
[310]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (18.X.-7.XI.); vertikální řez.
Linecká ul. 584, výkop od zadní části budovy JV směrem k toku Vltavy.
57/0/2: ZM10 32-23-10; koor. 399:287.
Dozor při hloubení rýhy~odvod dešfové vody od zadní části domu do řeky Vltavy. Výkop se v celé
své délce zahluboval do náplavových štěrkopísk6 a jílovito-písčitých vrstev.
KaMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 486.
LIT. ARŮ Praha 1132/96, M český Krumlov 348194.
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čESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[209]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (18.X.); vertikální řez.
Nám. Svornosti čp.1D.
49/B/l: ZM10 32-23-10; koor. 372:320.
Dozor při hloubení rýh pro odpad v přízemí zadního traktu budovy. Výkopy se zahlubovaly pouze do zde
již dříve vedených výkop6 pro inženýrské sítě či do recentních (2D.století) stavebních horizont6,
souvisejících s přestavbou domu v 80. letech.
KaMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 485.
LIT Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47): ARŮ Praha 1142/96, M Český Krumlov 315194.
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čESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
[241]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (7.-10.VI.): sondáž.
Panská ul. čp.20.
53/B/l: ZM10 32-23-10: koor. 373:332.
Výzkum a dokumentace výkopu šachty pro odpad ve vstupní části domu. Zjištěna zahloubená stavba (část
její konstrukce byla nejspíše srubová -"velké množství větších kus6 vypálené mazanice) zaniklá
požárem v pr6běhu 2.poloviny 13.století a následné množství komunikačních horizont6 a vyrovnávek, s
ojedinělým materiálem konce 13. či poč.14.století. Mladší materiál nebyl zjištěn. Přímo na toto
souvrství nasedá patrně p6vodní gotiCká dlažba z velkých pravoúhlých kamenných ploten.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.): akt. sídlištní; areál město: n.v. 485: obj. chata zahl.
(1): nál. keramika; mazanice: kosti zv.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál město; n.v. 485; obj. dláždění, souvrství.
LIT Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); ARŮ Praha 1138/96.
ULOŽ M Český Krumlov, 21/94.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[747]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (27.VI.-7.VII.); sondáž.
Pivovarská ul. čp.23.
59/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 397:341.
Předstihový výzkum formou systematických sondáží v přízemí objektu v souvislosti s pokládáním
inženýrských sítí při přestavbě domu. Celkem bylo položeno 6 sond_ V nich zjištěnou situaci m6žeme
interpretovat následovně. Celý prostor byl od 2.poloviny 13.století využíván až do pokročilého
15.století pravděpodobně jako smetiště (příp. prostor mezi domy, zastavěný lehčími stavbami ze
dřeva). Nejednalo se však v té době ještě o interiér domu. Z odpadního souvrství pochází kolekce
nález6 z 2.poloviny 13. a z 15.století, výrazné nálezy 14.století chybí. Někdy v pokročilém
15.století byl na tomto místě postaven kamenný d6m, z něhož se dodnes zachovaly obvodové zdi.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 482; nál. keramika;
kost; sklo: železo; keram.tech. - kachle.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.): akt. sídlištní: areál město; ~ 482: obj. zdivo: nál.
keramika; kost: železo; bronz.
C: .NOVOVEK (16.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 482; nál. keramika: keram.tech. kachle; kost; sklo: strusk~
---bl! Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); Ernée M., Hazlbauer Z. 1996, 143-145 (AR 48): ARŮ Praha 1131/96, M
Český Krumlov 312/94.
ULOŽ M Český Krumlov, 20194, 22-25/94.
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196 čESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
~ Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (23.VI.); vertikální řez.
~

~

Pivovarská ul. čp.35.
51/B/l; ZM10 32-23-10: koor. 397:342.
38

[234]

POZN Dokumentace základových vkop~ novostavby. Nedošlo k porušení intaktních archeologických situací,
nebof vkopy byly zahloubeny do základ5 již dříve zde stojícího objektu pocházejícího z 1.poloviny
20.století. Byly registrovány pouze jednotlivé archeologické nálezy v druhotné poloze.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); areál město; ~ 483; nál. keramika; kosti zv.; struska.
bll Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); ARŮ Praha 1140/96, M Český Krumlov 227/94.
ULOŽ M Český Krumlov, 17/94.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (15.XI.-15.XII.); vertikální řez .
Ppč.1473/5, 1473/6, 1473/7.
70/B/l; ZM10 32-23-05; koor. 284:016.
Dozor při hloubení základů pro čerpací stanici pohonných hmot .
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 492.
ARŮ Praha 1129/96, M Český Krumlov 379/94.

[651]

ČESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
(226]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (22,VIII.); vertikální řez.
Prostor mezi tzv. kočárovnami na II.nádvoří zámku.
50/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 380:354.
Dokumentace profilu při havárii vodovodního řadu. V profilu zachycen základ zdi (hradební)
pocházející z průběhu 16. či poč.17.století. Nezískán žádný datovací materiál, datace přibližně
ověřena až při následném výzkumu.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (16.-17.stol. ?); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 502; obj. zdivo.
LIT Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47);~ Praha 1141/~
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ČESKÝ

KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[829]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (12.IV.-16.V.); sondáž.
Radniční ul. čp.25.
60/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 375:333.
1.etapa výzkumu v souvislosti s celkovou rekonstrukcí objektu. Sondáž v přízemí zadního traktu domu.
Zjištěny vrstvy konce 14.století-současnosti. Kamenný d~ postaven koncem 14. či v 1.polovině
15.století. Základové vkopy vyhloubeny až na skálu, na ni na maltu založen cihlový předzáklad a na
něm posléze obvodové zdi domu. Materiál '13.století zjištěn v jednom exempláři jako příměs v mladších
vrstvách.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. intruze; areál město; ~ 484.
A: VS-NOVOVEK (konec 14.stol.'- 20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.V. 484; obj. vrstva (x),
d5m zděný; nál. keramika; kosti zv.; uhlíky; struska; dřevo; k5že; sklo; železo; keram.tech. kachle; bronz - žeton.
LIT Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); ARŮ Praha 1134/96, M Český Krumlov 226/94.
ULOŽ M Český Krumlov, 19/94.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[316]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (7.XII.1993-19.IV.1994); sondáž.
Radniční ul. čp.27.
58/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 375:3~.
Záchranný archeologický výzkum při celkové rekonstrukci domu. Sledovány klenebnf zásypy, vyzdívky
arkád, inženýrské sítě a provedena předstihová sondáž ve sklepních prostorách domu. Zjištěné situace
a nálezy lze datovat do pruběhu 15.-16.století. Dnes stojící kamenné části stavby byly postaveny v
pr5běhu 15.století (ne však v jeho úplném závěru), což potvrzují jak stratigrafická pozorování ve
sklepní sondě, tak nálezy ze zazdívky do dvora vedoucích arkád a obsah klenebních zásyp5 v 1.patře
budovy. Materiál 13.století zjištěn v jednom exempláři jako příměs v mladších vrstvách.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. intruze; areál město; n.v. 484.
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVEK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 484; obi. zdivo; nál.
keramika; kost; uhlíky; struska; dřevo; kuže; sklo; železo; keram.tech. - kachle; kov - mince.
Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); ARŮ Praha 1133/96.
M Český Krumlov, 2/94-1-7.

KOMP
-----

bll
ULOŽ

ČESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
[255]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (16.-18.V.); vizuální pr~zkum.
Rooseweltova ul. ppč.266.
54/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 404:307.
Dozor při bagrování zásypu přízemí kamenné stodoly. Zásyp (bez nálezu) z 60.let 20.století. Objekt
byl v té době pobořen a plocha srovnána se zemí. V současné době byla navážka odstraněna z důvodu
plánovaného využití pozůstatků stavby.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 486.
LIT. ARŮ Praha 1137/96, M Český Krumlov 201/94.
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čESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[806]
Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1994; vertikální řez.
Stavba kolektoru, kontrola vstupních šachet.
33/0/1; ZM10 32,23-10; koor. 400:351.
A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sídlištní; areál ~sto; ~ 487; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 972/95, ZČM Plzeň NZ 268/94.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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čESKÝ KRUMLOV , okr,Česk ý Krumlov
[623]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (22.-23.11.); sondáž.
Kájovská ul. čp.62.
61/Bi1; ZM10 32-23-10; koor. 372:318.
Předstihová sondáž při výměně podlah a ukládání inženýrských sítí v přízemí domu. Dokumentována
situace základu hradební zdi. Archeologicky se nepodařilo z duvodu nemožnosti rozšíření sondy ověřit
datování výstavby zdi až do 15.století, o čemž uvažují někteří autoři.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; ~ město; ~ 482; obj. hradba; nál. keramika.
hl! Ernée M. 1995, 455'460 (AR 47); ARŮ Praha 1070/96, M Český Krumlov 191/95.
ULOŽ M Český Krumlov, 16-17/95.
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čESKÝ

KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[846]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (11.-29.IX.); sondáž.
Lat rán čp.37.
64/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 394:343.
Předstihová sondáž v místech předpokládaného narušení terénu při rekonstrukci domu. Bylo položeno 6
sond, z toho 5 ve sklepních prostorách domu. Ve sklepních sondách zjištěn pouze materiál 15.století
a mladší (sklepní části objektu pocházejí pravděpodobně až z 15.století), v přízemí zjištěna
intaktní kulturní vrstva 13.století, porušená obvodovým zdivem dnes zde stojícího domu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 483; obj. hradba; nál.
keramika; kosti zv.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 483; nál. keramika; kosti zv.
C: NOVOVĚK; akt. sídl ištní; areál město; n.v. 483; nál. keramika - zlomky, kachle; kosti zv.;
struska; železo; uhlíky.
LIT. ARŮ Praha 1078/96.
ULOŽ M Český Krumlov, 34-39/95.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (5.-8.11.); vertikální řez.
Lat rán čp.83.
65/B/1; ZM10 32-23- 10; koor. 391:365.
Dozor při výkopu pro kanalizaci. Porušeny byly pouze novodobé navážky.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 487.
ARŮ Praha 1089/96, MČeský Krumlov 69/95.
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ČESKÝ KRUMLOV . okr.Česk ý Krumlov
[835]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (II.); orientační zjištění.
Masná ul. 130.
67/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 379:334.
Dozor výkopových prací v přízemí domu. Cca 20-30 cm hluboké rýhy porušily pouze recentní navážku.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 483.
ARŮ Praha 1128/96, M Český Krumlov 67/95.

[843]

207 ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[145]
AKCE Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (9.-31.1.); sondáž.
LOKO Nám. Svornosti čp.15.
~ 47/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 373:329.
~ V přízemí a sklepních prostorách domu položeno celkem 9 sond (50,25 mt). V průčelni části domu
odkryto více úrovní podlah, z nichž ta nejstarší, z dusané hlíny, pochází ze l3.století. Dále 2 fáze
sklepa (první s plochým trámovým stropem, ten poté zrušen a zakryt valenou klenbou). V zadní části
objektu komunikační horizonty l3.století-novověku. V sondě č.5 pozůstatky chlebové pece ze
16.století.
~ A: VS-NOVOVEK (Z.pol. 13.stol.- ZO.stol.); akt. sídlištní-výrobní; areál město; n.v. 487; obj. pec
(1), zdivo; nál. keramika; kost; železo; uhlíky; mazanice; sklo; struska; keram.tech. - soubor
téměř celých kachlů, dlaždice s motivem orlice; stříbro - mince - ražba města Zhořelce.
hl! Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); Ernée M. 1995, 511-512 (AR 47); ARŮ Praha 1074/96.
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čESKÝ KRUMLOV , okr.Česk ý Krumlov
[233]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (17.'20.11.); vertikální řez.
Plešivec čp.55.
62/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 391:310.
Výzkum v prBběhu pokládky inženýrských sítí v přízemí objektu bývalého chudobince v prostoru bývalé
jezuitské zahrady. Dokumentace odkrytých profilB. Kulturní vrstvy od 15.století. Na profilu
zachycena jáma z jejíž výplně byl získán soubor rekonstruovatelných kachlB a nádob z přelomu
16./17 .století.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (15.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 484; obj. jáma (1), vrstva (x);
nál. keramika; keram.tech. - kachle; sklo; kosti zv.; struska; železo.
LIT Ernée M. 1995, 455-460 (AR 47); ARŮ Praha 1075/96, M Český Krumlov 194/95.
ULOŽ M Český Krumlov, 14-15/95.
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ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (1.-15.11.); orientační zjištění.
Ppč.500/2 a 2037 na místě staré benzinové pumpy, poblíž autobusového nádraží.
66/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 432:345.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.V. 498.
ARŮ Praha 1090/96, M český Krumlov 68/95.

[840]

210 čESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[857]
AKCE Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (5.-14.VI.); sondáž.
LOKO Radniční ul. 101.
PIAN 63/B/l; ZM10 32-23-10; koor. 378:338.
POZN Předstihová sondáž v místech narušených posléze v prBběhu rekonstrukce domu. V suterénu položeny 3
sondy. Nebyly zjištěny intaktní situace, pouze navážkové vrstvy, obsahující novověký materiál
společně s příměsemi keramiky starší (ojediněle).
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. intruze; areál město; n.v. 481; nál. keramika.
A: NOVOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál město; n.v. 481; nál. keramika; keram.tech. - kachle;
železo; struska; sklo; keram.stav. - prejzy .
LIT. ARŮ Praha 1077/96. M Český Krumlov 222/95.
ULOŽ M Český Krumlov, 18/95-20/95.
211 ČESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
[732]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1995 (XI.-XII.); sondáž.
LOKO Široká čp.52, dům a přilehlý dvorek.
PIAN 77/B/1; ZM10 32-23-10; koor. 367:328.
POZN Při rekonstrukci domu prováděna dokumentace drobnějších zásahB do terénu. Zemní zásahy v prostoru
dvorku ukázaly silnou vrstvu recentní navážky dosedající přímo na podloží. Mnohem dBležitější
výsledky přinesl zásah do terénu v interiéru vlastního domu. který byl přeměněn na sondu 1/95 a
dokopán až na podloží. Zachycena polozemnice datovaná četnou keramikou do 2.poloviny 13.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 489; obj, chata zahl. (1); nál. keramika
- zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 489; nál. keramika - zlomky (xxx) .
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 489; nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 1875/96.
ULOŽ M Český Krumlov.
čESKÝ KRUMLOV , okr.Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (III.-IV.); vertikální řez.
"Vyšehrad".
71/0/2; ZM10 32-23-05; koor. 397:026.
Dozor při hloubení základB domu s pečovatelskou službou.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 530.
LIT. ARŮ Praha 1088/96, M Český Krumlov 71/95.
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ULOž

[642]

ČESKÝ

KRUMLUV , okr.Česk ý Krumlov
[610]
Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1993; vertikální řez.
Část města Lat rán.
33/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 400:351.
A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 487; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 956/95. 292/93.
ARŮ Plzeň, M Č.Krumlov.

214 ČESKÝ KRUMLUV , okr.český Krumlov
AKCE Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1993; vertikální řez.
41
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Část města Latrán.
38/0/2; ZM10 32·23·10; koor. 381:358.
A: VS'NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 490; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 956/95, 292/93.
ARŮ Plzeň, M Č.Krumlov.
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ČESKÝ KRUMLUV , okr.Český Krumlov
Břicháček P. (JČM České Budějovice);

[6271
1993; sondáž.

systém pod kostelem sv.Víta.
18/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 392:321.
A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 490; obj. vrstva, hradba; nál. keramika - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 956/95, 297/93.
ULOŽ ARŮ Plzeň, M Č.Krumlov.
Opěrný

216 ČESKÝ RUDOLEC , okr.JindřichBv Hradec
AKCE Kálalová (Podolí I); 1994; prBzkum detektorem kovB.
LOKO S od obce za odbočkou do Markvarce, těsně vpravo od silnice do Kunžaku.
PIAN 27/0/3; ZM10 23-34-20; koor. 412:223.
~ Zlomek bronzové sekery s rozšířeným břitem. Nalezeno pf.Kálalovou pomocí detektoru kovu
militárií z II.světové války.
KOMP A: STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; n.v. 533; nál. bronz - břit sekery.
LIT. ARŮ Praha 5521/95.
-UlOi M Písek, 772/94, A 11491.
ZAPS Frohlich J.

[903]

při

hledání

ČESKÝ ŠTERNBERK , okr.Benešov
[638]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VIII.); vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum.
Hrad.
30/B/l; ZM10 13-33-10; koor. 008:016.
Stav lokality je setrvalý bez rušivých zásahu.
A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 340; obj. věž (4), palác (x), kaple
(1), hradba (x), příkop (x), bašta (x); brána (x).
~ ARŮ Praha 3872/95.
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ČESKÝ ŠTERNBERK , okr.Benešov
[645]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VIII.); vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum.
Hrad. Horní předsunutá bašta.
29/B/l; ZM10 13-33-10; koor. 007:386.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2~r.1479); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 395; obj. bašta (1), d6m
zděný (x).

~ ARŮ

Praha 3872/95.

čESKÝ ŠTERNBERK , okr.Benešov
[704]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995; povrchový sběr.
~ Plocha tzv. obléhacího tábora na hřbetu před horní předsunutou baštou hradu.
PIAN 28/0/2; ZM10 13-33-15; koor. 013:354.
~ Sběry M.Koláře a R.R6žičky na hranách reliefních relikt6 v prostoru obléhacího tábora před horní
předsunutou baštou hradu. Získán vzorek keramických zlomkB ze širokého časového spektra (od
13.stol.-tuhová keramika-přes vrcholně středověkou keramiku až po raně novodobý materiál). S
obležením hradu v r.1467 by bylo možno spojovat pouze malou část souborB. Celek p6sobí dojmem p6vodu
z navážek nejspíše souvisejících s novověkými úpravami včetně parkových.
~ A: VS-NOVOVĚK (13.-17.stol.); akt. sídlištní-boj; areál hrad; ~ 390; obj_ příkop (1), jáma (x),
val (x); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 701/96.
UlOi Sbírka M.Koláře, Kyselova 1186, Praha 8.
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ČICHTICE , o. Bavorov , okr.Strakonice
[826]
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (29.XII.); povrchový sběr.
~ Východní sedlo vrchu Hnojnice.
~ 108/B/2; ZM10 22-43-12; koor. 299:040 314:017.
~ Dne 29.12.1995 provedl na dotyčné ploše pole povrchový pr6zkum spolupracovník Prachatického muzea
M.Parkman. Zjistil rozsáhlý shluk keramiky z konce starší doby bronzové v sedle, které na východě
zakončuje táhlý hřeben vrchu Hnojnice. Jde o dominantní polohu v krajině.
~ A: STARŠí O.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 500; nál. keramika - zlomky .
~ ARŮ Praha 1242/95.
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42

ULOŽ M Prachatice, př.č. 33/94.
ZAPS Beneš J.
ČÍMICE , okr.Klatovy
Beneš A. (ARÚ Plzeň); 1993; vizuální pr5zkum/povrchový sběr/orientační zjištění.
Hrádek na SV okraji návrší Lomec nad pravým břehem Nezdického potoka.
16/0/3; ZM10 22-31-20; koor. 132:251.
Vizuální pruzkum objektu doplněný sběry a dokumentací jámy.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.): akt. sídlištní; areál hrad: ~ 510; objl příkop, val,
destrukce-kámen, vrstva: nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 2666/93.
ULOŽ PŮ Plzeň.

221
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

[140]

ČTYRKOLY , okr.Benešov
[900]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (7.IV.); vizuální pr5zkum.
Zaniklý hrad neznámého jména na ostrožně nad vtokem potoka do Sázavy proti hradu Zlenice.
74/B/1: ZM10 13-31-22; koor. 025:071.
Revize stavu zaniklého hradu neznámého jména na ostrožně proti hradu Zlenice. V areálu jeho jádra s
mohutným valem v čele a dvěma zaniklými volně stojícími zděnými stavbami nebyla patrna žádná
narušení. V areálu předpokládaného předhradf stojí dvě chaty, z nichž jedna má býti upravována.
Pokusy o sběr jako obvykle na této lokalitě skončily bezúspěšně.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ?; akt. sídlištní: areál hrad; ~ 300: objl příkop, val, d5m zděný (2).
LIT. ARŮ Praha 2085/94.
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DALIMĚRICE , okr.semil y
Durdík T, (ARU Praha); 1995; identifikace lokality.
Státní zámek Hrubý Rohozec.
34/B/1:- ZM10 03-32-18; koor. 252:042,
A: VS-NOVOVEK (14.-20,stol.); akt. sídlištní; -areál hrad; n.v. 280; objl
(x), brána (x), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 1266/95.
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[917]

věž

(2), palác (2), hradba
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DALOVICE , okr.Mladá Boleslav
[927]
Durdík T, (ARŮ Praha); 1995 (ll.VI.); vizuální pr5zkum/stavebně historický pr5zkum/povrchový sběr.
Hrad Michalovice.
35/B/l; ZM10 03-33-19; koor. 239:150.
Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásah5. Sběrem bylo získáno několik vrcholně středověkých
keramických zlomku.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK; akt. sídli štní: areál hrad; .!2:.Y.:. 284; obj. věž (2), palác (x), hradba (x),
příkop (2), brána (x): nál. keramika - zlomky (x) .
LIT. ARŮ Praha 2906/95.
ULOZ ARŮ Praha.
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DAMICE , o.Ostrov nad Ohří okr.Karlovy Vary
[058]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (VIII.): vertikální řez.
Levobřeží Ohře, J od silnice Damice - Stráž nad Ohří, Z od železniční trati Vojkovice - Stráž.
52/0/2; ZM10 11-22-06; koor. 303:178.
Při pruzkumu rýhy pro plynovod Mezirolí-Černýš na k.ú.Damice, jižně od silnice Damice-Stráž nad
Ohří, v blízkosti křížení trasy plynovodu s plavenským potokem, byla registrována výkopem porušená
nevýrazná kulturní vrstva. Z profilu byly odebrány vzorky keramiky l7.stol.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; n.v. 380: objl vrstva; nál. keramika - zlomky.
~ A~Ů Praha 660/96.
ULOZ ZCM Plzeň.
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DĚTENICE . okr.JiČín

[846]

Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (7.IV., 15.IV.); povrchový sběr/orientační zjištěnf.
SV okraj obce, areál a.s.OSEVA.
18/P/2; ZM10 13-12-03; koor. 367:149 373:154 387:138 384:134.
~ Skrývka pro halu, bez nálezu. Sběr JV od skrývky do vzdálenosti 30 m na svahu.
KOMP A: NEOLIT NEURČ, ?; ~ 229-230; nál. kámen-bn - poškozený nástroj.
B: RANÝ STŘEDOVEK 4 ?; n.v. 229-230: nál. keramika - zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; n.v. 229-230: nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 2199/94.
ULOZ M Jičín, 3/93, 4/93.
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DLOUHÁ STROPNICE , okr.České Budě j ovice
Frohlich J. (M Písek); 1995; povrchový sběr.
Knajz~v vrch, sběr na poli.
5/0/2; ZM10 33·13·12; koor. 078:105.
Zlomek masivního škrabadla z deskovitého pruhovaného pazourku.
A: MEZOLIT; akt. ojedinělý nález; ~ 580; nál. kámen-ši - 1 artefakt.
ARÚ Praha 5527/95.
M Písek, 4/96.
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DNEBOH , okr.Mladá Boleslav
NZ [031]
Jenč P.,Ševc~ P. (Mnichovo Hradiště,Turnov); 1991-1992; povrchový sběr.
Hrada - Drábské světničky.
60/0/2; ZM10 03-34-01; koor. 316:076.
V letním období r.1991, 1992 a 20.11.1992 jsem provedl povrchový pr~zkum pod skalami Drábských
světniček. Dne 3.10.1992 na této lokalitě nalezl P.Ševc~, student Střední uměleckopr~yslové školy v
Turnově keramiku, kterou odevzdal muzeu v Mnichově Hradišti.
B: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areáL sídLiště výšinné; n.v. 370; náL. kámen - mlat; keramika zLomky (x).
C: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areáL sídLiště výšinné; n.v. 370; nál. keramika - zLomky (x).
D: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní;. areál sídLiště výšinné; n.v. 370; náL. keramika - zlomky (x).
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídLištní; areáL hrad; n.v. 370; náL. keramika - zLomky (x).
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídLištní: areáL hrad: n.v. 370: nál. keramika - zLomky (x).
A: DATACE NEURČENA; akt. sídLištní: areál sídLiště výšinné; ~ 370: obj, vrstva; náL. uhlíky .
ARÚ Praha NZ 584/93.
M Mnichovo Hradiště, inv.č. 5051-5056, př.č. 1-6/93.
Jenč P.
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DOBRÁ VODA , okr.České Budě j ovice
ZavřeL P. (JČM České Budějovice); 1993 (VI.-XII.): vertikální řez.
Trasa plynovodu Poh~rka - Dobrá voda.
113/0/2; ZM10 32-22-08; koor. 461:142.
Od října sledovaná trasa kanaLizace v Dobré Vodě.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 437.
ARÚ Praha 657/96.
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DOBROVÍTOVA LHOTA . o.Trpišovice , okr.Havlíčk~v Brod
[826]
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993: sondáž; anal. geologická, mineralogická, spektrografická.
Mrázova Lhota, tvrz.
5/0/1: ZM10 23-12-10: koor. 441:292.
Záchranný a zjišfovací výzkum lokality poškozené amatérským výkopem. Tvrziště v izoLované ostrožné
poloze, bez nadzemních relikt~ architektury, je v terénu vymezeno dvojicí šíjových příkop~, p~vodně
oddělených valem. HLavní pozornost výzkumu byla věnována stratigrafii v bezprostřední blízkosti
výkopu, likvidované erosí jeho stěn. Sondáží byLy zachyceny poz~statky dřevěné obytné budovy,
ohozené mazanicí, dochované v reliktech zákLadového negativu. Objekt založený na mírně zvýšené
terase v čeLe ohrazené plochy (o ~ 30 ml, lze datovat do 2.pol.13.stoL. Většina nález~ z jeho
movitého inventáře patři do kategorie vybavení domácnosti tvrze (předměty ze železa, mědi, keramiky)
a stavebních součástí tvrze.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.poL. 13.stol.): akt. sídLištní; areál tvrz: n.v. 444; náL. keramika zLomky (xx); mazanice - zLomky (xxx); žeLezo - zLomky hřeb~ (xx), petlice, zlomky kování truhLy
(xx), klíč; měď - 1 mísa; oLovo - 1 slitek amorfní.
ARÚ Praha 818/95.
NM Praha.
Brych V.
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[928]

[934]

[953]
Novák J.; 1993 (24.XI.); povrchový nález.
Traf Na rozcestí.
26/P/2; ZM10 22-11-06; koor. 025:184 034:182 034:175 023:176.
Dne 10.12.1993 předal J.Novák muzeu zLomky pravěké keramiky, které sebral na zoraném poli v poLoze
"Na rozcestí". Lokalita leží na mírném JZ svahu na pravém břehu bezejmenné vodoteče tekoucí k SZ.
A: PRAVĚK; akt. sídLištní; areáL sídliště; ~ 378-384; nál. keramika - 24 zLomk~.
ARÚ Praha 1175/95, 625/94.
ZČM Plzeň, RP 93/14.
MetLička M.

232 DOBŘICHOV , okr.Kolín
V. (NM Praha); 1988 (4.-28.VII.); sondáž.

NZ [302]

~ Sakař

44

LOKO Pičhora. Traf V dolíkách, U monumentu.
PIAN 116/0/1; ZM10 13-14-21; koor. 291:305.
POZN Zjišfovací výzkum v místech pohřebiště starší doby římské vyvolaný možností těžby písku.
KOMP A: STARŠí D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní-pohřební; ~ 220; obj. jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx).
B: HRADiŠTNÍ OBD.; n.v. 220; nál. keramika - zlomky (x).
hlI Píč J. 1897, 479-481 (PA 17); Sakař V. 1970, 4-25 (Fontes Archaeologici Pragenses 14); ARŮ Praha NZ
348/94.
ULOŽ NM Praha, Hl 464193-464214.
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DOBŘICHOVICE .
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DOBŘICHOVICE ,

okr.Praha·západ
[244]
Smejtek L. (Archaia); 1994; vertikální řez.
Stavba vodovodu v osadě Karlík.
109/0/2; ZM10 12-41-20; koor. 021:300.
Vzorkování a dokumentace profilu zahloubeného objektu v částečně zasypaném výkopu.
A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 219; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky
(xx); mazanice - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2687/96.
ULOŽ Archaia.
okr.Praha-západ
Smejtek L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Sběr na hrubě skryté ploše údajně stavebních parcel.
110/P/2; ZM10 12-41-20; koor. 084:164 079:171 088:175 092:167.
A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK ?; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 205; nál. keramika - zlomky (x) .
ARŮ Praha 2715/96.
Archaia.

[242]

235 DOLANY , o.JiČíněves , okr.JiČín
[941]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1995; vizuální pr~zkum/letecký pr~zkum/povrchový sběr.
LOKO Nově zjištěné hradiště.
PIAN 23/P/2; ZM10 13-12-05; koor. 452:152 448:131 459:132463:151.
POZN Nově zjištěné hradiště (21.6.1995 při letecké prospekci). 5.9.1995 povrchový pr~zkum a
fotodokumentace, 24.10.1995 znovu letecká prospekce, 31.10.1995 na pásu zorané plochy nalezen
hradištní střep (žádný jiný materiál ani ve zlomcích). Hradiště plochy asi 1 ha jižně od obce. Val
na západní a jižní straně (zde vchod a tudy přístup k vodnímu zdroji), východní strana opevněna
příkopem s hrotitým dnem. Nepoškozováno, v r.1995 navrženo k zápisu do seznamu nemovitých památek.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 242-254; obj. vrstva (1),
val, příkop; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 5414/95.
ULOŽ M Jičín, 39/95.
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[001]

DOLANY . okr.Klatovy
H6rková J. (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
SV svah Kněžské hory, 1000 m Z od Dolan.
39/P/2; ZM10 21-24-14; koor. 331:218332:212323:183 305:191.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 392-420; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 2452/94.
---M Klatovy, 40/93.

DOLNÍ BĚLÁ , okr.Plzeň-sever
[845]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (27.VI.); vizuální pr~zkum.
Hrad Dolní Bělá.
28/B/l; ZM10 11-42-25; koor. 149:310.
Stav hradu je setrvalý, bez rušivých zásah~. Pouze u fragmentu obvodové zdi jádra došlo ke zřícení
středního prstovitého torsa. Oproti stavu konstatovanému na poč.70.let došlo k částečné změně
vegetačního pokryvu, část jádra je zarostlá křovím.
~ A: VS-NOVOVĚK (14.-18.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 488; obj. palác (x), hradba (x),
příkop (x), val (x), d~ zděný (x), bašta (x).
LIT. ARŮ Praha 3219/95.
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DOLNÍ BEŘKOVICE , okr.Mělník
Gojda M. (ARŮ Praha); 1995 (23.XI.); vertikální řez.
Stavba bytových jednotek.
39/0/2; ZM10 02-44-22; koor. 449:043.
Přípravné a zemní práce (jáma pro základy) pro obecní projekt budovy s nájemními bytovými
jednotkami. Jáma o rozměrech cca 20x15 m a hloubce asi 2 m. Podloží tvoří čistý písek, na
45

[753]

nějž

nasedá r~zně mocná (50-100 m) vrstva naplavenin a podorničí. V profilu zjištěny pouze recentní
zásahy spojené s areálem nedalekých skleník~.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 161.
LIT. ARŮ Praha 5632/95.
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DOLNÍ CHVATLINY , okr.Kolín
NZ [853]
Valentová J. (M Kolín); 1995 (III.-IV.); vertikální řez.
Střed obce, ppč.371/1, 382/1, 3512, 35/1, kabelová přípojka pro dům služeb, sloupy VN a TS.
224/L/l; ZM10 13-32-07; koor. 056:020 058:024 062:023 064:020 067:016 067:012.
Archeologický dohled při sledování výkop~ negativní (hl.výkop5 pro kabel 1kV 80 cm, pro sloupy VN a
pro základy TS 200 cm).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 286-292.
LIT Sklenář K. 1992 (Archeologické nálezy v Čechách, položka 114-Dolní Chvatliny); ARŮ Praha NZ 3637/95.

240 DOLNÍ JIRČANY , okr.Praha-západ
NZ [924]
AKCE Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (4.V.-30.VI.); vertikální řez.
LOKO Pr~běh trasy plynovodu.
PIAN 125/L/l; ZM10 12-42-13; koor. 369:119 369:124 336:225 227:369 225:380 224:383 240:388 223:478
234:481.
POZN Plán pr~běhu trasy 1:5000 v dokumentaci ŮAPPSČ.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 320-354.
LIT. ARŮ Praha NZ 4387/95, ŮAPPSČ Praha NZ 152/93.
DOLNÍ JIRČANY , okr.Praha-zá pad
[930]
Chytráček M. (ARŮ Praha); 1995 (15.IX.-l0.XI.): plošný odkryv.
Pole Z od obce, poloha Pod Křížem, mírný JV svah nad bezejmenným potokem.
124/P/l: ZM10 12-42-13; koor. 378:034 387:037386:032 378:032.
Na JV svahu nad bezejmenným potokem skryta plocha 0,5 ha (l.etapa skrývky). Cihelny Dolní Jirčany
rozšiřují jižním směrem stávající těžební jámu (plánované rozšíření o 6 ha, v r.1994 proběhl výzkum
na ploše 2 ha-ŮAPPSČ). V roce 1995 se podařilo zachytit pravděpodobně jižní okraj rozlehlého
sídliště z doby halštatské~ Lze tak usuzovat podle toho, že zjištěné zahloubené objekty se
soustřeaují pouze při severním a SZ okraji skryté plochy.
KOMP B: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ (ha.d2-3): akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 344-348; obj. jáma (1),
chata zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xxx), nádooy (xx); mazanice - zlomky (xxx); uhlíky zlomky (xxx); kámen - (XX); kostí zv. - zlomky (xxx); bronz - (x).
C: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště;n.v. 344-348; obj. jáma (2); nál. keramika - zlomky (x);
mazanice - zlomky (x); uhlíky - zlomky (x); kámen - (x).
A: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. komunikace; ~ 344-348; obj. cesta (1); nál. keramika - zlomky
(x); keram.tech. - zlomky (xx); kámen - (xxx) .
LIT. ARŮ Praha 5503/95 .
ULOi ARŮ Praha.
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242 DOLNÍ NOVÁ VES . o.Lázně Bělohrad , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (18.-20.V.); vertikální řez.
LOKO Plynovod od závodu TIBA na J okraji zástavby severně až na okraj k.ú.Lázně
100 cm.
PIAN 98/L/2; ZM10 03-43-24; koor. 415:430 437:394 435:394 439:380 448:330.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 287-290.
kiT. ARŮ Praha 1875/95.

[822]
Bělohrad.

Hloubka výkopu

[005]
243 DOLNÍ PODLUŽÍ . okr.Děčín
AKCE Černá E. (ŮAPPSZČ Most); 1993 (2.-8.VIII.); sondáž.
LOKO Mezi levým břehem Lesenského potoka a silnicí Nový Bor - Rumburk.
~ 12/B/l; ZM10 02-24-10; koor. 052:215.
~ Pokračování výzkumu sondáží na zaniklé středověké sklářské huti, postupné ukončení pr~zkumu a úprava
plochy.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 485; obj. pec (3); nál. keramika zlomky, části pánví (x); mazanice_
LIT. ARŮ Praha 438/94.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 8/93, 86/92.
244 DOLNÍ PODLuží , okr.Děčín
Plekanec M. (Varnsdorf); 1993 (VI.-XII . ); vizuální pr~zkum/povrchový
LOKO Poloha 2. JZ od Uhlířské cesty v lese, Z od kóty 475.
~ 24/0/2; ZM10 02-24-10; koor. 062:365.

~
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[855]
sběr.

POZN Prospekce

poz~statk~

staré

d~lní činnosti.

Samostatné horní dílo v oblasti

Milířské

doliny a Kozího

hřbetu.

KOMP A: VS-NOVOVĚK (od 14.stol.); akt. těžba; areál samostatný; n.v. 475; obj, m.těžby, štola (1), jáma
(1), šachta; nál. železo - želízka, hřeby, 24 klínu.
LIT. ARŮ Praha 613/94, NZ 4979/95.
ULOZ Deponováno u autora akce, sine.
DOLNÍ PODLUŽÍ , okr.Děčín
(014J
Plekanec M: (Varnsdorf); 1993 (VI.-XII,); vizuální pruzkum/povrchový sběr.
Poloha 3. JZ od Uhlířské cesty, JV od kóty 475 v lese, Kozí hřbet.
28/0/2; ZM10 02-24-10; koor. 085:340.
Prospekce poz~statkB staré d~lnf činnosti na svahu Kozího hřbetu JV od štoly Knížecí studánka,
A: VS-NOVOVĚK (od 14.stol.); akt. těžba; areál samostatný; ~ 550; obj, štola (1), m.těžby, jáma
(1), pink (x); nál. železo - 5 zlomku, hornické želízko.
LIT. ARŮ Praha 612/94, NZ 4981/95.
ULOŽ Deponováno u autora akce, sine.
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DOLNÍ PODLUŽÍ , okr.Děčín
[016J
Plekanec M. (Varnsdorf); 1993 (VI.-XII.); vizuální pruzkum/povrchový sběr.
Poloha 4. S od Uhlířské cesty, J od kóty 526, u potoka.
27/0/2; ZM10 02-24,10; koor. 120:350.
Prospekce poz~statk~ staré dulní činnosti v Milířské dolině, štola Milířka.
A: VS-NOVOVĚK (od 14.stol.); akt. těžba; areál samostatný; ~ 510; obj, štola (1), m.těžby; nál.
železo - klíny, skoby, 18 želízek.
LIT. ARŮ Praha 611/94, NZ 4982/95.
ULOŽ Deponováno u autora akce, sine.
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DOLNÍ PODLUŽÍ , okr.Děčín
Plekanec M. (Varnsdorf); 1993 (VI.-XII.); vizuální pruzkum/povrchový sběr.
Poloha 5. S od Uhlířské cesty, V od kóty 526 v lese.
25/0/2; ZM10 02-24-10; koor . . 140:360.
Prospekce poz~statku staré dulní činnosti. Oblast nad štolou Milířka.
A: VS-NOVOVĚK (od 14.stol.); akt. těžba; areál samostatný; ~ 560; obj, štola (1),
(3); nál. železo' želízka, hřeby, klíny, 19 zlomk~.
LIT. ARŮ Praha 610/94, NZ 4980/95.
ULOŽ Deponováno u autora akce, sine.
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[827]

m.těžby,

jáma

DOLNÍ PODLUŽÍ , okr.Děčín
[102]
Plekanec M. (Varnsdorf); 1993 (VI.-XII.); vizuální pr~zkum/povrchový sběr.
Poloha 6. S a J na obou stranách Uhlířské cesty v lese, Berghaus.
26/0/2; ZM10 02-24-10; koor. 165:342.
Prospekce poz~statk~ staré d~lní činnosti. Zkoumaná plocha cca 100xl00 m na Berghausu.
A: VS-NOVOVĚK (od 14.stol.); akt. těžba; areál samostatný; ~ 548; obj, jáma (2), m.těžby, štola
(2); nál. železo - želízka, klíny, sekerka, 24 zlomk~; keramika' zlomek kachle.
LIT. ARŮ Praha 609/94, NZ 4983/95.
ULOŽ Deponováno u autora akce, s .i ne.
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OOLNÍ ROKYTNANY , okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (14.XI.); vertikální

[958]
řez.

Před čp.4.

21/B/l; ZM10 13-12-03; koor. 033:249.
Rýha pro dálkový optický kabel profala před čp.4 požárovou vrstvu. Z ní páskové ucho velkého džbánu.
A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 236; obj, vrstva (1): nál. keramika - 1
zlomek.
LIT. ARŮ Praha 5415/95.
ULOŽ M Jičín, 58/95.
DOLNÍ SEKYŘANY , o.Heřmanova Huf, okr.Plzeň·sever
[342]
Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1994; sondáž.
Pole V od jádra obce.
57/p/2; ZM10 11-44-22; koor. 361:072 368:065 360:057352:064.
A: D.LATÉNSKÁ B-D; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 364-367; obj, vrstva, jáma: nál. keramika zlomky (xx); keramika - zlomky závaží (x); mazanice - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 974/95, ZČM Plzeň 91/94.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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DOLNÍ ŠTĚPANICE , okr.Semil y
NZ [926]
Prostředník J.,Kalferst J. (M Turnov,MVC H.Králové): 1994 (1.-18.VII.): plošný odkryv.
Hrad nad potokem Cedron, 72 m S od Jilemnice.
3/0/2; ZM10 03-41-14; koor. 115:123.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (hradištní tradice); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné: ~ 560;
obj, vrstva; nál. keramika - zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní;. areál hrad: ~ 560; obj. vrstva, destrukce, zdivo,
m.výroby, příkop: nál. keramika - zlomky (xxx); železo - struska: mazanice; kosti zv. - (xx):
uhlíky; malta; kámen-stav. - archit.článek - pískovcové ostění.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 560; obi. "vrstva: nál. keramika - zlomky (xx), kachle:
bronz - zlomky, přezka vazby knihy; kost.
LIT. ARÚ Praha NZ 7771/94.
ZAPS Prostředník J.
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DOLNÍ TŘEBONÍN , okr.ČeskY Krumlov
Kovář D. (České Budějovice): 1993 (III.); povrchový sběr.
Pole V od obce.
106/0/3; ZM10 32-22-22: koor. 140:040.
Terénní pr~zkum a sběry v okolí obce.
B: D.LATÉNSKÁ (la.c-d): akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 548; nál. keramika - 1 zlomek.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál " sídliště: ~ 548: nál. keramika - 6 zlomk~.
LIT. ARÚ Praha 6321/94.
UlOž JČM České Budějovice, A 24898-24899.
ZAPS Zavřel P.
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LIT.
ULOŽ
ZAPS

DOLNÍ TŘEBONÍN , okr.ČeskY Krumlov
Kovář D. (České Budějovice); 1993 (III.): povrchový sběr.
SV okraj obce.
107/0/3; ZM10 32-22-22; koor. 100:068.
Terénní pr~zkum a sběry v okolí obce.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 526: nál. keramika - 70 zlomk~.
ARŮ Praha 6322/94.
-JČM České Budějovice, A 24879.
Zavřel P.

DOLNÍ TŘEBONÍN , okr.Český Krumlov
Valkony J. (JČM České Budějovice); 1994 (III.); povrchový sběr.
Pole pod Věncovou horou, vedle silnice České Budějovice - Český Krumlov.
130/0/3: ZM10 32-22-21; koor. 485:082.
Terénní pr~zkum a sběry v okolí obce.
A: D.HALŠTATSKÁ O; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 550: nál. keramika zlomek.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 550; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 1881/96.
UlOž JČM České Budějovice, A 24916-24917.
ZAPS Zavřel P.
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[040]

[030]

[004]

255 DOLNÍ TŘEBONÍN , okr.Česk ý Krumlov
[846]
AKCE Ernée M. (M Český Krumlov): 1995 (VIII.-X.); vertikální řez.
LOKO Rýha pro plynovod mezi Dolním Třebonínem a Velešínem.
~ 47/L/3; ZM10 32-24-02: koor. 068:360 087:355 182:150 210:127 215:112 225:120 237:117 285:135 357:132
427: 157 447: 158.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 520-560.
LIT. ARÚ Praha 1083/96, M Český Krumlov 43/96.
256 DOLNÍ ŽĎÁR , o.Ostrov nad Ohří , okr.Karlovy Vary
AKCE Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (11.-111.); povrchový sběr.
bQfQ Břeh Boreckého potoka, S od silnice Ostrov - Damice.
~ 22/0/2; ZM10 11-21-10; koor. 311:134.
POZN Sběr na trase plynovodu Dolní Žaár-Vykmanov.
~ A: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 440: nál. keramika LIT. ARŮ Praha 664/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
257 DOLY , okr.Chrudim
1; po 1900; nedokumentovaná akce.
bQfQ Hradiště Rabouň.

[046]

část

trojnožky.

[410]

~
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PIAN 35/0/4; ZM10 14-33-01; koor_ 403:297.
POZN Na začiatku storočia objavený depot rímskych mincí v obci Doly, 600(?)ks, zachovalých 459. Depot bol
zpochybený (nález zo sbierky), preto nespracovaný a nepublikovaný. (Předávací protokol numismatické
sbírky z hradu Košumberk.)
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ (r.41-375/392); akt. depot; ~ neud.; nál. kov - 459 mincí.
LIT. ARŮ Praha 5514/95.
ZAPS Jančo M.
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
[058]
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; plošný odkryv.
Augustiniánský klášter.
13/B/1; ZM10 21-23-15; koor. 021 :166.
Výzkum v r.1993 navazoval na akci prováděnou v r.1992. V 1 . etapě byly položeny sondy v rajské
zahradě a dokumentováno odhalené zdivo konventu zbavené omítek. Další sondy byly položeny později
západně od budovy dnešního klášterního kostela. Rajská zahrada: 3 sondami malých rozměru byl
sledován pruběh hradební zdi, zdiva zaniklého konventu a jámy nejruznějšího stáří. Byly odkryty i
zbytky dřevěné zástavby z nejstarší doby existence kláštera (konec 13. a počátek 14.stol.). Prostor
západně od kostela: byly zde položeny 2 sondy. První podél jižní zdi konventu, kde byly zjišt.ěny
recentní zásahy, mladší zdivo a destrukce. V recentním polopilíři byl použit segment z vrcholně
gotického klášterního portálu. Sonda u SZ nároží kostela měla zachytit možné pokračování kostelní
zdi k západu. Zde se podařilo odhalit podložní terén se zásahy 18. a 19.stol. Dnešní jižní zeď
konventu tedy byla puvodně i severní zdí klášterního kostela.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.); akt. sídlištní-kultovní; areál klášter; ~ 429; obj. zdivo, jáma
(x), dřev.konstr., destrukce; nál. keramika - zlomky (xx); dřevo - zbytky stavby; kámen - segment
z klášterního portálu.
LIT. ARŮ Praha 957/95.
iJLOZ ARŮ Plzeň.
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
[251]
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; plošný odkryv.
Okolí kostela Zvěstování ~anny Marie.
27/B/l; ZM10 21-23-15; koor. 106:154.
V rámci stavebních úprav v okolí kostela Zvěstování Panny Marie je v současné době budována nová
komunikace k objektu. Došlo ke skrývání ·výplní a odhalení několika desítek kostrových pohřbu, včetně
zbytku dřevěné kostnice z minulého století. Až na výjimky náleží hroby posledním etapám pohřbívání
(18. a 19.století). Na vrcholu návrší severně od kostela bylo položeno několik sond, nebof ve stěně
výkopu pro komunikaci se objevily vrstvy destrukce a nebyla jasná celková situace. Sondy byly
postupně rozšiřovány na plochu asi 2 aru. Podařilo se zachytit základové žlaby kostela sv.Jakuba,
připomínaného (ve falzu z počátku 14.století) k r.1037. Šlo o jednolodní obdélnou stavbu s
neodsazenou apsidou. V apsidě byla částečně zachována (na povrchu skály) hnědočerná kulturní vrstva
se starobylou keramikou. Podařilo se též zachytit několik kulových jam, v jedné jamce přímo před
oltářem se podařilo odkrýt spodní polovinu nádoby. V ploše stavby před oltářem bylo odkryto 6 hrobu
(2 recentní), v jednom z nich stříbrný denár (předán k určení dr.Háskové z NM). Ze severní strany
byla zjištěna sakristie, jejíž výzkum nebyl dosud dokončen, stejně jako výzkum dalších situací. Akce
bude dokončena na počátku r.1994.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK (11.-19.stol.); akt. pohřební-sídlištní-kultovní; areál samostatný: n.v. 419;
obj. pohřeb-kostrový (xx), dřev.konstr., vrstva, destrukce, žlab (x), jáma (x); nál. keramika zlomky; kosti lid. - (xx); stříbro - mince (denár); železo - nuž.
LIT. ARŮ Praha 957/95.
ULOŽ ARŮ Plzeň.
260 DOMAŽLICE , okr.Domažlice
[041]
P. (JČM České Budějovice); 199b; plošný odkryv.
LOKO A: Plynofikace jádra města. B: Výzkum kostela sv. Jakuba. C: Sondáž v Panském dvoře.
PIAN 42/L/1: ZM10 21-23-15; koor. 016:158.105:153 089:141.
KOMP B: STŘEDOVĚK (10.-13.stol.); akt. pohřební; areál sídliště; pian 43/B, 105:153; ~ 422; obj.
zdivo, hrob (4); nál. keramika - zlomky (xx); keramika - zlomky dlaždic (XX).
C: NOVOVĚK (16.-18.stol_); akt. sídlištní; areál město; pian 44/B, 089:141; ~ 422; obj. vrstva;
nál. keramika - zlomky (x).
A: VS-NOVOVĚK (15.-18.stol.): akt. sídlištní; areál město; n.v. 429; obj. vrstva, jáma (16), sklep
(2); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 975/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.

~ Břicháček
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
Durdík T. (ARÚ Praha): 1994; identifikace lokality.
Chodský hrad ve městě.
22/B/1: ZM10 21-23-15: koor. 027:149.

[312]

49

KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-19.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 425; objl věž (X), hradba (x), palác
(x), brána (x).
hl! Durdík T. 1987 (Chodský hrad v Domažli~ích); ARŮ Praha 499/94.
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
Chytráček M. (ŮAPPSČ Praha); 1994 (3.11.-12.V.); vertikální řez.
Poloha Na nevolickém vrchu, JV svah.
23/L/l; ZM10 21-23-15; koor. 729:000 057:045 056:047.
Záchranný výzkum v trase VTL plynovodu Domažlice-Kout na Šumavě (o.Domažlice).
A: DATACE NEUR~ENA; pian 24/B, 072:009; ~ 460; objl jáma (x); nál. uhlíky - (x).
B: DATACE NEUR~ENA; pian 25/B, 057:045; n.v. 447; objl jáma (x).
C: DATACE NEURCENA; pian 26/B, 056:047; n.v. 449; objl jáma (x).
LIT. ARŮ Praha 3726/95.
--

[333]
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
Hereit P. (Plzeň); 1994; vertikální řez.
Vrbova ul.
54/L/2; ZM10 21-23-14; koor. 430:212 435:221 483:240.
Archeologický dozor výkopu pro plynovod.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 454-466.
ARŮ Praha 4492/96, ZČM Plzeň 272/94.
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
[351]
Hereit P. (Plzeň); 1994-1995 (X.-XII.1994; VI.1995); vertikální řez.
Masarykova ul.
51/L/2; ZM10 21-23-15; koor. 105:136 107:133 189:095.
Archeologický dozor výkopu pro plynovod. Nad podložím zachyceno pouze novověké souvrství.
A: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 412-418; objl souvrství; nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha 4493/96, ZČM Plzeň 335/95.
ULOŽ Skartováno.
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
[455]
Hereit P. (Plzeň); 1995 (12.X.-l1.XII.); vertikální řez.
Podél S zdi klášterní zahrady, ulice B.Němcové. Školní a Spálená_
53/L/1; ZM10 21-23-15; koor. 019:168 026:171 026:168 040:170 059:171.
Výkop pro plynovod. Na západním konci odkryta východní líc parkánové zdi městského opevnění. V celém
dalším úseku vrstvy navážky a vyrovnávací vrstvy pod dnešním povrchem.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 52/B, 018:168; n.v. 429; objl hradba (1).
B: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sidlištní; areál město; pian 53/L. 019:168 026:171 026:168
040:170 059:171; ~ 422-429; objl souvrství; nál. keramika - zlomky nádob.
LIT. ARŮ Praha 4496/96, ZČM Plzeň 383/95.
ULOŽ Skartováno.
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DOMAŽLICE , okr.Domažlice
[433]
Hereit P. (Plzeň); 1995 (21.VIII.-26.X.); vertikální řez.
Ul. Msgre.B.Staška (dříve Čsl.armády) a ulice podél sad~ A.Příhody.
56/L/l; ZM10 21-23-14; koor. 467:153 476:153 484:155.
~ Výkop pro hloubkový kabelovod. K d~ležitějším nálezUm patří vrstva s velkým množstvím keramiky
15.století, která je odpadem po hrnčířské výrobě na Hořejším předměstí, a část zdiva předsunuté
brány městského opevnění poblíž polikliniky.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol. 15.stol.); akt. výrobní; areál město; pian 59/B, 473:152; ~ 429;
objl vrstva (1); nál. keramika - zlomky nádob (xxx).
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 60/B, 502:158; ~ 429; objl brána (1).
C: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 57/B, 470:153; ~ 428; objl jáma (1); nál.
keramika - zlomky nádob a kachl~ (xx); sklo - zlomek.
D: NOVOVĚK 2 (poč. 19.stol.); akt. sídlištní; areál město; pian 58/L, 471:153 473:152; ~ 428-429;
objl zdivo (3), sklep (1).
E: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. komunikace; areál město; pian 50/L, 497:158 500:158; ~ 429; objl
dláždění.

LIT.

ULOí

ARŮ

Praha 4495/96, ZČM Plzeň 377/95.
ZČM Plzeň.

267 DOMAŽLICE , okr.Domažlice
AKCE Hereit P. (Plzeň); 1995 (VlIl.); vertikální
LOKO Ul. Msgre.B.Staška.

[4111
řez.

50

PIAN 49/L/1: ZM10 21-23-15; koor. 000:157011:159 011:157 016:158.
POZN Výkop pro plynovod. V celém úseku výkopu zjištěno pod povrchem pouze novověké souvrství. Před čp.79
a částečně před čp.16 zdokumentována kamenná dlažba.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 429; nál. keramika - zlomky.
8: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. komunikace; areál město; pian 50/L, 013:158 016:158; n.v. 429: obj.
dláždění.

LIT. ARŮ Praha 4494/96, ZČM Plzeň 347/95.
ULOŽ Skartováno.
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DOUBICE , okr.Děčín
[800]
Pažourek V.,Sojka V. (M Děčín); 1995 (3.X.); povrchový sběr.
400 m V od Tokáně, u potoka.
35/0/2; ZM10 02-24-02; koor. 265:136.
POZN Nálezy keramiky a dřevěné konstrukce bylo pravděpodobně identifikováno místo zaniklé vsi Purkartice.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 390; obj. dřev.konstr.; nál. keramika
- zlomky (xx); železo - hřeb; dřevo - konstrukce.
LIT. ARŮ Praha 4984/95.
ULOZ M Děčín, 66/95.
ZAPS Pažourek V.
269 DOUBRAVČICE , okr.Kolín
[733]
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (9.111.); geodeticko-topograf.prBzkum/povrchový sběr.
LOKO Hrad Šemberk na doubravčickém hradišti.
PIAN 90/B/1; ZM10 13-31-03; koor. 100:039.
POZN Při povrchovém prBzkumu bylo zjištěno, že zaměření areálu hradu v rámci plánu doubravčického
hradiště je zjednodušené a schematisované. Proto bylo pořízeno nové podrobné a úplné situační
zaměření. V areálu hradu jsou kromě obvodové fortifikace (na čelní straně na třech místech včetně
líce zdiva) patrny relikty několika staveb. Sběrem byl získán malý soubor keramických zlomkB
(pravěk, vrcholný středověk).
KOMP B: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 326; obj. val (x), příkop (x); nál. keramika zlomky (x).
C: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 326; obj. val (x), příkop (x).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 326; obj. příkop (1), val (x), dBm zděný
(x); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1214/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
270 DOUBRAVKA , o.Plzeň 4. okr.Plzeň-město
[818]
AKCE Metlička M.,Svobodová J. (ZČM Plzeň); 1995; vertikální řez.
LOKO Lávka Peci hrádek - Doubravka.
PIAN 97/L/2; ZM10 12-33-17; koor. 218:332 221:332.
POZN Při stavbě přístupové komunikace k lávce Peci hrádek-Doubravka byla na pravém břehu řeky zjištěna
kulturní vrstva v délce cca 40 m a síle 15-20 cm. Ovzorkováním byla získána kolekce keramiky a
štípané industrie. Keramický materiál obsahoval zlomky mladší až pozdní doby bronzové a doby římské.
Štípanou industrii na základě získaného materiálu datovat nelze_
KOMP A: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 306; obi. vrstva (1);
nál. keramika - zlomky.
B: D.ŘÍMSKÁ: akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: n.v. 306; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky.
C: DATACE NEURČENA; n.v. 306; nál. kámen-ši.
LIT. ARŮ Praha 103/96.
ULOZ ZČM Plzeň, RP 95/9.
ZAPS Metlička M.
271 DOUBRAVKA . o.Plzeň 4. okr.Plzeň-město
[830]
AKCE Metlička M.,Svobodová J. (ZČM Plzeň); 1995; vertikální řez.
LOKO Zahrádkářská kolonie u Sv.Jiří.
PIAN 96/0/2: ZM10 12-33-17; koor. 201:320.
POZN Při rekonstrukci přístupové komunikace k lávce přes Berounku bylo v zářezu cesty podél zahrádkářské
kolonie zjištěno 5 zahloubených objektfi a blíže nedatovatelná kulturní vrstva. Místo leží na pravé
terase řeky na okraji mírné vyvýšeniny s mírným sklonem k SZ a je vzdáleno 200 m východně od kostela
Sv.Jiří.

KOMP B: D.LATÉNSKÁ (la.b-c); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 304; obi. jáma (1): nál.
keramika - zlomky nádob: mazanice; kosti zv.: kámen-di - drtidlo: struska.
C: PRAVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 304: obi. jáma (3), vrstva (1).
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 304: obj. jáma (1): nál. keramika
- zlomky.
LIT. ARŮ Praha 105/96.
51

ULOŽ ZČM Plzeň, RP 95/2.
ZAPS Metlička M.
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DOUDLEBY , okr.České Budě j ovice
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1994; povrchový sběr.
Pole V od kostela.
115/0/2; ZM10 32-22-10; koor. 358:107.
Sběr po orbě na poli východně od kostela.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; ~ 464; nál. keramika - zlomky (xx).
Dubský B. 1949 (Pravěk jižních Čech); ARÚ Praha 1754/96.
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DRAŽEJOV , okr.Česká Lí pa
[746]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (18.V.); vizuální pr6zkum.
Dominantní vrch (kóta 458) v Nedvězí.
41/B/l; ZM10 02-44-09; koor. 067:194.
Dominantní vrch umožňuje výhled do podstatné části Čech. Jeho svahy jsou využity jako louka. Při
úpatí vlastního vrcholu je dobře dochován obloukovitě probíhající val, před ním jsou patrny i zbytky
příkopu. S největší pravděpodobností se jedná o blíže časově na základě zběžné návštěvy

[400]

JČM České Budějovice.

nezařaditelné hradiště.

KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 458; obj, val (x), příkop (x).
LIT. ARÚ Praha 2510/95.
274
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

DRAŽiCE , okr.Mladá Boleslav
NZ [945]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994; stavebně historický pr6zkum.
Hrad Dražice. Zříceniny.
2/B/l; ZM10 13-11-13; koor. 395:232.
Projekt modelové rekonstrukce hradu Dražice.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 223; obj, věž (1), d6m zděný (4), hradba
(x), brána (2), studna (1), příkop (1), val (1).
!:lI Durdík T., Chotěbor P. 1993, 225-237 (AH 18); Menclová D. 1976 (České hrady); ARÚ Praha NZ 1399/94.
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DRNOV , okr.Kladno
NZ [319]
Moucha V. (ARÚ Praha); 1987; náhodný nález při terénním zásahu.
V část obce, d6m čp.48.
75/0/2; ZM10 12-21-23; koor. 206:236.
Nález učinil v r.1987 M.Motloch (Praha 6, Kadeřákovská 3/1077) pod podlahou domku, který opravoval.
Blíže obvodové zdi stály v podloží nedaleko vedle sebe 2 nádobky. Zřejmě šlo o hrob, ačkoliv kostí
si nálezce nevšiml (mohlr být stráveny p~dním podložím).
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; ~ 296; obj, hrob (1); nál. keramika - 2 nádoby.
LIT. ARÚ Praha NZ 678/95.
ULOŽ Sbírka M.Motlocha.
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DROBOVICE , okr.Kutná Hora
[838]
Šumberová R. (ARÚ Praha); 1995; vertikální řez.
Areál Zemědělského obchodního družstva Potěhy, farma Drobovice.
149/P/2; ZM10 13-41-22; koor. 185:117 187:114 185:112 183:115.
Stavba haly pro dochov selat a rekonstrukce sociálního zařízení. Kontrola kanalizačních výkop~ a
základových pas~, hl.120 cm. 0-20 cm recentní vrstva(demolice), 20-30 cm p~dní horizont, 30 cm-dno
spraš.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 273.
LIT. ARÚ Praha 4299/95.

277 DRSNÍK , okr.Příbram
[113]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (21.111.); povrchový sběr.
LOKO Cca 1000 m ZSZ od středu návsi.
~ 95/0/2; ZM10 22-21-12; koor. 214:330.
POZN V rámci systematického pr~zkumu sídelní buňky Radětice-Stěžov proveden sběr na severním svahu
pramenné pánve bezejmenného přítoku Radětického potoka. Zjištěna protáhle oválná kumulace pravěké
keramiky (45 zlomk~) ve směru Z-V, ojedinělé zlomky vrcholně středověké a postmedieválnf. Nelze
vyloučit pokračování kumulace dále k východu.
KOMP A: PRAVĚK (ml.bronz 1); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 506; nál. keramika - 45 zlomk~.
B: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 506; nál. keramika - zlomky (x).
~ ARÚ Praha 1333/93.
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DŘETOVICE ,

okr.Kladno
NZ [329]
7; 1979; náhodný nález při terénním zásahu; anal. spektrografická.
JZ okraj obce. Při hloubení vodní nádrže.
156/P/2; ZM10 12-23-09; koor. 104:364 112:361 105:350 099:353.
Mírný k JV obrácený svah přecházející v levobřežní inundaci Dřetovického potoka.
A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; ~ 255-260; objl hrob (1); nál. bronz - 1 terčovitá záušnice; zuby
- 1 lidský.
LIT Břicháček P., Moucha V. 1993, 460-465 (Únětická kultura v Čechách a horní Podunají, AR 45); ARÚ
Praha NZ 680/95.
ULOŽ M Slaný, 3858.
ZAPS Moucha V.
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DUB , okr .prachat i ce
[838]
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (19.XI.); povrchový sběr.
Pole JZ od Dubské Lhoty.
107/B/2; ZM10 22-43-11; koor. 201:118 222:136.
Na dotyčné ploše pole provedl povrchový prBzkum spolupracovník Prachatického muzea M.Parkman.
Zjistil koncentrovaný shluk keramiky z vrcholného středověku ve tvaru oválu kolem bodB identifikace.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 466-477; nál. keramika zlomky_
LIT. ARŮ Praha 1243/95.
ULOZ M Prachatice, př.č. 31/94.
ZAPS Beneš J.
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DUB í . okr. Tepl i ce
[854]
Rusó A. CM Teplice); 1994 (31.111.); povrchový sběr/pr~zkum detektorem kovB.
U štoly, 750 m V od Kutného vrchu.
207/0/3; ZM10 02-32-03; koor. 038:180.
Dne 31.3.1994 jsem provedla ve spolupráci s panem S.Zichou z Košfan (okres Teplice) povrchový
prBzkum s pomocí minohledačky. Jedná se o plochu 750 m východně od Kutného vrchu, v prostoru, kde
byly již dříve panem Zíchou ohlášeny nálezy železných předmětB a zlomkB keramiky. Nalezena vodoteč
při výtoku z pramene obezděná kameny a cihlami, dále spočinek ve stráni o délce cca 10 m a šířce 5
m, kde zjištěna kumulace železných předmětB a keramických zlomkfi, signalizující zde obytnou stavbu,
a kuželovitá deprese o prfiměru cca 6 m, ·představující s největší pravděpodobností d~l či vstup do
dolu nebo pokus o dolování rudy (Sn, Ag 7). V blízkostí též úvoz, jehož pBvodní pr~běh bude patrně
možné rekonstruovat na mapě. Získány nálezy kovových předmět~, střepB z nádob a kachl~ a křemencový
úštěp. Z mladších nálezB lze jmenovat kulky do pušek . (z doby napoleonských válek) a některé železné
předměty (sekáč 7), celkem 122 kusB a souboru.
A: PRAVĚK; n.v. 700; nál. kámen - křemencový úštěp.
B: PRECHOO VS.2-NOVOVEK(i5.- l.pol. 16.stol.); akt. těžba-komunikace-sídl ištní; n.v. 700; obj.
cesta, dBm zděný (7 l>td~l; nál. keramika - zlomky (xx), zlomky kachlB; kov - r~zné předměty.
C: NOVOVĚK; n.v. 700; nál. kov - ruzné předměty (xx), kulky do pušek (x).
ARÚ Praha 7360/94.
M Teplice - zámek Bílina, sáček č. l,2,3b,3a,4,6; reg.č. 3/94.

DUŠNíKY NAD VLTAVOU , okr.Mělník
[759]
Jaklová V. (NM Praha); 1994 (23.V.-14.VI.); plošný odkryv; anal. C14, osteologická.
Stavba dálnice 0802, traf Na špalkách, ppč.203/2.
63/P/l; ZM10 12-22-11; koor. 143:151 145:149 146:150 144:152.
Na stavbě dálničního úseku 0802 plošný odkryv (625 m'). Skrývkou porušena kulturní vrstva.
Prozkoumána 1 kompletní a 2 skrývkou porušené polozahloubené zemnice. Získán početný soubor
keramiky, bronzové jehl ice, zvířecí kosti. Značné procento tvořily kosti kaprovitých ryb.
KOMP A: STARŠí O.BRONZOVÁ; ~ sídlištní; areál sídliště; n.v. 169; objl vrstva; nál. keramika - zlomky
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(xx).

B: KNovízsKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 169; objl vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
C: OBD. HaD AŽ LtA; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 169: objl chata zahl. (3): nál. keramika zlomky (xx); mazanice - (x); kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky - (x): bronz - 2 jehlice, 3 zlomky.
O: STARŠí O.ŘíMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 169: objl vrstva; nál. keramika - 2 zlomky.
E: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 169; objl jamka kBlová (x); nál. keramíka - zlomky
(x); mazanice - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5271/95, 7861/75, 1563/76, 2852/81.
ULOZ NM Praha, př.č. 10/94, inv.č. 204128-204437.
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DÝŠINA , okr.Plzeň-sever
Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; vertikální řez.
Pod ulicí Na vyhlídce.
93/L/2; ZM10 12-33-13; koor. 297:109 299:109.
Lokalita leží na mírném JV svahu na terase řeky Klabavy poblíž bezejmenné
53

[427]

vodoteče

tekoucí od západu

k východu přes obec. Ve výkopu byly zjištěny 2 zahloubené objekty a zbytek kulturní vrstvy.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 348-349; objl vrstva (1), jáma (2);
nál. keramika - zlomky nádob; mazanice - zlomky; kámen-ši . nástroje.
LIT. ARŮ Praha 44/95.
UlOl ZČM Plzeň, RP 94/1.
283 DÝŠINA, okr.PLzeň-sever
[433]
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; povrchový sběr.
LOKO Poloha Hradiště v lese Kokotsko (cca 100 m SVod hradiště).
~ 92/0/2; ZM10 12-33-18; koor. 424:296.
POZN Ve vývratu v lese nalezla pracovnice prehistorického odd. ZČM J.Svobodová několik zlomkfi pravěké
keramiky. Místo nálezu leží cca 100 m SVod okraje hradiště v poloze "Hradiště". Svým charakterem
odpovídá keramika mladší době bronzové. Není vyloučeno, že jde o roztroušenou keramiku z blízkého
mohylového pohřebiště a že tento nález nesouvisí s pravěkým hradištěm.
~ A: MILAVEČSKÁ K.; n.v. 414; nál. keramika - zlomky nádob.
LIT. ARŮ Praha 50/95.
UlOl ZČM Plzeň, RP 94/17.
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DÝŠINA,

okr.Plzeň-sever

[125]

Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; vizuální prfizkum/povrchový sběr.

Poloha Hradiště, kóta 430 (cca 50 m JZ od hradiště), mylně vedeno jako Ejpovice.
91/0/2; ZM10 12-33-18; koor. 416:288.
Dne 4.7.1994 jsme provedli prllzkum v poloze "Hradiště" na k.ú.Dýšina, kde podle článku J.Maličkého v
PA stálo halštatské hradiště. V článku je lokalita vedena jako hradiště u Ejpovic. Na ostře
vystupujícím skalním suku byl skutečně zjištěn kamenný val probíhající od JZ k SV, na zbývajícím
obvodu chránila hradiště skoro kolmá skalní stěna. Val byl navršen z menších i větších kamenll. Na
několika místech se z něj zachovala pouze základová řada velkých balvanll, zbytek tělesa se sesul po
prudkém svahu. Na ploše hradiště nebyly ve vývratech zjištěny žádné doklady osídlení. Ve vývratu JZ
od opevnění, v místech kde J.Maličký uvádí předhradí, bylo z vývratu později začištěného na sondu o
rozměrech 50x50 cm sebráno několik zlomkll keramiky odpovídající datování do pozdního halštatu.
Vrstva s nálezy byla světle hnědá, sypká, silná 15-20 cm. Existenci opevněného předhradí prllzkum
neprokázal.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ O; akt. sídl ištní; areál sídl.výšinné opevněné; !!!..y.:. 417; obj. val (1); nál.
keramika - zlomky nádob.
lli Maličký J. 1950, 24 (PA 43); ARÚ Praha 52/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/16.
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FEFRY, o.Prachatice, okr.Prachatice
P. (JČM České Budějovice); 1994 (15.V.); vizuální prllzkum.
K.ú.Fefry - dnes k.ú.Libínské Sedlo.
12/0/3; ZM10 32-12-10; koor. 315:180.
V lese vedle silnice Libínské Sedlo-Volary před křižovatkou do Křišfanovic a Albrechtovic.
terénním prllzkumu a vyhledávání zbytkll trasy prachatické větve Zlaté stezky_
KOMP A: PRAVĚK; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 825; objl mohyla (4).
LIT. ARÚ Praha 1870/96.

[254]

Zavřel

Při

FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ, okr.Děčín
[915]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (6.XI.); vizuální prllzkum/stavebně historický prllzkum.
Hrad Ostrý (Šarfenštejn).
48/0/2; ZM10 02-42-01; koor. 040:334.
Při zběžném povrchovém prllzkumu komplikovaném špatným počasím (sněžení) bylo možno konstatovat, že
plldorys hradu publikovaný D.Menclovou odpovídá skutečnosti, co se situování fragmentll zdiva týče.
Velmi zjednodušeně až zkresleně je však podána terénní konfigurace. Platí to především o prvé části
disposice mezi prvním a druhým příkopem, která se ve skutečnosti rozpadá do dvou výškových úrovní.
Nižší, západní, kterou zjevně procházela přístupová komunikace, je lemována valovitým útvarem.
Vyšší, východní s rovným povrchem vykazuje trojúhelný obrys s vybíhajícím skalním žebrem směrem k
východu nad druhým příkopem. Hradní jádro zjevně obíhal parkán. Patrné fragmenty zdiva vykazují
podstatně komplikovanější stavební vývoj, než se doposud předpokládalo. Především okrouhlý bergfrit
v jádře hradu o vnitřní světlosti 180 cm a síle nádvorní stěny 290 cm vznikl až dodatečnou vestavbou
do čela hradu puvodně tvořeného rovným úsekem hradby na východě se zalamující pravoúhle a na západě
tupoúhle do bočního opevnění. Dokládají to jasně patrné spáry, na západě je patrný i pozustatek
ochozu hradby. Prllchod v hradbě, která vybíhá z prostoru paláce směrem k východu (tedy přes
předpokládaný parkán), byl do této zdi prolomen dodatečně. Opevnění čela střední části hradu
vykazuje 2-3 stavební fáze, přičemž nejstarší konstrukcí se jeví spodní část štítové zdi, která byla
v mladší fázi navýšena. Do prostoru příkopu vybíhající mohutný opěrák či pozllstatek brány je k této
zdi přiložen na spáru_ Hradu bude nepochybně nutno věnovat další pozornost a povrchový prllzkum
dokončit v klimaticky vhodnějším období.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 265; objl věž (1), palác (1), dllm zděný ex),
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hradba (x), příkop (x), val (x) .
ARÚ Praha 4992/95.

FRANTOLY , o.Frantol y, okr.Prachatice
[931]
Beneš J. (M Prachatice); 1995 (IV.); vizuální pr~zkum/geodeticko-topograf.pr~zkum/sondáž.
Zaniklá obec Malonín.
45/0/2; ZM10 32-21-07; koor. 117:221.
Záchranný výzkum proběh~rostoru zaniklé obce. V pruběhu března proběhl v dotčeném území
geodeticko-topografický pr~zkum západní části ZO Malonfn (Pleschen), na který navázala zjišfovací
sondáž destrukce stavení. Plocha výzkumu se nachází v zaniklé osadě Malonín (Maloniny, Pleše,
Pleschen), poprvé doložené r.1349, vysídlené po 2.sv.válce a zbořené r.1956. Duvodem archeologické
akce byla otvírka malého lomu na žulu v západní části obce. Byla provedena fotodokumentace vybraných
částí obce, zejména zaniklých cest, stavení a vynikajícím zpusobem dochované plužiny. Poté byla
provedena dne 3.4.1995 hrubá sondáž ohroženého stavení č.44 bagrem. Ve stavení byly odhaleny 3
vybrané profily, které byly 4.4.1995 vzorkovány. Bylo zjištěno, že kamenná stavba usedlosti byla
založena již ve středověku, což dokumentoval zejména profil 3/95, obsahující nad podložím asi 50 cm
mocnou vrstvu, obsahující vrcholně středověkou keramiku. V profilu 2/95 byla objevena vedle keramiky
ještě motyka a železný pant. Stavba obsahovala v základech mohutné žulové plotny. z těsně
přiléhajícího lomu, kde těžba probíhala v malém rozsahu i v novověku (dokumentován kamenný blok se
stopami štípání dřevěnými klíny).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 733; obi. cesta, d~m zděný, plužina,
vrstva; nál. keramika - zlomky; železo - motyka, pant; kámen - žulové plotny v základech, stopy
štípání dřevěnými klíny.
LIT Beneš J. 1995 (Výzkumy archeologického pracoviště, Zlatá stezka 2); ARÚ Praha 1777/95.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 31/95.
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-LIT.
ULOŽ

FRÝDLANT , okr.Liberec
NZ [012]
Stará M. (SČM Liberec): 1993; orientační zjištění.
Ulice Borovského, Okružní, U potoka (za samoobsluhou).
10/0/2; ZM10 03-12-22; koor. 184:234.
Částečná dokumentace neohlášených zemních prací pro plynovod v historickém jádru města. Indikace
kulturní vrstvy a starého zdiva.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 300; obj. zdivo.
B: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 300; obj. vrstva (1); nál. keramika - 15 zlomk~;
mazanice· 4 zlomky; železo - hřeb.
ARÚ Praha NZ 352/94, 2292/94.
SČM Liberec, P 22235-P 22365.
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FRÝDLANT , okr.Liberec
NZ [526]
Stará M. (SČM Liberec); 1993: vertikální řez.
Ul. J.Kodeše, parčík před čp.177, za potokem.
9/0/2: ZM10 03-12-22; koor. 165:236.
Částečná dokumentace neohlášených zemních prací pro plynovod v historickém jádru města. Indikace
destrukce opevnění ve středověkém zasypaném příkopu.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 300; obj. destrukce, vrstva: nál.
keramika - 4 zlomky; sklo - zlomek; kámen-stav. - kvádry destrukce.
LIT. ARÚ Praha NZ 352/94, 2292/94.
ULOŽ SČM Liberec , P 22358-P 22365.
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FRÝDLANT , okr.Liberec
NZ [026]
Stará M. (SČM Liberec); 1994; orientační zjištění.
Ul. Okružní, K.H.Borovského, Sv.Čecha, Mezibranská, J.Kodeše.
12/0/2; ZM10 03-12-22; koor. 168:216.
Sběry při archeologickém dohledu nad výkopovými pracemi pro telekomunikační kabel (v max.hloubce 45
cm) v historickém jádru města.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (15.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 300; nál. keramika - 2 zlomky
- - kachlu; keramika - zlomky (xx): železo - 5 atypických zlomku.
LIT. ARÚ Praha NZ 379/95.
UlOi SČM Liberec, př.č. 2/94 (P 23805-P 23835).
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FRÝDšTEJN , okr.Jablonec n/Nisou
NZ [934]
Stará M. (SČM Liberec); 1994; vertikální řez.
Ve vsi v poloze u kapličky.
32/0/2; ZM10 03-32-13: koor. 314:219.
Záchranný výzkum ve výkopu pro telekomunikační kabel v obci.
~ A: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. sídlištní; areál dvOr; n.v. 462; nál. keramika - zlomky (xxx): kosti
zv. - 8 zlomku; mazanice - 5 zlomku; uhlíky.
55

Sedláček A. 1932 (HZT 10); ARÚ Praha NZ 380/95, SČM Liberec NZ 28/94.
ULOŽ SČM Liberec, 6/94 (P 23836, P 23807, P 23641-P 23804).

bl!

GABRIELINA HUŤ , o.Kálek , okr.Chomutov
[912]
Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (16.V.); vizuální prBzkum/povrchový sběr.
JZ svahy hřebene, kóta 795, pravobřezí Telčského potoka.
12/0/2; ZM10 02-31-16; koor. 303:153.
Povrchový prBzkum vyvolán nálezy keramiky a kachlB při výsadbě nového lesa. Nálezy jsou v blízkosti
starých d~lních děl, objeveny 2 pinky, zasypaná ústí štol a narušený milíř.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (18.stol.): akt. těžba-výrobní; areál samostatný; n.v. 642; obj. pink (2), štola (x),
m.těžby, milíř; nál. keramika - zlomky (xx); keram.tech. - zlomky kachlB (xx).
LIT. ARÚ Praha 545/94.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, 46/94.
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GRABŠTEJN , o.Chot yně , okr.Liberec
NZ [207]
Gabriel F. (PÚ Ústí nad Labem); 1992 (10.-21.VIII.): sondáž.
Hrad Grabštejn.
,_
9/0/1; ZM10 03-13-09; koor. 165:151.
A: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. sídlištní; areál zámek; n.v. neud.; obj. vrstva (4): nál. keramika kachle, zlomky kachl~, zlomky nádob; kosti zv. - kost~
ARÚ Praha NZ 4228/96.
SČM Liberec, P 22500-P 23203.

294 HAMR , o.Ralsko , okr.Česká Lí pa
[831]
AKCE Roubíček F. (Osečná čp.17); 1950; povrchový nález.
~ Hrad Děvín.
PIAN 8/0/2; ZM10 03-31-09: koor. 004:345.
POZN Po vyvrácení obvodové hradby v JV části hradu byl materiál nalezen v suti . Nález učinil F.Roubíček,
Osečná čp.17, o. Liberec. Od něho materiál v r.1993 získal Č.Pavlík, Londýnská 10, Praha 2, který ho
pak předal museu v České Lípě.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (1500-1600); akt. sídlištní; areál hrad: ~ 435: nál. keram.tech. - 77 zlomku
reliéfních figurálních neglazovaných kachlB.
~ ARÚ Praha 1163/95.
ZAPS Hazlbauer Z.
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ULOŽ
ZAPS

NZ [320]
HAMR , okr.Česká Lí pa
1993; nedokunentovaná akce.
Hrad Děvín_
8/0/1; ZM10 03-31-09; koor. 004:345.
V roce 1993 předal pan Čeněk Pavlík M Česká Lípa soubor kachlB, které zakoupil. Prodejce uvedl jako
jejich pBvod získání nálezu na hradě Děvín. Při porovnání kachlB se souborem, který nepochybně
pochází z hradu, je patrná shoda v materiálu a motivech. Při porovnání byli přítomni pánové
Z.Hazlbauer a Č.Pavlík.
A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 435; nál. keramika - kachle, zlomky kachlu.
ARÚ Praha NZ 4231/96.
M Česká Lípa, 12793-12820.
Gabriel F.
?;'

HAMR , okr.Česká Lí pa
NZ [204]
Gabriel F. (PÚ Ústí nad Labem); 1993 (12.111.): povrchový sběr.
Hrad Hamerský Špičák.
2/0/1: ZM10 03-31-08: koor. 455:322.
Při zaměřování lokality Hamerský Špičák byl získán povrchovým sběrem v celém areálu hradu, který
vymezuje příkop, soubor keramiky.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní: areál hrad; ~ 412; nál. keramika - zlomky, zlomky
kachlB.
~ AR~ Praha NZ 4232/96.
~ M Ceská Lípa, 12745-12760.
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297 HAMRY , okr.Klatovy
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995; identifikace lokality.
hQfQ Hrad Velký Ostrý částečně na území SRN na vrcholu stejnojmenné hory.
~ 9/0/2; ZM10 21-42-22: koor. 371:177.
~ Přímo lokalitou prochází státní hranice. Uvedená nadmořská výška odpovídá nejvyššímu bodu na
území. Nejvyšší bod jádra hradu (dnes v SRN) je ještě cca o 16 m výše.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní: areál hrad: n.v. 1280; obj. příkop (x).

[208]

~

56

českém

hl!

FrĎhlich J.

1996, 101-106 (CB 5); ARÚ Praha 3312/95.
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HAZLOV , okr.Cheb
[933]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (28.IV.); vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum.
Zanikající hrad v okolí kostela ve vsi.
l/B/l; ZM10 11-13-10; koor. 186:201.
Při návštěvě na základě objednávky PÚ Plzeň byl konstatován zrychlující se proces rozpadu a zániku
zvláště v zadních částech hradu. Pozorovány nebyly žádné zásahy do terénní situace.
KOMP A: VS-NOVOVEK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 548; obj. věž (X), d6m zděný (x),
kostel (x), palác (x).
LIT. ARŮ Praha 2466/94.
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HEŘMAW ,

okr.Písek
[322]
J.,Koppová E. (M Písek); 1994; vertikální řez.
Pole ppč.338/1, 180 m Z od kostela v Heřmani. Narušeno výkopem pro optický dálkový kabel Telecomu.
152/L/l; ZM10 22-41-18; koor. 034:077 034:084.
A: D.LATÉNSKÁ A; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 153/L, 034:084 034:081; ~ 392-393;
objl chata zahl. (2); nál. keramika - 2 nádobky, zlomky (xx), 2 přesLeny, zLomky závaží; mazanice zLomky (xx); kost - zlomky (x); bronz - zlomek náramku - mimo objekt(souř.A-34:82); kámen-dž zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. těžba; pian 154/B, 034:077; ~ 394; obj. hliník (1); nál. keramika zlomky (xx).
LIT FrĎhlich J., Koppová E. 1995 (Archeologický výzkum u Heřmaně, Výběr 32); ARÚ Praha 2945/95.
ULOŽ M Písek, 774/94 .
ZAPS FrĎhlich J.
FrĎhlich

okr.Písek
J.,Koppová E. (M Písek); 1995; vertikáLní řez.
Výkop pro kabel Telecomu. A: Na návsi. B: Před obecním úřadem. C: U křížku.
148/L/2; ZM10 22-41-18; koor. 047:085 058:076 072:074.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 150/B, 058:076; ~ 384; náL.
keramika - zlomky (x).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 149/8, 047:085; ~ 386; náL. keramika
. zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 151/8, 072:074; ~ 389; nál. keramika
- zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5522/95.
ULOl M Písek, A= A 11548-11554, B= A 11546-11547, C= A 11545.
ZAPS FrĎhlich J.
FrĎhlich

HEŘMANUV MĚSTEC , okr.Chrudim
NZ [845]
VokoLek V. (MVČ Hradec Králové); 1994; vertikální řez.
Pr6kop v ul. vedoucí k nádraží, ve vozovce podél novostaveb, uLice Jiráskova a Sokolská.
276/L/l; ZM10 13-42-11; koor. 008:049 008:056 038:039 028:016.
Dohled při výstavbě 1.etapy plynovodu v Heřmanově Městci. Pr6kop ve vozovce podél novostaveb
(označený jako B) se větvil do 2 částí.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
LIT. ARÚ Praha NZ 167/95.
ZAPS Brnič Ž.
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302 HILLUV MLÝN . o.Kytlice , okr.Děčín
[931]
AKCE Gelnar M.,Gelnar J.,Pittauer K. (Nový Bor); 1991-1994 (VII.,VIII.1991; 1993;1994); vizuální pr6zkum/
povrchový sběr.
LOKD Vodoteč JZ od Krásného Pole v Chřibské, Z od vrchu Hřebec.
~ X/%~~; ZM10 02-24-08; koor. viz komponenty.
POZN Rekognoskace oblasti zaniklých sklářských hutí s nálezy podél upravované vodoteče, území dnes patří
pod k.ú.Mlýny.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál samostatný; pian 38/8, 349:043; ~ 528; nál.
keramika - 35 zlomku.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál samostatný; pian 39/B, 355:023; ~ 543; nál.
keramika - 35 zlomk6.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. výrobní; areál samostatný; pian 40/8, 371:010; ~ 560; objl vrstva;
nál. keramika - zlomky (xx); uhlíky.
LIT. ARUlPraha 1608/95.
ULOž M Děčín, u autora akce.
~ Gelnar M.

57

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU , okr.České Budě j ovice
[928]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
Zámecká zahrada, strana přivrácená k obci u JZ křídla zámku.
56/0/2; ZM10 22-44-22; koor. 332:339.
Kabelizace v souvisu s instalací venkovního osvětlení zámku, Trasa začíná pod mostem před hlavním
vstupem do zámecké budovy, dále vede zámeckou zahradou a k nástupní rampě na zámeckém svahu. Kabely
ukládány pouze v malé hloubce cca 0,5 m v násypu zahradní zeminy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.V. 436.
LIT. ARŮ Praha 1746/96.
--
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HNĚVNICE , o.Heřmanova Huf, okr.Plzeň-sever
[009]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (X.-XI.); povrchový sběr/sondáž.
Polní traf J od obce.
95/0/2; ZM10 11-44-22; koor. 330:273.
Při průzkumu trasy dálnice D5, úsek 0511, jsme zhruba v prostoru km 102.3 připravované dálnice, v
místech křížení dálnice a silnice Heřmanova Huf-Hněvnice, povrchovými sběry získali nepočetný soubor
keramiky 14.stol. V místech nálezu nejsou patrna zvýšení terénu či deprese. Geologická sondáž a
drobné odkryvy nezachytily stopy objektů či kulturní vrstvy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál sídl iště; n.v. 401; nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha 659/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.

304
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

305
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

HODKOVICE , okr.Liberec
NZ [041]
Stará M. (SČM Liberec); 1995; vertikální řez/sondáž.
J od kostela sv.Prokopa.
36/L/1; ZM10 03-32-07; koor. 233:014 235:014 240:013 241:015.
Výkop pro elektrický kabel profal zásypovou vrstvu při silnici mezi farou a kostelem (C: 240:013).
Sběrem u kostelní zídky (D: 233:014) a JV od presbytáře (B: 241:015) byl soubor keramiky rozšířen.
JZ od věže kostela došlo k rozšíření a prohloubení výkopu sondou I - hrob A. V hrobové jámě
zahloubené přímo do pískovcového podloží byla nalezena v anatomické poloze kostra ženy, jejíž stáří
je určeno nad 60 let (A: 235:014).
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. pohřební; areál město; pian 37/B, 235:014; n.v. 380; obj. hrob (1);
nál. keramika - 3 zlomky; sklo - 2 zlomky; železo - 3 hřebíky; cín - přívěsek medai lonek; kosti
lid. - kompletní kostra ženy, úlomky ze zásypové vrstvy.
O: NOVOVĚK (l7.stol.); akt. sídl ištní; areál město; n.v. 380; nál. keramika - 1 zlomek tal íře.
B: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní-pohřební; areál město; n.v. 380; nál. keramika - 5 zlomků.
C: VS-NOVOVĚK; akt. sídlíštní-pohřební; areál město; n.v. 380; nál. keramika - zlomky (x); sklo - 3
zlomky; kosti lid. - 3 zuby.
LIT. ARŮ Praha NZ 722/96.
ULOŽ SČM Liberec, př.č. 1/95.
HODONICE , o.Malont y, okr.Český Krumlov
[123]
Bureš M. (Archaia); 1995 (IX.); povrchový sběr.
JZ od Hodonického vrchu.
47/0/2; ZM10 32-24-19; koor. 122:037.
Povrchový sběr v hranicích někdejšího katastru obce Hodonice na Novohradsku, zaniklé po r.1945,
zachytil a dokumentoval osídlení 14.-20.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 650; nál. keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK (16.-20.stoL.); akt. sídLištní; areál sídLiště; ~ 650; obj. dům zděný (xx); náL.
keramika - zlomky (xx) .
LIT. ARŮ Praha 2810/96.
ULOŽ Archaia, 21/95.
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307 HOLÍN , okr.JiČín
[956]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (5.IV.); orientační zjištění.
~ Čp.57, pLocha po zbořené hospodě Hurychovna, 1 m S od okraje stavby.
~ 111/0/2; ZM10 03-43-16; koor. 078:224.
~ Břeh nad vodotečí a komunikací, zázemí sLovanského hradiště Prachovské skáLy. Akce předem
neoznámena.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (10.stol.); akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; ~ 277; nál. keramika zlomky (x).
B: STŘEDOVĚK; akt. sídLištní; areál sídliště rovinné; n.v. 277; nál. keramika - zLomky (x).
LIT. ARŮ Praha 584/95.
ULOl M Jičín, 9/94.
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308 HOLOVOUSY , okr. Jičín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (27.IX.-26.X.); vertikální řez.
LOKO Vodovod z centra obce ke kravínu (3.etapa). Hloubka výkopu 120 cm, hl.šachty u silnice
270 cm.
PIAN 116/L/2; ZM10 13-21-04; koor. 364:187378:174 382:154 377:141 367:143.
KOMP A: NEGAT[VNÍ ZJ[ŠTĚNÍ; n~90-295.
LIT. ARÚ Praha 1876/95.
--

[737]
Jičín-Hořice
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HOLOVOUSY , okr.JiČín
[653]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (26.IV.); povrchový sběr/povrchový nález.
Plocha zahradnictví (Chodovi ce čp.6), asi 50 m JV od věže kostela.
117/P/2; ZM10 13-21-04; koor. 455:239 459:239 459:232 455:234.
Předání materiálu sbíraného majitelem a jeho synem na ploše zahradnictví. Proveden sběr na stejné
ploše, nález keramiky a jedné pazourkové čepelky. Výrazná výšinná poloha. Jeden střep z neolitu,
další z doby železné, nejvíce nálezu hradištních (rs.3 a rs.4). 4 střepy se značkami na dně nádob,
nejvíce střepu tradice mladohradištní.
KOMP A: NEOL[T NEURČ.; akt. sídlištní; n.v. 320-328; obj, vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx);
kámen-ši - 1 nástroj.
B: SLEZSKOPLATENICKÁ HaC-D; n.v. 320-328.
C: RANÝ STŘEDOVEK 3 (2.pol. 9.stol.); akt. sídlištní: ~ 320-328.
O: RANÝ STŘEDOVEK 4 (pol. 12.stol.); akt. sídlištní: areál sídliště výšinné; ~ 320-328.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 320-328.
F: NOVOVEK 1; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 320-328.
L[T. ARÚ Praha 5424/95.
ULOŽ M Jičín, 4/95, 5/95.
HOLUBOV , okr.Česk ý Krumlov
[914]
Muk K. (Holubov 190); 1993 ([1[.); povrchový nález.
Pole mezi silnicí, železniční tratí a Dobrovodským potokem.
38/0/3; ZM10 32-21-20; koor. 475:060.
Náhodný povrchový nález.
A: D.LATÉNSKÁ D; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 510; nál. keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 510; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 6324/94.
------ULOŽ JČM České Budějovice, A 24883.
ZAPS Zavřel P.
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HOMOLE . okr.České Budě j ovice
P. (JČM České Budějovice); 1992 (IV.); povrchový sběr.
Pole v okolí dvora Koroseky u rybníka Stařeček.
52/0/3; ZM10 32-22-12; koor. 040:160.
Terénní pruzkum a sběry T.Hambergera z Českých Budějovic.
A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 433; nál. keramika - 16 zlomku.
B: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 433; nál. sklo - korálek.
LIT. ARÚ Praha 6351/94.
----ULOŽ JČM České Budějovice, A 24787.

[0471
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Zavřel

HONEZOVICE , okr.Plzeň- j ih
M. (ZČM Plzeň); 1994; povrchový sběr.
Ostrožna nad Nedražickým potokem.
29/0/2; ZM10 21-22-07; koor. 132:018.
Chamské výšinné sídliště na ostrožně nad Nedražickým potokem. Z vývratu na JZ svahu u vrcholu
ostrožny bylo získáno několik zlomku mazanice zachycené ve skalní rozsedlině.
KOMP A: CHAMSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 384; nál. mazanice - zlomky.
L[T. ARÚ Praha 48/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/12.
Metlička

[904]
313 HORAŽĎOVICE , okr.Klatovy
AKCE Hurková J. (M Klatovy); 1992-1993; povrchový sběr.
LOKO Pole na březích bezejmenné vodoteče protékající Farským rybníkem.
PIAN 88/P/2; ZM10 22-32-01; koor. 303:142 353:134 354:123 304:129.
~ Mezi železnicí Velký Bor-Horažďovice předměstí a silnicí Velký Bor-Horažďovice.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ-D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 444-462; nál. keramika zlomky (xx).
B: HRAD[ŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 450; nál. keramika - zlomky (x).
C: STŘEDOVEK; akt. ojedinělý nález; n.v. 460; nál. kámen - křesadlo.
hll Beneš A. 1987, 222 (Výzkumy v Čechách 1984-85); ARÚ Praha 2441/94.
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ULOŽ M Klatovy, 2800-2815.
314 HORAŽĎOVICE, okr.Klatovy
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1994·1995 (29.XI.1994-31.III.1995); vertikální řez.
LOKO Mírové nám., ul. Ševčíkova,Strakonická,Prácheňská,

NZ [720]

Příkopy,Blatenská,Tyršova,Husova,Plzeňská,Bezručova.

PIAN 107/L/l; ZM10 22·32~06; koor. 280:336321:330318:305 312:299 301:301.
POZN Výzkum při plynofikaci městského jádra a východního předměstí nepřinesl přímé doklady osídlení z
doby před lokací města (indicie,zl.keramiky z pudního typu,pochází z ul.Příkopy). Zásadní poznatky
byly získány z interiéru a předbraní Pražské (Červené) brány (určení výškové úrovně povrchu
13.století, rekonstrukce typu padacího mostu a ověření podoby a umístění dalších prvku fortifikace).
Z ostatních částí rýh byly získány sporadické doklady patrně již středověkých štětování (SV část
Mírového nám.) a novověkých dřevěných chodníku (Ševčíkova ul.). Před vstupem do čp.l (Mírové nám.)
zachycen nedatovaný dřevěný vodovod. Mimo historické jádro byly rýhy zcela negativní.
KOMP A: HRAOIŠTNÍ OBD.; pian 103/B, 321:321; n.v. 427.
C: VRcHoLNÝ STŘEDOVĚK 2 (před 15.stol. ?); akt. sídlištní; areál město; pian 104/B, 301:325; ~
431; obj, dláždění.
B: VS'NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; pian 105/L, 300:336 299:330; n.v. 431;
obj. brána, most.
D: STŘEDOVĚK'NOVOVĚK ?; akt. sídlištní; areál město; pian 106/B, 301:324; n.v. 431; obj, vodovod.
hll Nováček K. 1996 (Addenda k městskému opevnění v Horažďovicích, Hláska 7/1); ARŮ Praha NZ 4485/96,
ZČM Plzeň NZ 235/95.
ULOŽ M Klatovy.
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HORAŽĎOVICE.

okr.Klatovy
[840]
Nový P. (ZČM Plzeň); 1995 (8.111.); povrchový sběr.
Pole mezi městem a předměstím, ohraničené železniční tratí na JV a silnicí na SZ.
102/P/3; ZM10 22-32,06; koor. 435:377 443:367 502:407 490:412.
Z rozlehlého pole bez přesnější lokalizace získáno 29 zlomku keramiky, z toho 2·3 hradištní, zbytek
15. (?)-16.stol.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 ?; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: n.v. 428'440; nál. keramika' zlomky.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK-c15. ? - 16.sto~akt. sídlištní; areál sídliště; n~428-440; nál.
keramika - zlomky.
-----------ARÚ Praha 4488/96, ZČM Plzeň 69/96 .
M Klatovy.
Nováček K.
HORAŽĎOVICE, okr.Klatovy
Nový P. (ZČM Plzeň); 1995

[828]
(8.111.); povrchový sběr.
Pole 600-1000 m V od nádraží Horažďovice - předměstí, mezi kótou 452 a Horním rybníkem.
108/P/2: ZM10 22-32-07; koor. 095:358 153:348 177:371 146:394.
Z rozlehlého pole bez přesnější lokalizace pochází soubor 48 zlomku keramiky.
A: PRAVĚK; n.v. 434-440; nál. keramika - 1 zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.): akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 434-440; nál. keramika - 7
zlomku.
-------C: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 434-440; nál. keramika - zlomky,
zlomky kachlu.
LIT. ARÚ Praha 4487/96, ZČM Plzeň 68/96.
ULOŽ M Klatovy.
ZAPS Nováček K.

317 HORAŽĎOVICE, okr.Klatovy
[704]
AKCE Hurková J. (M Klatovy); 1995: vertikální řez.
~ Výkop pro kanalizaci v areálu zámku.
~ 98/0/1; ZM10 22-32-06: koor. 284:331.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: areál město; n.v. 427; obj, jáma (1); nál. keramika zlomky (xx); mazanice - zlomky (x); dřevo - zlomky, otisky v hlíně; uhlíky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní: areál město; n.v. 427: obj, vrstva (xx); nál. keramika zlomky (xxx), část nádob (x), zlomky kachlu (xx); sklo - zlomky (x): železo - neurč.zlomky
artefaktu (x).
C: NOVOVĚK 1: akt. sídlištní: areál město: n.v. 427: obj, zdivo (1), studna (1); nál. keramika zlomky (xxx),~achel.
LIT. ARÚ Praha 1909/96.
ULOŽ M Klatovy, př.č. 48/95.
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HORKA. okr.Kutná Hora

[828]

~ Šumberová R. (ARÚ Praha): 1995: vertikální řez.

60

LOKO Intravilán, podél komunikací směr Horušice a Svobodná ves, ppč.840 a 837/6.
PIAN 150/L/1; ZM10 13-41-07: koor. 341:026335:009343:002.
POZN Zahuštění TS,VN,KNN, výkopy do hl.cca 80 cm, na profilech patrná černá humózní vrstva 10-20 cm,
nasedající na podložní písky. V trase výkop~ zachycena část starší kamenné cesty přibližně
kopírující trasu stávající komunikace.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. komunikace; areál sídliště rovinné: n.v. 214; obj. vrstva, cesta_
LIT. ARÚ Praha 2751/95.
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HORKY NAD JIZEROU , okr.Mladá Boleslav
Sýkorová I. (ARÚ Praha): 1994 (10.11.); orientační zjištění.
Cihelna v obci.
3/P/2; ZM10 13-11-08; koor. 392:133 423:134 432:110 394:107.
Při ověřování cihelny.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 210-230.
Fridrich J. 1982 (Středopaleolitické osídlení Čech); ARÚ Praha 3818/94.

[824]

HORNÍ BĚLÁ , okr.Plzeň-sever
[837]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (27.VI.); vizuální prBzkum.
Hrad Vrtba.
11/B/1; ZM10 11-42-24; koor. 453:131Hrad je nejspíše zavřený, rozrytý členitý povrch neodpovídá historické situaci_ Ve vnitřní ploše
bylo registrováno pokračující narušování ve starším výkopu, dosahujícím hloubky až 3 m a plochy
několika mZ • Profil je v celé výši tvořen destrukcí. V narušení je patrný líc lomového zdiva patrně
nádvorní stěny stavby. Ve druhém narušení kolmém na zadní hranu hradního areálu byla pozorovatelná
též pouze vrstva destrukce, výkop však dosahoval výrazně menší hloubky.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol_); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 492; obj. příkop (x), val (x).
LIT. ARÚ Praha 3220/95.
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321 HORNÍ CEREKEV , okr.Pelhřimov
[242]
AKCE Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
LOKO Nádvoří renesančního zámku v obci.
PIAN 2/0/2; ZM10 23-41-06; koor. 016:246.
POZN Při hloubení trasy pro pokládku kanalisace narušeny zaniklé zděné prostory. Výkop ve směru V-Z.
Prostory vyzděny z kamenB spojovaných světlou písčito-vápenitou maltou, všechny zasypány stavební
sutí. Osy kleneb (pokud bylo moŽno zjistit) ve směru SV-JZ. Zbytky stavby umístěny v poloze, kde je
renesanční vstup na pravoúhlé nádvoří zámku, mezi nejstarší, gotickou části, a pozdně renesančním
křídlem. V zásypech keramika 17.-18.stol. Geodeticky zaměřeno.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál zámek; ~ 580; obj. zdivo-kámen; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 1736/96.

ULOZ

JČM České Budějovice.

322 HORNÍ CEREKEV. okr.pelhřimov
[148]
AKCE Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
LOKO Ppč.1/1, v ploše mezi V závěrem kostela a Z stranou zámku, taras.
PIA~ 1/0/2; ZM10 23-41-06; koor. 013:246.
POZN V hloubce 5,3 m od stávajícího povrchu v profilu výkopu kanalizace zbytek dřevěné konstrukce. V době
dokumentace přístupný již pouze západní profil. Povrch hatě skládán z otepí větví 1-3 cm, doplněno
slabšími větvemi. Svazky jsou skládány tak, Že spodní řada je položena příčně (S-J) a přes tuto
vrstvu jsou položeny podélně (V-Z) další svazky. Při bagrování vytaženy spod těchto otepí pBlkruhové
trámy (0,28xO,16x3,2 m) s čely upravenými do středového ozubu s otvorem, a dále cca 8 cm silné
zahrocené k~ly. Výška hatě 0,2 m, šířka cca 3 m (porušeno bagrem). Nad konstrukcí pouze tenká
hlinitá vrstva bez nálezB. Nad ní v celé výšce 2 vrstvy navážek, související podle keramiky a
nalezeného kopí s renesanční úpravou p5vodnf tvrze a založením barokní zahrady. Datace komunikace
nejistá_
~ B: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. přemístění zeminy; ~ 578; nál. keramika - zlomky; Železo - zbraň.
A: DATACE NEURČENA; akt. komunikace; ~ 578; obj. haf.
LIT. ARÚ Praha 1734/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, 3531-3532.
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HORNÍ DVOŘIŠTĚ , okr.Český Krumlov
[935]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (4.-9.IX.); vertikální řez/sondáž.
Před domem čp.10, v intravilánu obce Z od náměstí.
5/L/2; ZM10 32-42-12; koor. 028:315 035:312 043:310 043:306 075:301 088:286 098:270 118:277 133:276
153:262 163:260 178:240:-Dozor při hloubení rýhy pro uložení telefonního kabelu. Před domem čp.10 byla prBkopem narušena
oválná jáma s kolmými stěnami, zahloubená nejméně 1 m do podloží. Z výplně jámy bylo získáno velké
množství keramických zlomkB (řádově 100 kusB), výhradně podunajské provenience, datovatelné cca do
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1.poloviny 14.století.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (l.pol. ;4.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 654; obj.
jáma (1); nál. keramika; keram.tech. - kachle; uhlíky.
LIT. ARÚ Praha 1081/96, M Český Krumlov 322/95.
ULOZ M Český Krumlov, 33/95.
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HORNÍ PLEZOM , okr. Tachov
[837]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (19.IX.); vizuální prBzkum_
V od Velké Vsi, na pravém břehu Veského potoka u kraje lesa, V od kóty 492 (roh lesa).
34/L/2; ZM10 11-43-13; koor. 234:085 249:080.
Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozB, hloubka dvou nejsevernějších 2-2,5 m, ostatních 0,4-1 m.
Předpokládána souvislost s prBběhem tzv.Norimberské stezky.
~ A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.V. 495-516; obi. cesta.
LIT. ARÚ Praha 1829/94, ZČM Plzeň 415/93.

HORNÍ SLOUPNICE , o.S~ou pn ice , okr.Ústí n/Orlicí
[219]
Vencl S.,Vích D. (ARU Praha); 1993 (14.IV.); vizuální prBzkum.
Lokalita 2b. Pole J od Z konce obce.
5/0/2; ZM10 14-32-16; koor. 022:010.
D.Vích mi ukázal mezolitickou lokalitu 2b, která leží na jižně exponovaném svahu dnes suchého úvalu.
Vzrostlý ozim nedovoloval ověření sběrem.
KOMP A: MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 407.
LIT. ARÚ Praha 1113/93.
ULOZ MVČ Hradec Králové, sine.
ZAPS Vencl S.
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HORNÍ SLOUPNICE , o.Sloupnice , okr.Ústí n/Orlicí
[224]
Vencl S.,Vích D. (ARÚ Praha); 1993 (14.IV.); povrchový sběr.
Lokalita 2. Pole S od Z konce obce.
4/0/2; ZM10 14-32-16; koor. 600:105.
Dne 14.4.1993 jsme s D.Víchem sbírali na lokalitě 2, kde se na kamenitém podloží (naorávaná opuka
aj.) vyskytuje na sporně vymezitelné ploše rozptýlená štípaná industrie, vyráběná převážně z
modrošedého rohovce z ústecké křídy. Místo se nachází na JV svahu nad pravým břehem Sloupnického
potoka, asi 10-20 m nad a 150-350 m od něj.
KOMP A: MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 415; nál. kámen-ši - převážně z modrošedého
rohovce z ústecké křídy.
LIT. ARÚ Praha 1'12/~3.
ULOZ MVČ Hradec Králové, sine.
ZAPS Vencl S.
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HORNÍ STAKORY , okr.Mladá Boleslav
NZ [622]
Waldhauser J. (M Mladá Boleslav); 1995 (18.VI.); vertikální řez.
Ppč.69/18, výkop bazénu.
40/B/1; ZM10 03-33-20; koor. 283:258.
Při záchranné akci byl zjištěn zahloubený objekt 3/95 ze 13.stol., dále substrukce nadzemní stavby
ze 14.-15.stol. (obj.1-2/95), spočívající zčásti na žluté sprašovité zemině. Mazanice v ní pochází z
otopného zařízení nebo ze stěn stavby. Na druhé straně silnice bylo zjištěno současné kostrové
pohřebiště (A.Čech, Pohřebiště z doby hradištní ve Stakorách, Boleslavan XII,44; Turek R., Hradištní
hroby z Horních Stakor, PA VI-VIII,133), které je nepochybně alespoň zčásti současné se zjištěnými
objekty_
~ A: RANÝ STŘEDOVEK 4; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 258-260; obj. jáma; nál. keramika;
mazanice.
B: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 258-260; obj. jáma; nál.
keramika; mazanice.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 258-260; nál. keramika;
mazanice; železo - zlomky; kosti zv.
LIT. ARŮ Praha NZ 2078/96, M Mladá Boleslav NZ 6/96.
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 370/95.
HORNÍ STROPNICE , okr.České Budě j ovice
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1993; vertikální řez.
Kostel sv.Mikuláše (exteriér).
4/B/l: ZM10 33-13-12; koor. 050:164.
V souvislosti s rekonstrukcí kostela byly pokládány nové inženýrské sítě v areálu bývalého
Narušeny dva hroby v nejsvrchnějším horizontu. Bez výbavy.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 556; obj. hrob (2).
LIT. ARŮ Praha 1584/94.
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[809]

hřbitova.

HORNÍ SVĚTLÁ , okr.Česká Lí pa
NZ [041]
Gelnar M. (Nový Bor,Nerudova 353): 1993: povrchový sběr.
Na okraji lesa v ohybu cesty k přehradě ze silnice Nová Huf - Světlá.
41/0/3: ZM10 02-24-15: koor. 457:354.
Při vyhledávání středověkých skláren zjistil v roce 1993 M.Gelnar kumulaci středověkých keramických
střep~ a vitrifikované zlomky mazanice v ohybu cesty vedoucí od komunikace Nová Huf-Světlá k
přehradě. Při ověřování polohy 22.5.1993 bylo zjištěno, ze střepy pocházejí z narušení v místech,
kde se komunikace zahlubuje 20-30 cm do terénu. Úprava cesty proběhla asi před dvěma až třema roky.
Pr~vodní materiál naznačuje, že se jedná o zaniklou sklárnu, datovanou keramikou do 2.poloviny
14.stoletf.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 532: obi. m.výroby (1): nál. keramika
- zlomky.
LIT. ARÚ Praha NZ 4236/96.
ULOž M Česká Lípa, 12588-12680.
ZAPS Gabriel F.
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HORNÍ SVĚTLÁ L o.Mařenice ~ okr.Česká Lí pa
Křivánek R.,Cerná.E. (ARU Praha,ÚAPPSZČ Most);
J od obce, S od vodní nádrže Naděje.
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KaMP

HORNÍ

[813]
1995 (9.V.): geofyzikální pr~zkum.

22/0/2: ZM10 02-24-15: koor. 450:357.
Lokalita, ležící při křižovatce lesních cest u prameniště bezejmenného pravého přítoku Hamerského
potoka, byla objevena panem Gelnarem v r.1991. Sběry E.Černé v r.1995 byla identifikována středověká
sklářská huf. Magnetometrický pr~zkum byl realizován na ploše 29x25 m ve čtvercové síti lxl m. Na
proměřené ploše byly zaregistrovány 1 az 2 výrazné anomálie představující pravděpodobně 1 až 2
sklářské pece (anomálie č.l a 2), lineární anomálie č.3 m~že rovněž s výrobou skla souviset, její
p~vod však m~ze být i jiný.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. výrobní: areál samostatný; ~ 528: obj. pec-sklo (1-2).
~ ARÚ Praha 2579/95.
ZAPS Křivánek R.
ZÁHOŘÍ ,

Frčhlich

okr.Písek

J. (M Písek); 1995: povrchový

[805]
sběr.

Výkop pro kabel Telecomu při Z okraji obce, Z od silnice do Vlastce.
145/0/2; ZM10 22·41'04; koor. 136:176 •.
Okraj tuhové zásobnice zdobené vtlačeným pásem.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2: akt. sídlištní-ojedinělý nález; areál sídliště: ~ 480: nál. keramika zlomek zásobnice.
LIT. ARŮ Praha 2943/95.
ULOŽ M Písek, 463/95.
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HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
(ARÚ Plzeň): 1993 (1.'111.): plošný odkryv.

NZ [35n

Břicháček P.,Braun P.
Čp.2 a jeho zahrada.

60/0/2; ZM10 21-21-25: koor. 144:020.
Plošný odkryv na parcele při skrývkách před podsklepováním objektu.
~ A: POZDNÍ D.BRONZOVÁ: akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 389; obj. jamka k~lová (X): nál.
keramika' zlomky.
B: RANÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 389: obj. jamka k~lová (x); nál. keramika zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: areál město: ~ 389; obj. zdivo: nál. keramika - zlomky
(x).

O: PŘECHOD VS.2-NOVOVEK: akt. sídlištní; areál
hradba: nál. keramika - zlomky (xx): kám~
LIT. ARŮ Praha~1081/93, 272/93, 568/93, 993/93.
ULOi ARŮ Plzeň.
~ Břicháček P.
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město: ~

389; obj. zdivo, příkop, souvrství,

HORŠOVSKÝ TÝN ~ okr . Domažlice
[335]
Durdík T. (ARU Praha): 1993 (20.IV.): stavebně historický pr~zkum.
D~ čp.2 na náměstí nad hranou hradního příkopu.
60/0/2; ZM10 21-21-25: koor. 144:020.
Na základě objednávky PÚ Plzeň jsem navštívil spolu s L.Krušinovou ze SÚPP za účelem posouzení
pr~běhu kontreskarpové zdi hradního příkopu d~ čp.2 v Horšovském Týně, který je v současné době
rasantně přestavován a rozšiřován. V pr~běhu těchto pracf byl odkryt a ze značné části zbořen prfiběh
starší kontreskarpové zdi příkopu, nepochybně středověkého p~vodu. Její stáří neřešil výzkum
P.Břicháčka, který v prostoru domu probíhal a současná situace díky provedeným výkop~ a stavebním
pracem možnost archeologického datováni zdi nenabízí. Zea je provázána s pravoúhlým vystoupením do
plochy příkopu, které nejspíše souvisí se snahou o rozšíření středověké plochy parcely domu čp.2.
63

Interpretace tohoto předstoupení jako mostnice není vzhledem ke vztahu k hradnímu i městskému
organismu pravděpodobná. Značná část dochovaného zbytku kontreskarpové zdi byla při současných
úpravách ne citlivě obezděna. Tento stav je z hlediska její památkové presentace (která nebyla
projektu brána v potaz) nevhodný.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál hrad; ~ 389: obj. příkop, zdivo.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál hrad; n.v. 389.
LIT. ARŮ Praha 1210/93.

při

334 HORŠOVSKÝ TÝN , okr. Domažl i ce
[209]
AKCE Břicháček P. (ARÚ Plzeň): 1993: povrchový sběr.
LOKO J od města (Bílá louka).
P1AN 15/0/2; ZM10 21-23-05; koor. 172:249.
POZN V rámci záchranného výzkumu ve městě byl proveden i prBzkum sídlištního zázemí. PrBzkum Lazeckého
potoka na jih od města přinesl objev několika nových lokalit. První tři byly uvedeny dříve, při
tomto pruzkumu byly objeveny další dvě. Jedna z lokalit se nalézá jižně od města, západně od silnice
Horšovský Týn-Domažlice. Bylo zde na poli po hluboké orbě nalezeno několik střepu, podle vzhledu a
technologie výroby pravěkých.
~ A: PRAVĚK:.akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 402: nál. keramika - (x).
LIT. ARŮ Praha 372/93.
UloZ ARŮ Plzeň.
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HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[217]
P. (ARŮ Plzeň): 1993: povrchový sběr.
J od rozcestí silnic Horšovský Týn - Domažlice a Horšovský Týn - lazec.
16/0/2; ZM10 21-23-05; koor. 222:125.
V rámci záchranného výzkumu ve městě byl proveden i pruzkum sídlištního zázemí. Jižně od rozcestí
silnic Horšovský Týn-Domažlice a Horšovský Týn-Lazce bylo na poli mírně se sklánějícím k severu
nalezeno asi 10 střepu podle technologie a vzhledu pravěkého stáří.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 427; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 372/93.
----ULOŽ ARŮ Plzeň.

336
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

Břicháček

HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[110]
P. (ARŮ Plzeň): 1993 (I.); povrchový sběr/sondáž.
Pole Z silnice Horšovský Týn - Domažlice.
14/0/2; ZM10 21-23-05; koor. 171:190.
Při pruzkumu byla zjištěna orbou silně narušená mírně zahloubená chata. Výplň a nálezy byly vytrženy
orbou a ležely na povrchu pole. Za této situace byl proveden záchranný výzkum silně poškozeného
objektu. Byla položena sonda o rozměru 4,2x5 m, ve které byl postupně odkrýván objekt porušený orbou
a v SV rohu sondy pak další objekt taktéž výrazně zahloubený. Uprostřed sondy byla odkryta dnes již
minimálně (10-20 cm) zahloubená chata. Její rozměry byly 3,8x3,2 m. Obsahovala keramiku, mazanici,
přesleny, brousky a zlomky zvířecích kostí. Keramika náleží počátku po~dně halštatského období. V SZ
rohu byla objevena pravděpodobně další zahloubená chata z pozdní doby bronzově.
KOMP A: POZDNÍ D.BRONZOVÁ: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 415: obj. chata zahl. (2)
B: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 415; objl chata zahl. (1):
nál. keramika - zlomky; mazanice: kámen - přesleny, brousky; kosti zv. - zlomky.
LIT. ARUlPraha 987/93.
UloZ ARŮ Plzeň.
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Břicháček

HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[952]
P. (ARŮ Plzeň): 1993; povrchový sběr.
Poloha 1. Pole na levém břehu Lazeckého potoka.
17/0/2: ZM10 21-23-05; koor. 188:269.
V rámci záchranného předstihového výzkumu v čp.2 ve městě byl proveden částečný pruzkum Lazeckého
potoka podél silnice do Domažlic, jižně od města. Poloha 1: po hluboké orbě zde bylo zachyceno 5-6
větších pravěkých (milavečských) objektu, pravděpodobně jam. Měly šedou až šedočervenou výplň s
keramikou a početnou mazanicí. Tamtéž bylo narušeno asi 15 objekt~ s červenou spálenou výplní s
koncentracemi velkých kamenu, taktéž vypálených. Některé z objekt~ jsou pravděpodobně narušené chaty
s rozoranými pecemi. Z objekt~ pochází menší soubor keramiky středo-mladohradištní.
KOMP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 397; objl jáma (6): nál. keramika - zlomky
(x); mazanice.
B: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 397: obi. jáma (15), pec (x);
nál. kámen - vypálený (x); keramika - zlomky (X).
LIT. ARUlPraha 111/93.
Ulol ARŮ Plzeň.
Břicháček
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HORšovsKÝ TÝN , okr,Domažl ice
[018]
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Poloha 2. Pole Z od silnice Horšovský Týn - Domažlice.
14/0/2; ZM10 21,23-05; koor. 171:190.
V rámci záchranného předstihového výzkumu v čp.2 ve městě byl proveden částečný pruzkum povodí
Lazeckého potoka podél silnice do Domažlic, jižně od města. Poloha 2: hluboká orba po likvidaci lesa
narušila kulturní vrstvu, 5 objektu, z nich pozdně halštatská (7) chata byla zachycena v délce 5 m.
KOMP A: POZDNÍ D,BRONZOVÁ (halštat 7); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 415; obi. vrstva, jáma (5),
chata (1).
LIT. ARŮ Praha 111/93.
HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[029]
P. (ARŮ Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Poloha 3. Pole na pravém břehu Lazeckého potoka.
18/0/2; ZM10 21-23-05; koor. 219:278.
V rámci záchranného předstihového výzkumu v čp.2 ve městě byl proveden částečný pruzkum povodí
Lazeckého potoka podél silnice do Domažlic, jižně od města. Poloha 3: z výšinné polohy výrazně
porušené orbou pochází .soubor několika střepu a většího kusu mazanice. Lokalita je výrazně zasažena
erozí, v dohledné době bude z archeologického hlediska zcela zničena.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 445; nál. keramika - zlomky (x); mazanice 1 větší kus.
LIT. ARŮ Praha 111/93.
ULOŽ ARŮ Plzeň.
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Břicháček
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HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[127]
Krušinová L.,Durdík T. (KSSPPOP Plzeň, ARŮ Praha); 1993 (20.IV.); sondáž.
Zámek, prujezd V křídla, Z zea.
1/B/l; ZM10 21-21-25; koor. 138:015.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 385; obi. vrstva; nál. keramika - zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 385; obj. zdivo, souvrství, věž, hradba;
nál. keramika - zlomky; kámen-stav.; kámen.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 385; obi. souvrství .
LIT. ARŮ Praha 1209/93.
ZAPS Krušinová L.
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HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[211]
M. (ZČM Plzeň); 1994; plošný odkryv.
V od kostela sv.Anny.
37/P/2; ZM10 21-23-05; koor. 003:289 014:296 012:299 001:291.
Záchranný výzkum na přeložce silnice Horšovský Týn - Meclov. Na skryté ploše východně od kostela
sv.Anny byla prozkoumána část časně laténského sídliště. Na zkoumané ploše byl zachycen pruběh 2
rovnoběžných příkopu, 3 polozemnice, pudorys kulové chaty a více než 40 kulových jamek.
B: POZDNÍ PALEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 400-402; nál. kámen-ši.
A: D.LATÉNSKÁ A; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 400-402; obi. příkop (2), chata zahl. (3),
chata kul. (1), jáma (2), jamka kulová (40); nál. keramika - zlomky nádob, 2 přesleny; mazanice zlomky; kosti zv. - zlomky; paroh; uhlíky; br~- zlomek; železo - zlomky předmětu.
ARŮ Praha 37/95.
ZČM Plzeň, RP 94/7.

' ~Metlička

lOKO
PIAN
POZN
---KOMP
---LIT.
ULOŽ
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HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[242]
M. (ZČM Plzeň); 1994; povrchový sběr.
V od kostela sv.Anny.
36/0/2; ZM10 21-23-05; koor. 002:295.
Při záchranném výzkumu časně laténského sídliště na přeložce silnice Horšovský Týn-Meclov jsme z
materiálu vytřídili štípanou industrii. Následným sběrem na poli na ploše o rozloze cca 50x50 m jsme
získali větší množství štípané industrie pozdního paleolitu.
KOMP A: POZDNÍ PALEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 402; nál. kámen-ši - (27).
LIT. ARŮ Praha 38/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/7.
Metlička

343 HORŠOVSKÝ TÝN , okr.Domažlice
[0251
AKCE Nováček K.,Široký R. (ZČM Plzeň); 1995 (10.VII.-19.IX.); vertikální řez/plošný odkryv/geologický
vrt.
LOKO Proluka v nároží ul. 5.května a Lobkovicovy, ppč.238 - 244.
~ 107/P/l; ZM10 21-21-25; koor. 157:023 160:026 162:023 159:021.
~ Předstihový výzkum na ploše 8 městských parcel ve východní části historického jádra. Demolice domU a
následná skrývka v 80. letech zničila prakticky veškeré nezahloubené archeologické situace (ověřeno
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geologickými vrty, plošným odkryvem a řízenou skrývkou). Výzkum realizován v relativně lépe
zachované a nepodsklepené jižní části plochy 3 sondami (160 m') a bagrovanou rýhou. Nejstarší
situace (mělký zahloubený objekt?) zjištěna v zadní (západní) části parcely, v superpozici se
zásobní jamou z přelomu 16. a 17.stol. a s nedatovanou kamennou studní. Střední část parcely byla
zcela zničena recentními zásahy, v přední části byla mimo jiné odkryta část kamenného sklepa s
hojným materiálem 15.stol. ve výplni a torza 4 jam 15.-16.stol. Poloha sklepa a úprava povrchu jeho
výplně signalizují posun domové dispozice o celou šířku k jihu koncem 15.stol .
KOMP A: YS-NOVOVĚK (poč.!4.- 20.stoL.): akt. sídlištní: areál město: ~ 379-381.
LIT. ARU Praha 4497/96, ZCM Plzeň NZ 372/95.
ULciZ ZČM Plzeň.
ZAPS Nováček K.
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HORY , o.Oloví , okr.Sokolov
Hereit P. (Plzeň): 1995: vertikální řez.
150 m JV od železniční stanice Olovf.
4/L/2; ZM10 11-12-19: koor. 330:102 338:089.
Výkop pro plynovod.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚN.Í; !!':"y":'464-468.
ARÚ Praha 4460/96, ZČM Plzeň 331/95.

[510]

345 HOŘANY , o.Miskovice , okr.Kutná Hora
AKCE Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995; orientační zjištění.
LOKO Sad po pravé straně silnice z Hořan do Vysoké, traf U Ohrádek.
PIAN 220/P/l: ZM10 13-32-14: koor. 250:332 293:327 275:313 248:320.
~ Likvidace ovocného sadu, vytrhávání stromfi. Kontrola vývrat6, namátkové odebrání artefaktB na
lokalitě zkoumané v letech 1982-84.
KOMP B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK: ~ 276-293: nál. keramika - 13 zlomkB; kámen-ši - 1 úštěp.
A: RANÝ STŘEDOVĚK: n.v. 276-293; nál. keramika - 6 zlomk6.
bl! Jiráň L., Rulf J., Valentová J. 1987 (PA 78); ARÚ Praha 4302/95.
ULOŽ ARÚ Bylany, HO 95.
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HOŘICE , okr.JiČín

Ulrychová E. (M

[909]

[756]

1991 (27.111.): ·vertikální řez.
Kanalizační sběrač na J okraji města. Maximální hloubka 3,6 m.
96/L/2; ZM10 13-21-05: koor. 247:000 250:009 284:012.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNí; n.v. 292-301.
ARÚ Praha 1855/95.
-Jičín);

347 HOŘICE , okr.JiČín
AKGE Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (4.-27.IV.); vertikální řez.
LOKO Ul. Žižkova.
~ 97/L/2; ZM10 13-21-05: koor. 292:108 304:111 319:110.
POZN Kanalizace a vodovod. V hloubce 130 cm před čp.294 dřevěná vodovodní trubka a

[748]

úroveň

se zbytky

dřeva.

~
~

A: NOVOVĚK 2: akt. sídlištní: areál
ARÚ Praha 1865/95.

348

HOŘICE . okr.JiČín
[257]
Ulrychová E. (M JiČín): 1993 (14.IV.): vertikální řez.
V okraj náměstí Jiřího z Poděbrad.
83/L/l: ZM10 13-21-05; koor. 292:124 294:138 300:156.
Dohled na stavbě plynovodu, objekt při severním okraji výkopu před čp.228 v hloubce 125 cm zaniklý
požárem. Kulturní vrstva v ploše výkopu.
A: NOVOVĚK: akt. sídlištní: areál město: !!.:..y..:. 309-319: obj. jáma (1), vrstva; nál. sklo - zlomky
(x): struska - 1 zlomek; keramika - zlomky (x).
ARÚ Praha 2201/94.
M Jičín, 6/93.

~

LOKO
PIAN
POZN
~

~

ULOŽ

město;

pian 98/B, 304:111:

~

306; obj.

vodovod-dřevo

(1).

349 HOŘICE , okr.Jičín
[730]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (24.VIII., 20.IX.): vertikální řez.
hQ!Q Kabelovod v ul. Havlíčkova a na J okraji nám. Jiřího z Poděbrad.
PIAN 99/L/l: ZM10 13-21-05; koor. 272:131 275:129 284:130 285:129 292:129.
~ Ulice Havlíčkova (15 m od okraje nám.Jiřího z P~ěbrad): V hloubce 240 cm vrstva (3-4 cm) s nálezy z
16.stol. V hloubce 140-160 cm vrstva s nálezy 17.-18.stol. Plocha komunikací do poč.19.stol., kdy
byla ulice zastavěna (klenuté sklepy). Nám.Jiřího z Poděbrad: Šachta v jižním rohu náměstí s 1 m
mocnou destrukční vrstvou (novověké nálezy). V JZ rohu nám.Jiřího Z Poděbrad nalezeny silně
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poškozené 3 vodovodní trubky uložené těsně na sobě. Přibližná datace 2.pol.17.-18.stol.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 100/L, 279:130 284:130; ~ 308-309; obi. vrstva
(1); nál. keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; pian 100/L, 279:130 284:130; ~ 308-309; obi. vrstva
(1); nál. keramika - zlomky (x).
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; pian 101/B, 292:129; ~ 310; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (x); železo - hřebík.
D: NOVOVĚK 2 (po roce 1650); akt. sídlištní: areál město; pian 101/B, 292:129; n.v. 310; obj.
vodovod-dřevo (3).
LIT. ARŮ Praha 598/95.
ULOi M Jičín, 60/94, 61/94, 66/94.
HOŘICE , okr.JiČín
[809]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (10.V.); orientační zjištění.
Otakarova ul. čp.ll0(?), mezi čp.l09 a 111.
94/0/2: ZM10 13-21-05; koor. 265:194.
Stavba rodinného domku. Sběr na povrchu plochy stavby (pod úroveň pouze základové pasy) .
A: NOVOVĚK 2: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 344: obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 588/95.
ULOZ M Jičín, 18/94.
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351 HOŘICE , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1993-1994 (il_-IV.1993, IX.-X.1994); vertikální řez.
LOKO Palackého nám. a ul. Pelikánova.
PIAN 93/L/2: ZM10 13-21-05; koor. 271:147 269:127 260:104.
POZN Kanalisační sběrač na Palackého náměstí a v ulici Pelikánova (stoka Cl. Negativní zjištění.
Maximální hloubka 380 cm. V r.1994 paralelně uložen vodovod do hloubky 120 cm (východně od
kanalisačního sběrače) v celé délce Palackého náměstí a Pelikánovy ulice.
KaMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 302-310.
LIT. ARŮ Praha 1864/95.

[815]

[759]
352 HOŘICE , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (S.X.); vertikální řez.
LOKO Přípoj plynu pro budovu radnice.
PIAN 95/L/2; ZM10 13-21-05; koor. 290:125 291:125 292:129.
POZN Rýha pro plynovod profala mohutnou požárovou vrstvu a destrukci z novověku. Před vchodem do radnice
v hl.100-120 cm vrstva s keramikou 15.stol. Koresponduje se situací v šachtě na náměstí Jiřího z
Poděbrad. (JV roh náměstí-stavba kabelovodu 1994).
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; ~ město; ~ 308-310: obj, vrstva (1): nál. keramika zlomky (x).
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 308-310; obj, vrstva (1): nál. keramika - zlomky (xx);
struska - skelná.
LIT. ARŮ Praha 601/95.
ULOi M Jičín, 67/94, 68/94.
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HOŘICE , okr.JiČín

[823]

Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (22.VI.-24.VIII.); vertikální řez.
Ul. Husova, V okraj.
92/L/2; ZM10 13-21-05; koor. 283:089283:061.
Husova ulice, plynovod východním okrajem (ke gymnasiu), připoj do kamenické školy.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 305.
ARŮ Praha 1878/95.

354 HOŘICE , okr.JiČín
[748]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1995 (4.-6.IV.); orientační zjištění.
LOKO Havlíčkova ul. čp.144.
PIAN 85/0/2; ZM10 13-21-05: koor. 279:131.
POZN Neohlášená stavba kabelovodu a telefonní ústředny za předním traktem čp.144, Havlíčkova ulice. Zásyp
sklepní části v současnosti zbořeného domu odkryl spodní část sklepfi domu zaniklého požárem v
polovině 17.stol. Severní profil zachoval souvrství 16.-19.stol., z něho datovací materiál. Spodní
část zdiva z odlišného materiálu, jen málo opracované pískovcové kameny. Požárová vrstva zjištěna ha
více místech v centru města. Ve středu stavební plochy zřícená klenba pece neurčené funkce.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (2.pol. 16.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 308; obj. sklep (2), vrstva (1):
nál. keramika - zlomky (xx), zlomky kachlfi (x); mazanice - zlomky (x); sklo - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 2 (pol. 17.stol.); akt. sídlištní: areál město; ~ 308: obj. vrstva (1), pec (1); nál.
keramika - zlomky (x): mazanice - zlomky (xx), kry (xx) .
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LIT. ARŮ Praha 5416/95.
ULOŽ M Jičín, 2/95, 3/95.
HOŘICE , okr.JiČín
[724]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (10.VII.); vertikální řez.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
87/0/2; ZM10 13-21-05; koor. 289:122.
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie (K.J.Dientzenhofer). Rýhy pro svody dešfové vody do
kanalizace profaly 1 m mocnou úroveň s porušenými kostrovými hroby a stavebním odpadem 18. a
19.stol. Náhodný nález bronzového křížku s "Ukřižovaným". Terén okolo kostela porušen do h1.1 m.
Ůdajně místo nejstaršího osídlení města mimo polohu pod vrchem Gothard.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. pohřební; areál město: ~ 307; obj. hrob-kostrový (xx); nál. bronz - křížek.
LIT. ARŮ Praha 5418/95.
ULOŽ M Jičín, 30/95.
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HOŘICE . okr.JiČín
[742]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (29.VI.); orientační zjištění.
Otakarova ul., mezi čp.516 a 533, na místě zbořeného domu čp.515.
86/0/2; ZM10 13-21-05; koor. 291:173.
V pasových základech rodinného domku zlomek pánvičky (hubkovité držadlo) s vnitřní zelenou polevou
na části nádoby.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní: areál město; ~ 332; nál. keramika - zlomek pánve.
LIT. ARŮ Praha 5417/95.
ULOŽ M Jičín, 27/95.
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HOŘICE . okr.JiČín
[910]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (29.VIII.); vertikální řez.
Ul. Havlíčkova čp.62.
89/0/2: ZM10 13-21-05; koor. 253:133.
Rýha pro dálkový optický kabel profala vrstvu s novověkými nálezy (17.stol.). Další úseky ve městě
procházely pouze novověkými vrstvami a zásahy.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (pol. 17.stol.); akt. sídlištní; areál město: n.v. 309; obi. vrstva (1);nál. keramika
- zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5420/95.
ULOŽ M Jičín, 40/95.
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HOŘICE , okr.JiČín
[714]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (14.VII., 10.X.); vertikální řez.
Ul. Prokopa Velikého, Maixnerova, Šafaříkova a Nerudova.
88/L/2; ZM10 13-21-05; koor. 308:162 304:164 300:154 305:153.
Rýha pro el.osvětlení ulic Prokopa Velikého, Maixnerova, Šafaříkova a Nerudova. Nálezy:
ul.Maixnerova čp. 460-210, hl.60 cm; ul.Šafaříkova čp.206. Keramika z obou míst umožňuje určit okraj
plošné zástavby města v 16. a 17.stol.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (2.pol. 16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 321-326; obi. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK 2 (po 1630); akt. sídlištní; areál město; ~ 321-326; obi. vrstva (1); nál. keramika zlomky (x); kamenina - zlomky (x), nádoby.
LIT. ARŮ Praha 5419/95.
ULOŽ M Jičín, 31/95, 49/95.
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359 HOŘICE , okr.JiČín
[904]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (20.X.); vertikální řez.
LOKO Ul. Sladkovského čp.96.
PIAN 90/012: ZM10 13-21-05: koor. 280:149.
~ Rýha pro telefonní kabel, ze zásypu. Okraj velké šedohnědé nádoby, střep s velkým podílem slídy je
na vnější straně okraje mírně poškozen.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní: areál město; n.v. 314; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 5421/95.
ULOŽ M Jičín, 50/95.
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HOŘICE , okr.JiČín
[829]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (10.-24.X.); vertikální řez.
Z okraj nám. Jiřího z Poděbrad.
91/L/2; ZM10 13-21-05; koor. 284:130 288:140.
Kabel a plynovod v ploše chodníku při západním okraji Nám.Jiřího z Poděbrad. Nálezy pouze v jižní
p~li stavby (k čp.156 včetně). Velký soubor keramiky cihlové barvy z již sekundárně porušených
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vrstev. V čp.155 stopy po lokálním požáru, značné množství mazanice s otisky dřev.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 309-313; obj. vrstva (2); nál. keramika - zlomky
(xxx); keramika - zlomky (xx) z požárové vrstvy; keram.tech. - zlomky kachlfi (x); mazanice drobné zlomky (xxx).
B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 309-313; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky
(x).

LIT. ARŮ Praha 5422/95.
ULOŽ M Jičín, 51/95, 52/95, 55/95, 56/95.
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HOŘICE NA ŠUMAVĚ , okr. Česk ý Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov): 1995 (VII.): vertikální řez.
V okraj obce.
42/L/1: ZM10 32-23-13: koor. 363:225 370:218 365:206.
Archeologický dozor výkopových prací pro uložení kabelfi.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 642-648.
ARŮ Praha 1084/96, M Český Krumlov 296/95 .

[101]

362 HOSÍN , o.Kolný, okr.České Budě j ovice
[111]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993 (VIII.-IX.): plošný odkryv.
LOKO Mezi dnešní silnicí Praha - České Budějovice a potokem Kyselá voda. Traf Na chmelnici, Březové
stovky.
PIAN 49/L/1; ZM10 22-44-23; koor. 350:220 325:100_
POZN Předstihový výzkum vyvolaný stavbou silnice v úseku Chotýčany-Borek. V tomto prostoru provedena v
----- předstihu skrývka ornice a zjištěné objekty prozkoumány.
KOMP A: ŠTÍTARSKÁ K. (ha.b); akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 454: obj, jáma (13), chata zahl. (1):
nál. keramika - zlomky (xxx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 454: obj, jáma (2): nál. keramika zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 454: obj, jáma (4): nál. keramika zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 6317/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, č.sáčku 602-617/94.
363 HOSTÍN , okr.Mělník
AKCE Lutovský M. (NM Praha): 1994: plošný odkryv.
LOKO Stavba vodojemu.
PIAN 64/P/2: ZM10 12-22-10: koor. 033:215 038:208 034:205 028:212.
POZNNegativní zjištění na skryté ploše o rozloze cca 1,5 ha východně od obce.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. neud.
LIT. ARŮ Praha 59/95.
--

[004]
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HOSTIVICE , okr.Praha-západ
NZ [100]
Čtverák V. (ŮAPPSČ Praha); 1993 (20.IV.-30.VI.); vertikální řez/sondáž.
Trasa plynovodu JV od obce.
152/L/1: ZM10 12-23-25; koor. 037:341 075:328 149:349 149:357 007:000.
Prfiběh trasy je detailně zachycen v dokumentaci ŮAPPSČ čj.150/93.
A: KNOVÍZSKÁ K. (ha.a, ha.a2): akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 340: obi. jáma (3);
nál. keramika - zlomky.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 340; nál. keramika zlomky.
C: NOVOVĚK: ~ 340; nál. hlína - zlomky cihel.
bll Čtverák V. 1980 (Knovízské osídlení dolního toku Berounky): Demek J. 1987 (Hory a nížiny); Kuna M.
1985, 40-41 (Výzkumy v Čechách 1982-83); Valečka J. 1983 (Vysvětlivky k mapě 1:25 000, 12-234
Hostivice); Vlček V. 1986 (Vodní toky a nádrže); ARŮ Praha NZ 4383/95, ŮAPPSČ Praha 150/93.
ULOŽ ŮAPPSČ Praha, dep. Závist, HS 1/93 až HS-3/93.
365 HOSTIVICE , okr.Praha-západ
AKCE Charvátová K. (ARŮ Praha); 1994 (26.V.); vertikální řez.
LOKO Ulice ve svahu před kostelem.
~ 153/0/2; ZM10 12-23-20; koor. 020:013.
~ Rýha z archeologického hlediska negativní.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
LIT. ARŮ Praha 2435/94.
366 HOSTOVLICE , okr.Kutná Hora
AKCE Pehal Z. (Golčfiv Jeníkov,Mírová 58): 1995 (jaro); povrchový
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[252]

[345]
sběr.

~

PoLe nad levým břehem bezejmenného potBčkO JV kravína, při J okraji obce.
PIAN 24/0/2; ZM10 13·43·03; koor. 012:159.
POZN Keramika a mazanice sbírána na ploše cca 4x8-12 m, která se barevně nijak neodlišovala od okolí.
Místo nálezu je cca 140 m vzdálené od polohy, kde získala J.Valentová r.1989 koLekci pravěké (mj .
mladolaténské) a středověké keramiky a strusky (hlášení čj.1920/89, archiv ARÚ Praha). Podle její
zprávy je zdejší laténská lokalita totožná se sídlištěm, uváděným v katalogu A.Rybové (1968,15).
Není vyLoučena ani prostorová souvislost s povrchovými nálezy západně odtud v poloze "Ve svaté",
odkud pocházejí pravěké střepy (R.Šumberová, hlášení čj.3265/92, archiv ARÚ Praha). Jde o
nejvýchodněji položené laténské sídliště na Čáslavsku. Všechny dosavadní nálezy jsou uloženy v M
Kutná Hora, kam by měla přijít i letošní kolekce.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 296-298; nál. keramika - zlomek.
---- B: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; n.v. 296-298; nál. keramika - 3 zlomky.
C: OBD. HaD AŽ LtA; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 296-298; nál. keramika - 5 zlomkfi.
D: D.LATÉNSKÁ C; akt. sídlištní; areáL sídLiště rovinné; ~ 296-298; náL. keramika - zlomky (xx).
G: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídLištní; areáL sídliště rovinné; ~ 296,298; nál. keramika - zlomky
(xx); mazanice - 5 zLomkB.
E: VRcHoLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 296-298; nál. keramika - zlomek.
F: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; n.v. 296-298; nál. keramika - 2 zLomky.
LIT. ARÚ Praha 3926/95.
UlOž Sbírka Z.Pehala, Mírová 58, 582 82 GoLčBv Jeníkov .
m? VencLová N.
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HOŠNICE , okr.Chomutov

Černá E.,Smrž Z.,Rada I. (ARÚ Most); 1983 (30.111.); povrchový sběr.

[843]

Poloha 1. SZ od obce.
130/0/2; ZM10 02-33-14; koor. 153:053.
Povrchový prBzkum na k.ú.Hošnice. V prostoru SZ od obce mezi silnicemi Hošnice-Všestudy,
Hošnice-Strupčice a pravobřežím srpiny byl zjištěn slabý rozptyl keramických zlomkfi koncentrujících
se ve východní části uvedeného prostoru. Mezi nálezy převažují pozdně hradištní zlomky, zatímco
pravěké střepy jsou nevýrazné a méně početné.
B: PRAVĚK; akt. sídlištní; n.v. 252-259; nál. keramika - zLomky (x).
A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 252-259; nál. keramika - zlomky (xx).
ARÚ Praha 1570/95.
ÚAPPSZČ Most, př.č. 84/83.
Černá E.
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HOŠNICE , okr.Chomutov
NZ [012]
Dobeš M. (ARÚ Most); 1987; plošný odkryv.
S od obce.
33/B/l; ZM10 02-33-14; koor. 232:070.
NaLeziště leží na mírné;-svahu orientovaném k severu (sklon 3 stupně) ve vzdálenosti 150 m od
pramenné pánve bezejmenné vodoteče a 500 m od Hošnického potoka. Hrob únětické kultury (12/87) měl
čtvercovou jámu, v které byly položeny minimálně 2 pohřby s 8 nádobami a menším množstvím střepB.
~ · A: ÚNĚTICKÁ K. (časná fáze); akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 261; obj. hrob-kostrový (1);
nál. keramika - zlomky (xxx), 8 nádob; kámen-šij kosti lid.
LIT. ARUlPraha NZ 2398/94, ÚAPPSZČ Most 400/87.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, př.č. 15/87.
ZAPS Brnič Ž.
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HOŠNICE , okr.Chomutov
NZ [723]
Blažek J.,Dobeš M. (ARŮ Most); 1987; plošný odkryv.
"U hranic katastru".
32/0/2; ZM10 02-33-14; koor. 217:070.
Naleziště leží na mírném svahu orientovaném k severu (sklon 3 stupně) ve vzdálenosti 300 m od
pramenné pánve bezejmenné vodoteče a 400 m od Hošnického potoka.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 261; obj. hrob-žárový-v nádobě (2); nál.
keramika - zlomky dna 2 popelnic; kosti lid. - zlomky spálené.
LIT. ARÚ Praha NZ 2397/94.
UlOž ÚAPPSZČ Most, př.č. 1-2/87.
ZAPS Brníč Ž.
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HOUSKA , okr.Česká Lípa
[831]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (ll.VI.); vizuální prBzkum.
Zámek Houska.
32/B/l; ZM10 02-44-10; koor. 264:014.
Stav lokality je setrvalý. Rekonstrukční práce přerušené restituci nebyly doposud obnoveny.
A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 434; obj. věž (1), palác (3), kaple
(1), dfim zděný (x), příkop (2), hradba (x).
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LIT. ARÚ Praha 2907/95 .
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HRADEC .

[141]
M. (ZČM Plzeň); 1994; náhodný nález při terénním zásahu/sondáž.
Ppč.1367/1 a 1367/6.
31/0/2; ZM1D 21-22-07; koor. 476:053.
Na základě novinového článku o nálezu lidské lebky byl proveden výzkum na zahradě p.Holzapfela.
Drobnou sondáží v květnu byly odkryty 3 kostrové hroby většinou porušené novodobými výkopy. Při
hloubení jam pro stromky v listopadu byly majitelem porušeny další 2 kostrové hroby. Na základě
nález6 lze pohřebiště předběžně datovat do 9.-10.stol. V obou sondách bylo zachyceno i několik
sídlištních objekt6 mladšího datování.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.-10.stol.): akt. pohřební; n.v. 350; obj, hrob-kostrový (5); nál. kosti lid.;
keramika - zlomky nádob; keramika - přeslen; bronz - 4 záušnice, 1 prsten; jantar - 1 korálek;
sklo - korálky; dřevo - části prken.
B: RANÝ STŘEDOVEK 4; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 35D; obj, jáma (12); nál.
keramika - zlomky nádob; kosti zv. - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 39/95.
ULOl ZČM Plzeň, RP 94/11.
okr.Plzeň- j ih

Metlička

372 HRADEC , okr.Plzeň- i ih
[200)
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; povrchový sběr.
LOKO Ppč.3.
PIAN 30/0/2; ZM10 21-22-07; koor. 450:031.
POZN Sběr na zoraném políčku ppč.3 na akropoli slovanského hradiště v Hradci u Stoda. Parcela leží v
těsné blízkosti železniční trati Plzeň-Domažlice. Byl získán bohatý soubor středohradištní a
mladohradištní keramiky.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídl_výšinné opevněné; ~ 354; nál. keramika - zlomky
nádob.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 354; nál. keramika
zlomky
nádob.
LIT. ARÚ Praha 49/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/2.
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HRÁDEK NAD NISOU . okr.Liberec
Stará M. (SČM Liberec); 1993; vertikální řez.
Ulice 1.máje. Výkop pro plynovod.
7/0/2; ZM10 03-13-08; koor. 431:235.
Sběr ve výkopu pro plynovod.
A: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areál město;
LIT. ARÚ Praha NZ 353/94, 2289/94, M Liberec NZ 6/93.
ULOŽ SČM Liberec, P 22348-P 22349.

NZ [006]

~

265; nál. keramika - 7 zlomkB.

HRADISTKO , o.Žeretice , okr.JiČín
[920)
Ulrychová E. (M Jičín): 1990 (17.VII.); povrchový sběr.
V část slovanského hradiště, plocha zahrádky u čp.12, ppč.451/2.
57/0/2: ZM10 13-21-07; koor .. 267:359.
Sběr na ryté ploše zahrádky. Ojedinělý nález nástroje a čepelky z mladší doby kamenné.
A: NEOLIT NEURČ.: akt. sídlištní: areál sídliště výšinné; n.v. 266: nál. kámen-bn - 1 nástroj;
kámen-ši - 1 nástroj.
LIT. ARÚ Praha 602/95, NZ 767/91.
ULOl M Jičín, 90/94.
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HRADISTKO . o.Žeretice . okr.JiČín
[914]
Ulrychová E. (M Jičín): 1995 (17.X.); povrchový sběr.
J okraj předhradí slovanského hradiště.
111/0/2: ZM10 13-21-07; koor. 264:334_
Sběr po hluboké orbě. Středohradištní keramika (10.stol.), mimo jiné zlomek hrdla lahve.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 254: obj, vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xx), nádoby.
LIT. ARÚ Praha 5423/95.
ULOž M Jičín, 53/95.
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HRADIŠTKO , okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1995 (30.V., 8.VI.): vertikální řez.
Intravilán obce.
129/L/l; ZM10 13-14-23; koor~ 466:125 470:119 479:102 489:109 499:112.
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NZ [855]

POZN Archeologický dohled s negativním výsledkem
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 193-195.
LIT. ARÚ Praha NZ 3633/95.

při

kladení kabelfi v JV a

střední části

obce.
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HRADIŠTKO , okr.Kolín
[726]
Valentová J. (M Kolín): 1995: vertikální řez.
Stavba dálkového optického kabelu Poděbrady - Kutná Hora.
130/B/1; ZM10 13-14-24; koor. 039:087.
Cca 15 cm pod úrovní dnešního terénu tenká kulturní vrstva, v ní cca 62 cm od jižního okraje lesíka
směrem k severu mělký objekt z mladší doby hradištní.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 192; obj. jáma (1): nál. keramika
- zlomek.
LIT. ARÚ Praha 470/96.
ULOŽ M Kolín, 3/95.
378 HRDĚJOVICE , okr.České Budě j ovice
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice): 1992 (III.); povrchový sběr.
LOKO Traf Výměnky, S od Nemanic.
PIAN 78/0/3; ZM10 32-22-03; koor. 190:315.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 394; nál. keramika - 7 zlomkfi.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 394: nál. keramika - 10 zlomkfi.
LIT Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARÚ Praha 6344/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24797.
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HRDĚJOVICE b okr. České Budě j ovice

[108]

[047]

D. (Ceské Budějovice); 1993 (IV.-X.);povrchový sběr.
Traf Za Oborou, cca 1000 m SZ od kravína na okraji obce. Také traf Trubice.
50/0/3; ZM10 22-44-23; koor. 016:065.
Lokalita objevena D.Kovářem z Českých Budějovic při povrchovém prBzkumu, jehož cílem bylo
lokalizovat dvBr Trubice zaniklý v 15.století.
KOMP A: MLADŠí D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 382; nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARÚ Praha 6325/94.
ULOZ JČM České Budějovice, A 24882.
ZAPS Zavřel P.
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HRDLOVKA , okr.Teplice
NZ [054]
Beneš J. (ARÚ Most); 1988-1990; plošný odkryv.
Malý Fírek. Plocha B.
157/P/1; ZM10 02-32-22; koor. 032:357047:350040:347039:349041:351 040:351 039:343 041:343
040:339 D37:339 037:335 030:336.
Souhrnné zpracování únětických funerálních objektfi odkrytých výzkumy v letech 1988-1990 na skryté
ploše předpolí dolfi Bílina. Dnes tato plocha již neexistuje.
A: ÚNĚTICKÁ K. (staroúnětická); akt. pohřební; areál sídliště rovinné; ~ 210; obj. hrob-kostrový
(7), hrob-zvířecí (2); nál ·. keramika - nádoby (xx), 45 závaží, zlomky (xxx); kov - kovotepecké
kladívko; kámen-ši - úštěp pazourku; kosti lid. - zlomky (xx), přepálené (x), celé (xx): kosti zv.
- zlomky (xx), přepálené (x).
Beneš J. 1995 (Deset let výzkumu povodí LP, Most); ARÚ Praha NZ 3726/93.
ÚAPPSZČ Most, př.č. 20/88, 5-9/89, 29/90, NM Praha (antrop. materiál) .

381 HRDLOVKA , okr.Teplice
[003]
AKCE Plachý P. (Most); 1993; povrchový sběr.
1QfQ OBL Alexander.
~ 211/0/2: ZM10 02-32-16; koor. 338:042.
POZN Začátkem května 1994 mi P.Plachý předal nálezy (keramika, štípaná industrie a železo), které
nasbíral v roce 1993 s kolegou na levém břehu Loučenského potoka v prostoru omezeném na východě
železničním náspem a na západě linií vzdálené 500 m proti proudu od něj. Souřadnice označují místo
nálezu fragmentu kultury kulovitých amfor.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; n.v. 234.
- - B: K.NÁLEVKOVITÝCH POORU: n.v. 234.
C: K.KULOVITÝCH AMFOR; n.v. 234; nál. keramika - zlomky.
D: ÚNĚTICKÁ K.; n.v. 234.
E: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ: ~ 234.
F: KNOVÍZSKÁ K.; ~ 234.
G: D.HALŠTATSKÁ; n.v. 234.
H: HRADiŠTNÍ OBO.; n.v. 234.
I: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; n.v. 234.
b.!!..:. ARÚ Praha 2392/94.
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ULOŽ ŮAPPSZČ Most, sine.
ZAPS Oobeš M.
382 HRDLOVKA , okr.Teplice
[837]
AKCE Dobeš M. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (IV.-VII.); plošný odkryv.
LOKO D~l Alexander.
PIAN 212!P!1; ZM10 02-32-16; koor. 325:044 329:042 329:043 333:041 333:042 339:039 338:037334:038
324:041.
POZN V měsících dubnu až červenci 1994 bylo prozkoumáno v prostoru zdržovací nádrže pro Doly Bílina na
Levém břehu Loučenského potoka polykulturní naleziště. Skrývka byla provedena buLdozerem až na
štěrkopískové podloží místy promísené čočkami jílu. Výzkum ztěžovala přítomnost spodní vody, čemuž
odpovídala i metoda výzkumu, již vzhledem k postupu stavebních prací (jámy vybírány vcelku bez
zakreslování profil~, výpLň pouze popisována, dokumentace prováděna kresebně). Vzhledem k rychlému
postupu stavebních prací Lze považovat výzkum za uzavřený.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídLištní-intruze; areál sídliště; n.v. 235; obj. jáma (3).
B: K.LENGYELSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 235; obj. jáma (2).
C: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 235; obj. jáma (2).
D:.K.ŠŇUROVÉ K~R.; ak~.osídlištní-pohřební; areál sídLiště; n.v. 235; obi-. hrob-kostrový (5).
E: K.ZVONCOVITYCH POHARU; akt. sídlištní-pohřební; areáL sídliště; n.v. 235; obj. jáma (1), hrob
(1).

F: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídLištní-pohřební; areál sídLiště; n.v. 235; obj. jáma (4), hrob-kostrový (4) .
G: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 235; obj. jáma (5).
H: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 235; obj. jáma (43), žLab (1); nál. bronz
fragment nože; - kadlub na kopí.
I: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídLištní; areáL sídLiště; ~ 235; obj. Jama (3).
J: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areáL sídliště; ~ 235; obj. jáma (1).
K: DATACE NEURČENA; n.v. 235; obj. jáma (31), jamka k~lová (x).
LIT. ARŮ Praha 6998/94.
ULOZ ŮAPPSZČ Most, sine.
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HRDLOVKA , okr.Teplice
[935]
R.,Meduna P. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (11.11.); geofyzikální pr~zkum.
PLocha geofyzikáLního měření u sadu.
213/0/1; ZM10 02-32-21; koor. 472:343.
Dne 11.2.1994 jsem provedl detailní geofyzikáLní měření na skryté ploše předpolí doLu Bílina, na
části dlouhodobě zkoumaného raně středověkého sídlištního areálu HrdLovka. Pro měření jsem použiL
kompletu dvou protonových magnetometr~ PM-2. Měření bylo uskutečněno na ploše 20x12 m v podrobné
síti O,5xO,5 m s orientací profilových linií ve směru SZ-JV. ZvoLená plocha navazuje na výzkumy z
roku 1993 (systém sond), kde geofyzika měla poskytnout základní informace pro letošní postup
archeoLogických výzkum~. Výsledky měření zpracované do map izolinií T skutečně jsou směrodatné pro
další výzkum (pouze na relativně malé části proměřené plochy). Nejvyšší magnetická anomálie se
nachází v SZ rohu pLochy, tedy v místě nejvyšší koncentrace archeoLogických výzkumB plochy přilehlé,
kde již bylo identifikováno několik sídlištních objekt~ (dom~ i jam). S ohledem na výši anomálie a
plošně omezený rozsah mBžeme i zde očekávat objekt (blíže nespecifikovatelný) antropogenního p~vodu,
možná je i větší koncentrace kamenB s neovulkanity Českého Středohoří. Na ploše je rovněž několik
nevýrazných téměř bodových anomálií, které s ohledem na sousední výzkumy mohou rovněž představovat
drobné rel ikty objekt~ (jamky), neLze však vyloučit i p~vod recentní. Kromě těchto projew byla na
ploše zastižena rozsáhlá záporná anomálie související s akumulací jílovitých splachB z vyšších a
více skloněných svahB skrývkou obnaženého území na předpolí dolu, které podléhají výrazné činnosti
eroze. Geofyzikální měření vymezilo efektivní plochu pro následné ověření a také dosti spolehlivě
identifikovalo rozsáhlou plochu, kterou mBžeme označit jako negativní bez pokračování sídlištních
objektB i jiných antropogenních projevB.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK; ~ sídlištní; areál sídliště; ~ 215.
~ ARÚ Praha 1034/94.
ZAPS Křivánek R.
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Křivánek

HRDLOVKA , okr.Teplice
[028]
R.,Dobeš M. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (13.V.); geofyzikální prBzkum.
Pravý břeh bývalého koryta Loučenského potoka JZ dolu Gottwald a obce Hrdlovka.
210/0/2; ZM10 02-32-16; koor. 331:031.
Při plošném skryvu bylo na levém břehu Loučenského potoka zkoumáno polykulturní osídlení.
Geofyzikální prBzkum na ploše 60x4s m v pravidelné síti 1xl m na břehu pravém měl potvrdit očekávané
pokračování osídlení. Z výsledkB měření na vybrané ploše je patrné, ze vysoká koncentrace objektB na
rozsáhlé ploše pokračuje i zde a projevuje se řadou izometrických anomálií. Ty velice dobře
korespondují s dobře viditelnými porostovými příznaky, které jsou rozeznatelné ve výšce vegetace a
barvě i ze zemského povrchu. Na travnatém povrchu byla (bez sběrB) indikována pravěká keramika.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 235; obj. jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 4683/94.
ZAPS Křivánek R.
Křivánek
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385 HROBČICE , okr.Teplice
[031]
AKCE Muška J. (M Teplice); 1975; povrchový sběr.
LOK O U silnice na Chouč.
PIAN 208/0/3; ZM25 02-341; koor. 376:208.
POZN Povrchový sběr u odbočky ze silnice Bílina-Louny na Chouč, odkud je ve sbírkách bývalého muzea v
Bílině kostrový hrob (pozdější revizí zařazen do střední doby hradištní) a také střepy z doby
bronzové (kultury knovízské), střední doby hradištní a vrcholného středověku.
KOMP B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 305; nál. keramika - zlomky.
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 305; nál. keramika - zlomky.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 305; nál. keramika - zlomky.
D: HRADIŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 305; nál. keramíka - zlomky.
E: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 305; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 5384/94.
----ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, př.č. B 4/91.
ZAPS Brnič Ž.
HŘEBEČNÍKY , okr.Rakovník
[314]
Bubeník J. (ARÚ Praha).;- .1993. (.1988; 1989; .5.V.1993); nedokumentovaná akce.
Místní část Šlovice. V místech k5lny domku čp.4.
71/0/2; ZM10 12-32-12; koor. 206:334.
Podle sdělení p.Beneše ml. (Šlovice čp.2), se někdy v r.1988 či 1989 narazilo při výkopu pro kanál
napříč dvorkem od domku čp.2 ke k5lně domku čp.4 na "jámu" zřetelně odlišnou ve stěně výkopu tmavou
hlínou. Střepy z ní ztraceny. Železné kopí zap5jčeno k dokumentaci.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 322; obj, jáma (1); nál. železo kopí.
LIT. ARÚ Praha 3178/93, 1398/93.
UlOZ Sbírka p.Beneše, Šlovice čp.2.
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HŘEBEČNÍKY , okr.Rakovník
[302]
Bubeník J. (ARÚ Praha); 1993 (1984; 1985; 5.V.1993); nedokumentovaná akce.
Místní část Šlovice. Zhruba uprostřed návsi.
72/0/2; ZM10 12-32-12; koor. 200:333.
Podle sdělení p.Beneše (Šlovice čp.2) se mělo někdy v roce 1984 či 1985 narazit zhruba uprostřed
návsi při výkopu pro vodovod v hloubce ási 2 m na kruhovou jámu obezděnou kameny a vyplněnou tmavou
hlínou se střepy. Ty mezitím ztraceny.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. sídlištní; areál feudální sídlo; n.v. 323; obj, jímka (?).
LIT. ARÚ Praha 3177/93, 1398/93.
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388 HŘEBEČNÍKY . okr.Rakovník
[147]
AKCE Bubeník J. (ARÚ Praha); 1993 (5.V.): nepřímá informace.
!:Q!ill Místní část Šlovice, pole v záhybu cesty do Hřebečník5, u lesa.
PIAN 16/0/2; ZM10 12-32-12; koor. 178:360.
POZN Ohledání místa, kde se před lety narazilo při šachtování na kostry (informace: páni Benešové,
Šlovice čp.2 a 4).
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK? (rs.4 ?); akt. pohřební; areál samostatný; ~ 330; obj. hrob-kostrový (?).
l i Bubeník J. 1988, 230 (Slovanské osídlení středního Poohří); ARÚ Praha 3176/93, 2470/83, 3210/87,
3364/87, 1397/93.
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HŘIVICE ,
Křivánek

okr.Louny
[836]
R.,Meduna P. (ARÚ Most); 1992 (18.XI.); geofyzikální pr5zkum/sondáž.
Vrch Okrouhlík, JJV od obce.
47/0/1; ZM10 12-12-17; koor. 121:349.
Magnetometrické měření gradiometrem FM-36 na části vnitřní plochy opevněného hradiště 45x20 m. Řada
anomálií na proměřené ploše souvisí patrně s dřívějšími lesními úpravami (zaniklá školka), v SV
plochy byla 1 anomálie ověřena sondou, která zachytila velkou koncentraci pravěkých střep5 a
mazanice.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sfdl.výšinné opevněné; n.v. 444; nál. keramika; mazanice.
B: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 444.
ARÚ Praha 4262/92, ARÚ Most 1059/92.
Křivánek R.
HUSINEC , okr.Prachatice
[113]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (25.-30.VIII.): vertikální řez.
Z část obce, trasa plynovodu.
13/L/2; ZM10 22-34-25: koor. 385:346 384:365 389:365 389:370 400:372.
Vose komunikace byly sledovány trasy stavby plynovodu. Pozitivní zjištění bylo učiněno u čp.219,
kde byly v profilu dokumentovány vrcholně středověké střepy v sekundární pozici (PIAN 14). V odbočce
74

podél samoobsluhy byla zjištěna v hloubce 69 cm tmavě šedá velmi vlhká vrstva charakteru
vrcholně středověkými střepy (PIAN 15). Jinak byl prOzkum trasy plynovodu negativní.

rašeliny s

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 14/8, 385:346; ~ 507; nál. keramika zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 15/B, 384:365; ~ 507; obj. vrstva;
nál. keramika' zlomky.
LIT. ARÚ Praha 3337/93.
ULOZ M Prachatice, př.č. 14/93.
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HUSINEC , okr.Prachat i ce
[756]
Beneš J.,Parkman M. (M Prachatice); 1995 (22.VIII., 5.IX., 19.IX.); vertikální řez/sondáž.
Stavba rodinných domk~ v Z části obce .
26/0/2; ZM10 22 · 34 ' 25; koor. 382:343.
Nálezy při hloubení základO doplněny sondáží (3 sondy).
A: PALEOLIT'MEZOLIT; akt. ojedinělý nález; ~ 526,527; nál. kámen-ši . 1 pazourkové jádro.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 526,527; nál. keramika' zlomky (x).
C: STŘEDOVĚK'NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 526-527; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT Beneš J. 1995 (Výzkumy..archeologického pracoviště, Zlatá stezka 2); ARÚ Praha 4773/95.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 24-3/95 až 24-7/95.
ZAPS Beneš J.
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HUSINEC , okr.Prachatice
[803]
Beneš J.,Parkman M. (M Prachatice); 1995 (31.VIII., 4.IX.); vertikální řez.
Výkop pro plynovod v Z části obce.
25/0/2; ZM10 22-34-25; koor. 378:369.
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 516-517; nál. keramika - zlomky (xx).
ARÚ Praha 4772/95.
-ULOZ MPrachatice, př.č. 24-1/95 a 24-2/95.
ZAPS Beneš J.
HVĚZDA , okr.Česká Lí pa
[825]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (18.V.); vizuální prOzkum/povrchový sběr.
Zaniklý hrad na pískovcové ostrožně.
32/B/1; ZM10 02-42,17; koor. 385:145.
Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásahO. Situace odpovídá zaměření F.Gabriela. Sběrem bylo
získáno někol ik vrcholně středověkých střepO.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.stol. ?); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 380; obi. věž (1), palác (1),
hradba (x); nál. keramika - zlomky (x).
LIT Gabriel F. 1993 (CB 3); ARÚ Praha 2509/95.
ULOŽ ARÚ Praha, bude předáno F.Gabrielovi.
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HVĚZDOV , okr.Česká

Lí pa

NZ [222]

?; 1993 (6.IV.); nedokumentovaná akce.
Hrad Ralsko.
9/0/1; ZM10 03-31-07; koor. 327:148.
Při kontrolním dnu na hradě Ralsko zadržela vedouc f referátu kultury Okr.úřadu Česká Lípa,
dr.M.Ševelová, výkopce amaterské sondy, položené v destrukci předpolí hradu před štítovou zdí.
Soubor nález~ byl téhož dne předán ke zpracování do PÚ v Ústí nad Labem •
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 696; nál. keramika - zlomky (x); sklo fragmenty; železo - kroužek, fragment sekery, kliny, fragment podkovy, šipky s tulejí, hřeby; měa
plech; mazanice .
ARŮ Praha NZ 4240/96.
M Česká Lípa, 12384-12587.
Gabriel F.
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HÝSKOV , okr.Beroun
[212]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (30.V.); vertikální řez.
Náves před domem čp.36.
100/B/1; ZM10 12-41-06; koor. 449:153.
Výkop inženýrských sítí (patrně vody) před domem čp.36. Výkop byl založen zhruba kolmo na fasádu
domu v délce cca 7,2 m cca 3 m od východního rohu domu (tj.rohu domu směrem k sousednímu čp.38, z
jehož zahrady jsou známy sběry středověké keramiky). Pod recentními povrchovými vrstvami se již
bezprostředně nacházela geologická terasa řeky Berounky. Žádné zásahy (s výjimkOU recentních) ani
historické vrstvy nebyly pozorovány.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 258.
~ ARŮ Praha 1924/93.
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HÝSKOV , okr.Beroun
[930]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (11.VII.); povrchový sběr:
Pěšina (zkratka) v mírném svahu prvé serpentiny na V okraji obce.
106/0/2; ZM10 12,41-06; koor. 475:136.
Na úzké vyšlapané pěšině, která je pěší zkratkou v prvé serpentině silnice na východním okraji obce
bylo sběrem získáno několik pravěkých (snad halštatských) a vrcholně středověkých střep6. Plocha
okolo pěšinky byla porostlá hustou travou vysokého vzrBstu a neumožňovala tak sběr. Středověké
zlomky se do tohoto prostoru mohly dostat z jádra obce s hnojem při zemědělském využití plochy.
Pokud je umístění pravěkých zlomk6 primární, představovaly by tyto doklad pravěkého osídlení i
východního okraje obce (intensivní halštatské osídlení je registrováno na západním okraji a před
ním).
KOMP A: PRAVEK (halštat ?); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 236; nál. keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 236; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 3310/95.
----ARÚ Praha.

w:oz

CHABEŘICE , okr.Kutná Hora
[421]
Šumberová R.,Rulf J. (ARŮ Praha); 1994 (10.V.); vertikální řez.
Kabelová přípojka pro chaty v prostoru SZ od Holšic.
16/L/2; ZM10 13-34-16; koor. 348:236 370:230.
Výkopy hluboké BO cm a široké 35 cm, trasa cca 550 m, podloží jílovité, místy skalnaté, bez nález6.
Ze starších pramen~ v okolí mikrolitické nástroje paleo a mezolitického stáří.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTENÍ; n.v. 380-386.
LIT. ARÚ Praha 693/95, 1639/94, NZ 2250/94.
ZAPS Šumberová R.
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CHANOVICE , okr.Klatovy
[735]
H6rková J. (M Klatovy): 1995; náhodný nález při terénním zásahu.
Náhodný nález při terénních úpravách na zahradě ppč.512/1.
23/0/2; ZM10 22-14-16; koor. 462:111.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOV~K 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 550; nál. keramika - Zlomky (x).
ARŮ Praha 1903/96.
----M Klatovy, př.č. 32/95.

399 CHLOUMEK , okr.Mladá Boleslav
[213]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (11.VI.); vizuální pruzkum/povrchový sběr.
LOKO Hrad Chlum J od Chloumku (u ~yslivny).
~ 6/B/1; ZM10 13-11-05; koor. 028:268.
POZN Zhruba trojúhelná dispozice hradu v nároží planiny je dvojdílná. Její plocha je využita jako sad a v
době návštěvy byla porostlá vysokou trávou, která znemožnila rozeznat eventuálnější méně významné
terénní relikty. Rozměrné předhradí opevňuje mohutný val a příkop. Zhruba oválné jádro je odděleno
dalším mohutným příkopem. Jeho vnitřní plocha byla narušena recentním vojenským objektem, nyní
opuštěným. Z mělkého narušení, které neprofalo vrstvu humusu a mělo plochu cca 3 mZ byl získán menší
soubor vrcholně středověké keramiky. Přes celkový archaický dojem, jímž lokalita pusobí, nejsou
doposud žádné doklady pro možnost jejího staršího datování.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 340; obj. val (x), příkop (x);
nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2904/95.
UlOž ARŮ Praha.
400

CHLOUMEK , okr.Mladá Boleslav
[922]
1995 (11.VI.); vizuální pruzkum/povrchový sběr.
S od Chloumku.
~ 34/P/1; ZM10 03-33-25; koor. 027:044 035:042 050:010 030:000.
~ Stav hradiště je setrvalý bez rušivých zásahB. Na poli za velkým valem bylo díky vegetačnímu efektu
patrno větší množství objektu. Sběrem bylo získáno několik zlomk6 hradištní keramiky.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVEK; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 350-360; obj, val (2), příkop
(x); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ. Praha 2905/95.
~ ARU Praha.
~ Durdík T. (ARÚ Praha);
~ Hradiště Švédské Šance

~

401 CHLUSTINA , okr.Beroun
NZ [250]
AKCE Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (22.IV.-30.VIII.); plošný odkryv.
~ Nájezd na dálnici D5 před Žebrákem.
~ 80/B/1; ZM10 12-32-24; koor. 415:061.
~ A: NEOLIT-ENEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 346; obj, vrstva; nál. keramika zlomky.
76

LIT.
ULOŽ

ARŮ Praha NZ 4526/95.
ŮAPPSČ Praha, dep. Závist,

CH 1/93.
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CHLUSTINA . okr.Beroun
[926]
Stolz O. (Žebrák); 1994; povrchový sběr.
Pole S od silnice Stašov - Chlustina.
77/0/2; ZM10 12-32-25; koor. 080:119.
C: NEOLIT-ENEOLIT: ~ 320; nál. kámen-ši - 1 zlomek.
A: MLADŠí O.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 320; nál. keramika - zlomky (xx) .
B: O.LATÉNSKÁ-O.ŘÍMSKÁ; n.v. 320; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 7207/94.
ULOŽ Sbírka O.Stolze.
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CHLUSTINA , okr.Beroun
Stolz O. (Žebrák): 1994; povrchový sběr.
Pole SVod obce, SVod trati Na pr~honě.
78/P/2: ZM10 12-32-25: koor. 047:148 056:123 061:124 051:149.
A: NEOLIT NEURČ. (ne.lin, ne.vyp); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné:
keramika - zlomky (x); kámen-ši - (4); kámen-bn - 1 plochá sekerka.
LIT. ARŮ Praha 7215/94.
ULOŽ Sbírka O.Stolze.

[940]

~

320-328; nál.
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CHLUSTINA , okr.Beroun
[932]
Stolz o. (Žebrák): 1994: povrchový sběr.
Pole, traf Na pr~honě.
76/P/2: ZM10 12-32-25: koor. 034:123 037:117051:115 044:123.
A: NEOLIT NEURČ.: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 310-312: nál. keramika - zlomky (x):
kámen-šit
B: O.LATÉNSKÁ: akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 310-312: nál. keramika - zlomky (xx).
C: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 310-312: nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 7211/94.
ULOŽ Sbírka O.Stolze.
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CHLUSTINA . okr.Beroun
[857]
Stolz D. (Žebrák); 1992-1994: povrchový sběr.
S od silnice Chlustina - Stašov, těsně u SV okraje obce.
79/P/2; ZM10 12-32-25: koor. 010:094 014:083 070:102 069:104 045:107.
A: NEOLIT NEURČ. (ne.lin, ne.vyp); akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 308-316: nál.
keramika - zlomky (xx): kámen-bn - 1 plochá sekerka, 2 zlomky; kámen-šit
C: ENEOLIT NEURČ.: n.v. 308-316: nál. kámen-bn - část sekery slánského typu.
E: KNovízSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 308-316; nál. keramika - zlomky (x).
F: ŠTÍTARSKÁ K.; n.v. 308-316; nál. keramika - 1 zlomek.
D: O.BRONZOVÁ NEURC:; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 308-316: nál. keramika - zlomky
(x).

G: O.LATÉNSKÁ; ~ 308-316; nál. keramika - 1 zlomek.
H: PRAVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 308-316; nál. keramika - zlomky (xx).
I: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 308-316; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 7212/94.
ULOŽ Sbírka O.Stolze.
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CHOCENICE , o.Břežany I , okr.Kolín
NZ [843]
Valentová J. (M Kolín): 1994-1995 (XI.1994-11.1995): orientační zjištění.
Osada Zlaté Slunce, stavba čerpací stanice PHM na stpč.152 a 228.
225/P/1; ZM10 13-32-02: koor. 354:291 364:289 363:284 353:286.
Archeologický dozor při skrývce a dalších zemních pracech pro stavbu ČSPHM, motoristického areálu a
kanalizační přípojky s negativním výsledkem.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 244-246.
LIT. ARŮ Praha NZ 3635/95.
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CHOCERAOY , okr.Benešov
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (11.IV.): vizuální pr~zkum.
Hrad Čejchanov.
8/B/1: ZM10 13-33-03; koor. 029:303.
Při revizi konstatován setrvalý stav bez rušivých zásah~. Pouze v bočním
zřízena malá hrázka zadržující dešfovou vodu, takže příkop je rozbahněn_
parkán.

n

[013]

příkopu předhradí

byla

Zjištěn pravděpodobný

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (před 1318 - 1404); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 360; obj. věž (1),
hradba (x), brána (2), cisterna (1), příkop (3), val (1).
LIT. ARÚ Praha 1606/94.
CHOTĚBUDICE , okr.Louny
NZ [911]
Rada I. (ARÚ Most); 1973; vertikální řez/sondáž.
Pískovna 800 m Vod Chotěbudic po levé straně silnice do Veliké Vsi.
238/L/2; ZM10 12-11-16; koor. 265:270 256:269 251:276.
V roce 1973 zde byl vzhledem k poloze v plánovaném pásmu těžby Pětipeské hnědouhelné pánve proveden
zjišfovací výzkum, na nějž v roce 1974 navázal předstihový záchranný výzkum, s přestávkami
probíhající až do r.1990 (Rada 1981,1986, Šumberová 1991). Úkolem výzkumu v r.1973 bylo zjistit
nálezovou situaci na dříve známé lokalitě, intenzitu osídlení a kvalitu nálezB.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER. (LnK Ila-LnK Illb); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 290; obj. jáma
(13); nál. keramika - zlomky (xxxx), nádoby (x); kámen-ši - (xx); mazanice.
O: K.VYPÍCHANÉ KER.; n.v. 290; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xxx); kámen-ši - (x); mazanice.
B: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 290; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (xx); kámen-ši - (x); kámen-bn - (x); mazanice.
E: O.. BRONZOVÁ NEURČ.; ~ 290; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xxx); mazani.ce_.
C: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 290; obj. jáma; nál. keramika - zlomky
(xx); mazanice.
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; n.v. 290; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
G: NOVOVĚK; ~ 290; obi. jáma (6).
H: DATACE NEURČENA;. akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 290.
LIT Fčdisch H. 1942, 13-17 (Sudeta); Rada I. 1981, 3-18 (AR 33); Rada I. 1986, 77-84 (ASM 15);
Šumberová R. 1991, 194-195 (Archaeology in Bohemia); Wurdinger M. 1936, 95-98 (Sudeta); ARÚ Praha
NZ 5584/94.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, 141-151/73.
ZAPS Šumberová R.
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CHOTĚŠOV , okr.Plzeň- j ih
Metlička M. (ZČM Plzeň);

[920]
1993 (6.X.); povrchový sběr.

Traf Za puklovnou.
22/0/2; ZM10 21-22-09; koor. 283:301.
Při povrchovém sběru nalezl autor na zoraném poli v poloze "Za puklovnou" na mírném JZ svahu
klesajícím do nivy Radbuzy broušený klínek s rovným týlem a obloukovitým ostřím.
KOMP A: NEOLIT-ENEOLIT; akt. ojedinělý nález; n.v. 346; nál. kámen-bn - klínek.
LIT. ARÚ Praha 1171/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 93/8.
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CHRASTAVICE , okr.Domažlice
[342]
Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1993; povrchový sběr.
Pole mezi sloupy elektrického vedení.
38/0/2; ZM10 21-23-15; koor. 432:310.
A: D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 404-410; obj. chata zahl. (5), vrstva (1);
nál. keramika - zlomky (xx); kámen - brousek (x); mazanice - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 959/95, JČM České Budějovice 295/93.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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CHRUDIM , okr.Chrudim
[058]
Frolík J.,Sigl J. (ARÚ Praha,MVČ H.Králové); 1994 (VI.); vertikální řez/sondáž.
Komenského ul. ppč.175 (výstavba trafostanice). Dvorek zaniklého čp.59.
273/B/l; ZM10 13-42-13; koor. 012:054.
Řez terénem v místě budované trafostanice zachytil cca 3 m vysokou stratigrafii s vrstvou
slezskoplatěnickou a pak kontinuálním osídlením 10.-18.stol. Z výraznějších objektB zachycen
fragment dřevěných konstrukcí (11.-12.stol.), podezdívka domu (?) ze 14.stol. a jímka z pískovcových
kvádrB (17.-18.stol.).
KOMP A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ K.; akt. sídlištní;
~ 270; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní;
n.v. 270; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky
(xx).
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál město; n.v. 270; obj. jáma (2), jamka kBlová (3), srub
(x), souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xx).
O: VRCHOLNÝ STŘEOOVĚK-';-akt. sídlištní; areál město; n.v. 270; obj. souvrství (1); nál. kosti zv. zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); keramika - zlomky (xx).
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 270; obj. dBm zděný (1), souvrství (1),
jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
F: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 270; obj. souvrství (1); nál. keramika - zlomky
(XXX); kosti zv. - zlomky (xx); sklo - zlomky (xx); železo - neurč. zlomky artefaktB (xx).
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G: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 270; obi. jímka (1), zdivo (4), souvrství (1); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx): sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 133/95, 6944/94.
ULcii M Chrudim.
ZAPS Frolík J.
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CHRUDIM , okr.Chrudim
NZ [257]
Frolík J. (ARŮ Praha): 1994 (19.IV.-22.VI.); vertikální řez.
Opletalova ul. v úseku od křižovatky se Sladkovského ul. ke křižovatce se Švermovou ul.
274/L/l: ZM10 13-42-13: koor. 047:057 063:055.
Dokumentace ve výkopech inženýrských sítí v souvislosti s úpravou ulice. V překopu ulice Na valech
zjištěn příkop. Vyhloubení nedatováno, zanikl v 19.století. Před čp.698 zjištěna odpadní jáma
(16.století) a mladší souvrství (16.-19.století).
~ C: RANÝ STŘEDOVĚK ?; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné: n.v. 276: obi. příkop.
A: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. sídlištní: areál město: ~ 276; obj. jáma (1), souvrství: nál.
keramika - zlomky (x); kosti zv.
B: NOVOVĚK (17.-19.stol.); akt. sídlištní: areál město; ~ 276: obi. souvrství: nál. keramika zlomky (xx) • .
LIT. ARŮ Praha NZ 4703/94, 4524/94 .
ULcii M Chrudim, sine.
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CHRUDIM , okr.Chrudim
NZ [835]
Frolík J. (ARŮ Praha); 1994 (19.IV.-22.VI.); vertikální řez.
Tyršovo náměstí, vodovodní přípojky u čp.12 a 564.
275/0/1; ZM10 13-42-13; koor. 034:055.
Ve dvou vodovodních přípojkách (hlavní výkop neohlášen a zasypán před příchodem archeologa)
dokumentováno mohutné spáleniště přelomu 15.-16.století.
KOMP A: PŘECHOO VS.2·NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město: ~ 276; obj. souvrství: nál.
keramika - zlomky (xx); sklo - duté sklo, okenní terčík (x); mazanice; hlína - zlomek cihly;
keram.stav. - zlomek dlaždice.
LIT. ARŮ Praha NZ 4704/94, 4524/94.
ULcii M Chrudim, sine.
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CHVALEŠOVICE , o.Temelín , okr.České Budě j ovice
Dostál S.: 1994; povrchový sběr.
Na S svahu návrší, V od rybníka Pustý.
110/0/2; ZM10 22-43-05; koor. 432:113.
A: MEZOLIT; akt. ojedinělý nález; ~ 426; nál. kámen-ši.
ARÚ Praha 2953/95.
ULOi MPísek, př.č. 502/94, inv.č. A 11432.
ZAPS Frohlich J.

[813]

415 CHVALŠINY , okr.Český Krumlov
AKCE Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ÚAPPSČ); 1994 (31 . V.); povrchový sběr.
LOKO J od obce, Z od silnice Chvalšiny - Boletice, na svahu pole sbíhajícím k J-JV nad zaniklou

[703]

vodotečí.

PIAN 69/P/2; ZM10 32-23-04; koor. 092:324 089:320 111:315 111:319.
POZN Sběr na uvláčeném opršelém poli. 3 lidé 40 min.
KOMP A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; n.v. 575-590; nál. keramika.
- - B: D.LATÉNSKÁ O; ~ 575-590; nál. kerami~
E: PRAVĚK; n.v. 575-590: nál. keramika.
C: PŘECHOD RS.4-VS.1; n.v. 575-590; nál. keramika.
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: n.v. 575-590; nál. keramika.
F: STŘEDOVEK; n.v. 575-590; nál. keramika.
LIT. ARÚ Praha 1148/96.
-UlOž M Český Krumlov, 37/94.
ZAPS ·Ernée M.
CHVALŠINY , okr.Český Krumlov
[734)
Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ÚAPPSČ); 1994 (21.V.); povrchový sběr.
JJV od obce, Z od silnice Chvalšiny - Boletice, na poli sbíhajícím k JV nad zaniklou vodotečí.
68/P/2; ZMl0 32-23-04; koor. 114:317 116:315 126:324 124:326.
Sběr na uvláčeném opršelém poli. 3 lidé cca 10 min.
B: D.LATÉNSKÁ ?; ~ 566-574; nál. keramika.
C: PŘECHOD RS.4-VS.l; n.v. 566-574; nál. keramika.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: n.v. 566-574; nál. keramika.
LIT. ARÚ Praha 1147/96.
---
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ULOŽ M Český Krumlov, 36/94.
ZAPS Ernée M.
417 CHVALŠINY , okr.Český Krumlov
AKCE Ernée M. Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ÚAPPSČ); 1994 (21.V.); povrchový sběr.
LOK O Pole sbíhající k J, Z od hřbitova, S od Chvalšinského potoka.
PIAN 49/0/3; ZM10 32-21-24: koor. 040:055.
POZN Sběr na málo uvláčeném opršelém poli (hlína místy sytě černá), 4 lidé cca 1 hod.
KOMP B: MLADŠí D.BRONZOVÁ: akt. sídlištní; n.v. 560-575: nál. keramika_
---- C: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; ~ 560-575; nál. keramika.
F: PRAVĚK: n.v. 560-575; nál. keramika - přesleny.
O: HRADIŠTNÍ OBO.; ~ 560-575; nál. keramika.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; n.v. 560-575; nál. keramika.
G: STŘEDOVĚK; ~ 560-575; nál. keramika - přesleny.
A: VS-NOVOVĚK; ~ 560-575; nál. keramika.
LIT. ARÚ Praha 1152/96.
ULOŽ M Český Krumlov, 33/94.
ZAPS Ernée M.
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CHVALŠINY . okr.Český Krumlov
Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ÚAPPSČ); 1994 (21.V.); povrchový sběr.
Pole sbíhající k J, Z od hřbitova, S od Chvalšinského potoka.
46/0/3; ZM10 32-21-24; koor. 043:037.
Sběr na opršelém málo uvláčeném poli. 2 lidé cca 15 min.
A: PŘECHOD RS.4-VS.1; n.v. 560: nál. keramika.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 560; nál. keramika.
ARÚ Praha 1151/96.
M Český Krumlov, 33/94.
Ernée M.

419 CHVALŠINY , okr.Česk ý Krumlov
[900]
AKCE Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ÚAPPSČ); 1994 (21.V.); povrchový sběr • .
LOKO SVod obce, SZ od silnice Chvalšiny - Brloh, rovina v pramenné pánvi na rozvodí Borové a Kucovského
potoka.
PIAN 48/0/3; ZM10 32-21-24; koor. 205:132.
POZN Sběr na uvláčeném opršelém poli, 3 lidé 15 min.
KOMP C: PRAVĚK; n.v. 605-610; nál. keramika.
---- A: VRCHOLNÝ-sTŘEOOVĚK 1: ~ 605-610; nál. keramika.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: n.v. 605 -610; nál. keramika.
O: STŘEDOVĚK: ~ 605-610; nál. keramika.
LIT. ARÚ Praha 1149/96.
ULOi M Český Krumlov, 35/94.
ZAPS Ernée M.
420 CHVALŠINY , okr.Česk ý Krumlov
AKCE Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ÚAPPSČ); 1994 (21.V.); povrchový sběr.
LOKO SVod obce, SZ od silnice Chvalšiny - Brloh, svah k JV, pravý břeh bývalého levobř.přítoku
Kucovského potoka.
PIAN 47/0/3; ZM10 32-21-24: koor. 190:122.
~ Sběr na uvláčeném opršelém poli, 3 lidé cca 30 min.
~ A: PRAVĚK (halštat 1); ~ 600-605; nál. keramika.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; n.v. 600-605; nál. keramika.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; ~ 600-605; nál. keramika.
O: STŘEDOVĚK: ~ 600-605: nál. keramika; kámen - brousek.
LIT. ARÚ Praha 1150/96.
ULOi M Český Krumlov, 34/94.
~ Ernée M.
421

[909]

CHÝNOV , okr . Praha-západ
[033]
J. (M Roztoky); 1993 (18.V.); plošný odkryv.
~ Pole nad statkem čp.7, V od objektu.
~ 197/P/1; ZM10 12-24-01; koor. 233:132 239:135 248:115 237:117.
~ Předstihovým výzkumem v pískovně bylo zjištěno 27 objekt~ (26 sídlištnfch a 1 hrob), sondál v
severní části skryté pLochy byla negativní.
KOMP A: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště; ~ 234-243; obj. chata zahl. (2), jáma
zásobní (1), chata k~l. (1), jáma (1), hrob-kostrový (1), stavba k~l. (2), jamka k~lová (xx); nál.
keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx); hlína - 1 cívka; kosti lid. - (x).
~ Vojtěchovská
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LIT. ARŮ Praha 742/94, 743/94.
M Roztoky, sine.

ULOZ

JARONÍN , o.Brloh , okr.Česk ý Krumlov
Ernée M.,Militký J. (M Č.Krumlov,JČM); 1994 (19.V.); povrchový sběr.
Hrad Kuklov, S svah pod vlastním hradem směrem k budovám zaniklého kláštera.
28/0/2; ZM10 32-21-13; koor. 388:141.
Sběr na severním svahu skalního bradla s poz5statky zdiva hradu, 3 lidé cca 15 min.
A: D.HALŠTATSKÁ; n.v. 726; nál. keramika.
ARŮ Praha 1153/96.
ULOZ M Český Krumlov, 32/94.
ZAPS Ernée M.
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[808]

JARONÍN , o.Brloh , okr.Český Krumlov
[755]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (l.IX.); povrchový sběr/náhodný nález při terénním zásahu.
JJZ obce na levém břehu říčky Olešnice, cca 225 m od jejího toku na mírně k J sbíhajícím svahu.
50/0/3; ZM10 32-21-14; koor. 068:352.
V r.1976 při svádění jednoho z levobřežních přítok5 Olešnice do trubek narazil bagrista v hloubce
cca 1,5 m na velké kusy keramických nádob. Jednalo se většinou o horní části nádob, z nichž bylo
vyzvednuto velké množství "asi dvě tašky". Nálezy byly v roce 1977 předány do NM Praha, v současné
době jsou nezvěstné. 1 střep (okraj tuhové zásobnice) byl r.1994 předán do M Český Krumlov
pracovníky okr.úřadu v Českém Krumlově. Při následné revizi lokality dne 1.9.1994 bylo na místě
nalezeno několik dalších keramických zlomk5 (pravděpodobně poz~statky bagrování).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 590-595; nál. keramika.
liT _ ARŮ Praha 1156/96.
-----ULOŽ M Český Krumlov, 30/94.
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JAVORNÁ , o.Bochov , okr.Karlovy Var y
[920]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (20.VIII.); stavebně historický pr5zkum.
Zámek Javorná.
15/B/1; ZM10 11-23-15; koor. 226:310.
Zámek Javorná je dosavadní literaturou považován za novostavbu z 18.stol. Pod opadaným nárožím
barokní zámecké kaple je však patrno nároží armované velkými kvádry, přes něž je barokní fasáda
plentována.
KOMP A: VS-NOVOVĚK ? (18.stol.); akt. sídlištní; areál zámek; n.v. 680; objl d5m zděný (1), kaple (1) .
LIT. ARŮ Praha 4755/94.
JEDLOVÁ , okr.Děčín
[74n
Štika J.; 1995 (28.V.); povrchový sběr.
Soutok dvou lesních pot~čk5 na J úpatí Jedlové, 100 m S od Hufského rybníka.
31/0/2; ZM10 02-24-09; koor. 336:184.
Povrchovým pr5zkumem bylo nalezeno místo zaniklé rolské sklářské huti (Rollhutte) o které se
tvrdilo, že v 19.stol. zmizela pod náspem železniční trati.
KOMP A: NOVOVĚK (též vs.2 ?); akt. výrobní; areál samostatný; ~ 540; objl pec-sklo; nál. keramika zlomky (x), zlomky pánví (xx); sklo - kapičky, sklovina (x); kámen - přepálený (xx).
LIT. ARŮ Praha 2749/95.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most.
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JELMO ,

okr.České Budě j ovice

[029]

D. (České Budějovice); 1993 (III.); povrchový sběr.
Pole u Měšfanova statku.
52/0/2; ZM10 22-44-24; koor. 206:063.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 520; nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 520; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 6326/94.
UlOi JČM České Budějovice, A 24878-24881 .
ZAPS Zavřel P.
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Kovář

JELMO ,

okr.České Budě j ovice

[045]

Kovář

D. (České Budějovice); 1993 (III.); povrchový sběr.
V lese JV od návrší Vávra.
47/0/2; ZM10 22-44-24; koor. 306:131.
Namátkové sběry v okolí slovanského mohylníku Červený Ůjezdec-Vávr5v vrch.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 503; nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 503; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 6326/94.
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ULOŽ JČM České Budějovice, A 24878-24881.
P.

~ Zavřel

JELMO , okr.České Budě j ovice
[036]
Kovář D. (České Budějovice); 1993 (111.); povrchový sběr.
Zahrada u domu čp.16.
51/0/2; ZM10 22-44-24; koor. 199:062.
Namátkové sběry v okolí slovanského mohylníku Červený Ůjezdec-Vávr5v vrch.
A: RANÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 514; nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídLištní; areál sídliště; n.v. 510-520; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 6326/94.
-----ULOŽ JČM České Budějovice, A 24878·24881.
ZAPS Zavřel P.
428
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

429 JELMO , okr.České Budě j ovice
AKCE Kovář O. (České Budějovice): 1993 (III.): povrchový sběr.
hQfQ 500 m JV od vsi.
PIAN 53/0/2; ZM10 22-44-24: koor. 240:050.
POZN Namátkové sběry v okolí slovanského mohylníku Červený Újezdec-Vávr5v vrch.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 525: nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3: akt. sídlištní; areál sídL iště: n.v. 525; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 6326/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24878-24881.
ZAPS Zavřel P.

[053]

430 JEMNICE , okr. Tachov
[809]
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň): 1993 (27.111.): vizuální pr5zkum.
LOKO Levý břeh Suché, na svahu svažujícím se k SV, cca 250 m JV od Kozího vrchu (kóta 481).
~ 40/L/2; ZM10 11-43-12: koor. 214:202 207:189 229:199.
POZN Pr5zkumem zjištěny rozsáhlé větvené zbytky úvoz5. pr5měrná hloubka cca m. Jejich část blíže k
potoku zaměřena, zbytek skryt v hustém mlází. Předpokládaná souvislost s pr5během tzv.Norimberské
stezky.
~ A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný: .!l.:.:!=. 460-474; obj. cesta.
~ ARŮ Praha 1813/94, ZČM PLzeň 391/93.
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JENIŠUV ÚJEZD . okr.Teplice
NZ [338]
Bubeník J. (ARÚ Praha); 1978 (2.polovina r.1978); plošný odkryv.
Poloha 14b. Při SZ okraji likvidované obce u křižovatky silnic do Liptic a Braňan.
189/P/1; ZM10 02-32-21; koor. 425:137427:134424:130421:130421:132.
Předstihový záchranný výzkum. skryté plochy na předpolí dolu. Naleziště na SZ okraji likvidované obce
zkoumáno v rámci pr5zkumu povodí Lomského potoka. V roce 1978 odkryto 36 objekt5.
~ A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební: areál samostatný: ~ 223-226: obj. hrob-kostrový (1); nál. kosti
lid. - (x); keramika - zlomky (x).
B: O.LATÉNSKÁ B; akt .• pohřební; areáL samostatný: .!l.:.:!=. 223-226: obj. hrob-kostrový (9); nál. kosti
lid. - (x): bronz - 1 zlomek, 2 .náramky, 1 spona: mazanice - zlomky (x): železo - zlomky (x):
uhLíky - (xx); keramika - zlomky (x).
E: PŘECHOD RS.4-VS.1: akt. sídlištni; areál sídliště rovinné; .!l.:.:!=. 223-226; obj. jáma (1), jímka
(1): nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - (xx): uhlíky - (x).
O: HRADIŠTNÍ OBO.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 223-226: obj. jáma (x): nál. kosti
zv. - (x); keramika - zlomky (xx): mazanice - zlomky (x): uhlíky - (x).
C: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.2-rs.4): akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: n.v. 223-226: obj. jáma
zásobní (x), žlab (1), jáma (x), pec (x), chata zahL. (x), jamka k6lová (x); nál. keramika zlomky (xxx), 1 přesLen: mazanice - zLomky (xx); uhLíky - zLomky (xx); struska - zlomky, kusy:
kámen - žernov (x), brousek (x): železo - zlomky (x): hlína - zLomky pražnic (x): škeble - zLomky
(x): kosti zv. - zlomky (XXX).
hl! Bubeník J., Velímský T. 1986, 42-49 (ASM 15): Bubeník J., Velímský T. 1985, 127-129
(Archeologičeskije izucenija ••• 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg.): ARÚ Praha NZ 3819192.
ULOŽ ARÚ Most, 4-38/78.
432 JENIŠUV ÚJEZD , okr.TepLice
NZ [211]
AKCE Bubeník J. (ARÚ Praha): 1979: plošný odkryv.
LOKO U křižovatky do Liptic a Braňan.
~ 189/P/1; ZM10 02-32-21: koor. 425:137427:134 424:130 421:130 421:132.
~ Pokračování výzkumu z roku 1978 při SZ okraji likvidované obce v rámci pr6zkumu povodí Lomského
potoka. Odkryto 89 objekt5 sídlištního a výrobního charakteru. Výzkum plochy pokračoval; v letech
1980,1981,1983. Dnes je plocha skryta (deponie ornice) v těsném sousedství hrany hnědouhelného dolu
Bílina.
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KOMP A: ÚNĚTI~KÁ ~.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 223'226; nál. keramika - zlomky (x).
B: D.LATENSKA (mladší); akt. pohřební: ~ samostatný; ~ 223-226: obj. hrob-kostrový (4); nál.
keramika - zlomky: bronz - 1 spona, 1 náramek; železo - 2 spony, 2 kruhy; kosti lid. - zlomky (xx);
uhlíky; švartna - 1 náramek; mazanice - zlomky (x).
C: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 223-226; obj, jáma (x), jamka k~lová (x), chata
k5l. (1); nál. keramika - zlomky (xx); uhlíky; kámen; struska: kosti zv. - zlomky (xx).
O: RANÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 223-226; obj. jáma (x), jamka k5lová (x):
nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky: mazanice - zlomky (x).
E: RANÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 223-226: obj, jáma (x), jamka k5lová (x):
nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky: mazanice - zlomky (x).
F: RANÝ STŘEDOVĚK 3: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 223-226; obi. jáma (x), jamka k5lová (x):
nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky: mazanice - zlomky (x).
G: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní-výrobní: areál sídliště: n.v. 223-226; obj, jáma (x), jamka
kfilová (x), pec (x); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); uhliky; mazanice zlomky (x): struska - kusy (xx).
I: PŘECHOD RS.4-VS.l: akt. sídlištní-výrobní: areál sídliště; n.v. 223-226; obj. ' jáma (x), jamka
kfilová (x), pec (x): nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx): uhlíky: mazanice zlomky (x); struska - zlomky (x).
H: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.2-rs.4): akt. sídlištní-výrobní: areál sídliště: n.v. 223-226: obj, pec (x),
jamka k5lová (x); nál. struska - kusy (x); hlína - pražnice; kámen - žernov, brousek; dřevo zlomky (x).
J: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 223-226; obj. jáma (x); nál. dřevo zlomky (x); keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky (x): uhlíky.
K: NOVOVĚK: n.v. 223-226; obi. jáma (?).
LIT Bubeník J., Velímský T. 1986, 42-49 (ASM 15); Bubeník J., Velímský T. 1985, 127-129
(Archeologičeskije izučenija ••• 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg.): ARÚ Praha NZ 2897/93.
ULOŽ ARŮ Most, 111/79 až 192/79-1.
433
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

JENIŠUV ÚJEZD , okr.Teplice
NZ [951]
Beneš J.,Blažek J. (ARŮ Most); 1984-1985; plošný odkryv; anal. osteologická.
Farská zahrada S od kostela.
14/0/2; ZM10 02-32-22; koor. 038:122.
Naleziště se nacházelo na severní terase Lomského potoka v bývalých zahradách obce poblíž tzv.
Farské zahrady (orientace svahu k jihu). Objekty se nacházely ve vzdálenosti cca 100 m od koryta
bývalého potoka. P~dní pokryv: černozem: Podloží: spraš. V současnosti je prostor terasy odtěžen
velkolomem hnědého uhlí (Bílina, dříve M.Gorkij). Komplex objekt5 3/84 patří do doby laténské,
stupeň LA, ostatní laténské objekty patří do stupň5 mladších. Sídliště je podstatnou částí řetězce
laténských objekt5 levobřeží Lomského potoka, který začíná na tzv. křižovatce (cca 3 polozemnice) z
laténského období a pokračuje v poloze "U hřbitova" (2-3 zemnice). Sídliště na Farské zahradě
představuje největší koncentraci laténských sídlištních objekt~ v prostoru středního toku Lomského
potoka.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 225; obj, chata zahl. (9), jáma zásobní (2),
jáma (4); nál. keramika - zlomky; železo; kosti zv. - zlomky.
LIT. ARÚ Praha NZ 1035/94.
ULOž ŮAPPSZČ Most, 101-108/84, 76-79/84.
ZAPS Brnič Ž.
434 JENIŠUV ÚJEZD , okr.Teplice
NZ [216]
AKCE Čech P. (ARŮ Most): 1993 (V.-VII.); plošný odkryv; anal. antropologická.
~ J od obce, ppč.519 a 532.
PIAN 205/P/l; ZM10 02-32-21; koor. 452:105 450:095 446:090 442:089 440:092 440:102.
POZN Předstihový záchranný výzkum na ploše určené k odtěžení spraší před postupujícím povrchovým dolem
"Bílina". Plocha byla zbavena p5dního pokryvu scraperem již v roce 1992. Výzkum za uvedený rok
navázal na sezónu 1992 (výkopce J.Beneš). Na celé ploše se prozkoumalo celkem 18 únětických hrob5, z
toho 12 soustředěných do skupinového pohřebiště s nálezy bronzových jehlic a náramkfi, jantarových
korál5 a jedné zlaté kličkovité záušnice. Zbylé hroby byly rozptýleny po ploše nebo soustředěny do
dvojic (s nálezy keramiky). Výzkumem bylo zjištěno více objekt5 považovaných za sídlištní s
ojedinělými zlomky únětické keramiky na povrchu a ve dvou případech se sídlištní keramikou kultury
šň5rové keramiky ve výplni (jen dva zlomky typické). Byl prozkoumán p5dorys domu s k5lovými jamkami
po obvodu pocházející z období stěhování národ5. Ke stejnému období byly přiřazeny 2 jámy
nacházející se poblíž. Celkem bylo nalezeno 53 objekt5, ne však u všech se podařilo zjistit kulturní
příslušnost nebo funkci.
KOMP A: K.ŠŇUROVÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 224-229; obj. jamka k5lová (x), jáma (x);
nál. keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky; kámen-ši - zlomky (x).
B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště; ~ 224-229; obj. hrob (18), jáma (x),
jamka k5lová (X)i nál. keramika - zlomky (xx); kámen-ši - zlomky (x) - křemenec; jantar - korálky;
kosti lid. - (xx); zlato - záušnice; mazanice - zlomky; bronz - jehlice, dýka, náramek.
C: D.STĚHOVÁNÍ NÁRODU; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 224-229: obi. chata k5l. (1), jáma (1);
nál. keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky; kosti zv. - zlomky (xx); škeble; hlína - závaží.
O: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 224-229; obi. jáma (X)i nál. kosti zv. - zlomky
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LIT.
ULOŽ

(xx); mazanice - zlomky; keramika - zlomky (xx)_
3728/93.

ARŮ Praha NZ 2953/93,
ŮAPPSZČ Most, sine.
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JENŠTEJN , okr.Praha-východ
[830]
Turek J.,Křivánek R. (ARŮ Praha); 1994 (20.VIII.); geofyzikální prBzkum/plošný odkryv.
Výkop a skrývka pro kanalizaci S od silnice z Vinoře do Radonic.
223/0/1; ZM10 12-24-10; koor. 042:008.
Magnetometrický pruzkum byl proveden na části skryté plochy k efektivnějšímu postupu archeologických
prací. Proměřena byla plocha 30x15 m v síti O,5xO,5 m. Na ploše byly zaregistrovány plošně omezené
výrazné (5) i méně výrazné (1-2) anomálie X-XOnT. Pozdějším archeologickým výzkumem byla v jejich
místech odkryta zahloubená dna jam místy proložená mazanicí (anomálie 1-3), anomálie 4 i přes
povrchový výskyt mazanice byla jiného pBvodu, anomálie 5 byla recentního pBvodu (halda po skrývce).
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ (2.-3.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 235; obj. jáma (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (ll.stol. ?); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 235; obj. jáma (x) .
LIT. ARŮ Praha 2576/95, NZ 1818/95.
ZAPS Křivánek R.
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JENŠTEJN , okr.Praha-východ
NZ [841]
Turek J. (ARÚ Praha); 1994 (VI.-IX.); geofyzikálni pruzkum/plošný odkryv.
Výkop pro kanalizaci S od silnice z Vinoře do Radonic.
186/P/li ZM10 12-24-10; koor. 031:012042:010054:000 051:000 042:007030:010.
D: K.ŠŇUROVÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 235-238; nál. keramika - 1 zlomek zdobené
zásobnicové nádoby.
C: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 235-238; obj. jáma (5); nál. kosti zv. - zlomky
(xxx); keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xxx).
A: D.STĚHOVÁNÍ NÁRODU (l.čtvrt. 6.stol.): akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 235-238: obj. jáma
(6), chata zahl. (1), pec (1); nál. keramika - zlomky (xxxx), 2 nádoby, korálek; kámen - brousek
(x); sklo - korálek; bronz - artefakt, ucho vědra (import z římských provincií), 2 spony (1 typu
Ozingell).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.stol.): akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 235-238; obj. jáma (1), pec
(1); nál. kosti zv.; keramika' zlomky (xx).
hlI Turek ~995, 91-92 (AR 47): Droberjar E., Turek J. 1996 (Neue Beitrage ••• , Spisy AŮ ·Brno); ARŮ
Praha NZ 1818/95, 2576/95.
ULOŽ M Brandýs nad Labem.
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JEŘICE , okr.JiČín

[023]

Ulrychová E. (M Jičín): 1995 (10.V., 26.V.); orientační zjištění.
Naleziště 4. poloha U mlýna, ppč.264-267.
183/P/2; ZM10 13-22-06; koor. 099:274 107:280 109:279 101:270.
Neohlášené zemní práce, odtěžena část sídliště z mladší doby kamenné a starší doby železné.
odtěžené ploše (fy Kamenocentrum Hořice), opakovaně keramika kultury vypíchané a kultury

Sběr

na

slezskoplatěnické.

KOMP A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 280-282; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
B: SLEZSKOPLATĚNICKÁ HaC-D; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 280-282; obj. vrstva (1):
nál. keramika - 1 zlomek; kámen - zlomek zrnotěrky.
LIT. ARŮ Praha 5425/95, 1483/62, 1484/62, 325/64.
ULOZ M Jičín, 6/95, 19/95.
438 JESENICE , okr.Příbram
[220]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (4.IV.); vizuální prBzkum/stavebně historický prBzkum/povrchový sběr.
LOKO Hrad Zvěřinec, na vrcholu dominantního kopce.
~ 4/B/l: ZM10 22-22-18; koor. 083:201.
POZN Hrad byl založen v prBběhu 14.století, zanikl v 15.století. Celá dvoudílná dispozice je velmi dobře
čitelná. Níže položené předhradí na čelní a bočních stranách opevňuje mohutný vyzděný příkop.
Všechny 3 zmíněné strany byly lemovány rozměrnými budovami. V prostoru nádvoří jsou patrny zbytky do
skály zasekaného objektu a velká hromada z něj vyházeného kamene, zřejmě připraveného k dalšímu již
nerealizovanému použití. Menší výše položené jádro obsahovalo na nejvyšším bodě zřejmě dřevěnou
věžovitou stavbu a dále v nižší úrovni do skály zasekaný objekt. Ke zděné obvodové hradbě směrem ven
na vstupní straně přiléhal dvouprostorový objekt, v jehož konstrukcích hrálo dle nálezB mazanice
značnou roli dřevo. Pořízen terénní·náčrt a fotodokumentace. Sběrem získán materiál datovatelný do
15.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 542; obj. příkop (x), věž (?), destrukce,
hradba (x), dBm zděný (x); nál. keramika - zlomky (x); mazanice.
LIT. ARÚ Praha 996/69.
ULOŽ ARŮ Praha.
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JETENOVICE , okr.Klatovy
[826]
J. (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
Levý břeh Březového potoka, 1150 m SZ od středu obce.
14/0/2; ZM10 22-13-25; ~ 453:232.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; ~ sídliště rovinné; ~ 486; nál. keramika - zlomky

LIT.

ARŮ

440
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

JEVANY , okr.Kolin
Valentová J. (M Kolin); 1995 (9.-20.IX.); orientační zjištěni.
Stavba tepelného hospodářství v areálu firmy Sevac na S okraji osady Bohumil.
93/P/2; ZM10 13-31-08; koor. 353:024 353:009 357:009 357:024.
Archeologický dohled při zemních pracech s negativním výsledkem, zcela intaktní.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 406-408.
ARŮ Praha 252/96.
--

H~rková

(x) •

Praha 2440/94.

ULOž M Klatovy, 151/93.

[236]
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JICKOVICE , okr.Písek
[911]
Frčhlich J. (M Písek); 1995; povrchový sběr.
Polní traf Lhotka J od Jickovic, nad prameništěm potoka.
34/0/1; ZM10 22-23-14; koor. 172:123.
Dosud neregistrovaná zaniklá středověká ves Lhotka. 2 naorávané objekty.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 402; nál_ keramika zlomky (xxx); mazanice - zlomek. - bl! Frčhlich J. 1996 (Dvě zaniklé středověké vesnice ve středním Povltavf, MaVP); ARŮ Praha 5530/95.
ULOŽ M Písek, A 11585-11588.
442 JičíN , okr.JiČín
[829]
AKCE p.Singrová; 1979 (24.X.); povrchový nález.
lOKO Zahrada čp.419, Čelišova ul.
PIAN 34/0/1; ZM10 03-43-16; koor. 220:168.
POZN Sběr při rytí. Plocha zahrady je součástí velkého sídliště kultury lineární a vypíchané. Sídliště
zachyceno opakovaně při stavbách v ul.Čelišově a v areálu Okresni nemocnice. Nálezy z čp.419 uloženy
1979-1994 u Dr.V.Mouchy v AŮ Praha. Nyní předány do M JiČin.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER. (lineární mladší); akt. sidlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 285; obi, vrstva
(1); nál. keramika - zlomky ex).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 285; nál. keramika - 1 zlomek.
C: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; n.v. 285; nál. keramika - zlomky (x)-.O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištni; n.v. 285; nál. keramika - zlomky ex).
E: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 285.
bl! Ulrychová E. 1993, 37 (Zpravodaj KMVČ 19); AAUPraha 593/95, NZ m191.
ULOŽ M Jičín, 52-53/94_
~ Ulrychová E.
443

JičíN , okr.JiČín

~

1 (1); 1981; nedokumentovaná akce.

[730]

hQfQ Valdické předměstí, ul. Železnická, ppč.295/9,10, budova Statistického úřadu.
PIAN 3/B/1; ZM10 03-43-16; koor. 221:163.
POZN Z výkopu pro budovu Statistického úřadu v Jičíně, ul.Železnická ppč.295/9,295/10. Materiál předaný
do AŮ Praha (dr.Moucha), vrácen zpět a uložen do archeologické sbfrky M Jičín.
~ A: K.LINEÁRNí KER. (mladší); akt. sídlištní; areál sídLiště rovinné; ~ 284; obi, jáma (3); nál.
keramika - zlomky (x); keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 1 (Z.pol. 16.stol.); akt. sídlištní; areáL město; ~ 284; obi, vrstva (1); nál.
mazanice - zlomky (x); keramika - zlomky (x); kosti zv •• zlomky (x).
bl! Vokolek V., Sigl J. 1984, 45 (Výzkumy v Čechách 1980-81); ARŮ Praha 5427/95, NZ 772/91, m191,
593195.
ULOŽ M Jičín, 1/95.
~ Ulrychová E.
444

JičíN , okr.JiČín

~

Ulrychová E. (M Jičín); 1990 (8.X-21.XI.); vertikální řez.
Plynovod v ul. Bolzanova a Jarošova. Maximálnf hloubka 160 cm.
87/l/2; ZM10 03-43-16; koor. 197:180 210:177 218:179 253:218.
A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNÍ; n:v:-281-308.
ARŮ Praha 1854/95.
--

lOKO
PIAN
KOMP
lIT.

[213]
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JičíN , okr.JiČín

[208]

Ulrychová E. (M Jičín); 1990 (8.X-21.XI.); vertikální řez.
Plynovod v ul. Foerstrova a Smetanova. Maximální hloubka 160 cm.
86/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 200:209 219:179 237:160.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 282-289.
~ ARŮ Praha 1854/95.
446 JIČÍN , okr.JiČín
[847)
AKCE Prostředník J. (M Turnov); 1991 (30.VI.); orientační zjištěni.
LOKO Tylova ul. před čp.515, rýha pro plynovod.
PIAN 40/L/l; ZM10 03-43-16; koor. 215:157 213:140.
POZN Sběr na hromadách vytěžené hlíny z výkopu pro plynovod před čp.515 Tylova (objekt 1/1990) a z rýhy
pro plynovod. Soubor nález~ keramiky, zlomk~ skla a železného hrotu z období před požárem r.1589.
Rozlišeny nálezy pod krami mazanice a v nich nalezené.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (před 1589); akt. sídlištní; areál město; ~ 284; obj. vrstva (2); nál. keramika zlomky (xx); mazanice - kry (x); sklo: železo.
LIT. ARŮ Praha 610/95, NZ 237/92.
ULOŽ M Jičín, 92-93/94.
ZAPS Ulrychová E.
447 JIČÍN , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (26.-27.V.); vertikální řez.
LOKO Optický kabel z Valdštejnova nám., ul. Smiřických a 17.listopadu (pro
cm.
PIAN 80/L/l: ZM10 03-43-16; koor. 200:135 201:120 213:121 213:118 216:111.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 270.
LIT. ARŮ Praha 1859/95.

[813]
Komerční

banku). Hloubka 80

JičíN , okr.JiČín

[745]
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Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (27.1.-27.11.): vertikální řez.
Plynovod v ul. Kukulova, S.Čeňka a Janáčkova. Maximální hloubka 160 cm.
79/L/l; ZM10 03-43-16: koor. 217:214 230:191 249:171.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 288-290.
ARŮ Praha 1857/95.
--

449
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (6.-31.VIII.): vertikální řez.
Plynovod z ul. Kukulovy alejí lip k sídlišti U stadionu. Maximální hloubka 3 m.
73/L/1; ZM10 03-43-16: koor. 250:169 283:193 287:189 .
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 290.
ARŮ Praha 1862/95.

JIČÍN , okr.JiČín

[705]

450 JIČÍN , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. CM Jičín); 1990-1992 CIX.-X.1990: 6.VIII.1992): vertikální řez.
LOKO Pravobřeží Cidliny, poloha Valcha a její okolí. Kanalizační sběrač z města k ČOV.
~ 82/L/2; ZM10 03-43-21; koor. 216:483 220:477 212:452 232:402 237:380 243:353.
POZN Max.hloubka 2,80 m.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 270.
~ ARŮ Praha 1853/95.

[741]

451 JičíN , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (4.VI.)i vertikální řez.
LOKO Ul. Přátelství (Nové Město), plynová přípojka. Maximální hloubka 180 cm.
PIAN 81/L/2: ZM10 03-43-21: koor. 202:405 218:380 217:360 237:360 241:351.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 272.
~ ARŮ Praha 1860/95.

(737)
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JičíN , okr.JiČín

[159]

Ulrychová E. CM Jičín); 1991-1992; vertikální řez.
Výkop pro kabely v ul. Tyršova a Čechova.
88/L/2: ZM10 03-43-16; koor. 253:090 281:160.
V roce 1992 max.hloubka 80 cm. Týká se ulice U trati a náměstí Václava Čtvrtka.
~ A: ,NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 275-288.
LIT. ARU Praha 1856/95.
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JIčíN , okr.JiČín

Ulrychová E. (M Jičín); 1991-1992; vertikální řez.
Výkop pro kabely v ul. Vrchlického a Kosmonaut~.
89/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 241:155 275:142 283:139 296:140.
V roce 1992 max.hloubka 80 cm. Týká se ulice V trati a náměstí Václava
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 271-280.
ARŮ Praha 1856/95.

[204]

Čtvrtka.

JičíN", okr.JiČín
[707]
Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (6.-22.IX.); vertikální řez.
Výkop pro plynové vedení ul. Jiráskovou v ploše zasypaného příkopu středověkého městského opevnění.
114/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 200:159 217:159 222:153.
Zachycen "Valdštejnský horizont", tj.terénní zásahy z období 1625-1634 v souvislosti se zasypáním
městského příkopu opevnění. Z této vrstvy v hl.140-160 cm keramika, zl.kachl~, zvířecí kosti a
železný hřebík. Nad touto úrovní nálezy z 2.pol.17.stol.a 18.stol. Ojediněle střepy 15.-16.stol.
KOMP C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 278; nál. keramika - zlomky (X).
A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 278-284; obj, vrstva (1); nál. keramika - zlomky
(xx); kosti zv. - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 278; obj, vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx);
kosti zv. - zlomky (x); želez~ hřebík.-LIT. ARŮ Praha 5426/95.
ULOŽ M Jičín, 41-46/95.
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JIČÍN . okr.JiČín
[956]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (20.V.-12.VII.); orientační zjištění.
Dv~r čp.6, Valdické předměstí.
59/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 213:137 222:136.
Hloubení základ~ pro novostavbu výrobny cukrovinek. Do hloubky 3,5 m zjištěny požárové vrstvy z let
1681,1768,1834. Profily mnohonásobně porušeny zásahy v 19. a 20.století.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 288; objl vrstva (x); nál. keramíka - zlomky (x);
keram.stav. - zlomky kachl~ (x); kosti zv.; sklo - zlomky; struska.
LIT. ARŮ Praha 2205/94.
ULOŽ M Jičín, 24/93-50/93.
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ULOž
457
~
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LIT.

ULOZ

JičíN . okr.JiČín

[01n

Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (17.VIII.); orientační zjištění.
J nároží pensionu na křížení ul. Dlouhé a Sokolovské (Nové Město).
64/B/1; ZM10 03-43-16; koor. 188:060.
Výkopem pro elektrický kabel porušen objekt, část keramiky z hromad vytěžené hlíny .
A: NOVOVEK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 271; objl jáma (1); nál. keramika - zlomky (x).
ARŮ Praha 2203/94.
M Jičín, 9/93.
JIčíN , okr.JiČín
[838]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (4.X.-25.X.); vertikální řez.
Nám. J.A.Komenského a ulice Boženy Němcové.
68/L/1: ZM10 03-43-16; koor. 199:160 187:155_
Výkop pro plynové vedení, zachycena destrukce z objekt~ zbořených na příkaz Albrechta z Valdštejna
po r.1625. Z hloubky 100-120 cm zlomky keramiky.
A: NOVOVEK 1 (před r.1625): akt. sídlištní; areál město; ~ 276; obil vrstva, destrukce; nál.
keramika - zlomky (x).
ARŮ Praha 2206/94.
M Jičín, 75/93.

458 JičíN . okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (13.-24.VIII.); orientační
LOKO Plynovod v ul. Dlouhá, V okraj.
~ 72/L/1; ZM10 03-43-16: koor. 195:061 195:043.
KOMP A: NEGATIVNí ZJIŠTENÍ; ~ 270.
LIT~ ARŮ Praha 1866/95.

[710]
zjištění.

459 JIčíN . okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1993 (24.VIII.-18.IX_): povrchový sběr/vertikální řez.
LOKO Ul. Textilní v celé délce až ke křižovatce s ulicí Hradeckou (nový název ulice).
~ 67/B/1: ZM10 03-43-16; koor. 312:074.
~ Výkop pro plynovod "Marečkovou cihelnou", polykulturní (téměř zničenou) lokalitou.
87

[945]

Sběr

v okolí

začátku výkopu u čp.430.
KOMP A: PRAVĚK 1; n.v. 270; nál. keramika· 1 zlomek.
- - B: HRADiŠTNÍ Diiii":"; n.v. 270; nál. keramika· 2 zlomky.
D: NOVOVĚK; akt. sídlištní; ~ 270; nál. keramika· zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2204/94.
ULOž M Jičín, 7193, 8/93.

460 JIČÍN . okr.JiČín
(847]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (5.X.); orientační zjištění.
lOKO Vjezd ke garáži ve Foersterově ulici čp.596.
PIAN 65/B/1; ZM10 03·43·16; koor. 222:184.
POZN Ve výkopu pro vodovodní potrubf (havárie) zjištěna tmavošedá vrstva (hl.80-100 cm) s hrudkami
mazanice. Na hromadě vytěžené hlíny sebrán zlomek kachle. Okraj rozsáhlého sídliště z mladší doby
kamenné.
KOMP A: NEOLIT NEURČ. ? (ne.lin 1); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 290; obj. vrstva; nál. mazanice.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 290; nál. keram.stav •. zlomek kachle.
LIT. ARŮ Praha 2202/94.
ULOž M Jičín, 10/93.
JIČÍN . okr.JiČín
[904]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (18.VIII.·17.IX.); vertikální řez.
Z část Palackého ulice (dříve Panská) v celé délce ulice.
69/L/1; ZM10 03·43·16; koor. 200:159 200:144.
Výkop pro plynovod. Zachycen vodovod z počátku 30. let 17.století (Valdštejn), objekt z 2.poloviny
13.století, před čp.62, objekt z 1.polovíny 17.století před čp.99. Stopy po mincovně Albrechta z
Valdštejna v blízkosti domu čp.64 (Sladkovského ulice).
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištnf; areál město; n.v. 280; obj. d~ zděný (1
2); nál. keramika - zlomky (x).
B: NOVOVEK 1 (1632 (vodovod»; akt. sídlištní-výrobní; areál město; ~ 280; obj. vodovod, jáma (1
1), m.zpracov.; nál. di'evo - vodovodní potrubí; keramika· 1 miska, zlomky (x); střfbro - zlomky z
mincovny; keram.stav. - zlomky kachle. (x); sklo - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 2207/94.
ULOž M Jičín, 62/93-74/93.
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462 JičíN , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1993; náhodný nález při terénním zásahu.
LOKO Žižkovo nám. čp.6.
PIAN 59/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 213:137 222:136.
POZN Dodatečně odevzdaný nález majitelem čp.6, Žižkovo nám. (J.Buchar) ze stavby v r.1993. Část
komorového kachle, dle nálezce ze stavby ve dvoře domu. Stavba byla sledována v roce 1993.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 284; nál. keramika - zlomek kachle.
~ ARŮ Praha 611/95, NZ 2205/94.
ULOZ M Jičín, 94/94.

[840]

ULOŽ
ZAPS

JičíN , okr.JiČín
(817)
Kracík P. (Jičín); 1994 (3.IX.); orientační zjištění.
Areál nemocnice, výkop pro kanalisaci od infekčního oddělení k ČOV.
65/8/1; ZM10 03-43-16; koor. 222:184.
Výkopem narušena jáma, z výplně získáno 8 střepEl. Opětovné narušení velkého sídliště kultury s
lineární keramikou (Jičín, Čel išova).
A: K.LINEÁRNÍ KER. (mladŠí stupeň); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 290; obj. jáma (1);
nál. keramika - zlomky (x); kámen - zlomky zrnotěrky (x); mazanice - zlomky (x).
Sigl J., Vokolek V. 1982 (Zpravodaj KMVČ 9/1); Sigl J., Vokolek V. 1984, 45 (Výzkumy v Čechách
1980-81); Ulrychová E. 1993, 37 (Zpravodaj KMVČ 19); ARŮ Praha 600/95, NZ 1850/81, NZ 926/85, NZ
771/91, NZ 773/91, NZ 2202/94.
M Jičín, 63-65/94.
Ulrychová E.

464

JIČÍN , okr.JiČín
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(809]

Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (29.IX. -30.X.); verti kálnf řez.
~ Kabelisace polohy Čeřovka (111.etapa). Prostor Z od ul. Foerstrovy. Hloubka výkopO 60 cm.
~ 78/L/1i ZM10 03-43-16; koor. 232:225 242:206 246:212 240:226.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 300.
~ ARŮ Praha 1882/95.
~

88

465 JičíN , o.JiČín , Valdice , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1993·1994 (25.X.1993·29.IX.1994); orientační zjištění.
LOKO Kanalizační sběrač Jičín - Valdice, podél trati ČSD, zahrádkářskou kolonií k okraji obory ve
Valdicích.
PIAN 77/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 285:096 322:181 330:179 331:185 338:172 380:189 407:222.
POZN Max.hloubka 330 cm. Zasaženo území v šíři až 12,40 m.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTENÍ: ~ 280.
~ ARŮ Praha 1870/95.

[730]

466 JičíN , okr. Jičín
[749]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1994 (21.11.); povrchový sběr.
LOKO Ppč.1643/3, místní část Sedličky.
PIAN 70/0/2; ZM10 03-43-16: koor. 368:270.
POZN Sběr na ploše zahrady s postavenou chatou (při řízení o odstranění stavby). Již známé sídliště z
doby železné (kultura slezskoplatěnická).
KOMP A: SLEZSKOPLATENICKÁ HaC·D; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300; nál. keramika - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVEK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300; nál. keramika - . zlomky (x).
LIT Waldhauser J. 1989 (Zpravodaj KMVČ 26/1): ARŮ Praha 580/95.
ULOŽ M Jičín, 2/94.
[9451
467 JičíN , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M· Jičín); 1994 (11.-12.V.); orientační zjištění.
LOKO S strana hradební zdi.
PIAN 74/L/2; ZM10 03-43-16; koor. 182:123 191:123.
POZN Sběr materiálu ze zeminy přihrnuté k severní straně hradební zdi. Stopy po požáru. v požárové vrstvě
keramika z pol.16.stol. Ostatní nálezy (sklo,keramika) z pr~běhu 16.stol. a období valdštejnského
(1.třetina 17.stol.). při západním okraji hradební zdi stopy po požáru a stavební aktivitě z
19.stol.
KOMP A: NOVOVEK (16. - 1.třetina 17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 274; obj. vrstva (2); nál.
keramika - zlomky (xx); sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 589/95.
M Jičín, 19-27/94.

ULOZ

468 JičíN , okr.JiČín
[841]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (11.-12.VII.); orientační zjištění .
LOKO Výkop pro plyn na Starém Městě. ul.Nerudova, Sladkovského a Na příkopech.
PIAN 76/L/1; ZM10 03-43-16; koor. 192:150 192:144.
POZN Orientační vzorkování výkopu v délce vždy celých ulic do hl.120-140 cm. V ul.Nerudově zachyceno
místo porážky dobytka zřízené pruskou armádou 30.6·.1866, níže odpad ze středověkých masných krá~.
Keramika 16.-17.stol. v kulturní vrstvě v ul.Nerudově a Sladkovského. Ulice Na příkopech bez nález~.
KOMP B: NOVOVEK 1 (konec 16.- 1.pol.17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 274-277; obj. vrstva
(1); nál. keramika - zlomky (xx); sklo - 1 zlomek.
A: NOVOVEK 2 (1866); areál město; ~ 274-277: obj. vrstva (1)i nál. kosti zv. - čelisti, zuby (x).
LIT. ARŮ Praha 591/95.
ULOZ M Jičín, 47-50/94.
JIčíN , okr.JiČín
[7221
Ulrychová E. (M Jičín): 1994 (17.VIII.)i vertikální řez.
Zámecký park J od budovy zámku (rezidence Smiřických), výkop pro plyn, ul. Lindnerova.
71/B/1; ZM10 03-43-16; koor. 202:128.
V hl.30-50 cm pod povrchem a v šíři téměř 15 m destrukce domu shořelého v polovině 14.stol. Velký
soubor keramiky, kachl~, ojedinělý zlomek kameniny a železný hřebík. 30 cm nad destrukcí horizont
stavby rezidence Trčk~ (a Smiřických) po 1487 a stavby zámku Albrechta z Valdštejna (1625-1634).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2 (pol. 14.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 276: obj. dřev.konstr.
(1); nál. keramika - zlomky (xxx): sklo - zlomky (x): železo - 1 hřebík: kamenina - 1 zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2 (konec 15.stol.): akt. sídlištní: areál město; ~ 276: obj. vrstva (1):
nál. keramika - zlomky (xx).
C7INOVOVĚK 1 (před 1607); akt. sídlištní; areál město; ~ 276; obj. vrstva (1): nál. keramika zlomky (x).
D: NOVOVEK 1 (1625 - 1634): akt. sídlištní; areál město: ~ 276: obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 599/95.
ULOZ M Jičín, 62/94.
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470 JIČÍN , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1994 (12.V.-30.VI.);
LOKO Žižkovo nám.

[850]
orientační zjištění.
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' PIAN 75/0/1; ZM10 03-43-16; koor. 219:138.
POZN Ůprava plochy Žižkova nám. na pěší zónu. Pokládání tras inženýrských sítí, celkem 3 montážní šachty
a přípojky k jednotlivým d~. Keramika z 13.stol. v druhotné poloze (okraj lokality Koštofrank).
Cesta z 15.-16.stol. (část štětovaná, část hafovaná), zasypaný příkop před hradbami (zrušen
1630-1633), zbytky zástavby před 1630, základy rezidence Adama Erdmanna Trčky. Terénní situací a
nálezy doloženy proměny tohoto prostoru od konce 15_stol. do smrti Albrechta z Valdštejna (1634).
Doplnění poznat kB z r.1992 (plynovod). Zjištěn již třetí dřevěný vodovod ze 17.stol_ v areálu města.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (před 1304): ~ Sídlištní-přemfstění zeminy: areál dvBr: ~ 284: nál.
keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní: areál město; ~ 284: obj. vrstva (1): nál. keramika zlomky (xx).
C: NOVOVĚK 1: akt. sídlištní: areál město: ~ 284; objl vrstva (1'), jáma (1); nál. keramika zlomky (xx): železo - podkova, hřebík, sekera: struska - zlomky (x); dřevo - 1 nástroj; dřevo zlomky plotu? (x): sklo - struska: kosti zv. - zlomky, rohy (xx); keramika - zlomky kachlB (x).
D: NOVOVĚK 1 (1625 - 1634); akt. sídlištní-komunikace-jiný druh aktivity: areál město: ~ 284:
obj. vodovod (1); nál. keramika - zlomky (xx); dřevo - vodovodní trubky, 3 fragmenty: železo spojovací trubka z dřevěného vodovodu: železo - sekera, hřebík, podkova: kBže - zlomky (xx) .
LIT. ARŮ Praha 590/95, NZ 521/93.
ULOž M Jičín, 28-46/94.
471 JičíN , okr.JiČín
[242]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1995 (1.-20.VI.): sondáž.
~ Při opravě jezuitské koleje v ulici Fortna.
PIAN 113/0/2; ZM10 03-43-16; koor. 188:154.
~ Provedeno vzorkování profilfi rýh pro inženýrské sítě a malých ploch šachet pro tyto sítě_
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál město; ~ 285: objl vrstva (2): nál. kamenina zlomky (x): keramika - zlomky (xx), zlomky kachlu (x).
B: NOVOVĚK: akt. sídlištní: ~ město: ~ 285: obj. vrstva (2): nál. keramika - zlomky (xx),
zlomky kachlu (x): kamení na - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5428/95.
UlOZ M Jičín, 22/95.
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JÍLOVÉ , okr.Praha-západ
NZ [723]
Tomášek M. (ARŮ Praha): 1995 (22.111.): ·sondáž.
Statická sonda v sakristii kostela sv.Vojtěcha_
123/B/1: ZM10 12-42-23: koor. 260:214_
Výkop a dokumentace po stavební firmě. Zjištěny 2 provděpodobně hrobové jámy starší než pozdně
gotická sakristie_
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. pohřební: areál město: ~ 380: obj. hrob (2): nál. kosti lid. - zlomky
(xx): keramika - zlomky .(x); keramika - 1 zlomek dlaždice.
LIT. ARŮ Praha NZ 3120/95.
ULOŽ M Jílové.

473 JÍLOVIŠTĚ , okr.Praha-západ
[019]
AKCE Durdík T. (ARU Praha): 1994 (l.V.): vizuální pruzkum/povrchový sběr_
~ Hradiště Humenská nad pravým břehem Berounky.
~ 111/0/1: ZM10 12-42-11: koor. 124:021.
POZN Povrchovým prBzkumem nebyly zjištěny žádné skutečnosti odlišné od dosavadních vědomostí ani
konstatována žádná narušení. Ve svahu horního ústí bočního příkopu za čelním valem byl nalezen jeden
hradištní střep a jedna čepel ze šedého baltského pazourku (skvrnitého, nepatinovaného).
KOMP A: NEOLIT NEURČ. ?: n.v. 246: nál. kámen-ši - čepel z baltského pazourku.
B: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní: areál sídl.výšinné opevněné: ~ 246: objl val (3), příkop,
cesta: nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 2033/94.
Ulož ARŮ Praha_
474 JÍLOVIŠTĚ . okr. Praha-západ
[001]
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha): 1994 (l.V.): vizuální prBzkum/povrchový sběr.
LOKO Hradiště zvané moderně Kazín na ostrožně nad Berounkou.
PIAN 110/0/1: ZM10 12-42-11: koor. 116:053_
POZN Dne 1_5_1994 jsem navštívil hradiště dnes zvané Kazín, dříve Hrádek, na skalnaté ostrožně nad levým
břehem Berounky. Dispozice je dvojdílná. V čele předhradí i jádra se nacházejí široké příkopy, za
nimi ani před nimi však není pozorovatelný žádný val či jiné fortifikace. Zadní část vykazuje četné
jámy a jámovité relikty. Jeden se nachází na boku za příkopem a další se kumulují ve střední a zadní
části. Protože zde kopal J.Axamit nelze rozhodnout, které relikty jsou pozBstatky jeho výkopB a
které historickou situací. Za A.Sedláčka byly obě části užívány jako pole a tento autor zmiňuje
četné kameny a maltu. Připomíná též na počátku 19.století ze země vyčnívající základy. Při
povrchovém prBzkumu nebyla žádná maltovina či kameny s maltou pozorovány a sběrem na svazích byla
90

získána pouze pravěká keramika. O existenci pravěkého osídlení není díky Axamitovým výkopBm pochyb.
Celkový habitus odpovídá spíše malému středověkému hradu či větší tvrzi (A.Sedláček spojoval
lokalit~ s tvrzí Bluk známou z písemných pramenfi). Lokalita si nesporně zaslouží další pozornost.
KOMP A: PR~VEK:_akt. sídlištní: areál sídl.výšinné opevněné; ~ 232; nál. keramika - zlomky (x).
B: .STREDOVEK ?: akt. sídlištní: areál hrad: ~ 232: obj. příkop (2).
LIT. ARU Praha 1927/94.
ULOZ ARŮ Praha.
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JINDŘICHUV HRADEC , okr.Jindřichfiv Hradec
[538]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (22.·23.IV.); vertikální řez.
Státní hrad a zámek.
1/B/1: ZM10 23-34-06: koor. 035:192.
Záchranný výzkum na rýhách inženýrských sítí, provedených ve východní části prvního nádvoří hradu v
podstatě souběžně (s několika odbočkami.> s nádvorní fasádou čelního křídla hradu. Dokumentováno a
vzorkováno bylo několik desítek metrů profilu. Z doby existence slovanského hradiště nebyla zjištěna
žádná vrstva ani terénní úprava, a získány nebyly ani žádné nálezy tohoto stáří. Nelze vyloučit, že
svažitá plocha mohla ležet již před čelem akropole. Ve východní části byl zachycen skalní výchoz,
dokládající původní značnou členitost nádvoří. Nejstarší zjištěná vrstva životních nečistot, na
povrchu uzavřená štětem, náleží 13.století. Dvě kfilové jamky představují jediné zachycené objekty.
Po celou středověkou existenci sloužila postižená plocha jako nádvoří. Po delší době užívání
zmíněného štětu byla terénní úroveň zvýšena navážkou s vrcholně středověkým materiálem, evidentně
související s napuštěním Vajgaru. Zjištěny byly dále mladší úpravy nádvoří až po renesanční dlažbu a
mladší zásahy.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní: areál hrad: ~ 470; obj. jamka kfilová (2), vrstva.
S: VS-NOVOVEK: akt. sídlištní-přemístění zeminy: areál hrad: ~ 470: obj. vrstva (x).
ARŮ Praha 1263/93,
ARŮ Praha, dep. J.Hradec.

JINDŘICHŮV HRADEC , okr.Jindřichův Hradec
[914]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1993: vertikální řez.
Státní hrad a zámek.
l/B/1: ZM10 23'34-06: koor. 035:192.
Na otevření státního zámku pro veřejnost na počátku července t.r. mne J.Muk informovalo provedení
výkopu inženýrských sítí na druhém nádvoří zámku od šachty kolektoru až po prostor před dnešní třetí
bránou. Zaházený výkop je dosud dobře patrný. Výkop o délce několik desítek metrfi nebyl hlášen ani
sledován. Zničil značnou část nálezově bohaté stratigrafie výplně třetího příkopu, jejíž zbytek
odtrhl od kontreskarpové zdi. Dle sdělení J.Muka bylo výkopem odkryto několik desítek metrů této
zdi, v níž se před dnešní třetí branou jevila spára (nejspíše související s konstrukcí mostu). Pokud
je mi známo, žádná dokumentace nebyla provedena a s výjimkou skici J.Muka bude toto sdělení jedinou
zprávou o tomto výrazné narušení představujícím výkopu.
KOMP A: VS-NOVOVEK; akt. sídlištní: areál hrad; ~ 470.
LIT. ARŮ Praha 2556/93.
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JINDŘICHŮV HRADEC , okr.Jindřichův Hradec
[029]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1993 (2D.VIII.); vertikální řez.
Státní hrad a zámek.
1/B/1; ZM10 23-34-06; koor. 035:192.
Při návštěvě lokality za účelem revise depositáře jsem zjistil, že na prvém nádvoří probíhá
bagrování rýhy kanalisace, které nebylo nahlášeno a pochopitelně ani sledováno. V letošním roce jde
již o druhé narušení tohoto druhu (prvým byl výkop kanalisace na 2.nádvoří). Realisovaná část výkopu
sledovala v loňském roce provedenou a dokumentovanou rýhu inženýrských sítí. Na profilech nebyla
patrna složitější situace. Nejspíše zde ještě vystupovalo skalní podloží, respektive jeho zvětralá
část nebo navážky ze zvětraliny z doby zvyšování úrovně nádvoří po napuštění Vajgaru. Všechny zásahy
rušící tuto situaci byly recentní. Dle sdělení provádějící firmy bude výkop pokračovat až k Mlýnské
strouze, protne tedy doposud nezkoumanou část nádvoří. Sylo by nezbytně nutné upozornit správu hradu
opětovně na její zákonné povinnosti i když o účinnosti tohoto opatření si nelze činit iluze.
KOMP A: VS-NOVOVEK; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 470.
LIT. ARŮ Praha 2555/93.
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JINDŘICHŮV HRADEC , okr.Jindřichfiv Hradec
NZ [843]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (16.11.); vertikální řez.
Státní zámek.
1/B/l: ZMl0 23-34-06: koor. 035:192.
V interiéru čelního křídla druhého nádvoří provedena prvnf etapa záchranného výzkumu a měřické
dokumentace výkopu pro stavbu nového schodiště spojujícího tuto budovu s níže ležícími toaletami na
prvém nádvoří. Tato stavba nebyla ve smyslu platných zákonných norem projednána s ARŮ a zjevně ani s
jiným archeologickým pracovištěm, což není na lokalitě v poslední době prvý případ. Hlášena byla
kvBli nálezu schodiště až v době, kdy již polovina výkopu zničila celé historické nadloží (o
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Obr. 4: Jindřichův Hradec, plán výzkumů hradu (T. Durdík).
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mocnosti téměř 3 m) a v druhé polovině byly až na zmíněné schodiště vytěženy všechny vrstvy. Kromě
toho byla proražena obvodová hradba. Postižená plocha má rozsah cca 10 mZ • V hlubší části byla v
profilu dokumentována minimálně šestnáctivrstevná, nálezově bohužel vfce než chudá stratigrafie,
obsahující vrstvy související s přemyslovským hradištěm, základový vkop nejspíše raněgotické
obvodové hradby a jeho výplně, mladší terénní úpravy a zásahy a nejspfše renesanční revisnf výkop
podél čelní zdi druhého nádvoří. Pracovníky stavby nebyly vybrány žádné nálezy, sběrem na hromadách
vytěžené zeminy byl získán malý soubor keramických zlomkB převážně novověkého stáří. V druhé, mělčf
části výkopu, bylo odkryto schodiště o 4 stupních, z nichž 2 horní jsou provedeny z raně gotických
buchet, 2 spodní pak z kamenicky opracovaných, snad druhotně použitých prvkB. Vzhledem ke zmíněné
čelní zdi, k níž je přiloženo, je schodiště dodatečné, na proti lehlé straně má vlastní cihlovou
zídku. Vytěžením veškerých souvisejících vrstev zanikla možnost archeologické datace. Proto je při
pokusu o datování možno vycházet pouze ze stratigrafie ve zdivech a z celkových dispozičních vztahB.
Schodiště je mladší než čelní, nejspíše raně gotická zea. Renesanční pilíř dnešní klenby byl stavěn·
již po zániku objektu, jehož dvě úrovně schodiště spojovalo. Dispozičně s největší pravděpodobností
schodiště nemuže nesouviset ani se sousedními pozdně gotickými konstrukcemi. Pokud je skutečně před
pozdně gotického stáří, což je velmi pravděpodobné, je jediným doposud známým pozBstatkem vrcholně
či raně gotické zástavby čela druhého nádvoří. V této souvislosti se jedná nesporně o nález velmi
významný. Dle mého názoru jak z hlediska archeologické, tak obecné památkové péče, je zboření
nalezeného gotického schodiště, pokud by se mělo dále postupovat podle projektu na stavbu nového
schodiště k toaletám, nepřijatelné. Pokud by bylo postupováno podle platných zákonných norem, byl by
gotické chodiště zjistil předstihový archeologický výzkum a na nález mohly reagovat navazující
projekční a realisační práce, které by ho respektovaly. Nesouhlas se zbořením schodiště je obsažen v
zápise čj.775/95, který jsem na místě zanechal dr.M.Paulíkovi. Pokud by skutečně mělo dojít k zániku
schodiště, je nutno (též obsaženo ve zmíněném zápise) buchty a kamenické prvky, z nichž je
postaveno, v nepoškozeném stavu uložit. Projekt, který jsem měl možnost shlédnout poprvé při této
příležitosti, dále předpokládá proražení pozdně gotické příčné zdi a další výkopy v sousední
místnosti (dle sdělení L.Šandery při nehlášených a archeologicky nesledovaných úpravách v loňském
roce vytěžené až na skalní povrch, který se měl nacházet nehluboko pod dnešním). Tyto pr~ce již
nebyly realisovány. JindřichBv Hradec je v současné době navrhován na Národní kuLturní památku, ke
zlepšení přístupu k jeho hodnotám jako historického pramene však přes všechny předcházející
peripetie nedošlo, jak názorně dokládá dokumentovaný výkop. Lokalita byla více jak deset let vzorem
spolupráce mezi archeology a památkáři a nedocházelo zde k úniku informací při prováděných
památkových úpravách. O to bolestnější jsou zbytečné ztráty posledních let.
KOMP A: STREDOVEK-NOVOVEK (od 10.stol.); akt. sídlištní; areáL hrad; ~ 470; obj. věž (X), palác (x),
kaple (2), hradba (x), příkop (x), val (x), studna (1), cisterna (1), bašta (x), m.zpracov. (1),
dum zděný (x); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 863/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
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JÍROVI CE , o.B ystřice , okr.Benešov
1986; vizuální prBzkum.
Mezi zámkem Konopiště a vsí Jarkovice, pod Chvojenem.
25/P/2; ZM10 12-44-20; koor. 410:337 416:343 424:338 416:333.
Pyrotechnické práce v lese, výkopy. Nález munice možný i v budoucnu.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; ~ 360-370; obj. zdivo; nál. keramika - zLomek.
ARŮ Praha 6812/94.

[046]

Němeček;

480 JIŘICE , o.Staré Benátky, okr.Nymbu rk
[924]
AKCE Sýkorová I. (ARŮ Praha); 1994 (28.III.-22.IV.); povrchový sběr/vertikáLní řez.
LOKO Kanalizace z věznice v Jiřicích směrem k Benátkám nad Jizerou. Hranice bývalého vojenského újezdu
Mladá.
PIAN 4/l/2; ZM10 13-11-18; koor. 368:029 398:102 436:267327:343.
POZN Kanalizace o délce 344~V prostoru od věznice až k silnici Benátky nad Jizerou-MiLovice byL skryt
pás asi 15 m široký. Nebyly zde zjištěny žádné zahloubené objekty. Asi 400 m od silnice byLy sebrány
2 střepy (středověké). Ani tady nebyly zjištěny zahloubené objekty. Za silnicí byla kanaLizace
vedena podéL výkopu pro elektrický kabel, bez skrývané pLochy. Ani zde nebyLy zjištěny archeologické
náLezy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stoL.); ~ 208-230; náL. keramika - 2 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 3815/94.
ULOŽ ARŮ Praha.
JÍVANY , okr.JiČín
[131]
ULrychová E. (M Jičín); 1993 (l.IX.); vertikální řez.
Vodovod po obou stranách siLnice v obci, SV část vodovodu až k Lesu. MaximáLní hloubka 150-180 cm.
89/L/2; ZM10 03-34-10; koor. 304:284 303:278 295:270 293:257303:221.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 330-358.
~ ARŮ Praha 1867/95.
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JIZERKA , okr.Jablonec n/Nisou
[724]
Stará M. (SČM Liberec): 1995: vertikální řez.
V okolí sklárny, dnes penzión Sklárna.
1/L/2: ZM10 03·23·11: koor. 146:227 157:210.
Při pokládání kabelB NN. 200 m od budovy bývalé sklárny, vzorky ze zavážkové vrstvy. Mezi silnicí
před sklárnou a cestou jdoucí k "Promenádě", vzorky sklářské produkce.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. výrobní: areál sídliště: ~ 863: nál. keram.tech. - 3 zlomky pánví,
1 zlomek formy, 1 zlomek kachle: kosti zv. - 1 zlomek: keramika - 1 zlomek porcelánu; sklo zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 720/96, SČM Liberec NZ 29/95.
ULOŽ SČM Liberec, 3/95.
JOSEFŮV DŮL ~ okr.Jablonec n/Nisou
NZ [756]
Stará M. (SCM Liberec): 1995: vertikální řez.
A: Parčík před ZŠ. B: Před sklárnou. C: Pravý břeh potoka Jedlová_
10/L/1: ZM10 03'14-19; koor. 351:166356:165 367:152 387:120 389:121.
A: Výkop pro MTS v Josefově Dole profal archeologickou nálezovou situaci v parčíku naproti škole. B:
Výkop vrstvou zásypu před sklárnou. C: V délce 14 m byla registrována další zásypová vrstva
začínající 58 m od lávky na pravém břehu potoka Jedlová.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19./20.stol.): akt. výrobní: areál sídliště: pian 11/B, 351:166; n.v. 575: nál.
keramika - zlomky (x): sklo - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 2 (19./20.stol.); akt. výrobní: areál sídliště; pian 12/B, 365:155; n.v. 575; nál. sklo zlomky (x).
C: NOVOVĚK 2 (19./20.stol.); akt. výrobní: areál sídliště; pian 13/B, 388:121; ~ 565; nál.
keramika - zlomky (x); sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 721/96.
ULOŽ SČM Liberec, př.č. 4/95.
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KACÁKOVA LHOTA , okr.JiČín
[837]
Ulrychová E.,Gottlieb J. CM Jičín,Kacákova Lhota); 1994 (IV.): nedokumentovaná akce.
Při opravě budov mlýna čp.9.
96/0/2: ZM10 03-43-22; koor. 205:213.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 266; obj, mlýn; -nál. keramika
- 1 zlomek.
B: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 266: obj, mlýn: nál. dřevo - 2 ohořelé
trámy: keramika - zlomky (x): keramika - zlomky kachlB (x).
LIT. ARŮ Praha 613/95.
ULOŽ M Jičín, u majitele, 96/94.
ZAPS Ulrychová E.
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KADAŇ ,

okr.Chomutov

NZ [015]

Černá E. (ARŮ Most); 1993 (10.IX., 14.IX., 16.IX.); vertikální řez: anal . dendrochronologická_

Čechova ul., u čp.162 a 163.
48/B/l; ZM10 11-22-05; koor. 143:307.
Dokumentace vertikálního řezu při výkopu kanalizace. Odkryt dřevěný středověký objekt neznámého
užití, který zanikl požárem.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (vs.2-no); areál město; n.v. 297: obj. destrukce-dřevo (1), souvrství; nál. keramika zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x); sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 3724/93.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 81/93.

486 KADAŇ . okr.Chomutov
AKCE Černá E. (ARŮ Most): 1993 (V.): verti kální řez.
LOKO Ppč.71, u čp.31.
~ 45/B/l; ZM10 11-22-05: koor. 142:323.
~ Dokumentace vertikálního řezu při stavebních úpravách
~ A: VS-NOVOVĚK (vs.2-no): akt. sídlištní: areál město;
souvrství; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 3725/93.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 7/93.
487
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

KADAŇ , o.Kadaň , okr.Chomutov
Černá E. (ŮAPPSZČ Most); 1994
Čechova ul., J část.

NZ [159]

při

~

SZ obvodu městského opevnenl.
303; obj. studna (1), bašta (1), zdivo,

[731]
(Vll.): vertikální řez_

54/B/l: ZM10 11-22-05: koor. 137:294.
Výkopové práce na prodloužení dešfové kanalizace. Prováděny pravidelné kontroly B dokumentace
vertikálních řezB, přednostně v místech, kde docházelo výkopy k narušení archeologických situací. Z
94

odkrytých souvrství byly odebrány vzorky keramiky, z nichž nejstarší je možno datovat do období
vrcholného středověku (14.·15.stol.) a nejmladší, z horních částí souvrství, do 18.stol. (barokní
navážky). Výkopem byly profaty na několika místech zbytky starší zástavby (zvláště ve spodních
úsecích kanalizace) i torza kamenných zdí, souvisejících s fortifikací města. Originály kresebné
dokumentace vybraných situací jsou uloženy v archivu ÚAPPSZČ, kopie čistopis~ budou tvořit součást
závěrečné zprávy pro investora .
KOMP A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 286; obj. souvrství (x), zdivo-kámen (x); nál.
keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 1565/95.
ULOi ÚAPPSZČ Most, př.č. 134/94 .
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KADAŇ , o.Kadaň ,

okr.Chomutov

Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (VIII.-XI.); plošný odkryv.

[752J

Špitálské předměstí, kostel Stětí sv.J.Křtitele.
26/B/l; ZM10 11-22-05; koor. 175:287.
V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí objektu kostela Stětí sV.Jana Křtitele v Kadani probíhal ve
výše uvedeném období archeologický výzkum na několika plochách v těsné blízkosti objektu. Po dohodě
se zástupci investora akce (MÚ Kadaň) i provádějícího podniku (fy HJP Klášterec n.O.) byl prBběh
výzkumu rozfázován s ohledem na harmonogram stavebních prací. Pozornost byla zaměřena do 4 poloh.
I:Plocha v JZ nároží vnitřní plochy hřbitova. II:Plocha jižně od presbytéria. 111:Plocha jižně a JZ
od lodě kostela. IV:Východně od kosteLa, vně stávající obvodové zdi hřbitova. Ve strategii i taktice
výzkumu se odrazil rozdílný charakter rekonstrukčních prací, byLa kombinována metoda kontroly a
dokumentace vertikálních řez~ (na pLochách 1,111 a IV) s metodou většího plošného odkryvu (plocha
II). V prvém případě byla registrována a dokumentována stratigrafická situace v okolí kostela, ve
druhém případě, časově náročnějším, byl prováděn výzkum likvidované plochy hřbitova, na které se
podařiLo registrovat minimálně 90 hrobB z časového rozpětí od 13.-18.stol. NáLezový soubor obsahuje
keramiku, železa, sklo a drobné bronzové ozdoby. Je uložen spolu s terénní dokumentací v ÚAPPSZČ
Most. Čistopisy budou přiloženy k závěrečné zprávě pro investora.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní-pohřební; areál město; ~ 280; obi. hrob-kostrový (90); náL.
keramika - zlomky; železo; skLo; bronz - drobné ozdoby; kosti Lid. - minimálně 90 hrob~.
LIT. ARÚ Praha 1564/95.
ULOZ ÚAPPSZČ Most, př.č. 135/94.
KÁMEN , okr.PeLhřimov
[804]
Durdik T. (ARÚ Praha); 1995 (l.V.); vizuáLní prBzkum.
Státní hrad Kámen.
19/B/l; ZM10 23'14-16; koor. 142:292.
Při návštěvě hradu nebyly konstatovány žádné zásahy do terénní situace. Současné památkové úpravy se
omezují na obnovu fasád.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 600; obj. věž (2), paLác (x), hradba
---- (x), brána (2), příkop (x), dBm zděný (x).
LIT. ARÚ Praha 2163/95.
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KAMÝK , o.Velké Pří Lepy, okr.Praha-západ
[214]
Tomková K.,Vojtěchovská I. (ARÚ Praha,M Roztoky); 1993 (22.V.-7.VI.); vertikáLní řez.
PoLní ul. čp.229, dvorek.
148/B/l; ZM10 12-23-10; koor. 372:119.
Ve výkopu pro skLípek (3x3 m, hl.1,5 m) byL vedle stop mladohradištního osídlení a osídLení přelomu
13. a 14.století zjištěn zánikový horizont sídla (dvora 7) z 2.poLoviny 15.(?)-1.poloviny 16.století
a několik objektB k tomuto sídlu patřících.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 289; obj. jáma (1); nál. keramika zlomek kalichovitého okraje.
C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areáL sídliště; ~ 289; obj. jáma (2), souvrství; nál.
keramika - zlomky (xx), zLomky kachlB nádobkových a cibulovitých (x); kosti zv. - zlomky (xx);
železo - bojová sekera, kopí, poříz, kosa; obilí - vzorek; paleobot.m. - organická vlákna na kose.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 289; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
D: DATACE NEURČENA (subrecentní); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 289; obj. zdivo (2).
ARÚ Praha 4857/94.
MRoztoky.
Tomková K.

491 KAPLICE . okr.Český Krumlov
AKCE předáno nálezcem; 1994 (VIII.); povrchový nález.
LOKO Jabloňová čp.608.
PIAN 43/0/3; ZM10 32-24-18; koor. 225:255.
POZN Sběr majitele domu na zahrádce. Nalezený materiál předán do muzea.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (15.-18.stol.); n.v. 546; nál. keramika.
95

[65D

ARŮ Praha 1157/96.
M český Krumlov, 26/94.
ZAPS Ernée M.

LIT.

ULOZ

KAPLICE , okr.Česk ý Krumlov
Ernée M. CM Český Krumlov); 1994 (30.V.); sondáž.
Sonda při J zdi závěru kostela.
44/0/2; ZM10 32·24-18; koor. 237:283.
Dozor při hloubení statické sondy. Zjištěny navážkové vrstvy s materiálem 16.-17.stol. Jako
někoLik keramických zLomkfi z 13.stoL. a 15.stoL., či hradištní keramiky.
B: STŘEDOVĚK (13., 15.stol., rs.hra 1); akt. intruze; areál město; ~ 534; nál. keramika.
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 534; náL. keramika;
keram.tech. '- kachle.
LIT. ARŮ Praha 1158/96, M Český Krumlov 313/94.
ULOŽ M Český Krumlov, 18/94.
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příměs

KAPLICE , okr.Česk ý Krumlov
(924]
Ernée M. CM Český Krumlov); 1995 (6. VI.); orientační zj i štěnf.
Dlouhá uL. čp.168, zahrada domu.
45/012; ZM10 32-24-18; koor. 215:275.
Dozor při hloubení základfi pro přístavbu v zahradě objektu. Pouze v jednom případě byl ve vyházené
zemině zjištěn keramický materiáL 15.·16.stol. Výkopy neporušovaLy archeologickou situaci.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídLištní; areáL město; n.v. 540: nál. keramika.
LIT. ARŮ Praha 1079/96, M Český Krumlov 192/95-.-----ULOZ M český Krumlov, 22/95.
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KAPLICE , okr.Česk ý Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (2.V!.); orientační zjištění.
Pivovarská ul. čp.206.
42/0/2; ZM10 32-24-18; koor. 212:280.
Dozor v prfiběhu pokládky inženýrských sítí v přízemí budovy bývalého pivovaru.
A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNí; n.v. 548.
, ARŮ Praha 1086/96, M Český Krumlov 193/95.

(701]
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KARLOVA VES , okr.Rakovník
[818]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (2.111.); vizuální prfizkum.
Hrad Týřov.
10/B/1; ZM10 12-32-13; koor. 018:353.
Dne 2.3.1995 jsem provedl revisi stavu hradu Týřova, který je dLouhodobě sledován (výzkum v Letech
1973,1976-1984). Stav lokality je setrvalý bez rušivých zásahfi.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad: ~ 320: obi. věž (9), věžice (4), brána
(4), paLác (1), d~ zděný (x), hradba (x), příkop (x), val (x).
~ ARŮ Praha 1216/95.
NZ [918]
496 KATUSICE , okr.Mladá BoLesLav
Krutina I. (ARŮ Praha); 1976; sondáž.
LOKO Ppč.339/1, Agrocentrum •.
~ 37/0/2; ZM10 03-33-17; koor. 422:232.
~ ObjeviL pan Bečina. JednaLo se o jímkou porušenou Laténskou chatu. Rozměry v profiLu 400x60-80 cm. S
panem Bečínou jsme začistili zbytek objektu a z výplně získali nevelké množstvf střepfi a kosti. Na
téže parcele byl výkopem pro potrubí zničen daLší objekt, řfmská jáma, v profilu výkopu 80x40 cm.
Přesné zaměřenf chybí, objekty byLy zavezeny před přfjezdem měřičO.
~ A: D.LATÉNSKÁ: akt. sídlištní; areáL sídliště: ~ 312: obi. chata zahl. (1); nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
B: D.ŘíMSKÁ; akt. sfdlištní; areál sídliště: ~ 312; obi. jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 2161/96.
ULOŽ M Mladá BoLeslav, 27609-17.
~ Waldhauser J.
~

497 KLADNÉ . o.Ká jov .

okr.Český

Krumlov

~ Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ŮAPPSČ); 1994 (19.V.); povrchový sběr.

(107)

LOKO Cca 1 km Z od obce, směrem na přelštice na mfrně k S-sv skloněném svahu na pravém břehu
bezejmenného potoka.
~ 43/P/3; ZM10 32-23-09; koor. 345:324 369:329 371:299 343:298.
~ Sběr na uvláčeném a opršelém poli, 3 lidé cca 20 min. Nález omletých keramických zlomkO z tuhového
materiálu mfiže indikovat umístění poli v těchto místech již v prfiběhu 13.stoL.
96

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; areál jiný; ~ 566-590; nál. keramika.
LIT. ARŮ Praha 1154/96.
ULOž M Český Krumlov, 31/94.
ZAPS Ernée M.
KLADNÉ , o.Ká jov , okr.Česk ý Krumlov
[917]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; sondáž.
Farní kostel Panny Marie, exteriér.
30/B/1; ZM10 32-23-09; koor. 451:306.
V souvislosti se sanací zdiva kostela proveden v trase plánovaných odvlhčovacích kanál~ menší
výzkum. Před západním pr~čelím dnešní kaple Smrti P.Marie zjištěn zbytek kamenného a smíšeného zdiva
vytvářející v ~dorysu obdélník. Objekt situován k jižnímu úseku západního pr~čelí. Další nález
zdiva v prostoru mezi severní předsíní a severní obvodovou zdí kostela. Válcové těleso schodiště o
vnitřním poloměru 72 cm. Dochován 1 stupeň schod~ in situ. Souvisí s přestavbou na konci
15 .stol. (?).
KOMP A: PŘECHOD VS.2·NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. kultovní; areál kultovní areál; ~ 552; obj. zdivo
'kámen; nál. keramika - zlomky (x); bronz - 2 mince.
bll Thoma J. 1996, 124-127 (Nález zbytk~ neznámé architektury u kostela Pany Marie ... , Výběr . 33/2); ARŮ
Praha 1745/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, 3541-3546.
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KLADRUBY , okr. Tachov
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (VI.-VIII.); vertikální řez.
Polní traf mezi silnicemi Benešovice - Kladruby a Láz - Kladruby.
46/L/2; ZM10 11-43-25; koor. 265:198 272:191.
Náhodné zjištění pravděpodobného narušení sídliště neohlášenou stavbou vodovodu
Láz-Milíkovice-Kladruby (částečně již zahrnuto).
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 460'467; nál. mazanice - zlomky.
LIT, ARŮ Praha 689/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.

[946]
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KLADRUBY , okr. Tachov
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (VI.); vertikální
Hřbitovní ul., úsek Z od základní školy.
48/L/2; ZM10 11-43-25; koor. 462:191 463:183.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; areál město; ~ 410.
ARŮ Praha 4455/96, ZČM Plzeň 73/96.

[029]
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KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZ. , okr.Mladá Boleslav
NZ [304]
Waldhauser J. (M Mladá Boleslav); 1995: sondáž.
Pivovar Klášter, prostor bývalého opatství, ppč.1584/1C.
37/L/2; ZM10 03-33-10: koor. 192:369 193:368.
Hlášení počátku archeologického výzkumu v rámci "Programu záchrany architektonického dědictví ČR" a
dotace MK ČR.
B: OBD.POPELNICOVÝCH POLÍ: n.v. 250.
A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; ~ 250.
C: VS-NOVOVĚK; n.v. neud.
Šimák J. 1930, 367-412 (Soupis památek historických, okres Mnichovohradišfský); Filip J. 1947,
111-114 (Dějinné počátky Českého ráje); ARŮ Praha NZ 2076/96, 3631/95.
M Mladá Boleslav, 420/95.
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KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZ. , okr.Mladá Boleslav
Waldhauser J. (M Mladá Boleslav); 1995 (15.IX.); sondáž.

NZ [642]

~ Ppč.108.

PIAN 39/0/2; ZM10 03-33-05; koor. 193:001.
POZN Sonda 1/95 byla situována 21 m východně od čp.213, a to v poloze od hrany a zároveň nejvyššího bodu
terénní vlny s plochým hřbetem směrem po vnějším k severu se sklánějícím svahu. Pod ním je žlabovitá
proláklina, před desetiletím skutečně používaná jako rybníček, po kterém se zachovala hráz_ Osídlení
místa výzkumu by mohl dokumentovat jediný archeologický nález z hloubky 140 cm pod současným
povrchem sondy 1/95. Jde o zlomek výdutě hrncovité nádoby klasické hradištní tradice. Ostatní nálezy
z povrchových partií sondy 1/95 byly novověké až recentnf.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; ~ 252-254; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha NZ 2079/96, M Mladá Boleslav NZ 21/96.
ULOž M Mladá Boleslav, př.č. 10/96 v rámci souboru: 420/95.
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KlATOVY , okr.Klatovy
[911]
Hfirková J. (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
J část pole "Ke Svrčovci".
43/0/2; ZM10 21·24·20; koor. 064:153.
A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídl i štní; areál sídliště rovinné: n.v. 388; nál. keramika - zlomky (xxx) .
ARÚ Praha 2450/94.---M Klatovy, 2584·2604.
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KLATOVY , okr.Klatovy
[011]
Hfirková J. (M Klatovy); 1992·1993; povrchový sběr.
Mezi Klatovským borem a š těrkovnou u Svrčovce, 400 m S od soutoku Úhlavy a Drnového potoka.
40/P/2; ZM10 21·24·19; koor . 464:313 473:318 484 :306 481:293.
A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 392-406; nál. keramika - zlomky (xx) .
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt . sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 392-406; nál. keramika - zlomky
(xxx), zlomek přeslenu.
LIT. ARÚ Praha 2448/94.
ULOŽ M Klatovy, 1053-1969, 2433-2454.

505 KLATOVY , okr.Klatovy
AKCE H~rková J. (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
~ S část pole "Ke Svrčovci" '.
PIAN 41/0/2; ZM10 21-24-20; koor. 074:205.
KOMP A: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. ojedinělý nález; ~ 388; nál. sklo - korálek.
LIT. ARŮ Praha 2449/94.
ULOl M Klatovy, 2554.

[928]
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KLATOVY , okr.Klatovy
[916]
Hfirková J. (M Klatovy); 1993; sondáž.
Stavba spořitelny, čp.152/I, ppč.650/2.
42/B/1; ZM10 21-24-20; koor. 253:049.
Předstihový výzkum v nezničené střední části parcely. Plocha rozdělena do 8 sond, prováděn plošný
odkryv jednotlivých vrstev.
KOMP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. intruze; ~ 405; nál. keramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 405: obj. vrstva (x); nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 405; obj. vrstva (xxx), zdivo, pec (1);
nál. keramika - zlomky (xxxx), nádoby (X); kosti zv. - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xxx);
železo - zlomky (xx); sklo - zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx); struska - zlomky (x).
O: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 405; obj. studna (1).
E: NOVOVĚK (20.léta 19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 405; ob;. zdivo.
LIT. ARÚ Praha 2447/94.
ULOŽ M Klatovy, 1788-2330.
507 KLATOVY , okr.Klatovy
[746]
AKCE Hfirková J. (M Klatovy); 1994; vertikální řez.
~ Husovo nám., před čp.43/111.
~ 50/B/l; ZM10 21-24-20; koor. 213:059.
POZN Ve výkopu zachyceny 2 kulturní vrstvy. Nad podlozím ze šedožlutého jílu to byla vrstva měkké písčité
hlíny hnědé barvy promísené uhlíky, která obsahovala zlomky keramiky, cihel a zvířecích kostí
(vrstva 3). Do ní byla zasazena volná destrukce vypálené mazanice obsahující zlomky keramiky, železa
a zvířecích kostí (vrstva 2). Objekt byl poškozen již v minulosti při výkopu plynovodní přípojky.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15 . stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 393; obj. vrstva (2);
nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (XX); zelezo - zlomky (x); mazanice - zlomky (xx);
keramika - zlomky cihel (x); uhlíky.
~ ARÚ Praha 1911/96, 65/96.
ULOŽ H Klatovy, př.č. 34/94.
508 KLATOVY , okr.Klatovy
[848]
Hfirková J. (M Klatovy); 1994; povrchový sběr.
400 m Z od soutoku Úhlavy a Drnového potoka, V od silnice Klatovy - Svrčovec.
~ 40/P/2; ZM10 21-24-19; koor. 464:313473:318484:306481:293.
~ A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 392-406; nál. keramika - zlomky (xx).
B: HRADiŠTNÍ OBD. (rs.2/rs.3); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 392-406; nál. keramika - zlomky

~
~

(xxx).
LIT. ARŮ Praha 1901/96.
UlOž M Klatovy, inv.č. 2531-2553.
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KLATOVY , okr.Klatovy
[136]
Hurková J. (M Klatovy): 1995: povrchový sběr.
poloha Ke Svrčovci, 700 m SZ od železniční zastávky Klatovy.
43/0/2; ZM10 21-24-20: koor. 064:152.
A: MILAVEČSKÁ K.: akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 388; nál. keramika - zlomky (xxx); sklo - 1
korálek tyrkysové barvy.
LIT. ARŮ Praha 1910/96.
ULOŽ M Klatovy, př.č. 6/95.
510
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

KLECANY , okr. Praha- východ

Vojtěchovská 1.,Charvátová K. (M Roztoky,ARÚ Praha); 1994; vertikální řez/sondáž.

[2371

JZ část zámeckého parku. Kanalizační rýha.
200/L/l; ZM10 12-24-07; koor. 121:334 123:333 127:332 131:331 133:329.
Záchranná akce v prukopu rýhy pro kanalizaci. Navazovala na výzkum dr.Salače provedený zde v měsíci
červnu. Nyní zjištěny další 2 kostrové pohřby. Obě kostry vyhozeny při hloubeni rýhy. U jedné z nich
v profilu pozůstatek hrobové jámy dlouhé 2 m (hrob 4). Druhá kostra byla zřejmě nalezena uprostřed
rýhy, nebof na profilu se hrobová jáma nerýsovala (hrob 3). Orientace zatím zjištěných hrobů V-Z.
Pohřby 3 a 4 bez archeologických nálezů.
KOMP A: HRADiŠTNÍ OBD.: akt. pohřební; areál samostatný: ~ 273-274: obj. pohřeb-kostrový (2); nál.
kosti lid. - 2 kostry.
LIT. ARŮ Praha 4630/94, 7566/94, 1812/95.
ZAPS Vojtěchovská I.
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KLECANY , okr. Praha-východ
NZ [435}
Turek J. (ARŮ Praha); 1994 (VII.); vertikální řez.
Zahrada zámku, blíže junáckého srubu.
199/B/l; ZM10 12-24-07; koor. 125:333.
Výkopem pro kanalizaci narušen hrob z doby hradištní. Akce navazovala na předchozí výzkum
dr.Vojtěchovské, dr.Charvátové a dr.Salače.
KOMP B: PRAVĚK (únětická ?); n.v. 273; nál. keramika - zlomky (xx).
---- A: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 273; obj. hrob-kostrový (1); nál. železo vědro: dřevo - pozustatky rakve; kosti lid.
LIT. ARŮ Praha NZ 1812/95.
KLENÍ , o.Benešov nad Černou , okr.Český Krumlov
[023]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1993; vizuální průzkum.
Kostel sv.Vavřince.
39/B/l: ZM10 32-24-15; koor. 174:135.
Před plánovanou rekonstrukcí značně zdevastovaného kostela (první písemná zmínka 1334) prohlídka
lokality. V interiéru kostela (zcela barokně přestavěn) zjištěn neznámý vyloupený hrob pod
triumfálním obloukem, který byl překrytý náhrobním kamenem s jednoduchým rytým latinským křížem.
Kámen sekundárně použitý jako schod. Kolem kostela ohrazený hřbitov (ohradní zea se 2 gotickými
portál y).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. kultovní-pohřební; areál samostatný; ~ 668; obj. hrob (1); nál.
---- kámen - náhrobní ?, použit jako schod.
B: NOVOVĚK 2 (18.stol.): akt. kultovní-pohřební: areál samostatný; ~ 668.
LIT. ARŮ Praha 1580/94.
----
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KLENOVÁ , okr.Klatovy
[144]
Neznámý nálezce; před 1990: nedokumentovaná akce.
Hrad Klenová.
1/0/1: ZM10 21-42-04; koor. 266:094.
Zpracování souboru archeologických nálezu z areálu hradu. Nestratifikovaný materiál zfskaný při
stavebních akcích v 80.letech (též pozustalost Vilmy Kotrbové). Muzeu předala galerie Klenová.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 548: nál. keramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní; areál hrad: ~ 548: nál. keramika - zlomky (xx): sklo zlomky (xx): železo - neurč. zlomky artefaktů (xx): keramika - zlomky kachlu (xx).
C: NOVOVĚK 1: akt. sídlištní: areál hrad: ~ 548; nál. keramika - zlomky (xx): keramika - zlomky
kach lB (xx).
LIT. ARŮ Praha 1904/96.
ULOi M Klatovy, inv.č. 3100-3322.
ZAPS HBrková J.
514 KLÍČANY , okr.Praha-východ
AKCE Drda P. (ARŮ Praha): 1993 (7.V.); vertikální řez.
LOKO Traf Na pískách, cca 850 m Z a SZ od obce Klíčany.
PIAN 191/L/2; ZM10 12-24-02: koor. 260:290 222:237.

[1011
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Pruzkum rýhy pro vodovod na k.ú.Klíčany, okres praha-východ. Rýha hluboká cca 1 m a široká 0,6 m
profala v délce kolem 625 m polohu "Na pískách", ve vzdálenosti zhruba 850 m západně od západního
okraje obce. Na SZ nedosáhl výkop až zcela k silnici KlíčanY'Postřížín, končil prozatím ve
vzdálenosti cca 100 m před ní a má zde zjevně navazovat ještě pokračování ve směru k Panenským
Břežanum. Trasa vodovodu se nachází na mírně klopeném svahu k sv a výšková diference na uvedené
vzdálenosti činí cca 8 m. Ohledání obou boku přineslo negativní výsledek, konstatovány byly pouze
dva zásahy recentního puvodu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 278·286.
LIT. ARŮ Praha 1450/93.
--
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Klíčov , okr.Domažlice
Chytráček M. (ŮAPPSČ Praha);

[300]

1994 (3.11 . -12.V.); vertikální řez.
Návrší mezi Smolovským a Koutským potokem, J od lesa Škarmaň, V svah nad Smolovským potokem.
46/B/1: ZM10 21-23-25: koor. 347:366.
Záchranný výzkum v trase plynovodu Domažlice-Kout na Šumavě (o.Domažlice).
A: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 532: obj. jáma: nál. kámen.
ARŮ Praha 3727/95.

516 KLÍČOV , okr.Domažlice
AKCE Chytráček M. (ÚAPPSČ Praha); 1994 (3.II.-12.V.): vertikální řez.
LOK O V svah nad Smolovským potokem.
~ 45/B/1; ZM10 21-23,20; koor. 292:106.
POZN Záchranný výzkum v trase plynovodu Domažlice-Kout na Šumavě (o.Domažlice).
KOMP A: DATACE NEURČENA; ~ 462: obj. jáma (3) .
LI T. ARŮ Praha 3724195.

[303]

517 KLISíN , okr.Písek
[107]
AKCE Frohlich J. (M Písek); 1993: náhodný nález při terénním zásahu.
~ Pod podlahou čp.5.
PIAN 21/B/1: ZM10 22-24-01; koor. 069:022.
~ 750 mincí (převážně tzv.husitské haléře, feniky, 2 groše) zabalené v textilii a vložené do nádobky.
Určil J.Chvojka.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15.stol:); akt. depot: areál sídliště; n.v. 558; nál. stříbro - 750
mincí; keramika - 1 nádobka: teKtil - zbytky separované z mincí.
LIT. ARÚ Praha 1573/94.
ULOŽ M Písek, 143/93.
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KLUCKÉ CHVALOVICE , okr.Kutná Hora
Šumberová R. (ARÚ Praha): 1995; povrchový sběr.
Intravilán, prostor mezi čp.33 a potokem, poměrně příkrý svah.
25/L/2; ZM10 13-43-11: koor. 374:347 386:352.
Kabelová přípojka NN, předběžný povrchový průzkum.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 392-402.
ARÚ Praha 2750/95.
--

[905]

519 KLUČOV , okr.Kolín
[236]
AKCE Vávra M. (ÚAPPSČ Praha); 1993; vertikální řez.
~ Železniční zastávka. Úprava východního nástupiště a východní koleje (1.) trafového tělesa.
PIAN 160/L/1; ZM10 13-13-19; koor. 335:150 328:117.
~ Dokumentace profilu nástupiště východně od kolejiště. V délce 323,5 m zachyceno 14 objektu.
Nejčastěji obsahovaly hrudky mazanice. Při vzorkování získána pozdně halštatská keramika. Zachyceny
zbytky jam, jejich další východní pruběh zničen již dříve prukopem pro drážní kabel. Podloží spraš.
KOMP A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ (ha.d): akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 215: obj. jáma (7),
jáma zásobní (7): nál. keramika - zlomky (xx): mazanice - zlomky (xx): kámen-di - zlomky (x):
kosti zv. - (K): uhlíky - (x).
bl! Kudrnáč J. 1953, 322-327 (Pravěká sídliště u Klučova, AR 5); ARŮ Praha 1563/94.
ULOŽ ÚAPPSČ Praha.
KNĚŽMOST , okr.Mladá Boleslav
NZ [534]
Waldhauser J. (M Mladá Boleslav): 1995 (26.IX.); vertikální řez.
1QfQ Lokalita 17. Náměstí.
PIAN 96/B/1; ZM10 03-34-11; koor. 351:349.
~ Výkop pro kabeláž Telecomu. Výkop probíhal před radnicí a budovou s prodejnou Kovomatu. Výkop byl
zčásti zaházen, archeologicky čitelný byl pouze JZ od radnice. Archeologickou situaci lze
charakterizovat jako souvrství.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; ~ 242: obj. souvrství; nál. uhlíky: keramika - zlomky
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kachlfi; mazanice.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; ~ 242; obj, vrstva.
LIT. ARŮ Praha NZ 2164/96, M Mladá Boleslav NZ 9/96.
ULOi M Mladá Boleslav, 472/95.
521 KNĚŽNICE , okr.JiČín
[125]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994-1995 (XI.1994-1.1995); vertikální řez.
LOKO Vodovod v Dolní Kněžnici při silnici do Lomnice. Konec trasy až u samoty pod lesem, S od obce. Hl.
80-110 cm.
PIAN 85/L/2; ZM10 03-34-10; koor. 458:088 464:074 458:059 466:024.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 350-367.
LIT. ARŮ Praha 1883/95.
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KOČOV ,

okr. Tachov

Nováček K.,Široký R. (ZCM Plzeň); 1995 (XII.); vizuální prfizkum.

[050]

Skalnatá ostrožna nad soutokem Mže a Sedlišfského potoka.
49/B/2; ZM10 11-43-07: koor. 125:023.
Výrazná poloha bez stop fortifikace, mikrosondáž negativní.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 468.
-ARŮ Praha 4456/96, ZČM Plzeň 76/96.
Nováček K.
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KOKAŠICE . okr. Tachov
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; identifikace lokality.
Hrad Švamberk (Krasíkov). Zříceniny na výrazném kopci v dominantní poloze.
11/0/1; ZM10 11-41'25; koor. 087:083.
A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 635; obj, věž, hradba, dfim
brána, kaple, příkop, bašta, val.
LIT. ARŮ Praha 509/94.

[959]

zděný,
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KOKAŠICE . okr. Tachov
[945]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (26.VJ.); vizuální prfizkum.
Hrad Krasíkov (Švamberk) na dominantním vrchu.
11/0/1; ZM10 11-41-25; koor. 087:083.
Oproti stavu konstatovanému na poč.70.let došlo k výrazné změně vegetačního krytu. Hrad je zarostlý
těžko prostupným až neprostupným křovím. Žádná recentní narušení nebyla pozorována. V současné době
byla provedena úprava krovu a střechy novověkého kostela vystavěného na předhradí. Prohrnutí a
úpravám cesty, která umožňuje přísun materiálu a která byla provedena před několika lety, evidentně
padly za oběf zbytky bran. V jádře byla ověřena stratigrafie dochovaných konstrukcí věže a paláce.
Věž je primární a přístavba paláce byla provedena ve dvou stavebních fázích.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 635; obj, věž (1), palác (x), dfim
zděný (X), kaple (1), příkop (x), val (x), bašta (x), hradba (x) .
~ ARŮ Praha 3137/95.
525 KOLOÍN , okr.Ústí n/ Orlicí
[856)
AKCE Vokolek V. (MVČ Hradec Králové); 1994; povrchový sběr/sondáž.
LOKO Ppč. 725/2.
PIAN 34/0/3; ZM10 14-31-04; koor. 322:165.
POZN Pohřebiště lidu popelnicových polí se rozkládá v nevýrazné poloze, na mírném svahu sklánějícím se SZ
směrem, na poli ppč.725/2, JZ od obce Koldín a SZ od budov Ovčína. Na severní straně je naleziště
ohraničeno Skořenickým potokem, protékajícím rybníkem Tatarákem. Na západní straně obtéká polohou
další vodoteč, vlévající se do Skořenického potoka. Na tomto místě se předpokládá pravěké sídliště
(nálezy atypických střep~). Lokalita byla objevena při melioračních pracech v r.1929 a v současnosti
je soustavně ničena orbou. Proto byl v r.1994 proveden výzkum dvěma sondami. Jižněji situovaná sonda
I byla bez žárových hrobfi, pouze byly zahloubeny 2 kfilové jamky. V sondě II bylo zachyceno celkem 8
orbou zdevastovaných hrobfi. Staršf hrob (4b) byl pravděpodobně uložen přímo na žárovišti. Lze
předpokládat, že i hrob 5 je uložen na vlastním žárovišti (objekt B) lemovaném kfilovými jamkami.
KOMP A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ K. HaB; akt. pohřební: areál samostatný; ~ 316-320; obj, hrob-žárový (7),
žároviště (2), hrob-žárový-pod mohylou (1), jamka kfilová (x): nál. keramika - zlomky, nádoby; sklo
- - korálky; bronz - zlomky artefaktfi.
B: DATACE NEURČENA; n.v. 316-320; obj, jamka kfilová (2).
l!I Jansová L. 1932, 94 (PA 38); Filip J. 1937, 160 (Popelnicová pole); ARÚ Praha 169/95, NZ 1408/30,
NZ 39/31, NZ 5015/49.
ULOŽ MVČ Hradec Králové.
ZAPS Brnič Ž.
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526 KOLÍN , okr.Kolín
NZ [223]
AKCE Sedláček Z. (M Kolín); 1993 (9.111.); vertikální řez.
LOKO Kolín ll. Lučební závod, Pražské předměstí (Z okraj města, SZ cíp areálu závodu).
PIAN 186/0/2; ZM10 13-32-03; koor. 391:262.
POZN Při hloubení kanalizace k areálu vodárny ohlášen nález lidských kostí. Zjištěny objekty 1 a 2, z
toho objekt 1 s fragmentem lidské kostry na dně.
KOMP A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště rovinné; ~ 196; obj. jáma, pohřeb
·sídl.kontext, hrob-kostrový (1); nál. kOsti lid. - (xx); keramika - zlomky (x); kámen-ši artefakt (x).
hl! Ovořák F. 1936, 154; ARÚ Praha HZ 2027/94.
ULOŽ M Kolín, sine.
~ Valentová J.
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KOLÍN , okr.Kolín
NZ [011]
Valentová J.,Sedláček Z. (M Kolín); 1993 (3.VI.-10.VII.); vertikální řez/sondáž.
Kol ín I, Zlatá ul., ppč.164, stavba "penzion-herna".
183/B/1; ZM10 13-32-04; koor. 058:155.
Při záchranném výzkumu bylo dosaženo písčitého podloží na úrovni základO stavby. Dokumentován byl
západní a východní profil parcely, zachycující v severní části souvrství s pozBstatky spáleného
dřeva z 13.-14.století, v jižní části pak mocné požárové destrukční vrstvy s úlomky stavebního
materiálu z pozdního středověku. Bortící se zea přiléhajícího čp.144 nakonec část již začištěné
plochy zavalila a znepřístupnila další archeologický výzkum. Nelze s určitostí říci, zda středověká
zástavba mBže být spojována s existencí židovské čtvrti, starší regionální literatura však dokládá
pro 14.století existenci židovské ul ice (platea Judeorum).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 213; obj. souvrství, destrukce, chata
zahl. (5), jamka kBlová (x), studna (2), žlab; nál. dřevo - zlomky nádoby (x), stavební; uhlíky;
kámen-stav.; keramika - zlomky (x), 46 nádob, 1 kahan; kosti zv. - (x); železo - korodované zlomky
(x); paleobot.m.; mazanice; bronz - 1 zlomek lžíce.
ARÚ Praha NZ 3504/93, 520/94, NZ 2271/96.
M Kolín, sine.
Valentová J.
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KOLíN , okr.Kol ín
[957]
Valentová J. (M Kol in); 1994 (II. ·VI.); ·vertikální řez.
Karlovo náměstí a V polovina historického jádra města.
188/P/1; ZM10 13-32-04; koor. 062:137 066:146 071:144 073:152 086:145 076:135.
Archeologický dohled při zemníchpracech spojených s pokládáním kabelO 22kV a 1kV při západní, jižní
a východní straně Karlova náměstí a v přiléhající.východní polovině historického jádra města.
Negativní zjištění, registrace skalníchvýchozB.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 212-220.
LIT. ARÚ Praha 7377/94.

KOLíN , okr.KoLín
[005]
Valentová J. (M Kolín); 1994 (24.1., 25.11.); orientační zjištěni.
Parléřova ul. čp.40, u kostela sv.Bartoloměje.
187/B/1; ZM10 13-32-04; koor. 078:145.
Kontrola terénních úprav ve sklepním prostoru pod čp.40 v Kolíně, Parléřova ulice. Tento dBm je
situován v historickém jádru Kolína v blízkosti kostela sv.Bartoloměje. Terénní úpravy zahrnovaly
snížení podlahy sklepa o 80 cm, což nepřineslo žádné archeologické zjištění. V části vystupovalo
skalní podloží, část tvořil žlutý hlinitý skalní pokryv s jednotlivými úlomky skály a dle údajB
dělníku byly v některých úsecích odebírány i písčité "kapsy".
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 216.
UT. ARÚ Praha 2030/94.
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530 KOLÍN , okr.Kolín
[640]
AKCE Sedláček Z.,Valentová J. (M Kolín); 1994 (8.-17.XI.); vertikální řez.
~ Pražské předměstí, poloha Peklo až U pekla, ppč.2402/1.
PIAN 194/P/1; ZM10 13-32-03; koor. 323:166341:189343:187327:163.
POZN V rýze pro položení anody při stavbě stanice katodové ochrany podchycena výkopem narušená
archeologická situace. Kulturní vrstva nebo hliník (1) z pozdní doby bronzové až starší doby
halštatské a keramické nálezy kultury laténské v objektu bez zřetelných obrysu.
~ A: ML.O.BRONZ.-O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 208-214; obj. vrstva;
~ keramika - zlomky (xx).
B: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 208-214; objl jáma; nál. keramika - zlomky (x),
nádoby (x).
-LIT. ARÚ Praha 522/95.
ULOŽ M Kol ín.
ZAPS Sedl áček, Valentová
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KOLÍN , okr.Kolín
NZ [752]
Valentová J.,Sedláček Z. (M Kolín); 1994 (13.X.-7.XI.); orientační zjištění .
Stavba administrativní budovy na styku ul. Politických vězň~ a Zahradní, na ppč.105/2 a stpč.756/1.
190/0/2; ZM10 13-32-04; koor. 071:132.
Archeologický dozor s negativním výsledkem při sledování skrývky a hloubení 23 jam pro patky nosných
pilíř~ v ploše určené pro zástavbu cca 70 m jižně chrámu sv.Bartoloměje v předpolí opevnění
středověkého Kolína.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 218.
LIT. ARÚ Praha NZ 523/95.
ZAPS Valentová J.
[801]
KOLÍN , okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1994 (13.-16.IX.); plošný odkryv.
Vnitřní město, areál zámeckého pivovaru, sonda u V vstupní brány.
191/0/1; ZM10 13-32-04; koor. 054:164.
V rámci zpevňování terénu položena sonda u východní vstupní brány. Obnažen základ zdiva jižního
pilíře brány. Terén zde částečně devastován (stará kanalizace?). V profilech sondy (d.8 m, š.100-150
cm, hl.50-150 cm) pouze recentní zásypy se škvárou, pouze v západním profilu sporadické keramické
zlomky (barokní?).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 211.
LIT. ARÚ Praha 521/95.
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KOLÍN , okr.Kolín
[511]
Valentová J. CM Kolín); 1995 C2.-17.X.); sondáž.
Benešova ul., stavba supermarketu PLUS na Kouřimském předměstí.
231/P/1; ZM10 13-32-03; koor. 430:098 429:096 431:094 432:095.
Archeologický dohled s negativním výsledkem. V závěru nález kostrového hrobu. Pohřeb ve skrčené
poloze, hlavou k severu, obličejem k východu, bez nález~. Snad st.doba bronzová.
A: ÚNĚTICKÁ K. ?; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 227; obj. hrob-kostrový (1); nál. kosti
lid.
LIT. ARÚ Praha 353/96.
ULOŽ M Kolín, př.č. 1/96.
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KOLÍN , okr.Kolín
Sedláček Z. CM Kolín); 1995 (I.); vertikální řez.
Bývalý pivovar, stpč.184/1, dříve zámek vzniklý přestavbou gotického hradu, v SZ
189/0/1; ZM10 13-32-04; koor. 051:171.
Archeologický dohled při výkopech trasy kabel~. Pouze recentní navážky .
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 210.
ARÚ Praha NZ 2379/95 .
Valentová J.

NZ [951]
části

MPR.

535 KOLÍN , okr.Kolín
NZ [803]
AKCE Sedláček Z. (M Kolín); 1995 (5.1.-13.11.); orientační zjištění.
LOKO Čp.76 na stpč.3 (zahrada) v SZ části Karlova nám. V od radnice.
PIAN 192/0/1; ZM10 13-32-04; koor. 069:163.
POZN Archeologický pr~zkum a dohled při adaptaci tzv.Domu u tří mouřenín~, uváděného jako součást staré
radnice, užívaná do závěru 15.stol. Sledované snižování podlah sklepa a v nich prováděných výkopa
negativní.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 200.
LIT. ARÚ Praha NZ 2380/95.
~ Valentová J.
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KOLÍN , okr.Kolín
Valentová J. CM Kolín); 1995; orientační zjištění.
Stavba čerpací stanice v Havlíčkově ul., čp.1762/2 a 1768, při výjezdu na Kutnou Horu.
227/P/1; ZM10 13-32-09; koor. 268:324 270:322 268:321 267:323.
Dohled při zemních pracech s negativním výsledkem. Pouze recentní narušené sprašové podloží.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 204.
~ ARÚ Praha 253/96.

[801]
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KOLÍN , okr.Kolín
NZ [742]
Valentová J.,Sedláček Z. (M Kolín); 1994-1995 (XI.1994-11.1995); orientační zjištění.
Stavba VZP na nároží ul. Komenského a U Křižovatky, ppč.1881/7, 1881/14, stpč.1211.
193/0/1; ZM10 13-32-04; koor. 119:117.
Archeologický dohled při skrývce a stavbě Všeobecné zdravotní pojišfovny. Přes četné pravěké nálezy
103

v okolí zcela negativní. Zjištěna pouze destrukce zdiva z lomového kamene (ve vodovodní přípojce)
bez dalších nálezO. Dle indikační skici zřejmě pozOstatek zástavby starší než 1.polovina 19.stol.
KOMP A: DATACE NEURČENA (před r.1800); akt. sídlištní; areál město; ~ 200-203; obj. destrukce-kámen
(1) •

LIT. ARÚ Praha NZ 2378/95.
ZAPS Valentová J.
538 KOLÍN , okr.Kolín
[748]
AKCE Valentová J. (M Kolín); 1995; orientační zjištění.
LOKO Zahradní ul., ppč.120, stavba depozitáře u státního okresního archivu a vodovodní přípojky.
PIAN 229/0/1; ZM10 13-32-04: koor. 110:125.
POZN Dohled při zemních pracech s výsledkem negativním. Uměle zvýšený terén, cca 150 cm recentní navážky
- - na písčitém podloží.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 205.
LIT. ARÚ Praha 472/96.
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KOMUŠÍN , okr.Klatovy
[726]
HOrková J. CM Klatovy); 1995; povrchový sběr.
Pole pod JV svahem vrchu Háj.
97/P/2; ZM10 22-32-02; koor. 178:163 216:159 219:148 175:148.
A: OBO. HaD AŽ LtA; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 422-432; nál. keramika - zlomky (xxx);
sklo - 1 korálek kobaltově modré barvy.
LIT. ARÚ Praha 1907/96.
ULOž M Klatovy, př.č. 35/95.
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KONOBRŽE , okr.Most
[944]
Křivánek R.,čech P. (UAPPSZČ Most); 1994 (14.1.); geofyzikální prOzkum.
SV okraj zaniklé vsi Konobrže. Skrývka na předpolí dolu Ležáky.
208/B/1; ZM10 02-32-21; koor. 087:004.
Geofyzikální měření protonovým magnetometrem PM-2. Měření bylo provedeno na skryté ploše na předpolí
hnědouhelného dolu Ležáky na vybrané části 20x20 m v pravidelné čtvercové síti 1x1 m, detailně pak
na vnitřní ploše 7,5x10 m v síti 0,5xO,5 m. Přesnost gradientového měření byla 1 nT. Na základě
výsledkO měření lze vymezit přibližný rozsah antropogenní akumulace znělcových kamenO projevujících
se odlišným magnetickým polem v jejich bezprostředním okolí (XO až 100 nT), která bude bezesporu
nepřírodního pOvodu a mOže tvořit přízemní relikt rozvlečeného kamenného obložení pravěké mohyly.
Magnetometrické měření předurčilo část plochy k následnému archeologickému výzkumu, který proběhl na
jaře 1994. Celkem bylo odkryto 18 hrobu kultury únětické.
A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 265; objl mohyla, hrob (x), hrob-kostrový (x).
ARÚ Praha 608/94.
ÚAPPSZČ Most, sine.
Křivánek R.

~

KONOBRŽE , okr.Most
[918]
Dobeš M. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (5.-8.IV.); plošný odkryv.
U bunkru.
197/P/1; ZM10 02-34-01; koor. 074:386 077:385 084:382 096:377 094:375 099:371 091:372089:369
077:381 073:383.
Ve dnech 5.-8.4.1994 jsem prozkoumal zbývající již zaměřené objekty ze sezóny 1993, a to 166 (hliník
kultury bylanské), 172 (jáma kultury vypíchané), 170 (jáma, kultura neurčena) a 168 (hliník kultury
knovízské). Objekty byly nově zaměřeny E.Březákovou.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 264; obj. jáma (1).
B: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 264; objl hliník (1).
C: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 264: objl hliník (1).
O: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 264; obj. jáma (1).
ARÚ Praha 2394/94.
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~ Dobeš M. (UAPPSZČ Most); 1994 (6.IV.); vertikální řez.

[903]

U etylénovodu.
205/B/1; ZM10 02-34-01: koor. 119:344.
~ Kostrový hrob byl zjištěn dne 5.4.1994 ve výkopu na základě upozornění pracovníkO Vodních staveb.
Dne 6.4.1994 bylo jeho torzo vyzvednuto. Kromě fragmentO kostry v natažené poloze (V-Z) byly
zjištěny pouze stopy rakve a u dolních koncetin fragmenty skořápek. V rýze nebyly prOzkumem zjištěny
další narušené objekty.
~ A: HRADIŠTNí OBO.; akt. pohřební: areál samostatný; ~ 264; obj. hrob-kostrový (1); nál. kosti
lid.; paleobot.m •• zlomky skořápek.
~ ARÚ Praha 2393/94.

~

~

104

ULOŽ

ŮAPPSZČ

Most, sine.

543 KOPIDLNO , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (4.11.); orientační zjištěni.
LOKO Oprava silnice v ul. Tomáše Svobody.
PIAN 20/L/2; ZM10 13-12-10; koor. 072:114 082:109 090:111.
POZN Od rozhraní náměsti a ulice v hl.l,6 m a 1,2 m hafovaná cesta. Bez nálezB.
- - 2.pol.17.-poč.19.stol.
KaMP A: NOVOVĚK 2; akt. komunikace: areál město; ~ 218; obj. cesta (1).
LIT. ARŮ Praha 1858/95.

[003]

Předpokládaná

datace
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KOPIDLO , okr.Plzeň-sever
[059]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1995 (13.-14.V.); sondáž.
Čp.23 (ES), ppč_79.
56/B/1: ZM10 12-31-13: koor. 094:010.
Sonda 1/95 položená na místě plánovaného schodiště do sklepa při východní zdi domu zachytila kamenný
základ, ke kterému na západnf straně přiléhalo torzo valounové podlahy, na východní straně na něj
byla kolmá řada kBlových jamek. Podle keramiky nalezené v přilehlých vrstvách lze vznik domu, ke
kterému zeď náležela, zařadit do novověku.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sidlištní; areál sídl iště; ~ 432; nál. keramikai železo: dřevo.
liT. ARŮ Praha 4461/96, ZČM Plzeň 134/96.
ULiii ZČM Plzeň.
545 KOPISTY , okr.Most
NZ [854]
AKCE Klápště J.,Koutecký D. (ÚAPPSZČ Most): 1980: sondáž.
~ U mlékárny.
PIAN 119/0/2; ZM10 02-33-05i koor. 330:272.
POZN Naleziště bylo situováno na mírné vyvýšenině, svírané řekou Bílinou, jejím levostranným přítokem a
Bílým potokem. Zbytek jámy byl zjištěn v profilu výkopu staveniště u kopistské mlékárny.
Objekt 1/80 byl autorem NZ M.Dobšem připsán kultuře kulovitých amfor s intruzí kultury lineární a
kultury vypíchané .
.~ A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. intruze; n.v. 242;nál. keramika - zlomky.
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. intruzej n.v. ·242; nál_ keramika - zlomky.
C: K_KULOVITÝCH AMFOR; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 242; obj. Jama (1); nál. keramika
zlomky; mazanice - zlomky; kámen-ši- industrie; kámen-dž - žernov; kosti zv. - zlomky;
paleobot.m.
1!! Preidel H., 125-132 (Brux); Kout~cký D: 1984, 50 (Výzkumy v Čechách 1980-81); Velímský T. 1986, 112
(ASM 15); ARŮ Praha NZ 2396/94, UAPPSZC Most NZ 362/94.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, 186/80.
ZAPS Brnič Ž.
546 KOSMONOSY , okr.Mladá Boleslav
[919]
AKCE Prostředník J. (M Turnov); 1993 (15.IX.); vertikální řez.
LOKO PrBmyslová ulice, ppč.1794/3.
~ 27/L/2: ZM10 03-33-20: koor_ 019:109 087:075.
POZN V prBkopu pro STL plynovod položen do trasy starší inženýrské sítě, v hloubce 1,2 m porušený
kostrový hrob.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. pohřební; ~ samostatnÝi ~ 219; obj. hrob-kostrový (x);
nál. keramika - zlomky nádobYi kosti lid.
1!! Prostředník J. 1994 (Soupis ••• , Zpravodaj MVČ 20); ARŮ Praha 7773/94.
ULOŽ MTurnov, př.č. 100/93.
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KOSMONOSY . okr.Mladá Boleslav
[756]
Gojda M. (ARU Praha); 1994 (29.IV.); orientační zjištění.
Areál Lorety.
28/0/3; ZM10 03-33-20i koor. 057:184.
Rekognoskace odvodňovací rýhy v areálu Lorety. V SZ části nádvoří odkryto zdivo lícované na východní
straně a zbudované z lomového kamene, spojované maltou. Snad se jedná o základ pilíře, který mohl
souviset s pBvodní zahradní úpravou areálu. Vzhledem k absenci archeologických stop (vrstvy,
materiálu) se téměř s jistotou nejedná o pozBstatky pBvodního farního kostela zaniklého v době
husitských válek.
~ A: STREDOVĚK-NOVOVĚK; areál sídliště; ~ 244; obj. zdivo.
lIT. ARŮ Praha 1879/94.
548 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY , okr.Kolín
AKCE Durdík T. (ARU Praha); 1993 (27.1., 3.11., 5.V.); vizuální prBzkum/vertikální
105

NZ [313]
řez.

LOKO Zámek v Kostelci nad Černými lesy.
PIAN 1/B/1; ZM10 13-31-09; koor. 040:191 .
POZN Sledování výkopových prací v západní části předzámčí přineslo některá velmi d6ležitá pozorovanl
dokreslující pomalu se rodící obraz středověkého a raně novověkého vývoje kosteleckého hradu a
později zámku. Dominuje jim doklad rozdílného stářf obou křídel této části předzámčí, přičemž křídlo
nad příkopem se jeví starší. Velmi d6ležité je rovněž prokázání příkopu před ním. Výkop topného
kanálu bohužel nedosahoval potřebné hloubky k tomu, aby bylo možno se vyjádřit, zda byla realisována
i západní polovina pozdně gotického parkánu, či nikoliv. I výše uvedené přizdění JZ křídla k
staršímu křídlu nad příkopem se zdá napovídat, že spíše nikoliv, a že rovné JZ křídlo bylo
dobudováno již v době, kdy dokončení parkánu v p6vodní oblé podobě a mohutnosti již nebylo
shledáváno nezbytným. Nicméně ještě i rovné křídlo určitou obrannou roli hrálo, jak napovídá
existence příkopu Ci když tento m6že být i staršího data) a užití klíčových střílen v úrovni patra,
kde byly v současné době zjištěny.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 388; obi. zdivo, souvrství, příkop; nál.
keramika - zlomky (x); kámen-stav.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 388; obj. zdivo, souvrství, dláždění; nál. keramika zlomky (xx); hlína - cihla pro dlažbu; kámen-stav.
LIT. ARÚ Praha NZ 2799/93, 1423/93, 236/93, 324/93.
iJLoi ARÚ Praha.
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY . okr.Kolín
[059]
Drda P. (ARÚ Praha); 1994 (18.-20.V.); vertikální řez.
Chudobinec, čp.3, poloha Na Rejdišti, SV a V od zámku.
79/L/l; ZM10 13-31-09; koor. 037:201 045:197045:191.
Kanalizační rýha v délce cca 120 m probíhala po východním obvodu vně fortifikace zámku a souvisí s
rekonstrukčními pracemi na barokní stavbě bývalého chudobince. Šíře rýhy 1,5 m, hloubka v pr6měru
160 cm. Zjištěno zvrstvení: 35 cm silné úpravy vozovek a dvora, do hloubky 100-110 cm sterilní
písek, od 110 cm tmavší hnědá hlína s kameny, zjevná navážka. Ani tato vrstva neobsahovala žádné
nálezy a vznikla bezpochyby jako součást širších terénních úprav okolí zámku, v rámci některé z
četných novověkých stavebních aktivit.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 380.
LIT. ARÚ Praha 2376/94.
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY . okr.Kolín
[051]
Sedláček Z. (M Kolín); 1994 (IX.); vertikální řez.
Nám. Smiřických, ppč.3, před domy čp.38-41.
80/L/1; ZM10 13-31-09; koor. 012:181 013:175.
Archeologický dohled při rozšiřování vodovodního řadu na západní straně náměstí. Většinou recentní
narušená terénní situace. Na rozpadLém pískovcovém podLoží jíLovito-písčitá p6da (20 cm), nad ní
jíLovitá hnědočervená hlína (p6vodní horizont?).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 394 .
LIT. ARÚ Praha 7374/94.
---ZAPS Valentová J.
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY . okr.KoLín
VaLentová J. (M KoLín); 1995 (13.XI.); vertikální řez.
Stavba vodovodu v Pražské ul.
94/L/1; ZM10 13-31-08; koor. 473:165 481:171.
Dozor s výsledkem negativním. Pouze jílovitá hnědočervená pfida na
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 398.
ARÚ Praha 256/96.
----

[232]

jílovitopísčitém

podLoží.

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY , okr.Kolín
[824]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (1.111.); orientační zjištění.
Špitál na Rejdišti pod zámkem.
78/B/l; ZM10 13-31-09; koor. 048:199.
Podél delší fronty špitálu na Rejdišti pod zámkem, který je součástí širšího zámeckého areálu, bylo
těžkou mechanizací provedeno snížení úrovně komunikace o 0,50-0,75 m a buldozer podobným zp6sobem
snižoval i plochu dvora za špitálem. Pokud bylo na profilech patrno, ze značné části se nejspíše pod
novověkými vrstvami nacházelo již žluté písčité podloží (pokud nešlo o přemístěný materiál tohoto
charakteru). Tyto práce nebyly hLášeny.
~ A: NOVOVĚK (17.stoL.); akt. sídLištní; areál hrad; ~ 376; obi. d6m zděný (1).
~ ARÚ Praha 1218/95.
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY , okr.Kolín
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (1.111.): vizuální pr6zkum.
Zámek.
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PIAN l/B/l: ZH10 13-31-09: koor. 040:191.
POZN Dne 1.3.1995 jsem v souvislosti s delší odmlkou investora navštívil zámek v Kostelci nad Černými
Lesy. V jeho vlastním areálu nebyla zjištěna žádná činnost, která by zasahovala do terénní situace.
~ A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.): akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 388: obj. palác (x), příkop (x), val
(x), m.zpracov. (1), kostel (1), studna (1), věž (X), hradba (x).
LIT. ARŮ Praha 1218/95.
554 KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU , okr. Teplice
[217]
AKCE Rusó A. (M Teplice); 1995 (5.V.-9.VI.): vertikální řez .
LOKO Úsek 1 (u kostela).
~ 227/L/l; ZMl0 02-32-24; koor. 162:053 162:051 163:049.
POZN V rámci akce "Svedení dešfových a splašových vod" položením nové kanalizace v obci bylo záchranným
výzkumem zjištěno novověké vyrovnání místy pBvodně níže situovaného terénu, pod jehož úrovní
probíhala kulturní vrstva únětické kultury. V profilech dokumentována písčitá cesta a vnější nároží
zdi, související patrně s kostelem sv.Vavřince (pravděpodobně vymezující hřbitov) a další, mladší
ohradní zeď, směřující k hospodářskému stavení severně od kostela. Tato budova byla patrně pBvodně
ohražena zdí, jejíž relíkty nalezeny v části úseku, který nebylo možné dokumentovat pro vodu ve
výkopu.
~ A: ÚNĚTICKÁ K.: akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 419; nál. keramika - zlomky; mazanice.
B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy: n.v. 419: nál. keramika - zlomky.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy: ~ 419; nál. keramika - zlomky.
D: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. přemístění zeminY'komunikace-pohřební: areál samostatný: ~ 419:
09j. zdivo, cesta: nál. keramika - zlomky .
LIT. ARU Praha 5627/95.
UlOi M Teplice - zámek Bílina, reg.č. 3/95.
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KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU , okr. Teplice
[121]
Rusó A. (M Teplice); 1995 (5.V.-9.VI.): vertikální řez.
Úsek 2 (u kravína).
229/L/1: ZM10 02-32-24; koor. 167:045 166:043.
fQlli V rámci akce "Svedení dešfových a splaškových vod" položením nové kanalizace v části obce zjištěn
dokumentací řezu výkopu v úseku u kravína žlábek vyplněný kameny, přes jehož svrchní úroveň a v celé
délce dokumentované části probíhala komunikace v podobě zpevnění terénu souvislou vrstvou kamenB,
uložených níže na udusanou zeminu ve směru J-S, souhlasně s dnešní silnicí. Předběžné datování
komunikace zpevněné kameny zde bylo odhadnuto na základě podobnosti struktur vrstev z úseku 1 jako
novověk, starší cesta a žlábek pocházely z doby předchozí (vs.2-novovek). Níže se jevila tak jako v
úseku 1 souvislá kulturní vrstva, datovatelná pouze hypoteticky jako v případě úseku 1 do doby
únětické kultury. Pro trvalé deště a zatopení výkopu nebylo možné dokončit vzorkování vrstev. V
úseku 3, vzdáleném cca 20 m západním směrem, u školy, který nebylo možné dokumentovat ani kresebně
ani fotodokumentačně, bylo těsně před úplným zatopením vodou pozorováno zdivo pojené jílem,
situované západně na okraji mohutné zasypané deprese, jejíŽ jeden rozměr, začínající cca 4-6 m od JZ
nároží školy, byl patrný v řezu výkopu v délce nejméně 4 m.
KOMP B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. komunikace: areál sídliště: ~ 422: obj. cesta, žLab: nál. železo zlomek.
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. komunikace-přemístění zeminy: areál sídliště: ~ 422: obj, cesta:
nál. keramika - zlomek.
LIT. ARÚ Praha 5629/95.
UlOi M Teplice - zámek Bílina, reg.č. 4/95.
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KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU , okr.TepLice
[159]
Rusó A. (PÚ Ústí nad Labem): 1995 (10.IV.): vertikální řez.
Zámek (nyní Výchovný ústav).
228/B/1; ZM10 02-32-24; koor. 158:052.
Při obnově vodovodu byl proveden Výchovným ústavem v areálu bývalého zámku prBkop podél zdi hlavní
budovy ve směru Z-V.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní: areál feudální sídlo: ~ 418: obj. zdivo (2); nál.
keramika - 2 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 5626/95.
ULOi M Teplice - zámek BíLina, reg.č. 2/95.
557 KOŠŤÁLOV , okr.Semil y
[811]
AKCE Žáková B.,Valterová P.; 1995; samostatný odborný posudek: anal. palynologická, petrografická.
LOKO Výchoz bituminózního jílovce v obci.
PIAN 4/0/2; ZM10 03-41-22; koor. 054:130.
~ Podle analýz nebyly z této suroviny vyrobeny žádné z analyzovaných "černých" náramkB z českých
laténských nálezB.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 352.
~ ARŮ Praha 5305/95, sub Zliv 5304/95.
108

ZAPS Venclová N.
KOUŘIM , okr.Kolín
NZ (300]
Valentová J. (M Kolín); 1993-1994 (22.XI.1993-21.1.1994); sondáž.
Kostel sv.Štěpána. podzemní kaple sv.Kateřiny.
81/B/1; ZM10 13-31-10; koor. 388:262.
Archeologický dohled s negativním zjištěním při stavebních pracech v podzemnf kapli (krypta) v
souvislosti se statickým zabezpečením kostela. Pod dlažbou krypty pouze rostlá spraš. Provedena
dokumentace geodetická (ARŮ AVČR) a fotografická (RMK).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 264.
LIT. ARŮ Praha NZ 2143/94, 517194, 518/94.
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559 KOUŘIM , okr.Kolín
AKCE Valentová J. CM Kolín); 1994; sondáž.
LOKO Ul. Na Barborce, cca 250 m S od Pražské brány.
PIAN 84/0/2; ZM10 13-31-10; koor. 357:310.
~ Stavba domu pečovatelské služby v nové zástavbě. Archeologický dohled s negativním výsledkem
skrývce a hloubení základ5. Zjištěna pouze neporušená mocná sprašová vrstva červenavé barvy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 254.
LIT. ARŮ Praha 520/95.

[138]

při

KOUŘIM , okr.Kol in
[029]
Valentová J. CM Kolín); 1994 C14.-23.IX.): vertikální řez.
Ul. Na Barborce, 250 m S od Pražské brány v nové zástavbě.
82/L/1: ZM10 13-31-10; koor. 350:316362:321.
Byly sledovány zemní práce v souvislosti s budováním nového STL plynovodu a přípojek v ul.Na
Barborce. Tato poloha se nachází vně hradebního pásma města, cca 250 m za jeho severním okrajem mezi
novou zástavbou. Na profilech výkop5 byla zjištěna pouze sterilní vrstva červenavé spraše překrytá
zhruba 40 cm recentních navážek pod komunikaci. poloha bude dále sledována v souvislosti s ohlášenou
výstavbou domu pečovatelské služby na volné parcele při severní straně ulice.
KOMP A: DATACE NEURČENA; ~ 256.
LIT. ARŮ Praha 6723/94.
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KOUŘIM , okr .Kol in
Valentová J. CM Kolín): 1994 (16.11.): vertikální řez.
Z okraj hradebního pásma a hlavni komunikace vedoucí odtud k náměstí.
83/L/1; ZM10 13-31-10; koor. 354:269357:256 367:261 376:267.
Negativní zjištění v trase výkopu pro kabelové vedeni v délce cca 420 m v historickém jádru
u hradebního pásma.
KOMP A: DATACE NEURČENA: ~ 268-273.
LIT. ARŮ Praha 2029/94.
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[022]

města

a

KOUŘIM , okr.Kolín
[226]
Valentová J. CM Kolín): 1995 (3.-5.X.): orientační zjištění.
Areál firmy Lonza Biotec. ppč.1724/1,2. Těsně za Z okrajem hradebního pásma.
95/P/1; ZM10 13-31-10; koor. 348:280 349:276343:276 343:278.
Dohled při stavbě objektu při vstupu do areálu závodu s negativním výsledkem. Pouze rostlý terén s
recentnf navážkou, v části destrukce starší stavby závodu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNí; ~ 268-270.
LIT. ARŮ Praha 363/96.
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563 KOUŘIM , okr.Kolín
[925]
Valentová J. (M Kolín): 1995: orientační zjištění.
LOKO Stavba ČOV u potoka Kouřimky. cca 250 m SVod hradebního pásma.
PIAN 96/P/1; ZM10 13-31-10; koor. 420:308 412:302 415:297 424:303.
POZN Archeologický dohled s negativním výsledkem. Zcela zamokřený terén se stoupajfcí spodní vodou.
nevhodný k sidlenf.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 240.
LIT. ARŮ Praha 356/96.

~

564 KOUT NA ŠUMAVĚ , okr.Domažlice
~ Chytráček M. (ŮAPPSČ Praha); 1994

[355]
(3.11.-12.V.); vertikální řez.

V trase plynovodu.
PIAN 48/B/1; ZM10 21-24,16; koor. 165:013.
POZN Záchranný výzkum v trase plynovodu Domažlice' Kout na Šumavě (o.Domažlice).

~

109

KOMP A: DATACE NEURČENA;
LIT. ARŮ Praha 372/95.

~

432; obj. jáma (1); nál. uhlíky.
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KOUTY , o.Smilkov , okr.Benešov
[905]
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993; vizuální prBzkum/povrchový sběr.
Tvrz.
3/0/2; ZM10 22·22·15; koor. 281:124.
Revizní prBzkum stavu lokality. Ve východním břehu tvrziště, situovaného na ostrBvku v rybníce, v
prostoru bývalého vstupního objektu (pravděpodobně věže), byl získán sběrem soubor keramických
zlomkB.
~ A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 544; obj. věž (1); nál.
keramika - 7 zlomkB.
LIT. ARŮ Praha 820/95.
ULOŽ NM Praha, H2 132515-517.
ZAPS ~rych V.
KOUTY , o.Bo j iště , okr.HavlíčkBv Brod
[911]
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993; vizuální prBzkum/povrchový sběr.
Melechov, tvrz.
4/0/2; ZM10 23-12-10; koor. 297:188.
Revizní prBzkum stavu lokality, sběr v severním a SV svahu vnitřního tělesa tvrze v úrovni mezi dnem
vypuštěného rybníka a přístupovou komunikací. Soubor 8 keramických zlomkB z 15.-16.stol., 1 zlomek
nádobkového kachle a 1 zlomek keramické čepele se zbroušenými hranami představuje první datovatelné
nálezy z lokality. Zaniklý sídelní komplex Melechova (dříve Nelechova) tvořený věžovou tvrzí a
přilehlým hospodářským dvorem se řadí k perspektivním objektBm archeologického výzkumu.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 475; nál. keramika 8 zlomkB, 1 zlomek nádobkového kachle, 1 zlomek keramické čepele.
LIT. ARŮ Praha 823/95.
ZAPS Brych V.
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KOVAČ , okr.JiČín

[828]

Ulrychová E. CM Jičín); 1995 (19.IX.); vertikální řez.
Výkop pro dálkový optický kabel J od sitnice Jičín - Hořice.
97/0/2; ZM10 03-43-23; koor. 032:286.
Rýha procházela jižním okrajem kruhového objektu se středovým světlým bodem, zachyceného při
leteckém snímkování. Kulturní vrstva v hloubce 60 cm.
KOMP A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 283; obj. vrstva (1); nál.
keramika - 1 zlomek; mazanice - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5429/95.
ULOŽ M Jičín, 48/95.
KOVÁRY , o.Zákolany. okr.Kladno
NZ [002]
Bartošková A. (ARŮ Praha); 1984 (11.VI.-31.VIII . ); sondáž.
Budeč, J část Z předhradí, sonda C 1.
155/B/1; ZM10 12-23-04; koor. 403:113.
Výzkum Budečského předhradí v jižní části západního předhradí, ověření terénního zlomu.
A: PRAVĚK; akt. intruze; n.v. 276; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 276; obj. vrstva, jamka
kBlová (x), chata zahl., žlab (2); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky, šídlo (xx);
uhlíky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 276; obj. vrstva; nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky.
O: NOVOVĚK; akt. sídlištní; ~ 276; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 4160/92.
ULOŽ ARŮ Praha, dep. Kováry.
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569 KOVÁRY . o.ZákolanY, okr.Kladno
NZ [128]
AKCE Bartošková A. (ARŮ Praha); 1984 (11.VI . -31.VIII.); plošný odkryv.
hQ!SQ Budeč, Z část Z předhradí "Na Kašně", sondy A 32, A 33, A 34, B 1abcd.
PIAN 14/P!1; ZM10 12-23-04; koor. 393:120 399:128 379:115.
POZN Výzkum Budečského předhradí navazující na zjištění učiněná v letech 1981-83. V západní části
západního předhradí prBzkum vnějšího valu včetně zázemí, ověření terénní deprese.
KOMP B: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. intruze; ~ 272-275; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
A: PRAVĚK; akt. intruze; n.v. 272-275; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx); uhlíky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní-těžba; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 272-275; obj. vrstva,
příkop (1), m.těžby, ohniště (2), val (1); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; kosti zv. zlomky, šídla (xx); uhlíky; kámen-stav.; železo - zlomky, hřeby (x).
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D: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 272'275; obj. vrstva, val
(1), hradba (1), destrukce; nál. keramika' zlomky (xxx); mazanice; kosti zv. - zlomky (xx);
uhlíky; kámen·stav.; železo' zlomky, hřeby (x).
E: STŘEDOVĚK'NOVOVĚK; akt. sídlištní; ~ 272'275; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha NZ 4160/92.
ULOŽ ARÚ Praha, dep. Kováry.
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KOVÁRY , o.Zákolan~, okr.Kladno
Dreslerová D. (ARU Praha); 1993 (20.VII., 28.VII.); vertikálnf řez.
Výkop vodovodu mezi obcemi Zákolany a Kováry.
149/L/2; ZM10 12'23'04; koor. 417:083 409:080 402:072 396:054 394:040.
Sledovaný úsek mezi železničním přejezdem v Kovárech a první zatáčkou při
na hradiště Budeč. Ke hlašení připojen plán výkopu v měřítku 1:2880.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 233·263.
ARÚ Praha 4130/93.
--

[954]

cestě

od
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KOZINEC , o.Holubice , okr.Praha-západ
[057]
Lutovský M. (NM Praha); 1994 (23.111.); vizuální prBzkum.
Při vrcholu vrchu Ers.
154/0/2; ZM10 12,23-05; koor. 374:056.
Ověřena existence mohyly ležící asi 50 m JV od vrcholu Ersu. Blíže nedatovaná mohyla (30x18 m,
protažená ve směru Z-V, výška 1,3'2,5 m, podle sklonu svahu) narušená několika vkopy staršího data
(1 velký a 2 menší kruhové krátery) a ze severní strany patrně i budováním cesty.
KOMP A: PRAVĚK ?; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 338; obi. mohyla (1).
hlI Turek R. 1965, 66 (Problémy slovanských mohyl vCechách, Slavia Antiqua 12); ARÚ Praha 1595/94.
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KOZLY , okr.Louny
NZ [015]
Beneš J. (M Prachatice); 1993; vzorkování ornice.
Pole "U Křížku". Podpovrchová sondáž v rámci projektu ALRNB.
206/L/2; ZM10 02,34-12; koor. 442:037 442:063.
Povrchovým pr6zkumem v r.1992 zjištěna mimořádná koncentrace pravěké keramiky v dolní části táhlého
svahu pole. Vyměřeno a položeno bylo 8 sond 100x50 cm v pravidelných rozestupech 50 (100) m. Byly
snímány a prosívány 10 cm mocné mechanické vrstvy, většinou až do hloubky 150 cm. Výsledky byly
zpracovány jednoduchou statistikou a v mnohém objasňují chování a rozpad keramických zlomkB v
terénu.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 330; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky.
B: K.V~PÍCHANÉ ~ER.; a~t. sídlištní; areál sídliště; n.v. 330; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky .
C: K.NALEVKOVITYCH POHARU; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 330; obj. vrstva; nál. keramika'
zlomky.
O: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídlíště; ~ 330; obj. vrstva: nál. keramika - zlomky.
E: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 330; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky.
F: MLADŠí O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sfdliště: ~ 330: obj. vrstva: nál. keramika - zlomky.
G: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 330; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky.
H: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 330; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky.
I: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sfdliště; ~ 330; obj. vrstva; nál. keramika'
zlomky.
J: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sfdliště: n.v. 330; obi. vrstva; nál. keramika zlomky.
LIT. ARÚ Praha NZ 4354/94, ÚAPPSZČ Most NZ 853/94.
ULOZ ÚAPPSZČ Most.
KOŽLANY , okr.Plzeň-sever
[935]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (3.XI.); vizuální prBzkum.
Hrad Angerbach nad Vožehovým rybníkem.
14/B/1; ZM10 12-31-09; koor. 283:275.
Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásahB. Dochází ke změně vegetačního pokryvu, objekt pozvolna
zarBstá.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.' poč. 14.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 410; obj. palác (1),
chata zahl. (1), příkop (5), val (2) •.
LIT. ARÚ Praha 4991/95.
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574 KRAJNíČKO , okr.Strakonice
[916]
AKCE Durdik T. (ARÚ Praha); 1995 (8.VIII.): vizuální prBzkum/stavebně historický prOzkum.
LOKO Hrad Helfenburk u Bavorova.
PIAN 90/B/1; ZM10 22·43·06; koor. 088:150.
POZN Součástí jednání svolaného MK ČR v souvislosti s památkovými úpravami větší věže byla i otázka
předstihového archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou schodiště (jeho nutnost byla správě
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hradu komisionelně sdělena) i otázka režimu, základní evidence a uložení v hojné míře na hradě
nalézaného archeologického materiálu (v době návštěvy bylo v kanceláři hradu deponováno několik
čerstvě nalezených kvalitních zlomk~ keramiky 15.stol. včetně fragmentu komorového kachle s
architektonickým dekorem). Veškeré nálezy mají být s označením místa nálezu předávány k uložení do
OMSP Strakonice.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 668: obj. palác (2), věž (2), bašta
(4), d~ zděný (x), brána (x), hradba (x), příkop (X), val (x), studna (1); nál_ keramika - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 3653/95 .
ULOŽ M Strakonice_
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KRÁSNÝ LES , okr.Karlovy Vary
[035]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (28.IV.); vizuální pr~zkum.
Horní hrad (Hauenštejn), zpustlý zámek.
49/B/1; ZM10 11-22-06; koor. 255:356.
Dne 28.4.1994 jsem na základě objednávky PŮ Plzeň spolu s E.Kamenickou navštívil Horní hrad, kde
měla probíhat neurčená činnost. Na místě bylo zjištěno, že žádné úpravy neprobíhají a objekt se
nadále mění ve zříceninu. Jeho prohlídkou bylo zjištěno, že z gotického jádra hradu nevelkých
rozměr~, které se nacházelo za dnešním zámkem na skalce, stojí pouze okrouhlý bergfrit. Dnešní
zámecké budovy stojí v prostoru předhradí a obou příkopB a patrně pouze jediná z nich obsahuje
starší než pseudogotické části.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní: areál hrad; ~ 446; obj. věž (1), d~ zděný (X).
LIT. ARŮ Praha 2084/94.
okr.Plzeň-sever
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KRAŠOV , okr.Plzeň-sever
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); povrchový sběr.
Poloha 2. Pole v okolí vsi.
20/0/2: ZM10 11-42-07: koor. 290:282.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 680: nál. keramika -2 zlomky.
ARŮ Praha 1330/93.

[1011

578 KRAŠOV , okr.Plzeň-sever'
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň):' 1993 (3.IV.); povrchový sběr.
LOKO Poloha 3. Pole v okolí vsi.
PIAN 21/P/2; ZM10 11-42-07: koor. 291:293 302:302 305:292 296:287.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: ~ 668-674; náL. keramika - 2 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 1330/93.

[115]

579 KRAŠOV , okr.Plzeň-sever
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň): 1993 (3.IV.): povrchový
LOKO Poloha 4. Pole v okolí vsi.
~ 22/0/2; ZM10 11-42-07; koor. 314:302.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 660.
~ ARŮ Praha 1330/93.

[131]

Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); povrchový sběr.

[050]

Poloha 1. Pole v okolí vsi.
19/P/2; ZM10 11-42-07: koor. 306:284 318:285 320:276 312:270 314:265 309:265 299:277.
Podmínky prBzkumu ideální (dobrá viditelnost, na polích stará opršelá podmítka, povrch vlhký). Sběry
prováděny za účelem výzkumu struktury osídLení v krašovské sídelní buňce, reLativně uzavřeného celku
v nadmořské výšce kolem 700 m, s románským vlastnickým kostelem sv.Ondřeje na vyvýšeném západním
okraji dnešní vsi. Poprvé je Krašov zmíněn r.1186.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 03.stol. 1); n.v. 668-674;nál. keramika - 5 zlomkťJ.
LIT. ARŮ Praha 1330/93.
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KRAŠOV ,

sběr.

okr.PLzeň-sever

Nováček K. (ZČM Plzeň): 1993 (3.IV.); povrchový sběr.

{138]

Poloha 5. Pole v okolí vsi.
23/0/2: ZM10 11-42-07; koor. 334:288.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 658.
~ ARŮ Praha 1330/93.

~ Nováček

okr.Plzeň-sever
(ZČM Plzeň):

K.

[147)
1993 (3.IV.); povrchový

sběr.
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Poloha 6. Pole v okolí vsi.
24/0/2; ZM10 11-42-07; koor. 388:283.
A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNí; n.v. 620.
ARŮ Praha 1330/93.
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LIT.

KRAŠOV ,

okr.Plzeň·sever

Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); povrchový sběr.

[155]

Poloha 7. Pole v okolí vsi.
25/P/2; ZM10 11-42'07; koor. 350:264 395:275 384:258 370:259 381:246 371:242.
~ A: PŘECHOD RS.4·VS.1; ~ 627-652; nál. keramika - 3 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 1330/93.
okr,Plzeň-sever

Nováček

K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); povrchový
Poloha 8. Pole v okolí vsi.
26/0/2; ZM10 11-42-07; koor. 317:209.
A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNÍ; ~ 630.
ARŮ Praha 1330/93.

[213]
sběr.

584 KRBICE , okr.Chomutov
[247]
AKCE Křivánek R.,Smrž Z. (ÚAPPSZC Most); 1994 (22.IV.,25.IV., 11.-12.VI.); geofyzikální prBzkum/
povrchový sběr.
LOKO Poloha Krbice 1. Areál Doly Tušimice, pole SZ bývalé obce Krbice.
PIAN 116/0/1; ZM10 02-33-16; koor. 185:182.
POZN Geofyzikální prBzkum magnetometrem PM-2 realizovaný za účelem ověření leteckého snímkování byl
proveden na ploše 80x90 m v pravidelné síti lxl m. Oproti výsledkBm leteckého snímkování výsledky
magnetometrie přítomnost kruhového příkopu nepotvrdily, bylo však indikováno několik izometrických
anomálií, které mohou představovat i relikty objektB antropogenního pBvodu. Nejvýraznější anomálie
byly ověřeny při plánovaném plošném odkryvu. Shoda s místy skutečných (neolitických) objektB
odkrytých následným archeologickým výzkumem (Smrž) byla pouze částečná. Paralelně s geofyzikálním
měřením byly po jednotlivých sektorech měření provedeny i sběry s největší koncentrací štípané
industrie a keramiky v místech naměřených anomálií.
KOMP A: PRAVĚK (neolit); akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 354; obj. jáma (x 1): nál. keramika zlomky; kámen-ši.
B: STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 354; nál. keramika - zlomky.
C: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 354; nál. keramika - zlomky.
LIT, ARŮ Praha 4681/94.
ZAPS Křivánek R.
585
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[233]

~ Křivánek R.,Smrž Z. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (27.-28.IV., 4.V.); geofyzikální prBzkum/povrchový sběr.

LOKO Poloha Krbice 2. Areál Doly Tušimice, pole SZ bývalé obce Krbice.
PIAN 117/0/1; ZM10 02-33-16; koor. 198:166.
POZN Geofyzikální prBzkum mag~etrem PM-2 realizovaný za účelem ověření leteckého snímkování byl
proveden na ploše 60x90 m v pravidelné síti lxl m. Výsledky magnetometrie nevykazují výrazné
anomální projevy a liniové útvary na leteckých snímcích budou patrně představovat pouze povrchové
změny (bývalé parcelace polí, zaniklé polní cesty), které se ve výsledcích magnetometrie nemohou
projevit. Paralelně s geofyzikou byly po jednotlivých sektorech měření provedeny i sběry bez
zaznamenání koncentrací materiálu. Následným archeologickým výzkumem (Z.Smrž) nebyly na ploše
zaznamenány žádné archeologické objekty.
KOMP A: PRAVĚK; n.v. 349; nál. keramika - zlomky.
B: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; n.v. 349; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 4682/94.
~ Křivánek R.
586 KRBICE . okr.Chomutov
[839]
AKCE Smrž Z. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (1.VIII.-23.IX.); plošný odkryv.
LOKO Poloha Krbice 3. Tra~ za silnicí Z od zrušené obce.
~ 126/P/l: ZM10 02-33-16; koor. 182:186 186:189 191:181 189:179.
~ Záchranný výzkum na skrývané části neolitického areálu u Krbic, plocha skrývky 0,5 ha. Pole bude
odtěženo pro vršení valB kolem šachty Tušimice. Výsledky předchozí geofyziky nebyly plně shodné s
výsledky výzkumu.
~ A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 354; obj. jáma (10), hliník (2);
nál. keramika - zlomky (xx).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 354; obi. jáma (2); nál. keramika
- zlomky (xx).
~ ARŮ Praha 1558/95.
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př.č.

354-369/94.

587 KRBICE , okr.Chomutov
AKCE Smrž Z. (ŮAPPSZČ Most); 1994 (8.VII.); plošný odkryv.
~ Poloha Krbice 4A. Předpolí dolu Tušimice.
PIAN 123/B/l; ZM10 02-33-16; koor. 204:095.
POZN Ovzorkování osamoceného objektu na ploše skrývky západně od plochy výzkumu 40.
KOMP A: PRAVĚK (neolit, knovíz 7); ~ sídlištní; areál sídliště; n.v_ 339; obj, jáma (1); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1557/95.
UlOž ŮAPPSZČ Most.

[858]

588 KRBICE , okr.Chomutov
AKCE Smrž Z. CŮAPPSZČ Most); 1994 (8.VII.); plošný odkryv.
LOKO Poloha Krbice 4C. Předpolí dolu Tušimice J od obce.
PiAN 125/B/1; ZM10 02-33-16; koor. 254:090.
POZN Nález nádoby na skryté ploše ve splachovém sedimentu, dalšf výzkum bez nález~.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 326; nál. keramika - celá nádoba, 1 džbánek.
ARŮ Praha 1560/95.
--UlOž ŮAPPSZČ Most.

[847]
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NZ [903]
Smrž Z. (UAPPSZČ Most); 1994 (5.-14.X.); plošný odkryv.
Poloha Krbice 4D. Předpolí dolu Tušimice J od zrušené obce.
124/P/1; ZM10 02-33-16; koor. 200:096 226:094 230:094 258:093 257:078 226:080 223:080 199:083.
~ Záchranný výzkum na skrývce v předpolí dolu, na začištěné ploše 150x40 m zjištěno 178 objekt~ pozdní
doby halštatské bez movitých nález~.
KOMP A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ (ha.dl); akt. sídlištní; ~ sídliště rovinné; n.v. 332; obj, jáma (4),
- - chata zahl. (1), jamka k~lová (173).
LIT. ARŮ Praha NZ 1559/95, ŮAPPSZČ MostNZ 147/96_
ULoZ ŮAPPSZČ Most, 314-353/94.
[708]
KRYRY , okr.Louny
Durdík T.,Štauber B. (ARŮ Praha,M Louny); 1995 (24.VIII.); vizuální pr~zkum/povrchový sběr.
Hrad Kryry na ostrožně nad obcí v okolí rozhledny.
12/B/l; ZM10 12-13-07; koor. 324:310.
Hrad zaujal konec vysoké ostrožny nad stejnojmennou obcí. Plocha jeho vejčitého jádra byla zcela
zplanýrována při stavbě rozhledny a nevykazuje tak žádné terénní relikty. Na bočních svazích je
patrna přítomnost kamenné destrukce obvodové hradby. Oproti ostrožně jádro opevňuje příkop, mezi ním
a dalším, podstatně mohutnějším příkopem z~stala relativně širší plocha, kde se mohly nacházet
objekty předhradí. Před velmi mohutným čelním příkopem byl vyhozen mohutný val. Tento šlechtický
hrad je písemně doložen ve 14.stol. Sběrem byl na stráni směrem k obci získán malý soubor keramiky
14.-15.stol.
!S.Q!1f. A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 373; obi. příkop (2), val ex); nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3881/95.
ULoZ ARŮ Praha.
ZAPS Durdík T.
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[518]
KŘEČHOŘ , okr.Kolín
Valentová J. CM Kolín); 1995; orientační zjištění.
V úzké strži zhruba ve středu obce, v místě rybníčku, stavba ČOV, čp.577/3 a 577/25.
230/0/1; ZM10 13-32-03; ~ 022:141.
Archeologický dohled s výsledkem negativním při stavbě čističky odpadních vod. Terén zceLa nevhodný
pro sídlení. Zamokřené místo na dně úzké strže.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 300.
ARŮ Praha 257/96.

KŘEMÝŽ , o.Ohníč , okr.Teplice
(750]
Kmínek M. (ÚAPPSZČ Most); 1995 (31.lll.-2.V.); orientační zjištěni/vertikální řez.
LOKO U kostela sV.Petra a PavLa.
PIAN 226/B/l; ZM10 02-32-18; koor. 265:071.
POZN Při hLoubení výkop~ pro plynovod na území obce. Většina řez~ zasypána, na odkryté situaci (cca 100
m) identifikována pravěká vrstva a nad ní vrstvy středověké. V čp.99 zaregistrován zbytek vrcholně
středověkého objektu. Na severní straně kostela zachycena skupina 9 raně středověkých hro~ (6
dospělých, 3 děti) orientovaných ve směru V-Z. Kromě raně středověkého pohřebiště v okolf kosteLa
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registrovány i další pravěké, raně středověké a vrcholně středověké objekty.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 254; obi. vrstva (1); nál. keramika - zlomky (~~).
A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 254; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (~x).
C: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.4, rs/vs); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 254; obi. souvrství, jamka
Hitová (x), destrukce, jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx): kov - 1 mince - denár Soběslava I.:
kámen.
B: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.4, rs/vs); akt. pohřební; areál samostatný: n.v. 254; obi. hrob-kostrový (9):
nál. kov - záušnice (x); kosti lid. - celé, lebky, zlomky (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 254; obj. souvrství, destrukce, jáma
(1); nál. keramika - zlomky (xx); kámen.
LIT. ARŮ Praha 2474/95.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most.
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KREMZE , okr.Česk ý Krumlov
Durdík T. (ARU Praha); 1993; identifikace lokality.
Hrad Dívčí Kámen (Maidštejn, Menštejn).
94/B/1; ZM1D 32-22-16: koor. 198:060.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. neud.
ARŮ Praha 2903/93.
--
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KREMZE .

ULOž

JČM České Budějovice.

okr.Česk ý

Krumlov

Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1994 (14.X.); povrchový sběr.

[815]

[843]

Pole 300 m JZ od středu obce Bohouškovice, traf U božích muk.
51/0/3; ZM10 32·21-15; koor. 360:040.
Namátkový povrchový sběr.
B: O.LATÉNSKÁ (La.d); akt. sídlištní; areáL sídLiště; ~ 566; nál. keramika - 4 zLomky.
A: PRAVĚK; akt. sídLištní; areál sídLiště; ~ 566; nál. keramika - 4 zlomky.
-LIT. ARŮ Praha 1868/96.

595 KŘIMICE , o.Plzeň 3 , okr.Plzeň-město
[940]
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; orientační zjištění.
LOKO Plzeňská ul.
PIAN 101/L/2; ZM10 11-44-20: koor. 411:270 417:269.
POZN Z hromad z částečně již zahrnutého výkopu plynovodu v Plzeňské ulici byl sebrán keramický materiál
sídlištního charakteru, dokládající e~istenci milavečského sídliště v této poloze.
KOMP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 318; nál. keramika - zlomky nádob.
LIT. ARŮ Praha 41/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/10.
596 KŘIMICE . o.Plzeň 3 , okr.PLzeň-město
[945]
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; vertikální řez.
LOKO Ppč.180/5.
PIAN 100/0/2; ZM10 11-44-20; koor. 450:347.
POZN Na západním okraji obce na ppč.180/5 (majitel R.Srb) jsme zjistili vykopané základy domu. V šikmém
nájezdu do suterénní garáže byl v ~dorysu zachycen obj.1 a v jeho jižní stěně obj.2.
~ A: NYNICKÁ SKUPINA; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 313; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky nádob.
B: D.HALŠTATSKÁ O; ~ sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 313: obj. jáma (1); nál. keramika zlomky nádob; keramika - mazanice: bronz - slitek; kosti zv.
LIT. ARŮ Praha 36/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/20.
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KŘIVOKLÁT . okr.Rakovník
(953)
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (12.VII., 14.VII.); stavebně historický prBzkum.
Hrad Křivoklát. Pr~zkum fasády Z křídla hradu.
42/B/1; ZM10 12-32-04; koor. 128:304.
Dne 12.7. jsem při návštěvě depositáře na Křivoklátě prohlédl otlučenou část vnější fasády západního
křídla horního hradu. Fasáda byla na hrubo otlučena (odstraňována byla nová omítka z počátku
2.poloviny tohoto století) v úrovni prvého a druhého patra v rozsahu mezi třemi opěráky (počítáno od
jihu). Dnešní podstřešní římsa a cihlová nadezdívka pod ní byly zjevně provedeny po požáru roku
1826. V úrovni druhého patra byla pozorována dodatečnost pozdně gotických okének s cihlovými mírně
okosenými ostěními. Novověké okénko s jednoduchým ostěním je osazeno do opukové zazdfvky rozměrného
(šíře 172 cm) otvoru, na jižní straně prakticky lfcujfcfho s arkýřem pod ním. Při okrajích otvoru
(poz~statky arkýře ?) se v horní části uchovala jeho cihlová hrana. Zdivo je vycvikováno v úrovni
druhého patra (ale i níže) cihlami a zlomky prejz~, z větší části evidentně při opravách. Ojediněle
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se vyskytují kameny z hrubého pískovce či arkosy (i se stopami opracování) avšak bez viditelné
profilace. V úrovni prního patra jsou opěráky se zdivem křídla provázány (ověřeno 2 sondami). Na
opěrácích je dobře patrná starší (raně gotická) a mladší (pozdně gotická) fáze. Dne 14.7. jsem
pokračoval v pr6zkumu západní fasády v úrovni přízemí. Zcela bylo na hrubo otlučeno pole mezi 1. a
2.opěrákem (počítáno od jihu) a částečně pole mezi 1.opěrákem a zdí mezi Prochoditou věží a horním
hradem. Žádné nové neznámé otvory nebyly zjištěny. Pozdně gotické okno Stříbrnice s motivem anděla
štítonoše má dnes spodní vodorovnou část ostění osazenu výše oproti pfivodnímu stavu, na dochovaných
zbytcích pBvodní spodní části ostění není patrna žádná profilace. Okno bylo druhotně prolomeno do
raně gotické zdi. V prvém z polí byl okopaný předzáklad vystoupivší nad terén v pozdní gotice
začištěn. Pozornost byla věnována vztahu opěrákB k čelní zdi. Jižní strana severnějšího byla z větší
části přiložena s tím, že v intervalu cca 1 m se vyskytuje vždy ojedinělý kámen zasahující do čelní
zdi, interpretovatelný nejspíše jako zašmorcování. Stejná situace byla i u jižního líce jižnějšího
opěráku. Jeho severní pozdně gotický líc (ve zdivu použity zjevně druhotně i velké kvádry) vykazoval
touž situaci.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní: areál hrad: ~ 295: obj. zdivo: nál. kámen-stav. archit.článek, opěráky, okna.
B: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál hrad: n.v. 295; obj. zdivo; nál. kámen-stav. - archit.článek,
okna, římsa.
LIT. ARŮ Praha 2196/93, 2198/93.
KŘIVOKLÁT , okr.Rakovník
NZ [923]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1994 (15 . -18.VIII.); sondáž.
Hrad Křivoklát.
42/B/1; ZM10 12-32-04; koor. 128:304.
Záchranný výzkum posledního zbytku nezkoumané stratigrafie na dvorku při manském domě byl vyvolán
současnými nepříliš šfastnými památkovými úpravami, při nichž byla zbořena fGrstenberská parková
zed, pod níž se zmíněný zbytek stratigrafie nacházel a kterou nebylo možno pro jejf tehdy
proklamované památkové hodnoty odstranit v minulých letech při provádění výzkumu v areálu manského
domu. Vlastní situaci v prostoru dvora sledovala sonda XCIII. Odkryla prBběh vnitřního líce hradby a
sledovala styk vrstev s nf. Mezi nimi se nacházela i vrstva tvořená spáleništěm roubeného či
hrázděného druhého patra domové části manského domu. Vzhledem k tomu, že prakticky celá zkoumaná
plocha se nacházela vedle věžové části manského domu, jejíž hlavní destrukce proběhla na opačnou
stranu, bylo možno dobře zkoumat i úpravy povrchu nádvoří z doby jeho života, kromě skalního povrchu
tvořenou v nerovnostech pečlivě provedeným štětem.
V nálezovém fondu odpovídajícím obrazu z
ostatních zkoumaných částí nádvoří se vysktytl i velký železný hrot. Sonda CXIV sledovala jižní
stranu vnější brány, kterou se na nádvoří vcházelo, dnes v prostoru před částečně zbořenou uzavírací
fGrstenberskou zdí. VýZkumu v minulých letech zde kromě této zdi bránil velký pařez, jehož
odstranění nebylo ze statických dfivodB možné. Sonda ukázala, že v současné době realizovaná podoba
nároží ohradní hradby je úplným novotvarem, jehož líc neodpovídá ani vnitřnímu ani čelnímu. Na této
straně byla dokonce část pBvodní konstrukce v rámci památkových úprav zbořena. Situace ukázala
zajímavý stavební vývoj. Pfivodní brána byla po ztrátě své funkce po požáru v r.1422 zazděna a nárožf
zvenčí vzepřeno novým pilířem. Současně byla provedena fotogrammetrická dokumentace vnější stěny
purkrabství na dolním nádvoří hradu, v níž byla zjištěna čtyři románská okénka, stejně jako nález
okénka sestaveného patrně z druhotně použitých gotických ostění v nádvornf fasádě manských doma a
omítky zbavené části zbytku prvé brány.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-19.stol.); akt. sídlištní: areál hrad; ~ 296; obj. dam zděný (1), brána (1),
hradba (x), věž (1), bašta (1): nál. keramika - zlomky (xxx): kosti zv. - (xxx); železo - zlomky
(xx); struska - železná.
bl! Durdík T. 1996 (SSPS 4); ARŮ Praha NZ 4741/94, 6789/94.
ULOŽ ARŮ Praha.
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599 KŘIVOKLÁT , okr.Rakovník
[903]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.XI.): vertikální řez/sondáž.
LOKO Státní hrad Křivoklát.
PIAN 42/B/1: ZM10 12-32-04: koor. 128:304.
POZN Dne 17.11.1995 byl zahájen dozor a předstihový výzkum na stavbě kanalisace státního hradu Křivoklát.
V letošním roce má být vytěžen prostor nádrží (celkem o 4 rozměrech 30x17 m) v nivě pod hradem,
výkop svahem (cca 250 m) a proveden předstihový výzkum v prostoru předbranf zaniklé prvé brány.
(Akce byla dokončena v r.1996)_
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištnf; areál hrad; ~ neud.; obj. věž (X), palác (x),
hradba (x), příkop (x), bašta (x), dam zděný (x), brána (x), kaple (1), studna (1), cisterna (1).
~ ARŮ Praha 4989/95.

~
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KŘTĚNOV . o.Březí u Týna nad Vltavou . okr. České Budě j ovice
Thoma J. (JČM České Budějovice): 1995; sondáž.

[400]

1Q!Q Kostel sv.Prokopa, exteriér a interiér.
PIAN 57/B/1; ZM10 22-44-01: koor. 396:305.
POZN V souvislosti s celkovou rekonstrukcí kostela proveden v omezené ploše archeologický výzkum (sondáž
podél vnitřního líce obvodových stěn lodě a dvě sondy v ploše lodě, dokumentace trasy venkovnfho
117

odvodnění).

Barokní přestavba respektuje p~vodní gotickou loa kostela. V sondách v ploše lodě
zachyceny 3 hroby, 2 bez výbavy, silně strávené, 1 se zbytky kožené boty a stříbrným prstenem s
nápisem. Ve vrchních vrstvách stavební suti zbytky architektonických článk~ (stejně tak ve
venkovních výkopech). Vrstvy s keramikou 13.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; areál kultovní areál; ~ 506; obj, zdivo-kámen; nál. keramika - zlomky
(x).

B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK; akt. pohřební; areál kultovní areál; ~ 506; obj, zdivo-kámen; nál. kosti
lid.
C: NOVOVĚK; akt. pohřební; areál kultovní areál; n.v. 506; nál. stříbro - prsten; k~že - s.oděvu_
hl! Braun P. 1987, 95-96 (Výzkumy v Čechách 1984-85); Sommer J. 1996, 17-22 (Zprávy památkové péče 56);
ARŮ Praha 1739/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, 3533, 3536, 3540.
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KUBLOV , okr.Beroun
[858]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (17.XI.); identifikace lokality.
Zříceniny kláštera (proboštství) Velíz na stejnojmenném vrchu nad Kublovem.
84/B/l; ZM10 12-32-14; koor. 236:046.
A: STŘEDOVĚK (11.-15.stol.); akt. sídlištní-kultovní; areál klášter; ~ 570; obj, kostel (1), d~
zděný (x).
LIT. ARŮ Praha 4990/95.
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KUNDRATICE , okr. Tachov
Široký R.,Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.VII.); vizuální pr~zkum_
JZ od kóty 608, při cestě na kraji lesa.
98/L/2; ZM10 21-21-01; koor. 346:056 356:062.
Zaměřeny jednoduché větvené zbytky úvoz~, hloubka cca 0,5-0,7 m. Předpokládaná souvislost s
tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 600-605; obj, cesta.
LIT. ARŮ Praha 1823/94.
ZAPS Široký R.

[118]

pr~během
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KUNDRATICE , okr. Tachov
[226]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993(1.111.): vŤzuálnípr~zkum.
Na J okraji lesa, Z od obce, úvozy ústí přímo do obce.
99/L/2; ZM10 21-21-01; koor. 440:060451:067474:071 479:083.
Zaměřeny rozsáhlé větvené úvozy, hloubka cca 1,6-5 m, v části u vsi postupně zaváženy skládkou, v
době pr~zkumu sněhová pokrývka cca 20 cm. Předpokládaná souvislost s pr~během tzv.Norimberské
stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?: akt. komunikace: areál samostatný: ~ 535-570; obj, cesta.
LIT. ARŮ Praha 1809/94, ZČM Plzeň 378/93.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
NZ [954]
Zápotocký M.,Zápotocká M. (ARŮ Praha); 1980-1981 (VII.1980; VII.-VIII.1981); plošný odkryv.
Danemark. Skalní ostrožna S nad mlýnem Danemarkem, ppč.4377.
17/P/l: ZM10 13-32-19: koor. 437:212 434:198 432:195 428:200 428:202 433:205.
Nálezová zpráva je rozdělena do jednotlivých svazk~: Foto-terén, sv.č.l-l0, NZ čj.4335-4344/91.
Plány-terén, sv.č.11-21, NZ čj.3990-3999/92. Text-terén, sv.č.22-26. Kresebná dokumentace. Posudky.
Toto je sv.č.22, text-terén a seznam nález~ za r.1980-1981.
KOMP A: ŘIVNÁČSKÁ K.; akt_ sídlištní-výrobní-boj; areál sídl_výšinné opevněné; ~ 300; obj, brána (1),
chata zahl. (3), jáma (xx), jamka k~lová (xx), ohniště (2), palisáda (1), příkop (3): nál.
keramika - nádoby, zlomky (xx): keramika - přesleny (x): keramika - plastiky (x); kámen-bn - (xx);
kámen-ši - (x): kámen - industrie (xx): kosti zv. - zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx): uhlíky (xx).

B: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2: akt. těžba-komunikace; areál jiný; ~ 300; obj, jáma (4), m.těžby (1);
nál. keramika - zlomky (x); ruda - struska; železo - 1 přezka.
LIT Zápotocký M., Zápotocká M. 1990, 203-211 (Jahresschrift Halle 73); Zápotocký M., Zápotocká M. 1991,
87-89 (Archaeology in Bohemia); Zápotocký M., Zápotocká M. (Výzkumy v Čechách 1980-81; 1982-83;
1984-85; 1986-87; 1988-89); ARŮ Praha NZ 7141/94, NZ 4335/91, NZ 4336/91, NZ 3990/92, NZ 3991/92.
ULOŽ ARŮ Bylany, 80/001-046, 81/001-067.
ZAPS Morávek J.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
NZ [803]
I. (ARŮ Praha); 1981 (13.VIII.-8.IX.); sondáž.
hQKQ "Stará cihelna", V od silnice Kutná Hora - Poličany.
PIAN 216/0/2; ZM10 13-32-20; koor. 065:257.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER. (LnK IIa): akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 265; obj, jáma (1); nál.
keramika: mazanice; kámen-ši; kámen-bn; kámen-dž; kámen; kost; uhlíky.
~ Pavl~
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B: K.LINEÁRNÍ KER. (LnK lid); akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 265: obj, jáma (1); nál.
keramika; mazanice: kámen-šij kámen-bn; kámen-dž: kámen; kost; uhlíky.
E: K.VYPÍCHANÉ KER. (StK V); akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 265; obj, jáma (1); nál. keramika;
mazanice; kámen-šij kámen-bn: kámen-dž; kámen: kost; uhlíky.
C: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 265; obj, jamka k~lová (1), jáma
zásobní; nál. keramika; mazanice; kámen-šij kámen-bn; kámen-dž; kámen; kost; uhlíky.
D: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. depot; areál samostatný; n.v. 265; obj, jáma zásobní (1); nál.
keramika; mazanice; kámen-šij kámen-bn; kámen-dž; kámen; kost: uhlíky.
LIT. ARÚ Praha NZ 5617/95.
ULOž ARÚ Bylany, KH 2/1981.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
NZ [950]
Zápotocká M.,Zápotocký M. (ARÚ Praha): 1982-1983 (VII.-IX.1982;VII.-IX.1983); plošný odkryv.
Danemark. Skalní ostrožna S nad mlýnem Danemark, ppč.4377.
17/P/1; ZM10 13-32-19; koor. 437:212 434:198 432:195 428:200 428:202 433:205.
V rámci celkového zpracování výzkumu na lokalitě Danemark má tato nálezová zpráva č.23 a obsahuje
text-terén a seznam nález~ za r.1982-83.
KOMP A: ŘIVNÁČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 290-300.
B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
D: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 290-300.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 290-300.
F: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 290-30~
LIT. ARÚ Praha NZ 4932/95.
ZAPS Zápotocká M.
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HZ [126]
KUTNÁ HORA . okr.Kutná Hora
Valentová J. (M Kutná Hora); 1986-1988; vertikální řez.
Ku ptáku, U Všech svatých, ppč.4004/39-42, 4816, 4820, 3988/1-3, 4057/4, 4724, 4792, 4794 až 4815.
182/L/2; ZM10 13-32-15; koor. 006:121 016:095 -10:088 -1:114.
Dokumentace řez~ při stavbě parkoviště na návrší proti kostelu Všech svatých na městském hřbitově.
Zaniklá středověká hornická osada Antiqua Cuthna.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13./14.stol.); akt. těžba-sídlištní; areál sídliště; n.v. 280-294; obj, jáma
(xx), pink (x), vrstva, žlab, destrukce, chata zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xx), zlomky
kahanc~ a tyglikovitých lampiček (xx); kámen - (xx); mazanice; dřevo - spálené; kost - (x);
struska; kamenina - německá, zlomky (x); uhlíky.
LIT. ARÚ Praha NZ 1182/93.
ULOŽ M Kutná Hora, K 27001-K 27746, K 27582-K 29972.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
NZ [224]
Zápotocká M.,Zápotocký M. (ARÚ Praha); 1980-1989 (30.VI . 1980-30.VIII.1989); plošný odkryv.
Dánemark. Skalní ostrožna S nad mlýnem Danemark, ppč.4377.
17/P/1; ZM10 13-32-19; koor. 437:212 434:198 432:195 428:200 428:202 433:205.
V rámci celkového zpracování výzkumu na lokalitě Dánemark, má tato nálezová zpráva č.21 a obsahuje
základní plán 1980-1989, nivelace 1980-1989, základní profil V-Z, S-J,
KOMP A: ŘIVNÁČSKÁ K.; akt. sídlištni-výrobní-boj; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
D: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 290-300.
F: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v •. 290-30~
bl! Zápotocký M., Zápotocká H. 1990, 203-211 . (Jahresschrift Halle 73); Zápotocký M., Zápotocká M. 1991,
87-89 (Archaeology in Bohemia); Zápotocký M., Zápotocká M. 1984, 60-61 (Výzklmy v Čechách 1980-81);
Zápotocký M., Zápotocká M. 1985, 74-75 (Výzkumy v Čechách 1982-83); Zápotocký M., Zápotocká M. 1987,
97-99 (Výzkumy v Čechách 1984-85); Zápotocký M., Zápotocká M. 1989, 92-93 (Výzkumy v Čechách
1986-87); Zápotocký M., Zápotocká M. 1992, 74-76 (Výzkumy v Čechách 1988-89); ARŮ Praha NZ 3474/95.
ZAPS Morávek J.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
NZ [008]
Zápotocká M.,Zápotocký M. (ARÚ Praha); 1980-1989 (VI.1980-VII.1989); plošný odkryv.
Danemark. Skalní ostrožna S nad mlýnem Danemark, ppč.4377.
17/P/1; ZM10 13-32-19; koor. 437:212 434:198 432:195 428:200 428:202 433:205.
V rámci celkového zpracování výzkumu na lokalitě Danemark, má tato nálezová zpráva č.27 a obsahuje
tyto odborné posudky za r.1980-1989: Bílek J., Báňskohistorický přehled jižní části Kutnohorského
revíru. Budd P., A metallographic investigation of Neolithic and Eneolithic copper-based artefacts
from Czechoslovakia. (Metalografická analýza měděné sekerky z obj.34). Čulíková V., Archeobotanické
rozbory rostlinných zbytk~ z Danemarku, okr.Kutná Hora. Hoffman V., Hoffmanová A., Petrografické
119

určení

souboru "Broušená industrie" a "Kameny" z lokality Oanemark, okr.Kutná Hora. Majer A.,
Fosfátová analýza na Danemarku, okr.Kutná Hora. Smolíková L., Pfidně-mikromorfologický výzkum. Quitta
H., Rozbory vzork~ uhlík~ v berlínské laboratoři. Datování C 14.
KOMP A: ŘIVNÁČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v_ 290-300.
B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 290-300.
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 290-300.
O: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 290-300.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 290-300.
F: NOVOVĚK 1; ~ sídlištní; areál sídliště; ~ 290-300.
LIT. ARÚ Praha NZ 1634/95.
ZAPS Zápotocká M.
610 KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
NZ (928]
AKCE Valentová J. (M Kutná Hora); 1989 (VI.); sondáž; anal. antropologická, osteologická, petrografická.
LOKO Předměstí Karlov, 300 m J polohy Vrchlice, staveniště haly pro sklad nábytku, mezi areálem ČOV a
Agropodniku.
PIAN 102/P/2; ZM10 13-32-15; koor. 199:087 214:094 221:072 205:068.
KOMP C: K.LINEÁRNÍ KER.; n.v. 215-219; nál. keramika - zlomky; kámen-ši.
O: ENEOLIT NEURČ.; akt. pohřební-sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 215-219: obj. jáma (1),
hrob-kostrový (2): nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (x)i kosti lid. - zlomky (xx); kosti zv. zlomky (xx).
E: O.BRONZOVÁ NEURČ.; n.v. " 215-219; nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (x): struska; bronz:
železo.
A: BYLANSKÁ K. (ha.c2): akt_ pohřební-sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 215-219: obj. hrob
-kostrový (1), hrob-žárový (10), jáma (3): nál. kosti lid. - (xx): keramika - zlomky (xxx), nádoby
(xx); kosti zv_ - zlomky (xx); bronz - (x): uhlíky: železo - (x)~
F: O.LATÉNSKÁ A; n.v. 215-219.
B: O.ŘÍMSKÁ C; akt. výrobní-sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 215-219; obj. peC-hutnická
-železo (5), chata zahl. (1), pohřeb-zvířecí (1), jáma (1); nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby
(x); uhlíky: mazanice; struska; kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky.
LIT. ARÚ Praha NZ 324/94.
ULOŽ M Kutná Hora, " př.č. 47-109/90 .
ZAPS Šumberová R.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
(636]
Valentová J. <M Kolín): 1993 C26.VIII.-19.XI.); orientační zjištění/vertikální řez_
Stavba pobočky České spořitelny a.s.Kutná Hora, Masarykova ul. ppč.2687/1, 2687/2, 2693/2.
198/P/1: ZM10 13-32-15; koor. 110:055 108:058 112:061 117:064 120:059.
Archeologický doklad při odtěžování haldových násyp5 (se sporadickou keramikou 1.pol.14.stol,není
jisto, zda nejde o sekundární uložení haldoviny). Halda v celé ploše staveniště, od jihu převýšení o
3-5,5 m oproti okolnímu terénu. V těsné blízkosti známo polykulturní pravěké osídlení (lok.Kutná
Hora-u Tylova divadla, viz.starší NZ). Sledování inženýrských sítí ve spraši negativní.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. těžba: areál město; ~ 225-231; obj. m.těžby (1); nál. keramika zlomky (xx).
hlI Jílková E. 1953, 53-56,46 (AR 5); ARÚ Praha 521/94.
ULOŽ M Kolín, př.č. 7/93.
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LIT.

KUTNÁ HORA , okr.KutnáHora
(939]
Valentová J. CM Kol ín);1993(1l1.-XII.): vertikální řez.
Vodovodní rýha od úpravny vody u kostela Sv.Trojice do Malešova, část J od objektu úpravny vody.
201/L/1; ZM10 13-32-19; koor. 428:182 420:206.
Archeologický dohled s negativním zjištěním (viz. dále k.ú. Políčany, Bylany a Malešov).
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 265-297.
ARŮ Praha 2048/94.
--

613

KUTNÁ HORA . okr.Kutná Hora

~ Šumberová R. (ARŮ Praha); 1994; orientační zjištění.

[734]

~

Intravilán, čp.138, výkopové práce pro přístavbu domu.
PIAN 211/0/2; ZM10 13-32-15: koor. 029:037.
POZN Výkop o rozměrech cca 18x13 m a hl.6 m porušil souvrství středověkého stáří navážkového charakteru o
mocnosti 150 cm nasedající na sprašové podloží. Postup stavebních prací znemožnil dokumentaci.
KOMP A: STŘEDOVĚK; ~ neud.; ob i. vrstva.
"
~ ARŮ Praha 698/95.
614 KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
AKCE Jiráň L. (ARŮ Praha); 1994; orientační zjištění/vertikální řez.
~ Stavba budovy gymnásia v městské části Žižkov - hřiště Respo, na hraně údolí potoka Bylanky.
120

(700]

PIAN 217/P/2; ZM10 13-32-19; koor. 462:349 473:347 470:338 458:342.
POZN Pr~zkum skrytého terénu, kontrola sítě vertikálních řez~ (základové pasy, inženýrské sítě),
zachycena pouze část vrstvy z 2.pol.15.stol. a 16.stol. a kamenná zídka při vstupu do zaniklého
d~lního díla, zásyp z 16.-17.stol.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní-těžba; ~ 280; obj, šachta (1), vrstva (1), zdivo.
LIT. ARÚ Praha 1359/95.
ULOŽ M Ko lín.
ZAPS Šumberová R.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
Valentová J. (M Kolín); 1994 (20.VI.-30.VII.); vertikální řez.
Ul. Městské sady při Vrchlici, za JV okrajem městské památkové rezervace_
196/L/2; ZM10 13-32-15; koor. 094:016 094:019 109:020.
Archeologický dozor v Městských sadech při rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek s výsledkem
negativním, protože se jednalo vesměs pouze o již předchozími výkopy narušený terén.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 225.
LIT. ARÚ Praha 6727/94.

[838]
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
[819]
Valentová J. (M Kolín); 1994 (III.-VI.); vertikální řez.
Ul. Na valech a Česká. S okraj hradebního pásma.
197/L/1; ZM10 13-32-15; koor. 014:094 021:076 024:076 034:082 048:074.
Archeologický dohled při budování další části kanalizace při severní části hradebního pásma v Kutné
Hoře, v ulici Česká a Na valech (objezdová silnice). Tato stavba v celkové délce cca 580 m navázala
na 1.etapu budování kanalizace v r.1992, kdy byly výkopem zachyceny v dolní části silnice před
voršilským klášterem zbytky puvodní hradební zdi a jámy související s hrnčířskou výrobou v prostoru
bývalého klášterního pozemku (dnes městský park). Navazujíci část kanalizačního výkopu stoupala však
již strmě do kopce těsně při jižním okraji silnice, byla podstatně mělčí a prořízla pouze mocné
násypy vzniklé při budování vozovky. Rovněž tak část v ulici České vedoucí kolem městského hřbitova
a končící zhruba před kostelem Všech svatých profala pouze násypy svědčící o budování či zpevňování
vozovky, ač k silnici přiléhá západně poloha ZSV Antiqua Cuthna. Je však možné, že již tehdy zde
vedla komunikace spojující tento prostor s Kolínem, protože v profilech výkopu nebyly zachyceny
žádné stopy dolování, ač pokračují i na druhé straně silnice v prostoru hřbitova a před kostelem
Všech svatých.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 254-280.
LIT. ARÚ Praha 6726/94.

617 KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
AKCE Šumberová R. (ARÚ Praha); 1995 (IX.-XI.); vertikální řez.
LOKO Intravilán, trasa výkopu Havlíčkovo nám.,ul. Roháčova, U JeLena, Jungmanovo nám., ul.

[748]
Čáslavská,

Potoční.

PIAN 208/L/l; ZM10 13-32-15; koor. 079:033 082:027 094:024 097:026 113:022 115:027.
POZN Stavba STL plynovodu, výkopy o šířce 50-80 cm a hl.BO-120 cm, porušeny recentnf a středověké
navážkové vrstvy a haldovina. Celková déL.ka cca 470 m.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. těžba-přemfstění zeminy-sídlištnf; areál město;
224-246; obj. vrstva, m.těžby, zdivo (2); nál. keramika - zlomky nádob a kachlu.
LIT. ARÚ Praha 5312/95.
-ULOi ARÚ Bylany.

~

618 KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
[723]
AKCE Šumberová R. (ARÚ Praha); 1995; vertikální řez.
LOKO Intravilán, ul. Kremnická, Na vaLech. Výstavba místního telefonního kabelu od Jezuitské koleje do
objektu OVS.
~ 214/L/1; ZM10 13-32-15; koor. 022:048 020:048 018:030 020:017.
POZN Kontrola výkopu pro kabel, vedených v chodnících a komunikacích, šířka 20 cm, hloubka 40 cm,
recentní navážky.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 279-282.
LIT. ARÚ Praha 4301/95.
619 KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
[728]
Šumberová R. (ARÚ Praha); 1995 (VI.); vertikální řez.
~ Intravilán, ul. Sběrná a prostor zahradnictvf Timmer.
PIAN 212/L/1; ZM10 13-32-15; koor. 116:136 127:139 129:130 125:129.
POZN Kabelová přípojka pro nástrojárnu AVIA Kutná Hora vedená z trafostanice u mateřské školky Avia přes
zahradnictví Timmer a ul.Sběrnou. Výkopy o hloubce O,B-l m, 0-60 cm humózní vrstva, podloží spraš_
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 224-230.
LIT. ARÚ Praha 3401/95.
~
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
[710]
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995 (III.-V.); síf vertikálních řez~.
Intravilán, vně historického jádra, sídliště Za divadlem a U plynárny (1.etapa).
215/P/2; ZM10 13-32-15; koor. 150:104 140:093 133:083 123:068 116:051 122:049 129:063 145:090
151:094 155:102.
Síf vertikálních řez~ při rekonstrukci a výstavbě horkovodu, šířka 100-150 cm, hl.150 cm.
A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 220-224; obj, jáma (3).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 220-224; obj, jáma zásobní (1).
C: ŠTÍTARS~Á K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 220-224; obj. jáma (1).
D: BYLANSKA K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 220-224; obj. jáma zásobní (1).
E: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 220-224; obj, jáma (1), jáma
zásobní (1).
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní-těžba; areál město; ~ 220-224; obj. jáma (1), vrstva.
ARŮ Praha 5631/95, NZ 5636/95.
ARŮ Bylany, 69/95-84/95.
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995 (XI.); vertikální řez.
Městská část Karlov, ul. Čáslavská, okraj areálu Teplotechny.
210/L/2; ZM10 13-32-15; koor. 150:027 133:017.
Výkopy pro plynovou přípojku, šířka 40 cm, hl.cca 80-100 cm, částečně prochází
pod chodníkem, výhradně recentní vrstvy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 228-232.
LIT. ARŮ Praha 5490/95.

[738]

přes

trávník, jinak
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KUTNÁ HORA , okr.Kutná Hora
[743]
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995 (XI.); vertikální řez.
Park JZ od kruhového objezdu v Benešově ul. a část ul. Sedlecké.
209/P/1; ZM10 13-32-15; koor. 095:079098:073 094:072 092:078.
Rekonstrukce horkovodu a el.vedení,výkopy o šířce až 2 m a hl. cca 1 m vedeny v trase starších
vedení, výhradně recentní vrstvy a parková hlína.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; !:hY.=. 236.
LIT. ARŮ Praha 5491/95.
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LIT.

KVĚTNOVÁ ,

o.Ostrov nad Ohří , okr.Karlovy Vary
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (XII.); vizuální pr~zkum/povrchový
Polní traf podél silnice Květnová - Maroltov .
20/L/2; ZM10 11-21-10; koor. 475:267471:255 476:223 476:213.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; !:hY.=. 469-482.
ARŮ Praha 683/96.
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KVĚTNOVÁ , o.Ostrov nad Ohří . okr.Karlovy Vary
[902]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (IV.); povrchový sběr/sondáž.
ZSZ od Ovčárny, JV od soutoku Boreckého (Vrbového) potoka a bezejmenného potoka.
19/0/2; ZM10 11-21-10; koor_ 374:088.
Sondáž na trase plynovodu Mezirolí-Černýš. 5 sond.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. přemístění zeminy; areál sídliště; !:hY.=. 455; nál. keramika - zlomky

[853]
sběr .

(x).

LIT. ARŮ Praha 682/96.
ULciZ ZČM Plzeň .
KVÍTKOVICE , o.Li pí . okr.České Budě j ovice
Zavřel P. (JČM · České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
Na poli v trati U Habří.
82/0/3; ZM10 32-22-06; koor. 018:010.
Pří terénním pr~zkumu v okolí osady.
~ A: MEZOLIT; ~ 455; nál. kámen-ši - úštěp.
LIT. ARÚ Praha 6352/94.
ULciZ JČM České Budějovice, A 24786.
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KYJOV ,

okr.Děčín

Černá E.,Křivánek R. (ARŮ Most); 1992 (26.-27.Vll.); geofyzikální pr~zkum.

[103]

[826]

U kapličky, SZ od obce Rybniště.
21/0/1; ZM10 02-24-03; koor. 309:241.
Magnetometrické měření gradiometrem FM-36 bylo provedeno po rekognoskaci terénu na ploše 45x55 m,
kde byla povrchově indikována destrukce sklářské pece. Pro povrchový výskyt znělcB a recentní úpravy
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lesních cest je proměřená plocha značně nehomogenní s řadou bodových anomálií včetně místa
destruované sklárny.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 542; obj.. destrukce-sklo (1).
LIT. ARŮ Praha 2789/92, ARŮ Most 678/92.
ZAPS Křivánek R.
627 KYJOV , okr.Děčín
[910]
AKCE Křivánek R.,Černá E. (ARŮ Praha,ŮAPPSZČ Most); 1995 (16.XI.); vizuální průzkum/geofyzikální průzkum.
LOKO Mezi tokem Doubického potoka a prameništěm jeho pravého přítoku, les vpravo od silnice Doubice Krásná Lípa.
PIAN 34/0/2; ZM10 02-24-03; koor. 184:297.
POZN Předchozími sběry E.Černé (ÚAPPSZČ Most) a V.Pažourka (M Děčín) v roce 1995 a následnou rekognoskací
terénu byl vymezen areál zaniklé středověké sklářské huti. Předběžně byla identifikována místa 3
pravděpodobných sklářských pecí a 1 rozsáhlé sklářské odpadní haldy. Nad nejvýraznější terénní
elevací bylo provedeno magnetometrické měření. Podle prvních výsledku se skutečně jedná o velmi
dobře zachovanou nerozvlečenou sklářskou pec. Díky méně porušenému terénu lze dobré výsledky
magnetometrie očekávat i nad dalšími objekty.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (l.pol. 15.stol.); akt •. výrobní; areál samostatný; ~ 436; obj. pec-sklo
(3), m.výroby (1).
LIT. ARÚ Praha 5257/95.
ZAPS Křivánek R.
628 KYJOV , okr.Děčín
AKCE Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1995 (13.-14.X.); povrchový sběr.
LOKO V od obce, SZ svah širokého vrchu mezi soutokem Doubického potoka a

[812]
levobřežního

bezejmenného

přítoku.

PIAN 33/0/2; ZM10 02-24-03; koor. 180:298.
POZN Ověřením písemných pramenů byla povrchovým průzkumem objevena zaniklá sklárna.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; n.v. 432; obi. pec-sklo (3), m.výroby-sklo;
nál. keramika - zlomky (xx), zlomky tyglíku a pánví (xx); sklo - terčíky, zlomky, sklovina; železo
- zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 4987/95.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, 138/95.
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KYSTRA ,

okr.Louny
[918]
R.,Meduna P.(ŮAPPSZČ Most); 1993 (21.-22.IV.); geofyzikální průzkum.
Ostroh u dvora J od vsi a J od Ohře.
72/P/l; ZM10 12-12-04; koor. 364:206 369:204 370:206 373:205 370:199 362:202.
Ve dnech 21. a 22.4.1993 jsem provedl geofyzikální měření gradiometrem FM-36 na části plochy ostrohu
nad Ohří jižně obce Kystra. Měření proběhlo na dvou sousedících částech ploch 40x75 m a 30x20 m v
pravidelné čtvercové síti 1 m s přesností výsledku na lnT. Cílem bylo vyšetření možnosti opevnění
ostrohu (valem,příkopem). Měřením byla zastižena skutečně obloukovitá liniová anomálie hodnot až
20nT, kterou je možné interpretovat také jako projev jiným materiálem zasypaného příkopu. Proti této
interpretaci hovoří průběh linie totožný s průběhem vrstevnic uzavírajících ostře rovinatou část
ostrožny. Výrazné anomálie XO nT, často bodové, jsou soustředěny kolem opuštěného statku a bývalé
přístupové polní cesty (četný výskyt kovu) a jsou recentního původu. Po ohledání výkopu vodovodu
podél polní cesty ke statku nebyl nalezen zjevný příkop, pouze byly indikovány výrazné změny ve
střídání vrstevnatých sedimentu terasy (spraše, štěrkopísky, písky, opuka). Nesporná magn.anomálie
mohla být zpusobena za přispění ukloněného terénu i touto nehomogenitou sedimentu podloží. Raně
středověké osídlení ostrohu pravděpodobně bylo bez opevnění.
A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 198_
ARŮ Praha 4399/94.
ŮAPPSZČ Most.
Křivánek R.
o.Slavětín ,

Křivánek

630 KYSTRA , okr.Louny
[815]
AKCE Rusó A.,Stauber B. (M Teplice,M Louny); 1993 (léto); sondáž.
LOKO Ostrožna nad řekou Ohří, SSZ od ovčína.
~ 73/B/l; ZM10 12-12-04; koor. 366:214.
POZN Zjišfovací a záchranný výzkum na okraji ostrožny. Položeny byly 3 sondy (A,S,C), jimiž bylo zjištěno
pohřebiště, datované keramikou předběžně do 1.pol.13.stol. Dvěma až třemi, ojediněle čtyřmi
horizonty pohřbů byla porušena puvodní sídlištní situace až na podloží. Z jejích torz lze soudit, že
v místech pohřebiště neprobíhala příliš výrazná sídlištní aktivita. Výjimku tvoří nález objektu,
zahloubeného pravidelnou rovnou svislou stěnou z původní sídlištní vrstvy do podloží_ Nalezené hroby
neobsahovaly výbavu a jediná záušnice byla nalezena v druhotné pozici nad hroby. Kosterní pozustatky
jsou uloženy v NM v Praze, kde měly být posouzeny. Výzkum byl zaměřen ARŮ ČAV Praha.
~ A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 196; nál. keramika - zlomky (x);
kámen-ši - (x).
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B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 196; obj. chata zahl. (1); nál. keramika zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 196; obj. hrob-kostrový (x); nál.
keramika - zlomky (xxx); dřevo - zlomky rakve (x); bronz - 1 záušnice; železo - zlomky (x), hřeby
(x); kámen; měa - pásek; kosti lid. - zlomky (xxx), lebky.
LIT. ARŮ Praha 621/94, NZ 1167/95.
UlOž M Louny, 1-182/93.
ZAPS Rusó A.
631 KYSTRA , okr.Louny
[802]
AKCE Rusó A.,Štauber B. (M Teplice,M Louny); 1993 (jaro); povrchový sběr.
LOKO Pole S od ovčína.
i>iAN 74/B/1; ZM10 12-12-04; koor; 372:215.
POZN Sírový povrchový sběr v sektorech 1-78 (jednotná plocha 5xl0 ml. Nálezy keramických zlomkfi,
ojediněle štípané industrie. Po zpracování budou použity v souvislosti s výsledky archeologických
zjišrění ze záchranného výzkumu, realisovaného na okraji ostrožny v létě r.1993.
KOMP A: O.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 194; nál. keramika - zlomky (xx);
kámen-ši - (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 194; nál. keramika - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOV~; akt. sídlištní; areál sídliště; n,v. 194; nál. keramika - zlomky (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. přemístění zeminy; ~ 194; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 619/94, NZ 1166/95, 1167/95.
UlOž M Louny, A 526-A 596.
ZAPS Rusó A.
632 KYŠKOVICE , okr.Litoměřice
[213]
AKCE Křivánek R. (ARŮ Praha); 1995 (21.X.); povrchový sběr.
~ Na kamenici, pole JJZ od obce a myslivny Obora, S od silnice Kyškovice - Roudnice.
PIAN 96/P/2; ZM10 02-43-20; koor. 193:229 199:225 181:212 176:217.
POZN ověřování výsledkB leteckého snímkování (Gojda 1995) sběrem na zorané části pole. V archivu
leteckých snímkB je lokalita vedena pod označením Kyškovice 1.
~ A: O.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 160-166; nál. keramika - zlomky (x).
B: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n,v, 160-166; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5173/95.
ULOŽ ARŮ Praha (M.Gojda).
LANŠPERK , o.Oolní Dobrouč , okr.Ůstí n/Orlicí
[221]
T. (ARŮ Praha); 1993 (24.IX.); vizuální prBzkum.
Hrad Lanšperk.
7/B/l; ZM10 14-32-07; koor. 420:147 •
Revize stavu před konzervací nadzemních konstrukcí, geodetické zaměření a fotogrammetrie.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 462; obj. zdivo, hradba (x), palác (2),
příkop (x), val (x); nál. kámen-stav. - archit.článek •
. LIT. ARŮ Praha 3274/93.
--

633
AKCE
LOKO
PIAN
. POZN

Du~dík

LÁNY . o.Lázně Bělohrad , okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (31.1II.-22.VI.); vertikální řez.
Vodovod podél vodoteče od Lázní Bělohradu do centra obce lány .
91/L/2; ZM10 03-43-19; koor. 231:238 238:214 254:185 319:129339:084 338:071.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 295-315 ,
~ ARŮ Praha 1869/95.

634
AKCE
LOKO
PIAN

[105]

635 lAŽIŠTĚ , okr.prachatice
[205]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 1994 (podzim); povrchový sběr.
~ U silnice Na hřebeni.
~ 23/L/2; ZM10 22-34-25; koor. 006:220 045:211.
~ Na podzim 1994 podnikl spolupracovník Prachatického muzea M.Parkman povrchový prBzkum na zmlnene
lokalitě. Nasbíral větší množství keramiky 12.-13.století, signalizující zřetelnou sídelní aktivitu.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 600-625; nál. keramika - zlomky (xx).
·LIT. ARŮ Praha 7145/94.
ULOž M Prachatice, sine.
~ Beneš J.
636 LEDCE , okr.Plzeň-sever
AKCE Nový P. (ZČM Plzeň); 1993 (16.IX.); povrchový sběr .
LOKO Stráň cca 300 m ZJZ od středu návsi v ledcích.
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[046]

PIAN 84/0/2; ZM10 12-33-06; koor. 017:218.
POZN Sběr keramiky na ploše nevelké výrazné kumulace, umístěné ve značně atypické poloze. Z několika set
zlomk5 vybrán soubor 172 typických, větších a lépe zachovaných zlomk5 keramiky (z toho 52 zlomk5
předáno oddělení pravěku), 2 zlomky brousk5, uhlík, mazanice a kousek strusky. Vrcholně středověká
část souboru má rovněž sídlištní charakter, 2 zlomky pocházejí z reliéfních kachlfi.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště; n.V. 382-384; nál. keramika - 52 zlomkfi.
B: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 382-384; nál. keramika - 120 zlomk5; mazanice 1 zlomek; kámen - 2 zlomky brousk5; struska.
LIT. ARŮ Praha 2987/93, 1177/95.
ZČM Plzeň, RP 93/6, HA.
~ Nováček K.

ULOZ
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LEDEČ NAD SÁZAVOU , okr.Havlíčk5v Brod
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993; orientační

[249]
zjištění.

Čp.145.

7/0/3; ZM10 23-12-05; koor. 159:225.
Výkop při JZ nároží domu čp.145 v těsném sousedství děkanského kostela sv. Petra a Pavla. Z vytěžené
zeminy získáno 5 zlomkfi keramiky 15.-16.stol.
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; nál. keramika - 5 zlomk5.
ARŮ Praha 832/95.
-----M Ledeč nad Sázavou.
Brych V.
LESTKOV , okr.Chomutov

[212]

Černá E. (ARŮ Most); 1992; povrchový sběr.

Hrad Egerberg (Lestkov).
3/B/1; ZM10 12-22-04; koor. 018:208.
V létě výše uvedeného roku jsem převzala od Z.Heffnera, člena ČSA, nálezový soubor získaný sběry v
areálu hradu. Bližší okolnosti bude autor sběru publikovat v časopise Hláska, který je zaměřen na
hradní problematiku.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 540; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1572/95.
-ULOZ ŮAPPSZČ Most, př.č. 95/92-8.
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LESTKOV , okr.Chomutov
[849]
Houšková D.,Ůlovec J.; 1995 (X.); orientační zjištění .
Hrad Egerberk (Lestkov).
3/B/l; ZM10 11-22-04; koor. 018:208.
Při návštěvě hradu zjistili D.Houšková a J.Ůlovec pokračující neodborné výkopy devastující ve velkém
terénní situaci pod jádrem a v jádře hradu. Na hromadách vyházené zeminy zaregistrovali velké
množství archeologického materiálu, z něhož předali několik střepfi a velký železný zámek_ Narušování
a těžké poškozování hradu nezákonnými výkopy probíhá již několik let, snahy o zajištění památkové
ochrany se doposud míjely s účinkem. Památkový referát ARŮ byl požádán o zopakování co
nejúčinnějších krok5 tímto směrem.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.): akt. sídlištní: areál hrad: ~ 540; obj. palác (2), hradba (x),
brána (x), d5m zděný (x), věžice (1), příkop (x), val (x); nál. keramika - zlomky (x); železo zámek.
LIT. ARŮ Praha 4626/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
~ Durdík T.
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LETY , okr.Praha-západ
[248]
Smejtek L. (Archaia); 1994; vertikální řez.
Stavba vodovodu a kanalizace v obci.
108/0/2; ZM10 12-41-19; koor. 446:129.
Ve stěně výkopu jáma, obsahující množství velkých fragmentB mazanice s válcovitými otisky (roubená
konstrukce). Mazanicová destrukce ve 2 vrstvách, u dna popelovitá vrstva. Z vrstvy nad destrukcí
pochází několik nevýrazných zlomkB keramiky. Pouze vzorkováno a dokumentováno.
~ A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK ?; akt. sídlíštní; ~ 209: obj. jáma (1); náL. keramika - zlomky (x);
mazanice - zlomky (xx) .
LIT. ARŮ Praha 2682/96.
ULOZ Archaia.
641
~
~

~

LHENICE , okr.Prachatice
Beneš J. (M Prachatice); 1994 (IX.); vertikální řez.
U obecního úřadu.
39/L/2; ZM10 32-21-03; koor. 145:080 146:087 151:089 151:084.
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[926]

POZN Dokumentace vertikálního řezu v jádru obce při stavbě plynovodu.
KOMP A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 558-563; obj. vrstva; nál. keramika - 1
zlomek; dřevo.
B: VRCHOLNÝ SIŘEOOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 558-563; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (xx).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 558-563; obj. vodovod; nál. dřevo.
LIT. ARÚ Praha 6790/94.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 23-1/94.
642 LHOTA , o.Oolní Břežan y, okr.Praha-západ
NZ [207)
AKCE Jansová L. (ARÚ Praha); 1968-1973; plošný odkryv; anal. antropologická, datace jiná, osteologická.
LOKO Hradiště nad Závistí. Prostor před branou O, ppč.294/1.
PIAN 122/B/l; ZM10 12-42-12; koor. 156:209.
POZN Dílčí výzkum v rámci systematického odkryvu brány O. Příkop před jižním křídlem brány O (ha.d-la.a)
a přilehlý pahorek. Výstavbou fortifikace porušeny starší pravěké sídlištní vrstvy, mohylová,
knovízská a štítarská. V období la.c osídlení předcházející vzniku oppida, následované vývojem
dvorce až do la.d. V superpozici ojedinělé stopy sídlištní aktivity rim.a·b, depot mincí rim.c,
stopy sídlištních aktivit řím-stěhování národ~ (mj.terra sigillata) a rs.3.
KOMP A: K.MOHYLOVÁ O.BRONZOVÉ; akt. intruze-přemístění zeminy; areál sídl.výšinné opevněné: ~ 336-341:
nál. keramika - 2 zlomky.
B: KNOVÍZSKÁ K. (br.d-ha.a): ~ sídlištní-intruze-přemístění zeminy; areál sídl.výšinné opevněné:
n.v. 336-341: nál. keramika - zlomky (xx).
C~ÍTARSKÁ K.~.b): akt. Sídlištní-intruze-přemístění zeminy; areál sídl.výšinné opevněné; ~
336-341: nál. keramika - zlomky (xxx).
O: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ (ha.d): akt. sídlištní: areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 336-341: obj.
příkop (1), cisterna (2), násep (1); nál. keramika - zlomky (xx); keramika - 1 tyglík; kámen 1 přes len.
E: O.LATÉNSKÁ A: akt. sídlištní: areál sídl.výšinné opevněné: ~ 336-341; obj. příkop; nál.
keramika - zlomky (xx).
F: O.LATÉNSKÁ (la.c2-la.d2); akt. sídlištní-komunikace-výrobní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v.
336-341; obj. chata (2), chata zahl. (9), m.výroby-kovolitecká (1), ohniště (17), pec (1), jáma
(1), žlab, jamka k~lová (2), pohřcb-sídl.kontext (1), cesta, násep, zdivo (2): nál. keramika zlomky (xxxx); kosti zv. - zlomky (xxxx): kosti lid. - zlomky (xx); keramika - tyglík (x), dyzna
(x); keramika - d.mincování (xx); kámen-di - zlomky žernovu (x); kámen - brousek (x): struska odpad výr., zlomky (xx); kost - 1 polotovar, d.písemnictví, 1 ozdoba; žeLezo - nástroj (xx), spona
(xx), šipka (x), 1 kopí, z.zbraně (x), osobní předměty (x), hřeb (x); bronz - 1 spona, zlomky meče
(x), 1 prsten; mazanice - zlomky (xxxx): keramika - závaží zlomky (x): uhlíky - zlomky (xxx).
G: STARŠí D.ŘÍMSKÁ (ri_a-b): akt. ojedinělý nález: areáL sídliště výšinné: n.v. 336-341: nál.
keramika - zlomky (x).
H: MLADŠí D.ŘÍMSKÁ (ri.c): akt. depot; areál sídliště výšinné; n.v. 336-341; nál. stříbro - 5 mincí.
I: O.ŘÍMSKÁ-O.STĚHOV.NÁROOU (4.-5.stol.); akt; sídLištní; areáL sídliště výšinné: ~ 336-341;
nál. keramika - zlomky (xx): keramika - 1 terra sig.: železo - 1 přezka.
J: RANÝ STŘEDOVĚK 3; areál sídliště výšinné; . ~ 336-341; nál. keramika - zlomky (x); železo 1 ocílka.
bl! Jansová L. 1975, 70-72 (Výzkumy v Čechách 1971); Jansová L. 1974, 1-33 (PA 65); Motyková K., Drda
P., Rybová A. 1984, 363-372 (PA 75); Drda P., Rybová A. 1992, 309-349 (PA 83): Drda P., Rybová A.
1995 (AR 47); ARÚ Praha NZ 3954/95, NZ 3913/91.
ULOŽ ARÚ Praha, dep. Závist.
~ Rybová A.,Orda P_
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LHOTA , o.Oolní Břežany, okr.Praha-západ
NZ [024]
Drda P.,Jansová L. (ARÚ Praha); 1965-1978 (1965; 1973-78); plošný odkryv.
~ Hradiště nad Závistí, JZ část akropole, ppč.294/1.
PIAN 119/B/l; ZM10 12-42-12; koor. 133:210.
POZN Dílčí výzkum v rámci systematického odkryvu akropole Závisti. Vstupní prostor do pozdně halštatské a
časně laténské akropole s opevněním, překrývajícím stopy starších sídlištních aktivit z eneolitu,
střední d.bronzové, kultury knovízské a štítarského stupně. Tyto uvedené horizonty jsou předmětem NZ
díl I. Prostor byl sekundárně pozměněn úpravou rozsáhlé sídelní terasy v laténu (la.d.) se zástavbou
povrchových d~ a úvozovou komunikací. V jejich nadloží zjištěny sídlištní aktivity doby
římské-stěhování národ~ a časně slovanského období. Uvedená osídlení laténu (la.d.) a mladší
zahrnula NZ díl II.
~ A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU: akt. přemístění zeminy: areál sídliště výšinné; ~ 383-387; nál.
keramika - 2 zlomky.
B: STŘEDNÍ O.BRONZOVÁ (k.mohylová); akt. sídlištní-intruze; areál sídl.výšinné opevněné; ~
383-387; obj. jamka k~lová (1); nál. keramika - 23 zlomk~; mazanice - zlomky (x).
C: KNovíZSKÁ K. (br.d-ha.a); akt. sídlištní-intruze-přemistěnf zeminy; areál sfdl.výšinné opevněné;
n.v. 383-387: nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
D~íTARSKÁ K. (ha.b); akt. sídlištní-intruze-přemístění zeminy; areál sídl.výšinné opevněné; ~
383-387; náL. keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
E: POZDNÍ O.HALŠTATSKÁ (ha.d); akt. sídlištní-intruze-přemfstění zeminy; areál sídl.výšinné

~
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opevněné; n.v. 383-387; obj, chata zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xx).
F: D.LATÉNS~ (la.a); akt. sídlištní-kultovní; areál kultovní areál; ~ 383-387; obj, hradba
(1), destrukce (x), cesta (2), násep (1), palisáda (1), příkop (1), zdivo (xx), žlab (1); nál.
keramika - zlomky (XX); mazanice - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x); bronz - ozdoba; sklo 1 perla.
hl! Motyková K., Drda P., Rybová A. 1984, 331-444 (PA 75); Motyková K., Drda P., Rybová A. 1988,
391-436 (Germania 66); ARŮ Praha NZ 3751/93, NZ 2433/68.
ZAPS Rybová A.,Drda P.
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LHOTA , o.Dolní Břežany, okr.Praha-západ
NZ [834]
Drda P.,Jansová L. (ARÚ Praha); 1963-1978 (1963; 1965; 1973-1978); plošný odkryv; anal .
paleobotanická, spektrografická.
Hradiště nad Závistí, JZ část akropole, ppč.294/1.
119/B/1; ZM10 12-42-12; koor. 133:210.
POZN Dílčí výzkum v rámci systematického odkryvu akropole Závisti. Vstupní prostor na plošinu akropole v
----- období keltského oppida (la.c2-la.d2) s komunikacemi a přilehlou zástavbou, zasahující k jižní linii
centrálního opevnění. V superpozici stopy sídlištní aktivity starší doby římské, stupň~ A a B. Část
usedlosti (roubený d5m) z období řím-stěhování národ~. Chata z časně slovanského období (pražský
typ) a chata z období středohradištního. NZ představuje díl II. Díl I zahrnul období předcházející
době keltského oppida (čj.3751/93).
KOMP A: D.LATÉNSKÁ (la.c2-la.d2); akt. sídlištní-intruze-přemístění zeminy-komunikace-depot; areál
sídl.výšinné opevněné; n.v. 383-387; obj, dřev.konstr. (2), stavba k~l. (2), ohrazení (3), chata
zahl. (I), jáma (2), mělký obj, (1), jamka k~lová (xx), ohniště (1), cesta (5); nál. keramika zlomky (xxx); keram.tech. - 1 zlomek tavicí destičky; mazanice - zlomky (xxx); železo - 3 klíče;
železo - 1 poříz; železo - 1 sekera; železo - spony (x); železo - zlomky (xx); železo - 1 n~ž
srpkovitý; železo - struska kovářská (x); bronz - 2 kroužky, s.oděvu; bronz - 1 přívěsek - amulet;
bronz - 1 zlomek nádoby, cedník; bronz - 2 ozdoby, pukličky; stříbro - 1 mince; sklo - 2 zlomky
nádoby; sklo - 2 perly; jantar - odpad výroby (x); kámen-dž - 1 zlomek žernovu; paleobot.m. rostlinné zbytky (xxx); paleobot.m. - uhlíky (xxx); kosti zv. - zlomky (xxx).
B: D.ŘÍMSKÁ A; akt. ojedinělý nález; areál sídliště výšinné; ~ 383-387; nál. keramika - zlomky
(x).

C: D.ŘÍMSKÁ B (2.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 383-387; obj, chata zahl. (1);
nál. keramika - zlomky (xx); bronz - 1 spona.
D~ŘiMSKÁ-D.STĚHOV.NÁRODŮ .(4.-5.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 383-387;
obj, srub (I), jáma (1);. jamka k~lová (xx~rstva (1); nál. keramika - zlomky (xxx); keramika provinciální (xx); keramika - 1 nádoba; ,keramika ·- terra sig. (x); keram.tech. - tyglík (x);
železo - 3 nože; železo - zlomky (x); bronz - polotovar; sklo - 1 perla; mazanice - zlomky (xxxx) .
E: RANÝ STŘEDOVĚK 1 (6.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 383-387; obj, chata
zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xx).
F: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.-10.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 383-387; obj, chata
zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xx).
hl! Jansová L. 1971, 135-178 (PA 62); Motyková K., Drda P., Rybová A. 1984, 331-444 (PA 75); ARŮ Praha
NZ 1929/94, 1548/67, NZ 2433/68, 5434/81, 2225/87, 3751/93.
ULOŽ ARŮ Praha, dep. Závist.
ZAPS Rybová A.,Drda P.
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LHOTA POD DŽBÁNEM , okr.Rakovník
[316]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (1.IV., 25.IV.); vizuální pr~zkum/nedokumentovaná akce.
Hrad Džbán.
39/B/l; ZM10 12-12-21; koor. 442:004.
Na základě vícenásobného upozornění na nezákonné výkopy jsem navštívil hrad Džbán. Na místě bylo
zjištěno, že informace bohužel byly pravdivé a v areálu hradu bylo provedeno 5 výkop~ charakteru
sond. Prvý o rozměrech 425x300 cm a maximální hloubce 150 cm odkryl roh místnosti v zadní části
hradu a prošel destrukční vrstvou přes podlahovou vrstvu s keramikou a kostmi zřejmě až do rostlé
zvětraliny. Odkrytím vnitřního líce obvodové hradby (v současné době nejvyšší zea lokality) byly
výrazně zhoršeny její již před tím nevalné statické poměry a hrozí její následná destrukce. Dvěma
sondami (258x58 a 34x82 cm, maximální hloubka 80 cm) bylo okopáno torzo příčné zdi severního křídla
včetně styku se zdí nádvorní. Výkopy zřejmě profaly vrstvy z doby života hradu. Další výkop o
rozměrech 155x86 cm a hloubce 1 m se přiložil kolmo na torso nádvorní zdi a v patrném nezačištěném
profilu se vyskytovaly zřejmě pouze destrukční vrstvy. Velmi závažnou situaci obsahuje výkop v zadní
části nádvoří lichoběžného p~dorysu o šířce 140 cm a délkách 200 cm a 250 cm a hloubce 124 cm. Byla
zde zastižena doposud neznámá zea, sledující pr~běh nádvorní zdi zadního křídla. Nejspíše jde o
základ nádvorního chodbovitého či spíše arkádového traktu. Stratigrafická situace byla přefata přes
vrstvy ze života hradu zřejmě až do zvětralinového podloží. Vzhledem k rozsahu a charakteru výkop~
je možno předpokládat zcizení značného množství archeologických nález~. Materiál z výkop~ na okraji
bývalých lo~ byl svržen ze stráně. Kromě přímého ohrožení odkryté obvodové hradby, které bylo již
zmíněno, představuje ponechání odkrytých okopaných zdiv vzhledem k tomu, že jsou postaveny z měkké
opuky, velké nebezpečí a bez opětovného zasypání či konzervace povede nepochybně k jejich zániku.
Hrad Džbán, zbudovaný v 1.polovině 13.století za užití princip~ importovaného francouzského
kastelového schematu a v následné polovině století již zaniknuvší byl v minulosti těžce postižen
127

lomy. Nepochybně náleží mezi lokality klíčového významu, jejichž striktní památková ochrana je
nezbytná.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištni; areál hrad; n.v. 508; obj. věž (3), hradba (1), palác (1),
příkop (1), val (1); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - (x).
bll Durdík T. 1994, 58-71 (Kastellburgen .•• ); ARŮ Praha 1392/94, 1802/94.
ULOŽ ARŮ Praha.
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LHOTA POD DŽBÁNEM , okr.Rakovník
[840]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (20 . 11.); vizuální pr~zkum.
Hrad Džbán.
39/8/1; ZM10 12-12-21; koor. 442:004.
Dne 20.2.1995 jsem provedl revisi stavu hradu Džbán. V jeho areálu nebyly zjištěny žádné nové
nezákonné výkopy. Narušení provedená v loňském roce z~stala otevřená a destrukce jejich stěn a
odkrytých konstrukcí pokračuje. Zvláště kritická je situace u okopané obvodové zdi. Dle názoru
revise se zúčastnivší statičky SŮRPMO hrozí bezprostřední destrukce.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 508; obj. věž (3), palác (x), hradba (x),
příkop (x), val (x).
LIT. ARŮ Praha 889/95.
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LHOTKA , o.Zlatá Olešnice , okr.Jablonec n/ Nisou
NZ [900]
Stará M. (SČM Liberec); 1994; sondáž.
Hrad Návarov.
33/0/2; ZM10 03-32-10; koor. 470:209.
Sonda č.l (4x1 m) a další 3 sondy (2xl m) položené v areálu hradu a ve splachovém kuželu pod hradem
Návarov. Rozsáhlý keramický soubor 13.-17.stol., osteologický materiál a železný inventář.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 410; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xxxx);
keramika - zlomky kachl~ (xx); kosti zv. - zlomky; železo - hřebíky, kování, zámek, n~ž, klíč,
šipky; stříbro - mince, fiálka: mazanice - zlomky: uhlíky; sklo.
LIT Sedláček A. 1932 (HZT 10): Anděl R., 336 (HZT 3): ARŮ Praha NZ 375/95, 4786/94.
ULOŽ SČM Liberec, př.č. 1/94, 7/94.
LHOTKA , okr.Mělník
Bubeník J. (ARŮ Praha): 1995 (l.VIII.); 'vertikální řez.
Zahrada domu čp.94.
65/0/2: ZM10 12-22-04: koor. ·147:280.
Výkop pro elektrickou přípojku napříč zahradou prošel recentními navážkovými vrstvami
zahrnuté pískovny, což bylo patrno i v přilehlém hlubším výkopu pro sklep.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 203.
LIT. ARŮ Praha 3532/95 .
----
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LIBÁ , okr.Cheb
[956]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1994 (28.IV.); vizuální pr~zkum/stavebně historický pruzkum.
Hrad Libá (Liebenstein), dnes zámek ve vsi.
2/B/l; ZM10 11-13-14: koor. 377:238.
Dne 28.4.1994 jsem na základě objednávky konsultace PŮ Plzeň navštívil hrad Libou, kde probíhají
sanační práce. Nepodařilo se dostat do interiér~ objektu, takže byl prohlédnut pouze zvenčí. Tam
neprobíhaly žádné práce zasahující do úrovně terénu. Celý objekt je již patrně vyklizen od
destruovaných konstrukcí.
~ A: STREDOVEK-NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál hrad: ~ 513: obj. věž (1), d~ zděný (x), hradba (x),
brána (x), bašta (x).
~ ARŮ Praha 2465/94.
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LIBÁŇ , okr.JiČín
[929]
Ul rychová E. (M Ji čín): 1980 (5. Vl.): vertikální řez.
Nový závod Plastimat Libáň.
8/0/2: ZM10 13-12-04; koor. 258:226.
Lineární objekt a vrstva ve výkopu pro trafostanici. Materiál uložen 1980-1994 u dr.V.Mouchy (ARŮ
Praha), 1994 vrácen do sbírky M Jičín.
A: K.LINEÁRNÍ KER. (starolineární); akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 231; obj. vrstva
(1); nál. keramika - zlomky (x).
Moucha-V:-1973, 540-543 (Nález starovolutové keramiky, AR 25); Pavl~ I., Vokolek V. 1992, 41-87
(Early Linear pottery cul ture, PA 83); ARŮ Praha 594/95, NZ 763/91, 8891/94.
M Jičín, 54194.
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LIBÁŇ , okr.JiČín

~

Ulrychová E. (M

[226]
Jičín);

1994 (22.-23.111.); povrchový

sběr.
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LOKO Poloha II. S od návrší, ppč.281/1.
PIAN 26/0/2; ZM10 13-12-04; koor. 265:235.
POZN Sběr na ploše severně od návrší, kde bylo zjištěno sídliště s kulturou starolineární (Moucha
V.,1968).
KOMP B: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 231; nál. keramika - 1 zlomek.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 231; nál. keramika - zlomky (x);
kámen-ši - nástroj.
C: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 231; nál. keramika zlomky (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; n.v. 231; nál. keramika zlomky (xx).
hl! 1985, 83 (Výzkumy v čechách 1982-83); 1984 (Zpravodaj KMVČ 11/1); 1983 (Zpravodaj KMVČ 10/2);
ARŮ Praha 583/95, 2947/86.
ULOŽ M Jičín, 6/94, 7/94, 8/94.
652 LIBÁŇ , okr.JiČín
[219]
AKCE Ulrychová E. (M Jičfn): 1994 (22.-23.111 . ); povrchový sběr.
LOKO Poloha I. Z od návršf, ppč.613/3.
PIAN 25/0/2; ZM10 13-12-04; koor. 255:222.
POZN Sběr na ploše západně od návrší, kde bylo zjištěno sídliště s kulturou starolineární (Moucha
V.,1968).
KOMP B: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 230; nál. keramika - 1 zlomek.
----- A: K.VYPÍCHANÉ KER.: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 230; nál. keramika - zlomky (x);
kámen-ši - 1 nástroj.
e: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 230; nál. keramika zlomky (xx).
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 230; nál. keramika zlomky (xx).
hl! 1985 (Výzkumy v Čechách 1982-83); 1984 (Zpravodaj KMVČ 11/1); 1983 (Zpravodaj KMVČ 10/2): ARŮ
Praha 583/95, 2947/86.
ULOŽ M Jičín, 6/94, 7/94, 8/94.
LIBČEVES . okr.Louny
[804]
Kmínek M. (ÚAPPSZČ Most); 1994: síť vertikálních řez~.
Intravilán obce.
210/P/l; ZM10 02-34-18; koor. 349:377 368:366 372:364 377:358 359:344 349:343 342:380.
Záchranný archeologický výzkum při stavbě vodovodu a kanalizace v obci. Prozkoumáno 1800 m řez~,
šířky 1,35-1,60 m, hloubky 1,5-2,5 m. Zdokumentováno ~ vzorkováno celkem 115 objektu, 71 kulových
jamek. Z toho 1 hrob, ostatní objekty jsou od neolitu až po středověk sídlištního charakteru s
převažujícím zastoupením objekt~ kultury lineární a vypíchané včetně objeveného příkopu ve tvaru
písmene "U" (š.5 m, hl.3,5 ml.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; obj. jáma (xx), příkop (1), jamka
k~lová (xx); nál. keramika - zlomky (xxx).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300"-306; obj. jáma (xx), jamka k~lová
(xx): nál. keramika - zlomky (xxx).
C: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 300-306; obj. jáma (xx), jamka k~lová (xx);
nál. keramika - zlomky (xxx).
O: ENEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky (x).
E: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; obj. jáma (1); nál. keramika z lomky (xx).
F: O.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (xxx); kosti lid. - zlomky (xx).
G: O.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 300-306; obj. hrob (1); nál. kosti lid.
- zlomky (xx).
H: O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky (xx).
I: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; nál. keramika - zlomky (x).
J: O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 300-306; nál. keramika - zlomky (x).
K: VRCHOLNÝ STREDOVĚK 2: akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 300-306; obj. jáma (1); nál. keramika
- zlomky (xx).
L: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 300-306; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 2473/95.
-.,. .
~ UAPPSZC Most.
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LIBENICE , okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1995 (VIII.); vertikální řez.
Stavba dálkového optického kabelu z "Poděbrad do Kutné Hory.
226/L/1; ZM10 13-32-09; koor. 439:155 505:113.
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POZN Archeologický dozor s negativním výsledkem. Doklmentace
V řezu II dokumentován příkopovitý objekt bez nálezfi, v
KOMP A: DATACE NEURČENA; !l!.Y.:. 208-210;. obj. příkop (1).
LIT. ARŮ Praha 471/96.

řeze.
řezu

u "keltské svatyně" v poloze Velký kus.
I převrstvení.
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LIBEREC , okr.Liberec
Stará M. (SCM Liberec); 1993: vertikální řez.
Sběr ve výkopu pro elektrický kabel za presbytářem kostela sv.Antonína.
4/0/2; ZM10 03-14-17; koor. 022:056.
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 370; nál. keramika - 2 zlomky.
bl! Ruda V., Technik S. 1980 (Liberec); ARŮ Praha 351/94.
ULOŽ SČM Liberec, P 223S0-P 22351.

[045]

656 LIBEREC , okr.Liberec
NZ [849]
AKCE Stará M. (SČM Liberec); 1994; vertikální řez.
LOKO A: Pražská ul., inženýrské sítě. B: Ulice 8:března, Telecom. C: Ulice Na pláni, Telecom.
~ 7/0/2; ZM10 03-14-17; koor. 022:034.
~ A: Při celkové rekonstrukci Pražské ulice byl získán malý soubor keramiky a kostí. B+C: Při
pokládání telekomunikačního kabelu byly získány drobné keramické fragmenty v ulicích 8.března a Na
pláni.
KOMP A: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; pian 7/B, 022:034; ~ 362; nál. kost zlomky (x); železo - 1 atypický zlomek; keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město: pian 8/B, 044:033; ~ 370; nál. keramika zlomky (x).
C: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; pian 9/B, 030:000; ~ 357; nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 378/95.
UlOi SČM Liberec, př.č. 4/94, 5/94 (P 23623-P 23640, P 23619-P 23622).
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LIBEREC , okr.Liberec
NZ [810]
Stará M. (SČM Liberec); 1994: vertikální řez.
Sokolovské nám. před kostelem Sv.Antonína.
6/0/2; ZM10 03-14-17; ~ 014:055.
Sběr a dokumentace ve výkopem pro plynovod porušené části novověkého hřbitova. Soubor keramiky z
přelomu 16./17.stol. a osteologický materiál (minimálně ze 6 lidských jedince.).
KOMP A: NOVOVĚK (16.-18.stol;); akt. pohřební-sídlištní; areál město; n.v. 370: obj. hrob (10), jáma (2);
nál. keramika - zlomky (xx): ·kostil id. - zlomky (xx); kov - mosazný špendlík, spirálovitě svinutý
drátek: sklo - zlomky pohárB, broušený skleněný kamínek.
LIT. ARŮ Praha NZ 377/95, SČM Liberec NZ 28/94.
ULOŽ SČM Liberec, př.č.3/94 (P 23S64-P 23618).
658 LIBICE NAD CIDLINOU . okr.Nymburk
[911]
AKCE Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1974: sondáž.
LOK O Předhradí slovanského hradiska, Jižní ul. čp.420, stpč.488, zahrada ppč.2S/6.
PIAN 124/0/1; ZM10 13-14-13; koor. 390:088.
~ Předstihový záchranný výzkum při stavbě rodinného domu v intravilánu obce.
KOMP A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 188; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx).
B: HRADIŠTNÍ OBOr (rs.2-rs/vs); akt. sídlištní: areál sfdl.rovinné opevněné: ~ 188; obj. vrstva
(2), zdivo, jáma (1), chata zahl. (2), příkop (1), pec, jamka kfilová (5), jáma zásobní (1),
ohniště (3); nál. keramika - zlomky (xxxx): keramika - přesleny, akvamanile (x); kosti zv. zlomky (xxx), šídla (x); kámen - zlomky žernove. (x), brousky (x): hlína - přesleny (x); mazanice;
uhlíky; struska; železo - nfižky, nože, podkova, šidélko (x).
C: STŘEDOVĚK'NOVOVĚK; akt. intruze; areál sídliště rovinné; ~ 188; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (xx).
~ ARŮ Praha 67/94.
~ Dep. Libice nad Cidlinou.
659 LIBICE NAD CIDLINOU . okr.Nymburk
~ Princová-Justová J. (ARU Praha); 1993 (IV.-V.); vertikální řez.
LOKO Libická sídlištní aglomerace, Opolanská ul. čp.172, ppč.164.
PIAN 109/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 476:121.
POZN Dokumentace rýh při stavbě základe. dílny a hloubení montážní jámy v zázemí slovanského
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 194.
-LIT. ARŮ Praha 2206/93.
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hradiště.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
[120J
Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (IV.-V_); vertikáLní řez/sondáž.
Libická sídLištní agLomerace, ppč.175/1, OpoLanská uL_ čp.382.
30/0/3: ZM10 13-14-13; koor. 363:117.
Dokumentace řezB při stavbě díLny v zázemí slovanského hradiště a plošný odkryv (sonda 67).
A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; ~ 192; objl jáma (4); náL. keramika zlomky (xx); mazanice; kosti zv. - zLomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 2205/93.
ULOŽ Dep. Libice nad Cidlinou.

661 LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
AKCE Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (IV.-VI.); vertikální řez.
LOKO Libická sídlištní aglomerace, ppč.478/2, prBjezd u tovární prodejny, kryté
odpadu.
PIAN 6/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 450:141.
PO ZN Dokumentace řezB v areálu a.s.Mepol v SV zázemí slovanského hradiště.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 192.
~ ARŮ Praha 2209/93, NZ 2208/93.

[115]
úložiště

kovového
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr. Nymburk
[109]
Princová-Justová J. (ARU Praha); 1993 (VI.-VIIL); vertikáLní řez/sondáž.
Libická sídlištní aglomerace, ppč.593,80/2, Na zámostí čp.57, ppč.830/1.
34/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 422:075 •.
Dokumentace rýh a výkopB pro kabeL, ohradní zea a výkopu pro bazén v těsném JV zázemí slovanského
hradiště. (Pouze navážky).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 189.
LIT. ARŮ Praha 2951/93, NZ 2210/93, NZ 2640/93.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
[035]
Princová-Justová J, (ARŮ Praha); 1993 (VI.); vertikální řez/sondáž,
Libická sídlištní aglomerace, ul. Na okrajku čp.252, přístavba ke garáži, ppč.499/27.
4/0/3; ZM1D 13-14-13; koor. 423:101.
Dokumentace řezB při stavbě základB pro·přístavbu ke garáži v zázemí slovanského hradiště (sonda
68) •
KOMP A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 189: obj, vrstva; nál. keramika zlomky (x); mazanice - (x); kosti zv. - zlomky (x); kámen - spáLený.
LIT. ARŮ Praha 2207/93.
ULOŽ Dep. Libice nad Cidlinou.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
[016J
Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (VIII.); vertikální řez.
Libická sídlištní aglomerace, Vojtěchova ul. čp.396, ppč.50B/6.
5/B/l; ZM10 13-14-13; koor. 443:115.
Dokumentace řezB při hloubení rýh pro stavbu skladu a kanceLáří u rodinného domu v zázemí
slovanského hradiště.
KOMP A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 191; obj, vrstva; nál. keramika zlomky (x).
B: HRADIŠTNÍ OBO.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 191; obj, vrstva: nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2639/93.
ULOŽ Dep. Libice nad Cidlinou.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.N ymburk
Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (15.-16.IX.); sondáž.
Libická sídlištní aglomerace, zahrada ppč.489/7, Okružní ul.
7/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 413:162.
Hloubení základové rýhy pro stavbu zděné kBlny.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 191.
ARŮ Praha 2950/93.

[546]
čp.235.

666 LIBICE NAD CIDLINOU . okr.Nymburk
AKCE Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (IV.-VIII.); vertikální řez/sondáž.
LOKO Předhradí slovanského hradiska, Penzion Diakonie, ppč.54, 16, Husova ul. čp.2.
~ 3/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 389:115.
POZN Dokumentace řezB při výstavbě kanalizace a přestavbě penzionu. Sondy 66A,B,C,D.
~ A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 192; obj, vrstva, jáma (x),
131

[12D

ohniště;

nál. mazanice; keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky; kámen - brousek.
E: O.ŘÍMSKÁ; akt. intruze; ~ 192; nál. bronz - spona.
O: RANÝ STŘEDOVĚK 2 (kolem roku 700); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 192; obi. jáma
(1): nál. keramika - zlomky; železo - udička; mazanice; kosti zv.
B: RANÝ STŘEDOVĚK (9.-12.stol.); akt. sídlištni; areál sídl.rovinné opevněné; ~ 192; obj.
souvrství, jáma (x), chata zahl.; nál. keramika - zlomky (xxx), přesleny, hrnčířská čepel;
mazanice; kámen - přesleny, brousek; železo - zlomky (x), nože, klíč, šipka; uhlíky; kosti zv. zlomky (xx); kost - šídla, uvolňovač uzl~, brusle, náústek píšfaly; jantar - korálek, zlomek.
C: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 192; obj. zdivo, jáma (x); nál.
keramika - zlomky (xx); sklo· terčíky; kámen - brousek; železo - n~žky, hřeby, přezka.
LIT. ARŮ Praha 2453/93, NZ 2454/93, NZ 2636/93, NZ 2637/93, NZ 2638/93, NZ 3365/93.
ULOi Dep. Libice nad Cidlinou.
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LIBICE NAD CIDLINOU . okr.Nymburk
[058]
Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (IX.); plošný odkryv.
Předhradí slovanského hradiště, ppč.49/1, Volkovo pole.
33/B/l; ZM10 13-14-13; koor. 398:117.
Výzkum při stavbě trafostanice pro penzion Diakonie ČCE (sonda 14 ch2).
A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 194; obi. jáma (2), vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; ~ 194: obi. jáma (1), chata
zahl. (1), žlab (1), vrstva: nál. keramika - zlomky (xx); železo - přezka: kámen - přeslen.
LIT. ARŮ Praha 2952/93, NZ 3365/93.---ULOi Dep. Libice nad Cidlinou.
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LIBICE NAD CIDLINOU . okr.Nymbu rk
Princová-Justová J. (ARŮ Praha): 1993 (9.IV.); vertikální řez.
SSV zázemí slovanského hradiště, ul. Nerudova, Krátká a Mánesova.
7/0/3: ZM10 13-14-13; koor. 413:162.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 191.
ARŮ Praha 1086/93.

669 LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
AKCE Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1993 (7.-9.IX.): vertikální řez/sondáž.
LOKO SSV zázemí slovanského hradiště, ul.Okružní ppč.488/10 a 489/17, Ke stadionu

[541]

ppč.492/2,

Opolanská

ppč.899/2.

PIAN 7/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 413:162.
POZN Rýhy pro elektrické kabely a jámy pro "protlaky" kabel~ pod vozovkami. Archeologické objekty
zjištěny u nároží domu čp.221 na křižovatce ulic Ke stadionu a Okružní (komponenta B:sonda 69a,
komponenta A:sonda 69b).
KOMP A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 191; obi. chata zahl. (1); nál.
keramika - zlomky (xx): mazanice: kosti zv~ - zlomky (xx).
B: HRADiŠTNÍ OBO.: akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné: ~ 191: obi. příkop; nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ - Praha 2949/93.
670
~

bQKQ
~

POZN
~

LIT.
ULOŽ

LIBICE NAD CIDLINOU , okr.N ymburk
[157]
Bubeník J. (ARŮ Praha); 1993 (4.V.): orientační zjištění.
Stavba Diakonie, Husova čp.2, ppč.54.
3/B/l: ZM10 13-14-13; koor. 389:115.
Stavební dohled na přestavbě staré školy v pečovatelský dBm. Výkopy pro kanalizační potrubí, které
bylo částečně již položeno a zasypáno. Zasahovaly do hloubky 95-110 cm od podlahy stavby, kde povrch
tmavohnědé (kulturní?) vrstvy. Výkopy procházely navážkami.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. intruze-; ~ 192: obi. souvrství: nál. keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK (no.2-recentní): akt. přemístění zeminy; ~ 192; obi. souvrství; nál. keramika zlomky (x); kosti zv. - 1 zlomek.
ARŮ Praha 1371/93.
ARŮ Praha, 4/93.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1994 (12.IV., 20.IV.); orientační zjištění.
Libická sídlištní aglomerace, nástavba k domu čp.402, Slavníkova ul., ppč.508/24.
5/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 443:115.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 191.
LIT. ARŮ Praha 2118/94.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.N ymburk
[955]
Princová-Justová J. (ARŮ Praha); 1994 (12.IV, 19.-22.IV.); sondáž.
Libická sídlištní aglomerace, přístavba k domu čp.398, Vojtěchova ul., ppč.508/42.
5/0/3; ZM10 13,14-13; koor. 443:115.
Dokumentace řezů a skrývka půdního typu (sonda 70).
A: LUŽICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 191; obj, jáma zásobní (1); nál.
keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky; kosti zv.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 191; obj, jáma (1), pec-chlebová
(1); nál. keramika - zlomky (x); mazanice - zlomky; kámen - zlomky přepálené (xx); uhlíky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK ?; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 191; obj. jáma (1); nál. keramika
- zlomky (x); mazanice - zlomek.
LIT. ARŮ Praha 2117/94.
ULOŽ ARŮ Praha, 4/94.
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LIBICE NAD CIDLINOU , okr.Nymburk
Princová'Justová J. (ARŮ Praha); 1994 (5.IV., 12.IV.); orientační zjištění .
Libická sídlištní aglomerace, stavba garáže a dílny, Soběslavova ul. čp.389, ppč.508/31.
5/0/3; ZM10 13-14-13; koor. 443:115.
Etapový stavební dohled při ručním hloubení základů domácí dílny s garáží při SSZ stěně domu
A: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. ojedinělý nález; n.v. 191; nál. keramika - 1 zlomek.
ARÚ Praha 2119/94. - ----

[931]
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LIBKOVICE , okr.Most
[845]
Plachý P. (Most); 1993 (V.); povrchový sběr.
"Wahlteich".
216/0/2; ZM10 02-32-16; koor. 250:056.
Začátkem května mi předal P.Plachý vrcholněstředověkou keramiku, kterou sesbíral v roce 1993 v
poloze "Wahlteich", kde pravděpodobně leží zaniklá středověká osada. Poloha byla v mapě určena
autorem sběru.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 255; nál. keramika ' zlomky.
ARÚ Praha 2390/94.
ÚAPPSZČ Most.
Dobeš M.
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LIBLICE , o.český Brod , okr.Kol ín
Valentová J. (M Kolín); 1994 (24.X.-2.XII.); orientační zjištění.
SZ cíp obce, při V okraji Českého Brodu.
177/L/l; ZM10 13-13-24; koor. 166:323 162:333 164:335 163:340 147:363 142:383 085:345.
Sledování více než 1 km dlouhé trasy plynovodu s negativním výsledkem.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 210-220; obj, zdivo-kámen (1).
ARŮ Praha 519/95.

čp.389.

[240]
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LIBONICE , okr.JiČín
[305]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (16.11.); orientační zjištění.
Z okraj města, S od služebny Východočeské energetiky.
82/B/1; ZM10 13-21-05: koor. 193:153.
Průzkum na dokončené (neohlášené) stavbě kanalizace, sběr v okolí rýhy, která porušila objekt
(jámu?) šedé výplně, patrný na povrchu. Z povrchu (zmrzlého) sebrán střep.
KOMP B: SLEZSKOPLATĚNICKÁ HaC-D: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 302; obj, jáma (? 1); nál.
keramika - zlomky (x).
A: HRADiŠTNÍ OBD. (rs.3-rs.4); akt. sídlištní; areál sídliště; !!& 302; obL jáma (? 1); nál.
keramika - 1 zlomek.
C: VS-NOVOVĚK; n.v. 302; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2200/94.
ULOŽ M Jičín, 1/93, 5/93.

677 LIBOUN , okr.Benešov
[850]
AKCE Hazlbauer Z.,Glosová M. (Praha,PŮ středních Čech); 1994-1995; stavebně historický průzkum.
~ Přestavba restituovaného místního zámečku.
~ 15/0/2; ZM10 23-11-13; koor. 190:364.
~ Záchranný výzkum při stavebních úpravách goticko-renesančního a barokního stavebního objektu.
Materiál z klenebních zásypů a ve stavebním rumu.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. sídlištní; areál feudální sídlo: ~ 398: obj, dům
zděný (1): nál. keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál feudální sídlo; ~ 398; obj, dům zděný (250);
nál. keramika - zlomky (xxx): keram.tech. - zlomky kachlů (xx); železo - celé artefakty a jejich
zlomky (xx); bronz - neurčité artefakty (x); sklo - zlomky (xx).
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LIT. ARŮ Praha 2633/95.
ZAPS Hazlbauer Z.
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LIBUŇ , okr.JiČín

[915]

Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (2.111.); vertikální řez.
Výkop pro vodovod v centru obce. Severně od čp.70.
86/L/2; ZM10 03-34-10; koor. 288:082 292:081 297:059 304:054 306:042 299:028.
Neohlášená stavba.
-A: NOVOVĚK 2 (17./18.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; pian 87/B, 302:056; n.v. 315; obj,
jáma (1); nál. keramika - 1 zlomek; kámen - krytina (x).
ARŮ Praha 582/95.
M Jičín, 4/94.

LÍNĚ , okr.Plzeň-sever
[946]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (X.-XII.); sondáž.
Polní traf Pod kravínem, Z od lesa Na drahách.
97/0/2; ZM10 11-44-24; koor. 411:116.
V polní trati Pod kravínem jsou ze sběru známy nálezy atypické pravěké keramiky, viz hlášení
čj.158/93 (Plzeň). Po vytyčení trasy dálnice jsme provedli řadu geologických sond a menších plošných
odkryv6. Sondáž zachytila zbytky kulturní vrstvy s keramikou 17.stol., stopy předpokládaného
pravěkého sídliště nebyly v trase dálnice registrovány.
KOMP A: NOVOVĚK (17.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 345; obj, vrstva; nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha 690/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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LÍNĚ , okr.Plzeň-sever
Metlička M. (ZČM Plzeň);

[951]
1994; plošný odkryv.

"Na drahách".
99/P/2; ZM10 11-44-25; koor. 024:111 031:111 031:115 024:116.
Záchranný výzkum na trase dálnice 05 v poloze "Na drahách". Na skryté ploše byl zjištěn skrývkou
porušený středový kamenný zával mohyly a v jejím okolí 15 jámových žárových hrob6, též porušených.
Jak mohyla, tak žárové hroby patří milavečské kultuře. V lese severně od trasy 05 bylo zjištěno
dalších 6 mohyl.
KOMP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 335-336; obj, mohyla (1), hrob-žárový (15);
nál. keramika - zlomky nádob; kosti lid. - spálené zlomky; bronz - zlomky předmět6; uhlíky dřevěné.

LIT. ARŮ Praha 40/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/23.
LIPNICE NAD SÁZAVOU , okr.HavlíčkBv Brod
NZ [100]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; nedokumentovaná akce.
Státní hrad Lipnice.
2/B/l; ZM10 23-21-12; koor. 138:105.
Nálezová zpráva o nálezu kolečkového zámku na hradě Lipnici .
A: VS-NOVOVĚK (14.-19.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 606; obj, věž (4), dBm zděný (2),
kaple (1), d6m zděný (X), bašta (2), hradba (x), studna (1), příkop (x); nál. železo - kolečkový
zámek.
LIT. ARŮ Praha NZ 4103/94.
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LIPNICE NAD SÁZAVOU , okr.Havlíčk6v Brod
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; identifikace lokality .
Zříceniny Bílé věže na vrcholu nad městečkem.
16/B/l; ZM10 23-21-12; koor. 136:077.
Jedná se o zbytky hradu nebo předsunuté bašty (?).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál hrad;
ARŮ Praha 500/94.

683

LIPNICE NAD SÁZAVOU , okr.Havlíčk6v Brod
[745]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (14.VII.); vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum.
Státní hrad Lipnice.
2/B/l; ZM10 23-21-12; koor. 138:105.
Stav hradu, z archeologického hlediska velmi těžce poškozeného nedávnými a současnými památkovými
úpravami, je setrvalý. Při návštěvě nebyly konstatovány žádné práce, které by zasahovaly do terénní

~
~

~
~

[027]

~

608; obj,

věž, příkop.

úrovně.

KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 606; obj, věž (4), palác (2), kaple
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(1), hradba (x), d6m
LIT. ARÚ Praha 3488/95.

zděný

(x), brána (x), bašta (x), studna (1),

příkop

(x).

LIPNICE NAD SÁZAVOU , okr.Havlíčk6v Brod
[806]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (14.VIII.)i vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum.
Státní hrad Lipnice.
2/B/1; ZM10 23-21-12; koor. 138:105.
Při návštěvě hradu byl prohlédnut materiál, získaný dříve než před 3 lety při blíže nelokalisovaných
pracích na hradě, který byl poté převezen dr.Šulcovou do PŮ Pardubice. Jeho součástí je i význačný
menší soubor zlomk6 pozdně gotických majolikových kachl6, nejspíše kutnohorské provenience (mezi
dekory čelních vyhřívacích stěn se vyskytuje i pieta).
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 606; obj. věž (2), věž (x), palác
(2), brána (x), hradba (x), kaple (1), studna (1), bašta (x), dBm zděný (x), příkop (x); nál.
keramika· zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 3702/95.
ULOŽ PŮ Pardubice.
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LIPNICE NAD SÁZAVOU , okr.Havlíčk6v Brod
[819]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (14.VII.); vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum/povrchový sběr.
Zříceniny Bílé věže na vrcholu nad městečkem.
16/B/1; ZM10 23-21-12; koor. 136:077.
Bílá věž zaujímá vrchol oválného obrysu, v němž volně stpjí okrouhlá věž o síle zdiva 260 cm a
vnitřním pr6měru cca 5 m. Stopy obvodové fortifikace nejsou patrny. Areál je částečně poškozen
novověkou vodárnou. Torso věže nevykazuje žádné otvory ani jiné detaily. Na zadní straně areálu je
patrna část příkopu, vysekaného hluboko ve svahu do Skály. Přes značnou pozornost věnovanou sběrBm
se podařilo získat pouze 2 pozdně středověké či raně novověké střepy a jednu zvířecí kost. Vzhledem
k charakteru hlinitých příkrých svah~, na nichž se nevyskytuje velké množství malty, kamen6 a zlomky
prejzové krytiny to nejspíše napovídá o nepříliš intenzivním pobytu lidí na této fortifikaci.
Lokalita bývá považována buď za p6vodní hrad z poč.14.stol. nebo za pozdně gotickou předsunutou
baštu. Která hypotéza je správná, nelze za současného stavu vědomostí jednoznačně rozhodnout, i když
druhá varianta je pravděpodobnější.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol. ?, 15.stol. ?); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 608; obj. věž
---- (1), příkop (x), val (x), hradba (?); nál. keramika - 2 zlomky; kosti zv. - (~
LIT. ARŮ Praha 3487/95, 3703/95.
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LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
NZ [957]
Sobota M.,Vršek N.; 1977; povrchový sběr.
Liptický rybník, okraj povrchového dolu Pokrok.
219/0/2: ZM10 02-32-22; koor. 122:358.
Povrchový sběr provedli amatérští archeologové M.Sobota a N.Vršek. Plochu nal:ziště vymezili jako
pr6sečík okraje dolu Pokrok s prodlouženou osou silnice od bývalého Jenišova Ujezdu do středu vsi.
Nález doplňuje soubory získané v prostoru Liptického rybníka při výzkumu r.1979, zejména soubory
získané v sondě č.3/79 (viz. NZ z roku 1993 /M Bílina/, str.14-26).
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 206; nál. keramika - zlomky; železo zlomky artefakt6.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 206; nál. keramika - zlomky; železo zlomky artefakt~.
ARŮ Praha NZ 6996/94.
M Teplice - zámek Bílina, B 33/80.
Muška J.

687 LIPTICE , o.Osek , okr,Teplice
NZ [841]
AKCE Sobota M.,Vršek N.: 1977: povrchový sběr/sondáž.
LOKO U silnice do Ledvic. Okraj povrchového dolu Pokrok.
~ 217/0/2: ZM10 02-32-22; koor. 197:332.
~ Výzkum (záchranný) provedli amatérští archeologové M.Sobota a N.Vršek. Jde o polohu na které ÚAPP
Most provedl záchranný výzkum (Velimský a kol.,oc.).
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 205; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 205; obj. jáma (2); nál. keramika zlomky; kosti zv. - zlomky; železo - zlomky artefakt6; kámen - části konstrukce ke zpracování
zemědělské produkce.
hll Velímský T. 1986, 169,209n. (Archeologické výzkumy v SZ Čechách 1973-1982, ASM 15); ARÚ Praha NZ
6997/94.
ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, B 34-35/80.
ZA PS Muška J.
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LIPTICE , o.Osek , okr. Teplice
NZ [826]
Nikoluk P.: 1979 (III.): povrchový sběr.
Liptický rybník.
219/0/Z: ZM10 02'32-Z2; koor. 122:358.
V prostoru prvního dBlního řezu za severním okrajem likvidované obce Liptice, provedl technik dolu
P.Nikoluk povrchový sběr . Na základě tohoto hlášení byl zahájen plošný výzkum v dubnu 1979 (viz NZ
5385/94, str.1·35).
B: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 206; nál. keramika - zlomky.
C: K.VYPÍCHANÉ KER.: akt. sídlištní; areál sídliště;-;;-:-;;. Z06; nál. keramika - zlomky.
E: K.ŠŇUROVÉ KER.: akt. pohřební; areál samostatný: n.v. Z06: nál. keramika - .zlomky.
O: ENEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ Z06: nál. keramika - zlomky.
F: KNOVÍZSKÁ K.; akt. s ídlištní: areál sídliště: ~ 206: nál. keramika - zlomky.
A: PRAVĚK; akt. sídlištn í : areál sídliště; ~ 206; nál. keramika - zlomky.
H: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v . 206; nál. keramika - zlomky.
I: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt . sídlištní; areál sídliště; n.v. 206; nál. keramika - zlomky.
G: HRADIŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 206; nál. keramika - zlomky.
ARŮ Praha NZ 5385/94.
M Teplice - zámek Bílina, inv.č. 136056-136147.
Muška J.
LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
NZ [948]
Muška J. (M Teplice); 1979 (IV.-V.); plošný odkryv.
Liptický rybník, sonda 2/79.
224/B/l; ZM10 02,32-22; koor •. 133:366.
NZ čj.5385/94, str_8 - 13 .
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt , sídL ištní; areál sídl iště; n.v. 206; nál. keramika - zlomky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. Z06; obj. jáma zásobní (Z); nál. keramika
- zlomky.
-A: HRADIŠTNÍ OBD.: akt. sídlištní: areál sídliště; ~ Z06: nál. keramika - zlomky.
O: STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. Z06: obi. vrstva (1), jamka kBlová: nál.
keramika - zlomky.
ARŮ Praha NZ 5385/94.
M Teplice - zámek Bílina, 135676-135764, 136157-136161 (kosti) ••

ZAPS Brnič Ž.

690
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
NZ [8431
Muška J. (M Tepl ice); 1979 (lV . -V.): plošný odkryv • .
Liptický rybník, sonda 3/79.
ZZO/B/l: ZM10 OZ-32-Z2; koor. lZ5:359.
NZ 5385/94, str.14-Z6.
A: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ Z06; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky;
kosti zv. - zlomky.
B: HRADIŠTNÍ OBD. (rs.3/rs.4); akt. sídlištní: areál sídliště: ~ Z06: obi. vrstva (2): náL.
keramika - zlomky: kosti zv. - zlomky.
LIT. ARŮ Praha NZ 5385194.
ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, 135765-135936, 136162-136176 (kosti).
ZAPS Brnič Ž.
691 LIPTICE , o. Osek , okr. Teplice
NZ [936]
AKCE Muška J. (M Teplice): 1979 (IV.·V.): sondáž.
~ Liptický rybník, sonda 5/79.
PIAN Z23/B/l: ZM10 OZ-32-Z2; koor. 128:365.
~ Sonda 5/79 (NZ 5385/94, str.31-43). Studna měla v pBdorysu kruhový tvar, vnitřní prBměr 95 cm, vně
obLožena zcela nebo částečně opracovanými kameny, maximální zachovaná výška 90 cm, hloubka Z90 cm.
Objekt byL datován v nejstarším horizontu nádobou z pol.14.stoL., v mladším horizontu souborem částí
nádob z konce vrcholného středověku. V nejstarším období plnil objekt nepochybně funkci studny a v
závěru funkci fekální jímky.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK Z: akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 206: obj. studna (1): nál. keramika zLomky, nádoba.
LIT. ARŮ Praha NZ 5385/94.
ULOi M Teplice - zámek Bílina, 135956-13~055, 136179-136180 (kosti) .
ZAPS Brnič Ž.
692
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LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
NZ [859]
Muška J. (M Teplice); 1979-1980: plošný odkryv.
Liptický rybník, sonda 1/79.
Z21/B/l; ZM10 OZ-32-ZZ; koor. lZ4:36Z.
Jáma 1/79C měla 1 zLomek vypíchané, 1 zLomek lineární keramiky. NZ 5385/94, str.1-7. V blízkosti
136
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téže sondy vykopali v r.1980 amatérští archeologové N.Vršek a M.Sobota 2 objekty (1/80;2/80). NZ
5385/94 str.40-44.
A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště; n.v. 206; nál. keramika - zlomky.
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště; n.v. 206; objl jáma (1); nál_ keramika
- zlomky; kosti zv. - zlomky; kámen-bn - miniaturní kopytovitá sekerka; kámen-ši - industrie.
C: ŠTÍTARSKÁ K.: akt. sídlištní-intruze; areál sídliště: ~ 206: objl jáma (1), jáma zásobní (1);
nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky.
E: RANÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 206; objl jáma (1).
O: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 206; objl chata zahl. (1): nál. keramika zlomky; kosti zv. - zlomky; železo - 2 podkovy.
ARÚ Praha NZ 5385/94.
M Teplice - zámek Bílina, 135583-135675, 136148-136156 (kosti).
Brnič Ž.
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LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
NZ [915]
Muška J. (M Teplice); 1979-1980; vertikální řez.
Liptický rybník, sonda 4/79.
222/B/1: ZM10.02-32-22; koor •. 127:363.
NZ 5385/94, str.27-39. Ve stěně dolu Pokrok pod 200 cm mocnou navážkou se jevila 30 m dlouhá
kulturní vrstva 20-60 cm mocná. "Prozkoumaná vrstva představuje kulturní myšmaš, uložený bez ladu a
skladu a datovaný naposled do mladšího středověku."(idem,30). V roce 1980 objevili amatérští
archeologové N.Vršek a M.Sobota v téže vrstvě 2 neolitické objekty (3/80;4/80.)
KOMP E: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 206; objl jáma (1): nál. keramika - zlomky.
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 206; objl jáma (1); nál. keramika zlomky.
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 206; nál. keramika - zlomky.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 206; nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky.
O: HRADiŠTNÍ OBD. (rs.3/rs.4): akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 206: nál. keramika - zlomky:
kosti zv. - zlomky; železo - zlomek artefaktu.
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 206; nál. kosti zv •. zlomky.
LIT. ARÚ Praha NZ 5385/94.
ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, 135937-135955, 136177-136178 (kosti) ••
ZAPS Brnič Ž.
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LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
NZ [824]
Muška J. (M Teplice); 1982; sondáž.
"Za kostelem III."
218/0/2; ZM10 02·32-22: koor. 100:298.
Místo nálezu je vzdáleno~450 m na JJZ od středu vsi . Leží u paty nevysokého hřebenu vrcholícího
u Nových Dvoru na kótě 246, na mírném svahu orientovaném na sever. Vzdálenost od nejbližší vodoteče
je cca 100 m. Na skryté ploše byla zpozorována světležlutá až červenožlutá jílovitá oválná skvrna o
rozměrech 1200x400 cm v tmavožlutém jílovitém prostředí. Na povrchu objektu byly naLezeny shluky
střepu a mazanice. Vzorkování menší sondou prokázalo že: " ... profil měl charakter mozaikovitě až
mramorově vrstvených splach~ hlíny, spraše a jílu žluté a červené barvy ••• Dno sondy vykazovalo
značnou míru chaotické nerovnosti ••• "
KOMP A: ÚNĚTICKÁ K. (protoúnětická); akt. sídlištní: areál sídLiště; n.v. 220; objl vrstva (1); nál.
keramika - zLomky; mazanice - zlomky.
LIT. ARÚ Praha NZ 6995/94.
ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, př.č. B 68/87, inv.č. 146311-146375.
ZAPS Brnič Ž.

695 lIPTlCE , o.Osek , okr. Tepl ice
NZ [430]
AKCE Muška J. (M TepLice): 1982 (IV.-VIII.): plošný odkryv.
LOKO "Za kostelem IV".
~ 225/0/1; ZM10 02-32-22; koor. 124:320.
KOMP A: NEOLIT NEURČ.; akt. intruze-sídlištní; areál sídliště; n.v. 213; nál. keramika - zlomky.
---- B: K.ŠŇŮROVÉ KER.; akt. intruze: n.v. 213; nál. keramika - zlomky. ---C: ÚNĚTICKÁ K.; akt. Sídlištní-pohřební-intruze: areál sídliště; ~ 213; objl jáma (1), hrob (2);
nál. keramika - zlomky: mazanice - zlomky; kosti zv. - zlomky; kosti lid.
O: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní-pohřební-intruze: areál sídliště; n.v. 213; objl jáma (22), hrob
-sídl.kontext (2): nál. keramika - zlomky; mazanice - zlomky: kámen-šij bronz: paroh: kosti lid.
liT. ARÚ Praha NZ 5393/94.
ULOZ M Teplice - zámek Bílina, B 52-67/82, 69-72/82, B 26-30/87, 1/90 ••
~ Brnič Ž.
696 LIPTICE , o.Osek , okr.Teplice
AKCE Koutecký D. (ARÚ Most); 1982-1983 (IX.1982: 1.1983): povrchový sběr/plošný odkryv.
LOKO "Za kostelem IV".
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PIAN 225/0/1; ZM10 02-32-22; koor. 124:320.
POZN Naleziště p5vodně zkoumali amatérští archeologové N.Vršek a M.Sobota a výzkum provedl i J.Muška od
dubna do srpna 1982 (viz.NZ 5393/94). O.Koutecký v září 1982 prozkoumal další 2 objekty a provedl
revizi předchozích výzkum5-dokončil výzkum 3 objektu.
KOMP A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště; ~ 215; obj, jáma (1); nál. keramika zlomky; mazanice - zlomky; kosti zv. - zlomky.
S: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 212; obi, jáma (4); nál. keramika - zlomky;
mazanice - zlomky; kosti zv. - zlomky.
LIT. ARÚ Praha NZ 5394/94.
ULOŽ M Teplice - zámek Sílina, B 69-73/87.
ZAPS Srnič Ž.
LÍSKOVICE , o.Chomutice , okr.JiČín
[804]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (ll.V.); vertikální řez.
Usedlost čp.50.
105/0/2; ZM10 13-21-09; koor. 220:184.
Při hloubení rýhy pro el.kabel v šíři vrat usedlosti čp. 50 zachycen okraj tvrziště (pod čp.50).
Keramika 14.-17.stol., tj. z celého období existence tvrze. Tvrziště s částečně zachovaným opevněním
navrženo k zápisu do státního seznamu nemovitých památek (1995).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (okolo 1357 an.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 269; obj, vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xxx), nádoby; keram.tech. - zlomky kachlu (xx).
S: NOVOVĚK 1 (okolo 1551); akt. sídlištní; areál tvrz; n.v. 269; obj, vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx), nádoby; keram.tech. - zlomky kachlu (x).
LIT. ARÚ Praha 5430/95, NZ 1226/88.
ULOŽ M Jičín, 7-16/95.

697
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

698
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

LIT.
ULOŽ
ZAPS

LIŠANY , okr.Louny
NZ [855]
Smrž Z. (ARÚ Most); 1982-1983; . letecký pruzkum/vertikální řez.
V od obce.
77/L/l; ZM10 12-12-06; koor. 040:265 068:252.
Rýha pro položení potrubí závlah, označená jako "Rýha A". Zachycena JV periferie knovízského
sídliště. Většina knovízských objektu (na leteckém snímku jich identifikováno cca 393) ležela SZ od
rýh (A,S).
A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sidlištní; n.v. 200; nál. keramika - zlomky.
S: KNOVÍZSKÁ K. (fáze III-V); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 200; obj, jáma (15), jáma
zásobní (2), jamka k5lová (17), vrstva (1), ohniště (1); nál. keramika - zlomky; keramika - závaží;
mazanice - zlomky; škeble.
C: ŠTÍTARSKÁ K. (fáze 1-11); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 200; obj, jáma (3), jamka k5lová
(2), vrstva (1); nál. keramika - zlomky; mazanice - zlomky.
O: O.ŘÍMSKÁ; akt. intruze-sídlištní; areál sídliště; n.v. 200; nál. keramika - zlomky.
E: DATACE NEURČENA; akt. pohřební; n.v. 200; obj, hrob-kostrový (1); nál. kosti lid.
ARÚ Praha NZ 2400/94.
ÚAPPSZČ Most, př.č. 241-261/82.
Srnič Ž.

699
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

LIŠANY , okr.Louny
NZ [923]
Smrž Z. (ARÚ Most); 1982-1983; letecký pr5zkum/vertikální řez.
V od obce.
76/L/l; ZM10 12-12-06; koor. 054:288 033:254.
Rýha pro položení potrubí závlah, označena jako rýha "S". Zachycena JV periferie knovízského
sídliště. Většina knovízských objekt5 (na leteckém snímku jich identifikováno cca 393) ležela SZ od
rýh (A,S). Ojedinělé nálezy lUŽických střepu v knovízských objektech 42S a 49S lze objasnit jako
importy. Cca 50 mna SZ od západního konce rýhy S dle porostových příznak5 byl vzorkován objekt 51.
KOMP A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; ~ 200; nál. keramika - zlomky.
S: K.MOHYLOVÁ O.SRONZOVÉ (ml.stupeň): akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 200: obj, jamka kulová
(1); nál. keramika - zlomky.
C: KNOvíZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.V. 200; obj, jáma (8), jamka k5Lová (2), vrstva
(1); nál. keramika - zlomky: keramika - závaží; kosti zv. - zlomky: mazanice - zlomky: bronz jehlice; kámen-di - žernov.
O: LUŽICKÁ K.; akt. jiný druh aktivity; ·areál sídliště: ~ 200; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha NZ 2400/94.
ULOž ŮAPPSZČ Most, př.č. 262-272/82.
~ Srnič Ž.
700
AKCE
LOKO
PIAN

LIŠANY , okr.Louny
Smrž Z. (ARŮ Most): 1982-1983; letecký pruzkum/plošný odkryv.
V od obce.
75/0/1; ZM10 12-12-06; koor. 012:274.
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POZN Sonda označená jako "Plocha I".
KOMP B: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU: akt. pohřební: ~ 200: obj, jáma (1): nál. keramika - zlomky, 2 nádoby:
kosti zv. - zlomky.
A: KNOvíZSKÁ K. (fáze III-V): akt. sídLištní; areál sídliště: ~ 200: obj, jáma (9), jáma zásobní
(3); náL. keramika - zlomky: kosti zv. - zLomky; mazanice - zlomky: kámen-ši - industrie.
C: O.ŘÍMSKÁ: akt. sídlištní-intruze; areáL sídliště: n.v. 200: náL. keramika - 2 zlomky; kosti zv. část kostry.
D: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. pohřební: areál samostatný: ~ 200: nál. kosti lid.: kámen - velký
plochý kámen nad kostrou.
LIT. ARŮ Praha NZ 2400/94.
ULOZ ŮAPPSZČ Most, př.č. 226-240/82.
ZAPS Brnič Ž.
701
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

LíŠiNA , o.Stod , okr.PLzeň- jih
[054]
Novák J.; 1993 (24.XI.); povrchový sběr.
Traf Hujáb.
23/P/2: ZM10 21-22-13; koor. 449:133 460:134 462:125 450:123.
Dne 10.12.1993 předal J.Novák muzeu nevýrazné zlomky pravěké keramiky., které sebral na zoraném poli
na SV svahu návrší zvaného "Hujáb" .
A: PRAVĚK; akt. sídLištní: areál sídliště; ~ 396-412: nál. keramika - 13 zlomkB.
ARŮ Praha 1174/95, 624/94.
ZČM Plzeň, RP 93/13.
Metlička M.

702
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

LiŠKA , o.Chudenice , okr.Klatovy
[242]
Břicháček P. (ARÚ Plzeň): 1993: povrchový sběr.
Les J od silnice do Bezpravovic.
36/0/2: ZM10 21-24-12; koor. 476:156.
Při prBzkumu okolí dvora Košenic byla na západním svahu návrší, jižně od silnice do Bezpravovic,
objevena skupina 5-6 mohyl, dosud neznámých. Mohyly jsou situovány v nepravidelné řadě SV-JZ podél
silnice. Koncentrace kamenB a silně otřené střepy na poli severně od silnice svědčí o tom, že
pohřebiště pokračovalo dále k ,severu.
KOMP A: PRAVĚK; akt. pohřební: areá l samostatný; ~ 530-550; obj. mohyla (5): náL. keramfka - zlomky
(x); uhlíky: kámen.
LIT. ARŮ Praha 988/93, 964/95.

ULOZ

ARŮ Plzeň.

703
AKCE
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-KOMP

LíŠNÁ , okr. Rokycany
[017]
Durdík T. (ARŮ praha); 1993 (19.VII.); vizuální prBzkum.
Hrad Řebřík.
48/B/1: ZM10 12-32-22: koor. 445:213.
Dne 19.7.1993 jsem provedl revizi stavu jádra hradu a zbytkB dvora pod ním. Stav obého je setrvalý
bez rušivých zásahll do terénní situace.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál hrad; ~ 519; Obit palác (2), hradba (x), studna (1),
příkop (3).
LIT. ARŮ Praha 2257/93.

704
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
~

LÍŠNO , okr.Benešov
[932]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (16.11 . ); vizuální prBzkum.
Zámek ve vsi.
27/B/1: ZM10 13-33-21; koor. 219:338.
Při revisi stavu lokality byl konstatován setrvalý stav bez rušivých zásahéi.
A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.): akt. sídlištní: areál hrad; ~ 393: obj, palác (2), hradba (x),
kaple (1), věž (1), parkán (1), příkop (x), val (x).
ARŮ Praha 891/95.

705 LITICE , o.Plzeň 3 , okr.Plzeň-město
[149]
AKCE Braun P. (ZČM Plzeň): 1993 (V.-XI.); povrchový sběr/sondáž.
~ Pole V od silnice Litice - Šlovice, J, JV a JZ od kopce Kotlík.
~ 34/P/2; ZM10 22-11-01: koor. 298:250 312:213 352:231.
~ Sběry a sondáž při préizkumu trasy dálnice 05, úsek 0510.
~ A: K.LINEÁRNÍ KER.: akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 370-380; obj, jáma (1); nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x), zuby (x): kámen-ši - (x).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 370-380; nál. keramika - zlomky (xx):
kámen-ši - (x); kámen-bn - zlomek motyky; kámen-dž - pískovcové mlýnky obilí.
C: MLADŠí ENEOLIT: akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 370-380: nál. keramika - zlomky (x);
kámen-ši - hrot šípu.
---139

LIT. ARÚ Praha 691/96.

lilciZ

ZČM PLzeň.

706
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

LITICE , okr.PLzeň-město
[940]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (29.IV.); vizuáLní pr5zkum.
Hrad Litice, v obci. Zříceniny.
32/B/l; ZM10 22-11-01; koor. 205:376.
Revise stavu hradu Litice. Stav lokaLity je setrvalý bez rušivých zásah5. Plánovaná fotodokumentace
nemohla být provedena pro mlhu. Poměrně rychle postupuje změna vegetačního pokryvu a hrad zar6stá
těžko prostupným křovím.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 350; obj. věž (2), palác (1), hradba (x),
příkop (2), brána (x).
LIT. ARÚ Praha 2088/94.

707 LITICE NAD ORLICÍ , okr.Ústí n/Orlicí
[004]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1994; identifikace lokality.
LOKO.Hrad Litice.
PIAN 21/B/1; ZM10 14-14-16; koor. 165:023.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 460; obj. d6m zděný (2), věž, brána,
hradba, kaple, příkop, val, bašta.
LIT. ARÚ Praha 502/94.
708 LITOMĚŘICE , okr.Litoměřice
[821]
AKCE Křivánek R. (ARÚ Praha): 1994 (20.1.); geofyzikální pr~zkum.
LOKO Zahrada nemocnice na Dómském pahorku.
PIAN 95/0/1; ZM10 02-43-03: koor. 055:100.
POZN Magnetometrické měření na odkryté části zahrady nemocnice na Dómském pahorku za užití přístroje
PM-2. Gradientové měření bylo provedeno na ploše, 30x40 m v síti lxl m jako experimentální s možností
identifikace raně středověkého opevnění (valu) přímo na jedné z posledních nezastavěných ploch
uvnitř starého města. Velice rozkolísané hodnoty magnetického pole svědčí o značném vlivu okolního
pr6myslu i železnice na kvalitu měření, z něhož lze po vyloučení zjevně ovlivněných částí plochy
okolními objekty vymezit nejméně·. porušenou část. Avšak zde jsou naopak evidentní pravděpodobně
recentní zásahy do terénu (řazení max. a min. hodnot T do linie SoJ směru indikuje dřívější liniový
výkop resp.potrubí). O nejsevernější třetině plochy je možné se domnívat, že je pro výrazné a
nerovnoměrné projevy slozena z r6zných typ5 navážek, částečně také v terénu identifikovaných.
KOMP A: NOVOVĚK; areál město; n.v. 184.
LIT. ARÚ Praha 607/94.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most.
709 LOBEČ , okr.Mělník
[740]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha): 1995 (11.VI.); vizuální pr5zkum.
LOKO Kontribuční sýpka na místě tvrze, proti kostelu v jádře vsi.
PIAN 36/B/l; ZM10 03-33-11; koor. 109:054.
~ Předpokládané místo historicky doložené tvrze je příhodná malá ostrožna v sousedství kostela. Dnes
na ní stojí mohutná kontribuční sýpka se stěnami o síle cca 1 m. Její vnějšek byl nově omítnut,
takže neumožňuje zádná pozorování eventuálních relikt5 starší situace. Vlastní hrany terénního
útvaru byly postiženy novověkými zásahy a nevykazují jednoznačně interpretovatelné pozBstatky
oh ražení .
~ A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál tvrz: ~ 340: obj. d6m zděný (1).
LIT. ARŮ Praha 2908/95.
710

LOBKOVICE , okr.Mělník
[057)
Gojda M. (ARÚ Praha): 1992-1993 (VI.-VII.1992: 26.111.1993): letecký pr6zkum/povrchový sběr.
~ SZ od železniční stanice Jiřice.
PIAN 54/0/2: ZM10 12-22-24: koor. 170:280.
~ Povrchový prBzkum lokality objevené leteckým pr5zkumem pomocí vegetačních příznakB (červen-červenec
1992). Jím bylo na této poloze zjištěno několik desítek bodových objekt~, pravděpodobně sídlištních
jam.
~ A: O.LATÉNSKÁ ?: akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 170; obj. jáma (x): nál. keramika - zlomky
~

(x).

B: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní: areál sídLiště: ~ 170; obj. jáma (xx); náL. keramika zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1153/95.
ULOŽ ARÚ Praha.

140
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LODENICE . okr.Beroun

NZ [135]

?; 1922 (IX.); sondáž.

Traf V báních, ppé.262.
84/0/3; ZM10 12-41-08; koor. 258:139.
Převzatý popis výzkumu od prof.B.Novotného (dokumentace tavicích pecí na železnou rudu).
A: PRAVĚK; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 256; objl pec-železo (4); nál. keramika - zlomky,
přesleny; ruda; hlína - výmaz; kost - 1 jehlice.
LIT. ARŮ Praha NZ 3541/93.
ZAPS Křivánek R.
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LOKET , okr.Sokolov
[020]
Kamenická E. (PÚ Plzeň); 1993 (11.-Vll.); vertikální řez/sondáž.
Hrad Loket.
7/B/l; ZM10 11-23-02; koor. 276:115.
Dokumentace výkop~ při rekonstrukci inženýrských sítí a kanalizace (hloubka 1 m) na nádvoří hradu,
zastižení sond z r.1983.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 425; objl zdivo, souvrství, zdivo, cesta,
brána, dláždění, žlab, destrukce; nál. keramika - zlomky (x); kost - zlomek hřebenu; paleobot.m.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 425; objl dřev.konstr., souvrství, dláždění, zdivo;
nál. keramika - zlomky (xx); hlína - cihelná dlažba; kámen-stav. - suf; kámen.
LIT. ARŮ Praha 3860/93.
ULOŽ PŮ Plzeň.
713
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

LOKET . okr.Sokolov
Durdik T. (ARŮ Praha); 1993 (7.IV., 4.V.); vizuální prOzkum.
Hrad Loket.
7/B/l; ZM10 11-23-02; koor. 276:115.
Konzultace výzkumu E.Kamenické v prostoru kuchyňského traktu a hejtmanství, geodetické
skalní světnice.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 425; objl zdivo, věž.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 425; objl zdivo.
LIT. ARŮ Praha 1048/93, 1385/93.

[111]

zaměření

714
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

LOKET , okr.Sokolov
[0471
Kamenická E. (PŮ Plzeň); 1993 (I.·V.); sondáž/plošný odkryv.
Hrad Loket, věžní křídlo a budova "hejtmanství".
7/B/l; ZM10 11-23-02; koor. 276:115.
Předstihový výzkum při odstraňování vlhkosti zdiva a pokládání podlah s cílem zpřístupnění věže a
hejtmanství.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 425; objl hradba, zdivo, d~ zděný, vrstva,
sklep, dláždění; nál. keramika - zlomky (x), dlaždice; kámen-stav.
B: NOVOVEK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 425; objl souvrství, dláždění, zdivo; nál. keramika zlomky (x), dlaždice; kámen-stav. - archit.články - pilíře, hranol, sloupy; kámen-stav.: hlína cihla.
LIT. ARŮ Praha 3859/93.
UlOl PÚ Plzeň, prac. Plasy.
715 LOM , okr.Tachov
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (13.111.); vizuální pr~zkum.
LOKO Cca 500 m S od obce Lom u Stříbra, po obou stranách železniční trati Svojšín - Bor. Dnes

[2271
k.ů.Lom

u

Stříbra.

PIAN 43/P/2; ZM10 11,43-19; koor. 234:172 193:208 201:207 234:184.
POZN PrOzkumem zjištěny a částečně zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozfi. Přesnější zaměření znemožnilo
---- husté mlází. Úvozy jsou protnuty železniční tratí a jejich část patrně znehodnocena strojní těžbou
dřeva. Hloubka cca 0,5-1,4 m, šířka cca 2-4 m. Předpokládána souvislost s prOběhem tzv.Norimberské
stezky.
~ A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 456-474; objl cesta.
~ ARŮ Praha 1811/94, ZČM Plzeň 339/93.
716 LOŠANY , okr.Kolín
AKCE Valentová J. (M Kolín); 1994 (20.VIII., 30.IX.); vertikální řez.
~ Výkop při silnici vedoucí S od obce na Kolín. Poloha Za višňovým.
~ 199/L/1; ZM10 13-32-08: koor. 007:199 020:242 025:252.
~ Archeologický dohled výkopových prací v obci, souvisejících se zahuštěním TS, VN a kabelfi NN.
Zjištění negativní.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 308-313.
~ ARŮ Praha 6721/94.
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717 LOUKOV , okr.Mladá Boleslav
AKCE Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (20.IV.-30.V.);vertikální řez.
LOKO V obci.
PIA~ 95/L/1; ZM10 03-34-01; koor. 335:378 336:376.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 250.
LIT. ARŮ Praha 4385/95.

[806J

718 LOVOSICE . okr.Litoměřice
[855J
AKCE Blažek J.,Kotyza O. (ÚAPPSZČ Most,M Litoměřice); 1994; vertikální řez.
LOKO Ul. Osvoboditelu, chodník na J straně, výkop pro plynovod.
PIAN 100/L/1; ZM10 02-43-06; koor. 455:299 469:293 475:287489:272.
Záchranný výzkum na trase středotlakého plynovodu v ul.Osvoboditelů v Lovosicích. Výkop běžel v
----- chodníku při jižní straně ulice a dosahoval hl.90-130 cm. Některé úseky byly silně poškozeny
recentními přípojkami, proto byly kresebně dokumentovány pouze vybrané úseky o celkové délce asi 60
m. Na celém úseku pod svrchní vrstvou asfaltu, štěrku a písčité vyrovnávky začínalo mohutné
souvrství z doby laténské, výrazně dělené mazanicovými a uhlíkatými vrstvami. Na dvou místech byla
do vrchní vrstvy mělce zapuštěna zemnice z doby římské. V celém úseku nebylo dosaženo podloží,
vlastní laténské vrstvy .dosahovaly mocnosti minimálně 70-90 cm. Na jednom profilu, v hloubce asi. 110
cm od dnešního povrchu byly získány pozdně halštatské a snad i mladobronzové střepy. V novověku
muselo v celé délce bývalé hlavní ulice dojít k výrazným úpravám terénu, zcela chyběly nálezy z doby
hradišní a středověku, i když z nejbližšího okolí jsou známy (okolí kostela, zámku). Rozsáhlé
laténské sídliště je očividně pokračováním nálezů z oblasti nového sídliště (výzkumy 1980-87). Ale
ani výzkumem v roce 1994 nebyl spolehlivě stanoven východní okraj.
KOMP A: POZDNÍ O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 150; nál. keramika - zlomky

POZN

(x).

B: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areáL sídL iště rovinné; .!hY.:. 150; obj. souvrství; nál. keramika zlomky (xxx); mazanice; uhlíky.
C: STARŠí O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 150; obj. chata zahl.; nál.
keramika - zlomky (x).
O: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areáL město; .!hY.:. 150; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1562/95.
ULOi M Litoměřice.
ZAPS Blažek J.
LUŽANY . okr.JiČín
[217]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (1.VI.); vizuální pruzkum/povrchový nález.
Hrádek Mokřice.
103/0/2; ZM10 03-43-18; koor. 186:228.
S dětmi z Lužanské školy rekognoskace zcela zachovaLého opevněného kruhového hrádku zvaného Mokřice.
Děti nálezci keramiky a kování zámku. Památka navržena k zápisu do státního seznamu nemovitých
památek (1995).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál feudální sídlo; n.v. 340; obj. vrstva (1), val (1),
příkop (1), studna (1); nál. keramika - 1 zlomek; železo - 1 kování zámku.
LIT
1985, 97 (Výzkumy v Čechách 1982-83); ARŮ Praha 5431/95, 4825/75, 998/77, 2978/86.
ULOŽ M Jičín, 21/95.
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LUŽANY . okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (21.VI.-20.IX.); vertikální
Kanalizace v S puli obce (horní Lužany) po křižovatku ~a
104/L/2; ZM10 03-43-18; koor. 214:187 192:164 178:147.
Výkop do max.hloubky 200 cm.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; .!hY.:. 317-330.
ARŮ Praha 1877/95.

[211]
řez.

Marjáně.

Výkop u V okraje silnice.

721 LUŽNÁ , okr.Rakovník
[944]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1995; vizuální průzkum/orientační zjištění.
1QfQ Hrad Hlavačov.
~ 24/B/1; ZM10 12-14-12; koor. 112:155.
POZ~ Oproti stavu v době výzkumu v r.1974 došlo ke změně vegetačního pokryvu - část lokality je zarostLá
keři a stromky a celek vysokou travou. Na jižní hraně třetího oddělení hradu byla patrna dvě čerstvá
narušení střední velikosti a dvě další na severní hraně. Na jejich přeschlých profilech nebyLo
patrno žádné zvrstvení. Z jednoho jižního a jednoho severního narušení bylo získáno několik drobných
zlomků keramiky 13.stol. Jinak je stav lokality setrvaLý, těžba v sousední pískovně probíhá ještě ve
značné vzdálenosti od ní.
KOMP A: O.HALŠT~TSK~; ~ sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 390; obj. příkop (x), val (x).
B: VRCHOLNY STREOOVEK 1; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 390; obj. příkop (x), val (x); nál.
keramika - 4 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 3314/95.
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LUŽNÁ . okr.Rakovník
[728]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (10.VII.); vizuální pr6zkum.
Pískovna před hradem Hlavačov.
76/0/2; ZM10 12-14-12; koor. 141:143.
Při prohlídce přeschlých profil6 okraj6 pískovny nebyly zaregistrovány žádné archeologické objekty.
Těžba v současné době probíhá ve střední, již dříve skryté části pískovny a nová skrývka se v
dohledné době neplánuje. Situaci by bylo vhodné prověřit ve vlhčím počasí. Těžba rovněž v dohledné
době nebude postupovat směrem k hradu Hlavačovu. Na místě byl dojednán režim archeologického dozoru
formou několika ročních návštěv, pokud bude pokračovat současný těžební režim. V případě nové
skrývky by bylo nutno tuto provádět za účasti archeologa.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
LIT. ARÚ Praha 3313/95.
-LVOVÁ . okr.Česká Lí pa
NZ [942]
GabrieL F. (PU Ústí nad Labem): 1993 (LV.); orientační zjištění/vertikální ře.z.
Hrad Lemberk.
10/0/1; ZM10 03-13-18: koor. 016:155.
Na základě hlášení správy hradu (pan Ende) jsem provedl ohledáni výkopu kanalizace na svahu pod JV
křídlem vně hradu. Výkop, hluboký 120 cm, profal dvě vrstvy. Horní (60-70 cm pod povrchem)
obsahovala stavební destrukci, spodní (mocná 50-60 cm) tvořil šedý až černý písek s nálezy keramiky,
kovu a skla.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál hrad: ~ neud.; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky: sklo - fragment okraje nádoby; železo - fragment ostruhy s kolečkem.
LIT. ARÚ Praha NZ 4234/96.
ULOŽ M Česká Lípa, 12681-12705.
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LŽOVICE , o.T ýnec n. Labem , okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín): 1995 (IV.); orientační zjištění.
Ppč.84/3 a 84/4, V od obce při silnici 11/322.
144/P/l; ZM10 13-41-01; koor. 145:273 154:274 148:269.
Archeologický dozor s negativním výsledkem při budování čerpací stanice, kanalizace
komunikace. Poloha při východním okraji plošiny těsně nad svahem.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 234-238.
LIT. ARŮ Praha 3634/95.

[934]

příjezdové
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MACHNÍN , okr.Liberec
NZ [758]
Stará M. (SČM Liberec); 1995 (31.VII.-4.VIII.); sondáž.
Hrad Hamrštejn, věž.
8/B/l; ZM10 03-13-20; koor. 356:244.
Záchranný výzkum v místě amatérského narušeni pBvodních vrstev uvnitř věže hradu Hamrštejn. Sonda o
rozměrech lx3,5 m.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 375.3; obj. věž (1): nál. keramika zlomky (xxx); železo - hřebíky a neurč. zlomky artefaktB (xx): sklo - zlomky (xx); kosti zv. zlomky (xx); keramika - porcelánové zlomky (x); mazanice - zlomky (x): malta - zlomky (xx); dřevo 1 zlomek.
bl! Kostková M. 1971, 59-61 (Zprávy. Studie oblastního vlastivědného musea v Teplicích 7); Yaldhauser
J., Kostková M., Weber V. 1973, 75 (Výzkumy v Čechách 1970); Sedláček A. 1932, 193-195 (HZT 10):
ARŮ Praha NZ 719/96, SČM Liberec NZ 29/95.
ULOŽ SČM Liberec, 2/95.
MALÉ BŘEZNO . okr.Most
NZ [913]
Blažek J.,Dobeš M. (ARŮ Most): 1987; plošný odkryv; anal_ osteologická, paleobotanická.
JZ od obce.
118/P/1; ZM10 02-33-14; koor. 263:094 277:088 277:084 275:080 257:085.
~ Naleziště leží na hřbetu mírného návrší mezi potokem Srpinou a bezejmennou vodotečí. Vzdálenost od
vodoteče činí 125 m, od Srpiny 400 m (střed zkoumané plochy). Záchranný výzkum skrývkou ohrožených
objektB, (pod výsypkou).
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.: akt. sídlištní-intruze; areál sídliště rovinné; ~ 254-257; obi. jáma (4);
nál. keramika - zlomky; kámen-ši - industrie: kámen-bn: kosti zv. - zlomky.
B: K.ŠŇUROVÉ KER.; akt. pohřební: areál samostatný: n.v. 254-257; obj. hrob-kostrový (2); nál.
keramika - zlomky, nádoby; kámen-ši - baltský pazourek; kost - nástroj, intruze 1; kosti lid.;
škeble - 500 perlefových kroužk6 - korálk6: kost - 8 napodobenin zvířecích zub6_
C: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 254-257: obi. jáma (1); nál.
keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky.
D: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební-sídlištní-intruze; areál sídliště rovinné; ~ 254-257; obj. hrob
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-kostrový (4), pohřeb-sídl.kontext (1), jáma (1); nál. keramika - zlomky, nádoby; kosti zv. zlomky; kosti lid.; kámen.
E: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 254-257; obj. jáma (1); nál. keramika
- zlomky; kámen.
LIT Preidel H. 1935 (Urgeschichte Komotau); ARŮ Praha NZ 2399/94, ŮAPPSZČ Most NZ 401/87.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, 1/87-14/87.
ZAPS Brnič Ž.
727 MALÉ BŘEZNO. okr.Most
NZ [819]
AKCE Šumberová R.,Blažek J.,Oobeš M. (ARŮ Most); 1987 (V.); sondáž.
LOKO Sprašová vyvýšenina mezi Hošnickým potokem a bezejmennou vodotečí.
~ 118/P/l; ZM10 02-33-14; koor. 263:094 277:088 277:084 275:080 257:085.
~ A: K.LINEÁRNÍ KER. (Lnk lib); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 254-257; obj. jáma (4); nál.
keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha NZ 5619/95, ARŮ Most 401/87.
UlOi ŮAPPSZČ Most, př.č. 3/87, 9/87, 11/87, 14/87.
ZAPS Šumberová R.
728 MALÉ HYDČiCE , okr.Klatovv
[950]
AKCE Nový P. (ZCM Plzeň); 1995 (21.11.); povrchový sběr.
~ SZ okraj vsi, svah mezi zahradami a silnici Sušice - Horažďovice.
PIAN 101/P/2; ZM10 22 c 32-06; koor. 008:114 000:130 009:140 018:127.
POZN Na zoraném poli, s koncentrací směrem ke vsi, získáno 47 zlomkO keramiky (3 mladohradištní až
13.stol., zbytek ojediněle 14., převážně 15. -16.stol).
KOMP A: STŘEDOVĚK (rs.4 -16.stoL.): akt. sídl ištni; areáL sídL iště rovinné; ~ 440-450; nát. keramika 47 zLomkO.
LIT. ARŮ Praha 4489/96, ZČM PLzeň 67/96.
ULOl M Klatovy.
ZAPS Nováček K.
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MALESICE , okr.PLzeň-sever
[020]
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (V.); povrchový sběr.
Ulice kolmá na hřiště, S od kostela.106/0/2; ZM10 11-44-15; koor. 338:052. Sběr keramiky na hromadách rýhy pro telefonní kabel .
A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sidliště rovinné: n.v. 332; nál. keramika - zlomky.
ARŮ Praha 4462/96, ZČM Plzeň NZ 386/95.
ZČM Plzeň.

730 MALEŠOV , okr.Kutná Hora
[008]
AKCE Valentová J. (M Kolín); 1993 (III.-XII.): vertikální řez.
~ Vodovod a odpad z ČOV paralelně se silnicí poličany - Malešov, sídliště asi 500 m SVod dvora
Bílejov.
PIAN 203/L/l; ZM10 13-32-19; koor. 298:000363:066371:077-382:087.
fQfli Archeologický dohled při trase vodovodu přes k.ú.Kutná Hora, Bylany, Poličany, Malešov.
Archeologické situace pouze na k.ú. Malešova Bylany; jinak negativní. K.ú.Malešov:sídliště LnK
(obj.1-21). K.ú.Bylany:narušení terénu v dOsledku středověké těžby.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER. (LnK III); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 204/l, 371:077379:084;
n.v. 313-315; obj. jáma (9), jamka kOlová (12); nál. -keramika - 25 zlomkO: mazanice - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2028/94, NZ 516/94.
ULOl M Kolín, př.č. 10/93.
731 MALETICE , okr.Písek
[049]
AKCE Frohlich J.,Kurz J. (M Písek); 1993; orientační zjištění.
~ Tvrz Klokočín, SZ nároží, na ploše srovnané buldozerem.
PIAN 116/0/2; ZM10 22-41-18; koor. 429:059.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (15.-17.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 378; nál. keramika - zlomky (xx);
keram.stav. - zlomky kachlO (xx).
LIT. ARÚ Praha 1570/94.
UlOž M Písek, 279/93.
~ Frohlich J.
732 MALÍN , okr.Kutná Hora
~ Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995 (IX.); vertikální řez.
~ S okraj obce, podél silnice do Hlízova.
~ 221/L/l; ZM10 13-32-15; koor. 316:259 310:266 303:277 307:285.
144
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POZN 2.etapa plynofikace Malína, výkop pro plynové vedení ve východní krajnici silnice a odbočky k domům,
šířka 50 cm, hl.80-120 cm, recentní vrstvy nasedají na tmavě hnědý pBdní horízont. Komponenta B:
zbytky starší kamenné komunikace u čp.84. Komponenta A: vrstva haldoviny v odbočce k čp.302.
KOMP B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. komunikace; areál sidl.strategické jiné; pian 223/B, 312:264; ~
207; obj. cesta (1).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. těžba; areál sídl.strategické jiné; pian 222/B, 305:282; ~ 207; obj.
m.těžby (1).
LIT. ARŮ Praha 5311/95.
733 MALÝ ŮJEZD , okr.Mělník
AKCE Jančo M. (ARŮ Praha); 1995 (17.XI.); orientační zjištění.
LOK O Osada Vavřinec. Areál teletníku, výkop pro podzemní nádrže plynu.
PIAN 57/0/2; ZM10 12-22-14; koor. 165:360.
POZN Dohled při výkopových pracech.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 183.
LIT. ARŮ Praha 5517/95.
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[007]

MAŇOVICE ,

okr.Klatovy
HBrková J. (M Klatovy); W93; povrchový sběr.
770 m JJZ od středu Maňovic.
15/0/2; ZM10 22-13-25; koor. 439:290.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál
(xx) .
LIT. ARŮ Praha 2439/94.
ULOi M Klatovy, Př.č. 152/93.

[111]

sídliště

rovinné:

~

495; nál. keramika - zlomky

[94n
MARKVARTICE , okr.Děčín
Pažourek V. (M Děčín); 1995 (9.IX.); povrchový sběr.
V potoce J od Rothenhofu.
37/0/2; ZM10 02-24-16; koor. 244:081.
Nálezy keramiky v potoce pod bývalým mlýnským náhonem pravděpodobně pocházejí z oderodovaných břehB
v prostoru dvora Markvartice.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál dv1ir; n.v. 244; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 4986/95.
ULOi M Děčín, 67/85.
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MARKVARTICE , okr.Děčín
Pažourek V. (M Děčín); 1995 (9.IX.); vizuální prBzkum.
Zbytky tvrze 200 m SVod kostela na druhé straně potoka.
36/0/2; ZM10 02-24-16; koor. 356:245.
Povrchový prBzkum pozBstatkB středověké tvrze.
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 257; obj. val (1), příkop (1).
ARŮ Praha 4985/95.

[941]

737 MASOJEDY , okr.Kolín
[055]
AKCE Valentová J. (M Kolín); 1995 (3.VII.); orientační zjištění.
LOKO Stavba rybníka na pozemku ppč.757.
~ 89/P/2; ZM10 13-31-02; koor. 396:132 400:132 400:140 396:140.
~ Archeologický dohled při stavbě rybníka v úžlabině na jižním konci vsi na toku potoka Bušince.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 352-354.
LIT. ARŮ Praha 3639/95.
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MASOJEDY , okr.Kolín
[059]
Valentová J. (M Kolín); 1995 (IV.); vertikální řez.
V poli 400 m JV od středu obce.
88/L/1; ZM10 13-31-02; koor. 423:137 427:137.
~ Archeologický dohled při výkopových pracech pro sloupy VN,NN a pro základy TS (do hloubky 200 cm) a
pro kabel 1 -kV (do hloubky 80 cm).
KOMP A: .NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 356.
LIT. ARŮ Praha 3638/95.
739 MAŠOVICE . okr.Domažlice
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994: sondáž.
LOKO Traf Nad hájem.
PIAN 34/0/2: ZM10 21-23-04; koor. 343:198.

[30n

145

POZN Záchranný výzkum na přeložce silnice Horšovský Týn-Meclov. Na návrší v poloze Nad hájem byl po
skrývce zjištěn oválný objekt o délce 2,20 m s množstvím keramiky a mazanice. Nálezy jej datují do
střední doby bronzové.
KOMP A: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 400; obj. jáma (1); nál.
keramika' zlomky; mazanice; bronz - zlomek předmětu; kosti zv. - zlomky; kámen-šij uhlíky.
LIT. ARŮ Praha 53/95.
ULOž ZČM Plzeň, RP 94/4.
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MAŠOVICE , okr.Domažlice
[313]
Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; plošný odkryv.
U Mračnického potoka.
35/P/2; ZM10 21-23-04; koor. 394:230 399:227400:235.
Záchranný výzkum na přeložce silnice Horšovský Týn-Meclov. Na mírném SV svahu na levém břehu
Mračnického potoka byl při výzkumu odkryt p6dorys časně laténské chaty a další 3 sídlištnf jámy
předběžně datované do ml.doby bronzové.
B: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 382-386; obj. jáma (3); nál.
keramika - zlomky; mazanice.
--A: D.LATÉNSKÁ A; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 382-386; obj. chata k5l. (1); nál.
keramika - zlomky; mazanice.
ARŮ Praha 45/95.
ZČM Plzeň, RP 94/5.
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MAŠOVICE , okr.Domažlice
[301]
Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; sondáž.
U odbočky ke koupališti.
33/0/2; ZM10 21-23-04; koor. 379:213.
Záchranný výzkum na přeložce silnice Horšovský Týn-Meclov. Po skrývce ornice byl při pr5zkumu trasy
zachycen p6dorys časně laténské polozemnice 620x300 cm se vstupním lalokem při západní stěně.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ A; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 389; obj. chata zahl. (1); nál.
keramika - zlomky, přesleny; mazanice - zlomky; uhlíky.
LIT. ARŮ Praha 55/95.
ULOž ZČM Plzeň, RP 94/3.
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MĚLNÍK , okr.Mělník
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MĚLNÍK , okr.Mělník

[926]
Brych V. (NM Praha); 1993; vertikální řez/sondáž.
Hrad. Severní zahrada.
4/0/1; ZM10 12-22-08; koor. 137:353.
Rychlý výzkum v pr6běhu stavební rekonstrukce zámecké vinárny. Dokumentace stavebních výkop6, plošně
omezená sondáž. V prostoru severní zahrady byl v délce 6 m dokumentován téměř 5 m vysoký profil
zahloubeného zásobovacího koridoru vinárny, jehož nejstarší datovatelný horizont spadá do přelomu
13. a 14.stol., část kontraeskarpy hradního příkopu a poz6statky dalších objekt5.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 220; nál. keramika - zlomky.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 220; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 814/95.
ULOŽ NM Praha.
[907]
Brych V. (NM Praha); 1993; orientační zjištění.
Husova čp.7.
52/0/2; ZMl0 12-22-08; koor. 138:364.
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; ~ město; ~ 218; nál. keramika - zlomky; železo visací zámek.
LIT. ARŮ Praha 816/95.
UUii NM Praha.
[936]
Brych V. (NM Praha); 1993; vertikální řez.
Husova ul., park, bývalé zámecké konírny.
4/0/2; ZM10 12-22-08; koor. 137:353.
Rychlý výzkum v pr5běhu stavby. V trase kanalizační přípojky zámecké vinárny, protínající SJ směrem
areáL bývalých koníren, byLy zjištěny 2 zahloubené objekty, předběžně kladené do přelomu 13. a
14.stol., a zákLady kamenného podsklepeného domu.
KOMP A: ' VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. chata zahl. (2), zdivo; nál.
keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 815/95 .
UlOZ NM Praha.
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MĚSTO

[624]

Brych V. (NM Praha); 1993; vertikální řez.
Náměstí míru čp.13.
51/0/2; ZM10 12-22-08; koor. 148:365.
V rýze kabeLovodu před objektem České spořitelny zachycena část raně novověké vrstvy charakteru
vyrovnávací navážky s materiálem 16.-17.stol.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídLištní; areál město; ~ 218; nál. keramika - 125 zlomku;
keramika - 20 zLomku kachlu; sklo - zlomky .
LIT. ARŮ Praha 817/95.
ULOŽ NM Praha, H2 132323-468.

KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

TOUŠKOV ,

okr.PLzeň-sever

Metlička M.,Svobodová J. (ZČM Plzeň); 1995; vertikální řez.

[859]

Ul. Na Tržišti.
103/0/2; ZM10 11-44-14; koor. 447:065.
Při sledování výkopu pro telefonní kabel byL zjištěn v ul.Na tržišti před domem čp.55 zahloubený
sídlištní objekt překrytý pozdně hradištní až středověkou vrstvou. Soubor materiálu získaný
ovzorkováním objektu lze rámcově datovat do doby římské.
A: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; n.v. 325; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky nádob: kosti zv. - zlomky; keramika - zLomky nádob.
B: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 325; obj. vrstva (1).
ARŮ Praha 104/96.
ZČM Plzeň, RP 95/1.
MetLička M.

MIKULÁŠOVICE , okr.Děčín
[903]
Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1993 (111., 13.V.); povrchový sběr.
okoLí prameniště Černého potoka.
8/0/2; ZM10 02-22-17; koor, 131:225.
Identifikace zaniklé sklárny charakteristickými nálezy v místě vývratu stromu. Př.č.9/93 (ŮAPP).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 470; nál. keramika - zlomky (x);
keram.tech. - tyglíky, části pánví, části předforem (x); sklo - zlomky dutého skla (x); mazanice;
struska - sklovina.
LIT. ARÚ Praha 434/94.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most.
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MIKULÁŠOVICE , okr.Děčín
[840]
Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1995 (IV.); povrchový sběr.
Nad prameništěm Černého potoka.
,8 /0/2; ZM10 02-22-17; koor; 131:225.
Rekognoskace zaniklé středověké sklárny vyvolaná neoprávněným narušením terénu dvěma "sondami"
neznámých autoru.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál samostatný; ~ 470; obi. pec-sklo, destrukce; nál.
keram.tech. - zlomky pánví, tyglíku (xX-;-:-ARŮ Praha 2122/95.
ÚAPPSZČ Most, 51/95.

MILÁ , o.Bečov , okr.Most
[806]
Smrž Z. (ARŮ Most); 1988; síť vertikálních řezu.
Pole u vodoteče vpravo od silnice Hrádek - Milá.
73/B/1; ZM10 02-34-17; koor. 190:008.
Záchranný výzkum při rozsáhlé síťové melioraci pole (rozestupy 28 ml.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.2-rs.3); akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 248; obj. hrob-kostrový (1);
nál. kosti lid. - lebka, zlomky (xx); keramika - 1 nádoba; železo; mazanice - zlomky.
B: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 248; obj. jáma (1), jamka kulová (1),
vrstva; nál. uhlíky; hlína - přepálená.
LIT. ARŮ Praha 5342/95, NZ 3841/88.
ULOž ÚAPPSZČ Most, 236-7/88.
ZAPS Bubeník J.
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750 MILAVČE , okr.Domažlice
~ Břicháček P. (JČM České Budějovice);

[332]

1993; povrchový sběr/vertikální řez.
~ A: Výzkum trasy plynovodu_ B,C: Sběry na polohách v okolí.
~ X/-/2; ZM10 21-23-10; koor. viz komponenty.
KOMP B: PRAVĚK (atyp.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 40/0, 409:157; n.v. 400; obj.
vrstva (x); nál. keramika - zlomky (x).
C: PRAVĚK (milavečská ?); akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; pian 41/0, 335:011; ~ 435;
147

obi. vrstva (x); nál. keramika - zLomky (xx).
A: RANÝ STŘEDOVEK 4 (12.stol.); akt. sídlišt~í; areál sídliště rovinné: pian 39/0, 449:057: ~
390; obj. jáma (x), chata zahL. (x): nál. bronz - zlomek záušnice: keramika - zLomky (xx) .
LIT. ARŮ Praha 965/95, JČM České Budějovice 294/93, 304/93.
ULOŽ ZeM PLzeň.
MILETÍN , okr.JiČín
[831]
Ulrychová E. (M Jičín): 1995 (8.VI.); vertikální řez.
U čp.102, 103 a v zámeckém parku, S od budovy základní školy.
13/L/2: ZM10 03-44-21: koor. 163:155 158:160 155:153.
Rýha pro dálkový optický kabel profala rozsáhlé destrukční vrstvy. Nálezy keramiky, zlomk~ kachl~,
mazanice, odpadu ze železářské činnosti, stavebního odpadu z novověkého období.
KOMP A: NOVOVEK 1; akt. sídlištní-výrobní; areál město: ~ 336-339: obj. vrstva (1): nál. keramika zlomky (xx); keram.tech. - zlomky kachLu (x): struska - zlomky (xxx): železo - drobné zlomky (x):
sklo - zLomky (x): kamenina - 1 zLomek.
B: NOVOVEK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 336-339: obj. vrstva (2): náL. keramika - zLomky
(x); keram.tech. - zLomky kachl~, dlaždice (xx): sklo - zLomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5432/95.
ULOž M Jičín, 24/95, 25/95.
751
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

[818]
MILETÍN . okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín): 1995 (18.V.); sondáž.
U domu čp.110, asi 12 m S od gotického kostela Narození Panny Marie v centru obce.
12/0/2: ZM10 03,44-21: koor. 154:163.
Výkop pro lokální čističku vody u domu čp.110 (d~ s pečovatelskou službou), asi 12 m severně od
gotického kostela Narozeni Panny Marie v centru obce (asi 20 m SVod komendy řádu německých rytířu).
Strojním hloubením šachty narušen hromadný hrob z novověku. Antropologický posudek: RNDr.Vít
Kuželka, NM Praha. Kostry z více hrob~ uloženy po polovině 17.stol. do společné šachty. Jedna z
koster měla pod spodní čelistí bronzový křížek (Ukřižovaný).
KOMP A: NOVOVEK 2 (po 1650): akt. pohřebn.í: areál město; n. v. 339: obj. hrob-kostrový (1): nál. kosti
lid. - (xx); bronz - 1 křížek.
LIT. ARŮ Praha 5433/95.
ULOŽ M Jičín, ANT 4/95, ARCH 18/95.
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MILEVSKO , okr.Písek
[708]
Břicháček P. (JeM eeské Budějovice): 1993; vertikální řez/pLošný odkryv.
A: Náměstí čp.10-11. B,D: Plynovod centrem. C: Klášter premonstrát~.
X/-/2; ZM10 22,24-11; koor. viz komponenty.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2 (15.stol.); akt. sídlištní: areál město: pian 30/0, 244:201: ~ 463: obj.
dum zděný (1); nál. keramika' zlomky (xxx), celé nádoby (xx): železo - zLomky nástroj~, dveřní
kování.
B: VS-NOVOVEK (13.-18.stol.): akt. sídlištní: areál město: pian 31/0, 238:216: ~ 457: obj.
vrstva (10), jáma (8): nál. keramika - zlomky (xx): mazanice - zLomky (xx).
D: VS-NOVOVEK (13.-18.stol.); akt. sídlištní: areál město: pian 32/0, 232:225: ~ 459: obj. sklep
(1), vrstva (1): nál. keramika - zlomky (x).
C: STŘEDOVEK'NOVOVEK (12.-16.stol.); akt. sídlištní-pohřební: areáL kLášter: pian 4/0, 301:292:
~ 445: obi. d~ zděný-kámen (10), studna (1): nál. keramika - zlomky (xx): keram.tech. dlaždice (xx); sklo - zlomky (xx): mazanice - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 966/95, JČM České Budějovice 203/93, 218/93, 296/93, 365/93.
ULOŽ ARŮ Plzeň.
754 MILEVSKO , okr.Písek
AKCE Břicháček P. (JeM České Budějovice): 1994: vertikáLní řez.
LOKO Náměstí, kabelizace (Telecom).
~ 24/0/2: ZM10 22-24-11: koor. 254:242.
~ A: VS-NOVOVEK (14.-16.stol.): akt. sídlištní: areál město: n.v. 454: obj. vrstva, jáma: nál.
keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 978/95.
ULOi M Milevsko.
755

[231]

MILEVSKO . okr.Písek
[235]
P. (JeM České Budějovice); 1994: vertikální řez/plošný odkryv.
~ Náměstí, stavba trafostanice.
PIAN 25/012; ZM10 22-24-11; koor. 247:238.
KOMP A: NOVOVEK (16.-18.stol.): akt. sídlištní; areál město; n.v. 458: obj. jáma, vrstva: nál. keramika zlomky (xx).
~ ARŮ Praha 978/95.
~ Břicháček
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ULOŽ M Milevsko.
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MILEVSKO , okr.Písek
[924]
Frohlich J. (M Písek); 1995; vertikální řez.
Rýha pro elektrické kabely, ul. V souhrádkách, proti domu čp.142.
29/B/l; ZM10 22,24-11; koor. 245:240.
A: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 461; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - (1).
LIT. ARŮ Praha 2942/95.
ULOŽ M Písek, 469/95.
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MIROŠOVICE , okr.Praha- východ
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; identifikace lokality.
Hrad Ježov (zbytky), u S zhlaví nádraží Senohraby.
85/B/l; ZM10 13-31-22; koor. 025:285.
Zbytky hradu pod a vedl~erního zhlaví nádraží Senohraby (prostor strážného domku).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 360; obj. příkop, zdivo.
ARŮ Praha 503/94.
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MIROTICE , okr.Písek
[729]
Frohlich J. (M Písek); 1993; povrchový sběr.
Polní traf Stará Ves západně od Mirotic.
29/0/2; ZM10 22-23-16; koor. 278:341.
Sběr na části známé lokality. Předchozí sběry západně od této polohy.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 423; nál. keramika - zlomky
nádob (xx); kámen - 2 zlomky brouskB; kosti zv. - 2 zuby.
hl! Frohlich J. 1975, 108 (Výzkumy v Čechách 1972-73); ARŮ Praha 1159/95 .
ULOŽ M Písek, 278/93.
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MIROTICE , okr.Písek
[838]
Frohlich J. (M Písek); 1993; povrchový sběr.
Traf V Pahorcích.
X/-/2; ZM10 22-23-12; koor. viz komponenty.
Rozptýlené vzorky keramiky na ploše kolem uvedených bodQ. Lokality od sebe vzdáleny cca 250 m.
A: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 30/B, 025:034; n.v. 405; nál. keramika
zlomky (xx).
C: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 38/B, 041:015; ~ 406; nál. keramika
zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; pian 38/B, 041:015;n.v. 406; nál. keramika - zlomky (XX).
LIT. ARŮ Praha 1571/94.
~ M Písek, 283-284/93.
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MIROVICE , okr.Písek
[908]
Frohlich J. (M Písek); 1995; vertikální řez.
Výkop pro kabel SPT Telecom pod chodníkem na náměstí, před domy čp.37 a 39.
33/L/l; ZM10 22-23-01; koor. 329:195 328:192.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 438-439; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 5531/95.
M Písek, A 11566-11568.
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okr.Klatovy
[004]
Rožmberský P.,Brachtel O. (KAS Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Zahrada čp.l na J okraji vsi.
15/0/2; ZM10 22-31-09; koor. 225:193.
Při prBzkumu velkého oválného tvrziště (dle tradice hrad Nečistov) se zachovaným obvodovým valem,
získán početný nálezový soubor z brambořiště, které část lokality pokrývá (zlomky keramiky, fragment
čepele Fe nože, ojedinělý nález mazanice). Kromě materiálu 13.-15.století (ve starší části souboru
zastoupeny vzhBru protažené a ovalené okraje, výzdoba rytou šroubovicí a šikmými vrypy, několik
zlomkB tuhových) se vyskytlo i torzo horní části hrnce s jednoduše profilovaným hráněným okrajem,
šikmými hřebenovými vpichy a reparačním otvorem v podhrdlí, který lze datovat do 9.-poč.10.století.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.- poč. 10.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 480; nál.
keramika - 1 zlomek.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 480; nál. keramika - zlomky (x); železo fragment čepele nože; mazanice - 1 kus.
ARŮ Praha 1327/93.
M Klatovy, sine.
149

ZAPS Rožmberský P.
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MLADÁ , okr.MLadá BoLesLav
[451]
Sýkorová 1.,Turek J. (ARÚ Praha); 1994 (8.11.-31.111.); povrchový sběr.
Staveniště skLádky tuhého odpadu v bývaLém vojenském prostoru MLadá.
X/-I-; ZM10 13-11-24; koor. viz komponenty.
Situace byla ztížena skutečností, že se jedná o místo střeLnice, patrně fungující od r.1904. V
případě nález~ jde pouze o sběry, nikde nebyly zachyceny zahloubené objekty.
KOMP D: STŘEDNÍ PALEOLIT ?; n.v. neud,
A: PRAVEK ?; n.v. neud,
B: STŘEDOVEK ?; n.v. neud,
C: NOVOVEK ?; n.v. neud,
LIT. ARÚ Praha 2583/96.
ZAPS Sýkorová I.
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MLADÁ BOLESLAV , okr.Mladá Boleslav
NZ [022]
Prostředník J. (M Turnov); 1992 (VI LeX.); sondáž.
Železná uLice, čp.31, "U zlatého kohouta".
20/0/2; ZM10 03-33-24; koor. 346:247.
Záchranný výzkum při rekonstrukci objektu prokázaL nepřetržitou antropogenní aktivitu od 11. do
H.stoleti.
A: LUŽICKÁ K. (1IIb); n.v. 233; nál. keramika - 2 zlomky.
B: RANÝ STŘEDOVEK 4; akt. sídlištní-komunikace-pohřební; areáL sídliště; n.v. 233; obj, jamka
k~lová (4), žLab (1), cesta (1), vrstva, hrob-kostrový (x); nál. keramika - zLomky (xx): žeLezo zLomky (x); kosti lid. - zlomky (xx).
C: VRcHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní; areál město: ~ 233; nál. keramika - zlomky (xx); kosti
zv. - zLomky (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2: akt. sídlištní: areáL město: n.v. 233; obj, zdivo (1); náL. keramika zlomky (xxx); kosti zv. - (xx); železo - zlomky (xx).
F: NOVOVEK 2; akt. sídlištní: areál město: ~ 233; obj, d~m zděný (1); nál. keramika - zlomky
(xxx); kost i zv. - (xx).
E: NOVOVEK (16.-17.stol.); akt. sídlištní: areál město; n.v. 233; obj, dum zděný (1); nál. keramika
- zlomky (xxx); kosti zv. - (xx).
Prostředník J. 1993 (Archeologické výzkumy turnovského muzea za rok 1992 in: Z českého ... ): ARÚ
Praha NZ 7772/94.
M Mladá BoLesLav, 21-35,38-59,66,68-78,98-99, 150-157,343-344,346-348, 357-359,368-369,509-510.

764 MLADÁ BOLESLAV , okr.Mladá Boleslav
[133]
AKCE Prostředník J. (M Turnov); 1993 (VI.); sondáž.
LOKO Staroměstské náměstí čp.104.
PIAN 24/B/1; ZM10 03-33-24; koor. 328:237.
POZN Pr~zkum ve dvoře domu před stavbou hotelu a.s.AGORA (1 sonda).
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 233; obj, jáma (1); nál. keramika zLomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVEK (10.-11.stol.): akt. sídLištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 233; obj. jáma
(1), vrstva, chata zahl. (2); nál. keramika - zlomky (xx), 1 nádoba; uhlíky; mazanice: železo zlomek.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 233; obj, souvrství.
D: NOVOVEK; akt. sídlištní; areál město; ~ 233; obj, souvrství.
LIT. ARÚ Praha 155/94.
ULOZ M Mladá BoLeslav, sine.
765 MLADÁ BOLESLAV . okr.Mladá Boleslav
[144]
AKCE Prostředník J. (M Turnov); 1993 (léto); sondáž.
LOKO Staroměstské náměstí čp.99-101.
PIAN 16/0/2; ZM10 03-33-24; koor. 328:234.
POZN Pr~zkum dvoru přilehlých k domum při stavbě hotelu a.s.AGORA (7 sond).
~ A: POZDNí PALEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 233; obj, vrstva (1); nál.
kámen- š i - (x).
B: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. intruze-sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 233; obj, vrstva
(1); nál. keramika - zlomky (xx).
C: LUŽICKÁ K. (1IIb); akt. sídlištní; areál sídL.výšinné opevněné; n.v. 233: obj, destrukce (1),
val, vrstva (x); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice; uhlíky.
D: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. pohřební: areál sídliště výšinné; n.v. 233; obj, hrob-kostrový (X)i nál.
keramika - zlomky (xx); kosti lid. - (xx).
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 233; obj, souvrství, zdivo: nál. keramika zlomky (xx); kámen-stav.
F: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál město; ~ 233; obj, souvrství, zdivo; nál. kámen-stav.
150

LIT. ARŮ Praha 157/94.
M Mladá Boleslav, sine.
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MLADÁ BOLESLAV , okr . Mladá Boleslav
Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (4.-20.X.); vertikální řez/sondáž.
Stavba plynovodu, poloha Štěpánka, ppč.1123/2.
29/L/l: ZM10 03-33-24; koor. 465:206 476:190 483:177.
Plocha je detailně zachycena na dokumentaci čj.151/93 (ÚAPPSČ Praha).
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 214-224.
ARŮ Praha NZ 4887/95, ŮAPPSČ Praha NZ 151/93.

NZ [800]

MLADÁ BOLESLAV , okr.Mladá Boleslav
NZ [358]
Prostředník J. (M Turnov): 1994 (23.-25.111., 25.-30.IV.): vertikální řez/sondáž.
Českobratrské nám., ppč.261/1, 262/2_
25/0/2: ZM10 03-33-24; koor. 357:287.
Předstihový výzkum sondáží před stavbou objektu společnosti NET COMPUTER (3 sondy)_
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.stol_): akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 238: obi. jáma (x), jamka
klHová (x); nál. keramika - zlomky (xx).
B: PŘECHOD RS.4-VS.l; ~ 238: obj. cesta (1); nál. keramika - 10 zlomkB_
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n. v. 238; obj. chata zahl. (X), žlab: nál.
keramika - zlomky (XX): železo - zlomky (x); kosti zv. - (x).
E: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál město; n.v, 238: obj. důn zděný, souvrství; nál. keramika zlomky (xxx).
D: VS-NOVOVĚK: akt. sídlištní: areál město; ~ 238; obi. souvrství: nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 3813/94, 3814/94, 7774/94.
ULOŽ M Mladá Boleslav, sine.
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MLADÁ BOLESLAV , o.Staré Město , okr.Mladá Boleslav
[219]
Prostředník J. (M Turnov); 1994 (14.1.); vertikální řez.
Na S straně Staroměstského náměstí, čp.2, před vstupem.
23/B/l; ZM10 03-33-24; koor_ 327:229.
Neohlášená akce, prBkop pro svod dešfové vody. Narušení stratigrafie 11.-18.století_
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 232; obi. brána (x), zdivo; nál_ keramika
- zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVEK 4; akt. pohřební: areál samostatný; ~ 232; obi. pohřeb-kostrový (x); nál.
kosti lid. - fragmenty lebky_
C: VS-NOVOVĚK (vs.2-novověk): akt. sídlištní; areál město; n.v_ 232; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 7775/94.
ULOŽ M Mladá Boleslav, sine.
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MLADÁ BOLESLAV , okr.Mladá Boleslav
Prostředník J. (M Turnov); 1994 (11.VI.); vertikální řez.
Staroměstské nám. čp_l08, Jihočeská hostěnice.
22/B/l; ZM10 03-33-24: koor_ 328:231.
Dokumentace řezB prBkopu pro vodovod.
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; ~ 232: obj. vrstva: nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 7776/94, 3812/94.
M Mladá Boleslav, sine.
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MLADÁ BOLESLAV , okr.Mladá Boleslav
NZ [214]
Yaldhauser J. (M Mladá Boleslav); 1995 (19.-31.VIII . ); vertikální řez.
Pole J od železničního přejezdu silnice Mladá Boleslav - Jičín.
41/L/l; ZM10 03-33-25; koor. 171:225 181:223_
V této poloze pokládal dálkový kabel Telecom. Se studentem M.Hlavou jsme uskutečnili záchranný
dokumentační výzkum formou vzorkování. Objekty byly registrovány pod 30-60 cm mocnou vrstvou ornice
až do hloubky 80-100 cm, kde bylo dno rýhy pro kabel. Někdy byla zaznamenána kulturní vrstva (mělký
objekt), označovaná jako kumulace nálezB. Všechny struktury se vyznačovaly tmavě černohnědou výplní.
Podložím byla žlutá sprašová zemina. Vzorkování bylo ztíženo šířkou rýhy pouhých 70-80 cm.
Dokumentováno bylo 10 objektu (č.l-10) a 2 kumulace nálezB (č.1-2) kultury s lineární a vypíchanou
keramikou. Další okolnosti jsou odvoditelné z dokumentace.
KOMP B: K.LINEÁRNÍ KER. (LnK II-III); akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 211; obj. jáma (3):
nál. keramika - zlomky; kámen-šij mazanice: kámen-hn.
C: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ neud.; obi. jáma (2); nál.
keramika.
A: NEOLIT NEURČ. 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 211; obi- jáma (1); nál. keramika zlomky: mazanice.
LIT. ARŮ Praha NZ 2077/96, M Mladá Boleslav NZ 14/96.
151
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př.č.

475/95.

MLADÁ VOŽICE . okr. Tábor
[748]
Durdík T. (ARU Praha); 1995 (1.V.); vizuální pr5zkum.
Zbytky hradu na návrší s novověkou kaplí nad městem.
10/B/1; ZM10 23·13·03; koor. 141:362.
Hrad byl rozebrán na stavbu novověké kaple. Patrno je členění na jádro a předhradí. V jádře se
dochovaly zřejmě poz5statky hlavní a parkánové hradby, na předhradí část obvodové fortifikace.
P~vodní královský hrad (patrně Václava ll.) nedosahoval velkých rozměru.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Z; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 496; obj, hradba (x).
ARŮ Praha 2164/95.
MLADOTICE . okr.Plzeň·sever
[040]
Metlička M.,Janovský P. (ZČM Plzeň): 1995; vertikální řez .
Traf Na bažantné.
55/L/Z: ZM10 12,31-06; koor. 348:115 346:113.
Ve výkopu pro potrl,lbíropovodu Ingolstadt-Kralupy, podél silnice Mladotice-Horní Hradiště byla
zjištěna v délce 30 m sídlištní kulturní vrstva pod 60 cm vrstvou ornice. Spodnf úroveň vrstvy
ležela pod dnem výkopu a zjištěná síla dosahovala 25 cm a obsahovala zlomkovou keramiku datovanou do
13.stol.
A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 365: obj. vrstva (1): nál.
keramika - zlomky nádob.
ARŮ Praha 101/96.
ZČM Plzeň, HA 13716-13719.
Metlička M.

773 MLÁZOVICE , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (jaro): náhodný nález při terénním zásahu.
LOKO Čp_36, úprava sklepa na zahradě usedlosti (bývalý pivovar).
~ 84/0/2: ZM10 03-43-23; koor. 452:230.
~ Dle nálezce a majitele čp.36 pochází z místa vedle keramiky i pohřeb koní (páru-pivovarští
nález dřevěných kádí (sud5?). Akce bude pokračovat v r.1994 a bude sledována.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. výrobní: n.v. 305: nál. keramika - zlomky (X).
LIT. ARŮ Praha 2Z08/94.
-------ULOi M Jičín, 15/93.

[012]

koně?)

a
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MOLDAVA . okr.Teplice
[057]
Křivánek R.,Černá E. (ARŮ Praha,ŮAPPSZČ Most); 1993 (16.VIII.); geofyzikální prfizkum.
Moldava 5. Prameniště hraničního potoka, SZ železniční stanice, hraničnf pásmo.
209/0/2: ZM10 02"32-01: koor. 273:309.
Magnetometrický prfizkum pro velmi výrazné terénnf úpravy v hraničním pásmu mohl indikovat pouze
recentnf zásahy do terénu a kovové předměty. Je pravděpodobné, že sklárna doložená sběry již byla
touto činností zničena.
KOMP A: NOVOVĚK 2: ~ 790: obj. výkop.
~ ARŮ Praha 4393/94.
ZAPS Křivánek R.
775 MOLDAVA . okr.Teplice
[ZOO]
AKCE Černá E. (ŮAPPSZČ Most); 1993 (3.IV., 8.IV., 15.V.); vizuální prQzkum/povrchový sběr.
LOKO U prameniště hraničního potoka Hirschbach.
~ 209/0/2; ZM10 02-32-01; ~ 273:309.
~ Rekognoskace terénu a povrchové sběry v korytě pramenícího potoka a okolí s nálezy materiálu
dokládajícího zaniklou sklárnu. Z nálezu není jasné, zda ležf na naší straně či ji! v Německu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; n.v. 790; nál. keramika - zlomky (xx); sklo - sklovina (x);
---- struska - (x); dřevo - zuhelnatělé: ma~- vyzdfVk8 pecí; keram.tech. - zlomky sklářské pánve (x).
LIT. ARŮ Praha 440/94, 439/94.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 5/93, 11/93.
776

MORAVČICE , okr.JiČín

[834]
Ulrychová E. (M Jičín): 1993 (25.X.-5.XI.): povrchový sběr/vertikálnf řez.
LOKO paralelně se silnicí (S od ní) Jičín - Robousy v ulici Hradecké (nový název ulice).
PIAN 85/L/Z; ZM10 03-43-16: koor. 439:099 455:094.
~ Výkop pro kanalizaci profal kulturní vrstvu (z nf 1 zlomek keramiky). Sběr v okolí tohoto místa,
zlomky novověké keramiky.
~ A: POZDNí D.HALŠTATSKÁ; ~ sídlištní: ~ 285-287: obj, vrstva (1); ~ keramika· zlomek
nádoby.
~

152

B: NOVOVĚK 1; n.v. neud.; nál. keramika - zlomky (x) .
LIT. ARÚ Praha 2211/94.
ULOŽ M Jičín, 11/93.
777 MORAVČICE , okr.JiČín
[2011
AKCE Ulrychová E, (M Jičín): 1995 (12.IV.-3.VII.); orientační zjištění.
hQfQ Sběr na ploše rozsáhlé skrývky stavby továrny.
PIAN 112/P/2: ZM10 03-43-16; koor. 410:104 452:091 449:078 441:057.
POZN Sběrem získána novověká keramika a bronzová sekerka s laloky a ouškem. Délka nástroje 243 mm, šíře
asymetrického ostří 51 mm. JZ od místa nálezu 1991 zjíštěno rozsáhlé sídliště (bez bližšího určení).
SVod místa nálezu 1993 zjištěna kulturní vrstva s nálezy keramiky z pozdní doby bronzové.
KOMP B: MLADŠí D.BRONZOVÁ; ~ 282-286; nál. bronz - 1 sekerka.
A: NOVOVĚK 2 (2.pol. 17.stol.); akt. sídlištní; ~ 282-286; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 5436/95.
ULOž M Jičín, 17/95, 29/95.
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MORY ,

o.Kněžice , okr.Louny
[630]
E. (ARŮ Most); 1989; povrchový sběr.
Poloha 2. SZ od obce.
162/P/2; ZM10 12-11-12; koor. 200:017 200:000 187:006.
V rámci systematického povrchového prBzkumu Pětipeské pánve byla provedena kontrola poloh na
katastru obce. Získán byl vzorek keramiky k upřesnění datování sídliště.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 250-262; nál_ keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1573/95.
ULOž ŮAPPSZČ Most, př.č. 34/95.
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MORY ,

Černá

o.Kněžice , okr.Louny
[654]
E. (ARŮ Most): 1989; povrchový sběr.
Poloha 3. Traf U Kněžic, SVod obce.
161/P/2; ZM10 12-11-12; koor. 207:040 238:046 243:030 203:024.
V rámci systematického povrchového prBzkumu Pětipeské pánve byla prováděna kontrola poloh na
katastru obce. Získán byl vzorek keramiky k upřesnění datování sídliště.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 248-256; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1573/95.
ULOž ÚAPPSZČ Most, př.č. 35/95.

Černá
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MOST , okr.Most
NZ [707]
Klápště J. (ARŮ Most); 1979-1983; plošný odkryv.
Kostel sv.Václava, interier a bezprostřední okolí.
121/0/2; ZM10 02-33-05; koor. 432:075.
Území v r.1983 zlikvidováno.
A: R~NÝ STŘEDOVĚK 4: ~ sídlištní; n.v. 236: obj. jáma (1); nál. keramika: kámen-dž.
C: PRECHOD VS.2-NOVOVEK: akt. pohřební: areál kultovní areál; ~ 236: obj. kostel, hrob; nál.
kost; keramika; bronz - ozdoby.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; n.v. 236; obj. studna (1); nál. keramika.
bl! Klápště J. 1995, 426-443 (AR 47); ARŮ Praha NZ 562/95.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 7/79, 141/80, 73/81, 123/83 .
781 MRAČ , okr. Benešov
AKCE Vařeka P. (ŮAPPSČ Praha); 1993; vertikální řez.
LOKO Tvrz Podmračí.
~ 25/L/1; ZM10 13-33-06: koor. 312:297313:295 323:299.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: areál tvrz: ~ 288-300.
LIT. ARŮ Praha 4962/95.

[902]

782 MRCHOJEDY , o.Meclov , okr.Domažlice
[13n
P. (ARŮ Plzeň): 1993: povrchový sběr.
hQfQ Sběr na poli v cípu lesa, levý břeh Lazeckého potoka.
PIAN 19/0/2; ZM10 21-23-05: koor. 232:068.
POZN V rámci záchranného výzkumu v Horšovském Týně byl proveden i pr6zkum Lazeckého potoka. Na
k.ú.Mrchojedy byly objeveny 2 polohy s nálezy pravěké keramiky. První poloha s nálezy mazanice a
narušených objektB je výrazně sídlištní. K zajímavějším nálezBm patřf úštěp z rohovce a odštěpek z
šedého pazourku.
~ B: D.BRONZOVÁ NEURČ.: akt. sfdlištní; areál sídliště; n.v. 450: nál. keramika' zlomky ex).
A: PRAVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 450: nál. keramika' zlomky (xx): mazanice' zlomky

~ Břicháček

153

(xx); kámen-ši - pazourek, rohovec_
LIT. ARÚ Praha 373/93, 967/95.
ULOž ZČM Plzeň, sine.
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MRCHOJEDY , okr.Domažlice
Břicháček P. (ARÚ Plzeň): 1993; povrchový sběr.
Sběr na poli v polohách Na Lazecku a U křížku, levý břeh Lazeckého potoka.
20/0/2; ZM10 21-23-05; koor. 242:034.
Na lokalitě bylo již vzrostlé osení. Nalezeno 8 větších zvětralých pravěkých stře~, další
nebyl úspěšný.
KOMP A: PRAVĚK (atyp.); akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 457; nál. keramika - 8 zlomk6.
LIT. ARÚ Praha 373/93,967/93.
ULOž ZČM Plzeň, sine.
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MŠENO ,

[152]

sběr

okr.Mělník

[734]

Jančo

M. (ARŮ Praha); 1995 (17.XI.); vertikální řez.
Výkopy pro kanalizaci a čističku odpadních vod v ulicích obce.
40/L/2; ZM10 02-44-20; koor. 343:229338:217325:206326:190 329:184 335:186380:177408:160.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 340-360 .
ARŮ Praha 5513/95.

785 MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
[135]
AKCE Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový nález.
LOKO Masiv Mužský, boční kaňone k Babí rokle, malý výklenek těsně pod bývalým trampským kempem Studená
strž.
PIAN 79/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 009:354.
POZN Zlomek nalezen v písku na povrchu pod listím." Trampský srub Studená strž shořel na jaře 1994.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); areál nález pod abri; n.v. 350; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARÚ Praha 146/95.
ULOŽ M Mladá Boleslav.
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MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
[212]
Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994 (18.VII.); orientační zjištění.
Masiv Mužský, pseudokrasová trhlinová propast 150 m Z od chaty Na krásné vyhlídce.
71/0/2; ZM10 03-34-01; koor. 419:077.
Puklina je 22 m hluboká, 12 m dlouhá a v prUměru necelý 1 m široká. Ze dna odebrán vzorek zeminy
(vkop do hloubky 0,5-1 ml. Antropogenní aktivity nebyly prokázány, vzorek obsahoval pouze čedičový
valounek. Na akci spolupracovala fa BN-Universa, ing.M.Bukáček z Liberce. Propast objevena a
zaměřena v r.1962 libereckou skupinou Krasové sekce (Lhotský O., Ginzel G.,1966,137-137
Československý kras 17).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
-LIT. ARŮ Praha 148/95.
787 MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
AKCE Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový nález.
LOKO Oblast Mužský - východ, Babí rokle, Kohoutova jeskyně horní (výklenek) .
~ 76/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 035:350.
POZN Výklenková jeskyně o délce 7,9 m a max.šířce (hloubce) 4 m.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19./20.stol.); n.v. 350; nál. keramika - 1 zlomek.
---LIT. ARÚ Praha 143/95.
ULOŽ M Mladá Boleslav.

[307]

788 MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
[204]
AKCE Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový nález.
LOKO Oblast Mužský - východ, Babí rokle, vrstevní jeskyně Racák.
PIAN 80/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 033:352.
~ Jeskyně tvoří 5 m hluboký vstupní výklenek a 3 menší prostory o celkové délce (SZ-JV) 14 m.
Max.šířka dutiny (SV-JZ) je 11 m. Lokalitu zaměřili pracovníci Správy Bozkovských dolomitových
jeskyní. Při trampském ohništi ve vstupní části nalezen zlomek zvířecí kosti. Jeskyně patří mezi
nejstarší trampské kempy v oblasti masivu Mužský, na jaře letošního ,roku částečně poškozena úmyslně
založeným požárem.
~ A: DATACE NEURČENA; areál nález v jeskyni; ~ 350; nál. kosti zv. - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 141/95.
ULOi M Mladá Boleslav.
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MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový nález.
Oblast Mužský' východ, povrchový nález při vstupu z Hrázkové do Babí rokle.
75/0/2; ZM10 03·34·07; koor. 046:334.
A: NOVOVĚK 1; akt. ojedinělý nález; n.V. 294; nál. keramika - 1 zlomek.
ARŮ Praha 142/95:"""
---M Mladá Boleslav.

[201]
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---LIT.

MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový nález.
Oblast Mužský - východ, převis v údolí RowerB, 400 m SVod studánky Hrdinky.
77/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 002:298.
Lokalita se nachází na pravé straně při výstupu z údolf.
A: VS-NOVOVĚK ? (15.-17.stol.); areál nález pod abri; n.v. 350; nál. keramika - 1 zlomek.
B: DATACE NEURČENA; areál nález pod abri; n.v. 350; nál. kámen -~aloun, čedič.
ARŮ Praha 144/95.
M Mladá Boleslav.

[311]

ULOž

ULOž

791 MUŽSKÝ , okr.Mladá Boleslav
[259]
AKCE Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1994; povrchový sběr/sondáž.
LOKO Oblast Mužský - východ, vrstevní jeskyně Jižní Lízovka, necelých 300 m Z od označeného rozcestí
Černá louže.
PIAN 78/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 021:303.
POZN Napravo od jeskyně 15 m dlouhé abri. Vlastní prostora je 8 m dlouhá. Dutinu letos zaměřili
pracovníci Správy Bozkovských jeskyní. Pravěká keramika nalezena ve splachu před jeskyní, novověké
nálezy byly kumulovány zejména v prostoru jeskyně a svým charakterem mohou vypovídat o krátkodobém
úkrytu.
KOMP A: LUŽICKÁ K. ?; akt. přemfstění zeminy; areál nález v jeskyni; ~ 325; nál. keramika - 2 zlomky.
B: NOVOVĚK 2 (l.pol. 20.stol.); akt. sídlištní; areál nález v jeskyni; n.v. 325; nál. keramika zlomky (xx), 5 nádob; kov - štítek s otvory.
C: DATACE NEURČENA; ~ 325; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 145/95.
ULOŽ M Mladá Boleslav.
792 MYSLÍV , okr.KlatovY
[809]
AKCE Boháčová I. (ARŮ Praha); 1995 (10.VI.); orientační zjištění.
LOKD Před Z prBčelím (věží) kostela a při J části lodi.
PIAN 19/0/1; ZM10 22-13-19; koor. 345:234.
PDZN Náhodně zjištěný, zpola zasypaný výkop pro kabely a vybagrovaná jáma cca 90x150 cm při JZ nározl
lodi. Na bázi jámy (cca 120 cm) skelety a zbytky rakve, zásyp novodobý. Předzáklad lodi patrný jen
jako kompaktní maltovina cca 90 cm od současného terénu. V rýze v severní části novověký materiál,
ojediněle v druhotné poloze materiál vrcholně středověký. V jižní části narušena v rozsahu několika
metru jáma s ostatky v druhotné poloze. Mezi kostmi pouze novověký a recentnf materiál.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál sídliště; n.v. 593; nál. keramika - zlomky (x).
B: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. pohřební-přemístění zeminy: areál sídliště; n.v. 593; obj. hrob-kostrový
(x), jáma (x); nál. kosti lid. - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 3449/95.
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MYŠENEC , okr.Písek
[924]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (25. VI II.); vi zuální pruzklJll.
Hrad Myšenec.
109/B/l; ZM10 22-41-24; koor. 107:359.
~ Zběžná revize stavu hradu v Myšenci, který je dlouhodobě pro svBj nezastupitelný význam sledován.
Destruovaný úsek parkánové hradby byl znovu postaven, pouze jeho ukončení bylo provedeno chybně
rovně, tj.bez šmorcování. Novostavba v prostoru hradního nádvoří byla již dostavěna. Na nejstarším
domku parazitní zástavby (v JZ nároží areálu) byl v rámci opravy zbořen slohový štít. Jinak je stav
lokality setrvalý bez rušivých zásahu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: areál hrad; ~ 399; obj. hradba (x), palác (x) .
LIT. ARŮ Praha 2629/93.
794

MÝTO U TACHOVA , okr. Tachov
[041]
K. (ZČM Plzeň); 1995 (VI.): vizuální prBzklJll/povrchový sběr.
~ Bezejmenný vrch J od hráze vodnf nádrže Lučina.
PIAN 22/B/2; ZM10 11-34-09; koor. 447:040.
POZN V rámci pruzkumu mezoregionu Tachovsko rekognoskována výrazná poloha v transektu Norimberské stezky.
Na skalnatém vrcholku chybí stopy fortifikace, ve vývratech a vrypech neprokázána sfdlištní vrstva a
nenalezeny žádné artefakty.
~ Nováček
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KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 584.
LIT. ARŮ Praha 4454/96, ZČM Plzeň 75/96.
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NAČETÍN ,

o.Kalek , okr.Chomutov

[057]

Černá E. (ARŮ Most); 1991; povrchový sběr.

J od obce, na ploše nové výsadby.
1/0/1; ZM10 01-42-25; koor. 413:045.
V rámci systematického zájmu a kontroly nově vysazovaných ploch byly získámy sběrem ojedinělé zlomky
středověké keramiky. Nebyly zjištěny žádné bližší indicie k druhu naleziště, není vyloučeno, že by
nálezy mohly souviset s milíři, které se v blízkosti odtud nacházely.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 825; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1571/95.
--ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 79/91-2.
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NADĚJE ,

o.Cvikov , okr.Česká Lí pa
[354]
Gelnar M. (Nový Bor,Nerudova 353); 1993 (23.1.); povrchový sběr.
Z od vodní nádrže Naděje při styku 3 lesních cest, poblíž pravobřežního přítoku Hamerského potoka.
23/0/2; ZM10 02-24-15; koor. 317:290.
Při rekognoskaci zájmové oblasti se vztahem k zaniklým stanovištím sklářských hutí v Lužických
horách a Děčínské vrchovině jsem dne 23. ledna 1993 nalezl stopy po provozu zaniklé sklářské hutě zlomky tavicích pánví, větší a menší kusy tzv.nístějového skla, stavený sklářský kmen, zlomky z
pracovního (?) odpadu skla, skleněné drobné kapky, zlomky technické keramiky z tzv.chladicích hrncB
a zlomky středověké užitkové keramiky. Tento soubor byl nalezen na hraně lesní cesty jdoucí od
západu k východu (k vodní nádrži Naděje po pravé straně Hamerského potoka) a lesní cesty navazující
na tuto od JZ (další cesta k nim vede od JJZ od hradu Milštejna). Severně od cesty je lesní palouk,
kde je pravděpodobně p~vodní poloha stanoviště hutě. Hrana cesty byla upravena rozšířením buldozerem
v nedávné době. Nalezené malé množství užitkové keramiky F.Gabrielem z České Lípy datováno předběžně
do přelomu 14. a 15.století. Nálezy budou do doby zdokumentování uloženy u nálezce, poté budou
předány do Sklářského muzea v Novém Boru, kam podle odborné a teritoriální příslušnosti náleží.
KOMP A: STŘEDOVĚK; akt. výrobní; areál samostatný; n.v. 522; objl m.výroby-sklo (1); nál. keramika zlomky (xxx); sklo - nístějové; kapky, stavený sklářský kmen, zlomky (xxx); keram.tech. - zlomky
chladicích hrnc~.
LIT. ARŮ Praha 397/93.
ULOŽ Sbírka M.Gelnara.
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NADĚJE , okr.Česká

[921]

Lí pa

Křivánek R.• Černá E. (ARÚ Praha.ÚAPPSZČ Most); 1995 (17.XI.); vizuální pr~zkum/geofyzikální pr~zkum.

"Lesníkova louka", mezi lesními cestami u

prameniště

pravého

přítoku

Hamerského potoka.

32/0/2; ZM10 02-24-15; koor. 314:286.

Pa ověření prvního magnetometrického měření na lokalitě pomocí detektoru kov~ a vkopy (květen 1995,
p.Pleskanec), kdy bylo na ploše nalezena velké množství kovových recentních předmětB (nábojnice),
byla pro opakované magnetometrické měření vybrána plocha mezi sbíhajícími se lesními cestami. V
březích cest i na haldách shrnutého materiálu v okolí bylo opakovaně nalezeno (Černá 1995) velké
množství materiálu dokládajícího zaniklou sklářskou hu!. Pod jednou z magnetometrických anomálií
byla odhalena destruovaná sklářská pec, podél okraje cesty pak patrně zbytek sklářské haldy. Ostatní
objekty sklářské huti byly pravděpodobně zničeny při výstavbě lesních cest pro těžbu dřeva.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. výrobní; areál samostatný; ~ 526; obj. pec (1),
m. výroby (1).
LIT. ARÚ Praha 5258/95.
~ Křivánek R.
798

NADĚJE , okr.Česká

Lípa
[800]
E. (ARÚ Praha,ŮAPPSZČ Most); 1995 (10.V.); geofyzikální pruzkum.
LOKO "Lesníkova louka", prameniště bezejmenného pravobřežního přítoku Hamerského potoka.
~ 23/0/2; ZM10 02-24-15; koor. 317:290.
~ Lokalita nalézající se na svahu nad podmáčeným prameništěm byla objevena M.Gelnarem v roce 1991
resp.92. Sběry E.Černé v r.1995 byla identifikována středověká sklářská hu!. Magnetometrický pr~zkum
byl proveden na ploše 27x20 m ve čtvercové síti 1x1 m. Pro výrazné plošně rozsáhlé anomálie je
bližší lokalizace míst sklářských pecí i méně výrazných objektu omezená, což také souvisí se značnou
povrchovou porušeností terénu, kde lze pod povrchem očekávat kovové předměty (nedaleký bunkr!).
Plošná anomálie č.1 muže představovat rozvlečenou destrukci blíže neurčitelného objektu.
~ A: VS-NOVOVĚK; areál samostatný; ~ 522; obj. destrukce (1).
~ ARŮ Praha 2580/95.
~ Křivánek R.
~ Křivánek R.,Černá

799 NEBAHOVY , okr.Prachatice
Beneš J. (M Prachatice); 1995 (18.IX.); vizuální pruzkum.

~
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[651]

LOKO Na vrchu.
PIAN 44/0/2; ZM10 32-21-01; koor. 379:135.
POZN Vizuální pr5zkum nového naLeziště. To se nachází na zaLesněné plošině vrchu mezi vesnicemi Nebahovy
a Jelemek. Je zde možné pozorovat skupinu asi 20 dobře zachovaných mohyl s převážně kamenným
pláštěm. Západně od mohyl probíhá od severu k jihu kamenné ohrazení, u kterého v této fázi nelze
jasně rozhodnout, zda se jedná o kumulaci kamenu ze zaniklé plužiny, nebo zda jde o ohrazení okrsku.
MohyLy, zdá se, tuto hranici respektují. Zcela mimořádná je geografická poloha mohyl. Podle všeho
jde o nejvýše položený mohylník v Čechách.
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 832; obj. mohyla (20), ohrazení-kámen.
LIT. ARŮ Praha 4171/95.
ULOž M Prachatice.
NEBÍLOVY , okr.PLzeň- j ih
[005]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1995; vertikální řez.
Pole S od obce, JVod lesa Kordán, nad výraznou mezí.
42/B/l; ZM10 22-11-07; koor. 311:106.
Rýha hluboká 110 cm profala velkou zahloubeninu vyplněnou kameny a balvany aniž zachytila její dno.
Z výplně nebyly získány žádné artefakty. Situace se vzhledem k blízkostí starého opuštěného lomu a
toponyma "V dolech" zdá být pozustatkem těžby kamene.
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. těžba; n.v. neud.; nál. kámen.
LIT. ARŮ Praha 4472/96, ZČM Plzeň 380/95.
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NEBÍLOVY . okr.Plzeň- j ih
[947]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1995 (11.V., 17.V.); vertikální řez.
Ulice vybíhající z hlavní nebílovské komunikce na SZo
41/B/l; ZM10 22-11-12; koor. 277:368.
Ve výkopu Telecomu zjištěna pod recentním povrchem cesty až ke dnu výkopu v hloubce 60 cm vrstva, z
niž byly získány 2 keramické zlomky z vrcholného středověku až raného novověku. Situace nejspíše
svědčí o akumulaci v nívě bezejmenné vodoteče protékající Nebílovy.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; areál sídliště; n.v. 412; nál. -keramika.
LIT • .ARŮ Praha 4473/96, ZČM Plzeň 380/95.
ULcii ZČM Plzeň.
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B02 NEPOMUK , okr.plzeň- j ih
[921]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1992 (29.IX.); vertikální řez.
LOKO Plzeňská ul., naproti čp.17.
PIAN 17/B/l; ZM10 22-13-09; koor. 404:251.
POZN V severním profilu jámy pro kanalizační sběrač zjištěno mohutné souvrství akumulovaných jílovitých
hlín s hojnýmí botanickými makrozbytky a (druhotně uLoženými ?) zLomky keramiky ll.stoL. V nadloží
dvoje subrecentnf či recentní dřevěné vodovodní potrubí. Neohlášenou stavbou sdružených inženýrských
sítí zničeny bez dokumentace rozsáhLé úseky intaktního terénu v městském jádře.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areáL město; ~ 437; obj. vrstva (3);
nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (x); paleobot.m.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál město: ~ 437: obj. vodovod (2): nál. keramika - zLomky (x)_
LIT. ARŮ Praha 795/95, ZČM Plzeň NZ 335/92.
803 NEPOMUK , okr.PLzeň- j ih
NZ [B14]
AKCE Nováček K. (ZČM PLzeň); 1992-1993 (4.XI.1992-11.11.1993): sír vertikálních řezu/sondáž: anal.
antropologická.
LOKO Kostel sv.Jakuba.
PIAN lB/B/l: ZM10 22-13-09: koor. 37B:241.
~ Dokumentace závažných zemních narušení v interiéru i okolí románsko-gotického kostela, na 4 místech
rozšířena do nevelkých sond. Prokázán složitý pudorysný vývoj sakrální stavby (relikty obvodových
zdí starší fáze lodě i sakristie, útvar s polygonálním závěrem pod sakristií), nalezeny doklady
intenzivního pohřbívání v interiéru, s počátkem již v době před vznikem raně gotické fáze kostela.
~ A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ 1; ~ 444: nál. keramika - 2 zlomky_
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.-10.stol.); n.v. 444: nál. keramika - 4 zlomky.
C: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK (12.-18.stol.); akt. kUltovní-pohřební; areál samostatný; ~ 444; obj.
kostel (1), hrob-kostrový (XX); nál. keramika - zlomky (xx); korál - (xx); bronz· 1 křížek, 1
svátostka; sklo - 10 zlomku okenních terčíku: textil - vzorky rubáše, potahované knoflíky (xx);
keram.stav. - zlomky dlaždic (xx); železo· 7 hřebu; kosti lid. - zlomky (xx); kuže - zlomky (x).
LIT Nováček K., 3 (plzeňsko 20/2); ARŮ Praha NZ 798/95, ZČM Plzeň NZ 339/92.
[051]
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POZN V úseku plynovodních a vodovodních rýh podél břehu Mihovky zjištěno mocné souvrství
s obsahem organických ekofaktB i artefaktB, v ostatních úsecích negativní nález.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 434-440.
LIT. ARŮ Praha 4474/96.

povodňových

hLín
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NEPOMYŠL , okr.Louny
[840]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (24.VIII.); vizuální prBzkum.
Okrouhlá tvrz přestavěná na zámek ve vsi.
53/B/1; ZM10 11-22-25; koor. 441:070.
Zámek je opuštěný, vybitý a volně přístupný. V jeho areálu nebyly pozorovány žádné zásahy do terénní
situace.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stoL.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 424; obj. palác (x), dBm zděný (x),
hradba (x), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 3879/95.
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[313]

ULOž

NESMEN , o.Ločenice , okr.České Budě j ovice
Valkony J. (JČM České Budějovice); 1993 (IV.); povrchový sběr.
Na poli cca 1200 m V od středu obce.
40/0/3; ZM10 32-24-09; koor. 260:250.
Terénní pr6zkum a sběry v okolí obce.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 518; náL. keramika - 2 zLomky.
ARŮ Praha 6323/94.
JČM České Budějovice, A 24884.
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NETOLICE , okr.Prachatice
Thomová Z. (PŮ České Budějovice): 1993; vertikální řez.
Kaple v areálu státního zámku Kratochvíle. Exteriér.
92/B/1; ZM10 22-43-18; koor. 298:042.
Při hloubení přípojky el.vedení odhaleny kamenné základy kaple. Jinak zcela bez nálezB.
A: NOVOVĚK; akt. sídLištní; areál zámek; n.v. 430; obj. kaple, zdivo.
ARŮ Praha 1564/94.

[033]
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NETOLICE , okr.Prachatice
[038]
Beneš J. (M Prachatice); 1993; vertikální řez.
Obecní ulice,
91/L/1; ZM10 22-43-24; koor. 003:326 011:338 012:342.
Záchranný výzkum na trase plynovodu. Objekty a vrstvy byly zachyceny v prostoru náměstí (roh) kosteL sv.Václava.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídLištní; areál město; n.v. 438; obj. vrstva (2), jáma (2); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 4347/94.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 22/93-26/93.
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NETOLICE . okr.Prachatice
[916]
Parkman M. (M Prachatice); 1995 (16.VIII.): povrchový sběr.
Hradiště SV.Jan.
100/0/2; ZM10 22-43-24; koor. 042:339.
M.Parkman provedl v prostoru hradiště a v jeho blízkém okolí povrchový prBzkum. Z porušeného valu a
z vnitřního prostoru hradiště těsně k němu přiléhajícím bylo získáno několik zlomk6 mladohradištní
keramiky.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 450: nál. keramika - zlomky.
ARŮ Praha 4774/95.
M Prachatice, př.č. 5-1/95, 13-2/95.
Beneš J.
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NETOLICE , okr. Prachatice
[922]
Parkman M. (M Prachatice); 1995 (16.VIII.); povrchový sběr.
Hradiště Sv. Jan.
101/0/2: ZM10 22-43-24; koor. 062:335.
M.parkman provedl v prostoru hradiště a v jeho blízkém okolí povrchový pruzkum. Asi 150 m ZSZ od
vrchu Hejčany (kóta 466) bylo nalezeno několik zlomk6 pravěké keramiky (doba halštatská?).
KOMP A: .D.HALŠTATSKÁ ?; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 460; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARU Praha 4774/95.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 13-1/95.
~ Beneš J.

158
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NETOLICE , okr.Prachatice
[806]
Beneš J. (M Prachatice); 1995 (ll.V.); sondáž.
Hradiště Sv.Jan.
100/0/2; ZM10 22-43-24; koor. 042:339.
Dne 11.5.1995 nahlásila paní ředitelka Liščáková z muzea Netolice okolnosti nálezu lidských kostí
archeologickému pracovišti Prachatického muzea. V minulém týdnu nosila školní mládež z hradiště
lidské kosti. Na okolnost bylo upozorněno Obvodní oddělení Policie ČR. To zajistilo dne 10.5.1995
ohledání místa nález5 policejním patologem, který konstatoval větší stáří kosterních nález5 (věc již
nepřísluší policii). Místo nálezu jsem navštívil dne 11.5.1995 spolu s paní ředitelkou netolického
muzea a policistou, který byl u ohledání přítomen. Místo se nachází na akropoli přemyslovského
správního hradiště, v ploše, kde přibližně stál kostel, zbořený kolem r.1788. Místo s lidskými
kostmi je asi 20 m východně od vrat do areálu místního kynologického klubu. Kosti se nacházely
bezprostředně za nízkou terasovitou zídkou, která zde ohraničuje výše situovanou plošinu. Profil zde
tvoří 20 cm černého prachovitého humusovitého materiálu. Od úrovně 20 cm se již nacházejí lidské
kosti. Dětmi zde byla otevřena malá nepravidelná jáma. Dne 10.5_1995 zde byla jáma policisty
rozšířena a odebráno zhruba 10 kg kostí. Podle policistu neležely kosti v anatomických pozicích.
Kosti jsem převzal, stejně jako několik střep5 sídlištní keramiky. Naše pozorování potvrdilo
policejní zjištění. Po začištění bočních stěn jámy jsme pozorovali, že kosti jsou zde na sebe těsně
naskládány v neanatomických pozicích a že jejich vrstvy pokračují horizontálně i dále do hloubky.
Meziprostory vyplňoval stejný černý až černošedý materiál antropického p5vodu (tzv.kulturní vrstva).
V tomto černém materiálu se běžně nachází mladohradištní keramika (10.-12.stol.), ke které patří i
keramické zlomky, které jsem spolu s lidskými kostmi převzal. Je tedy velmi pravděpodobné, že kosti
pocházejí ze sekundární deponie lidských kostí v blízkosti zaniklého kostela_ Jejich datování lze
tedy určit časovým intervalem 14.-18.stol. Je pravděpodobné, že kostí bude v místě uloženo daleko
více.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt_ sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 450; obj. vrstva; nál. keramika zlomky.
B: VS-NOVOVĚK; akt. pohřební-přemístění zeminy; areál sídliště výšinné; n.v. 450; obj. hrob
-kostrový (xxx); nál. kosti lid. - sekundární deponie (10kg).
LIT Beneš J. 1995 (Výzkumy archeologického pracoviště, Zlatá stezka 2); ARŮ Praha 2430/95 .
ULOŽ MPrachatice.
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NEVOLICE , okr.Domažlice
[248]
Chytráček M. (ŮAPPSČ Praha); 1994 (3.II.-12.V.); vertikální řez.
Poloha H5rka, protáhlá ostrožna nad Tlumačovským potokem_
47/L/1; ZM10 21-23-20; koor. 139:246 149:241.
Záchranný výzkum v trase VTL plynovodu Domažlice-Kout na Šumavě (o.Domažlice) .
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 450-460; obj. jamka k5lová (1), žlab (1), jáma
(xxx); nál. keramika - zlomky (x); mazanice - zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3723/95.
NEVOLICE , okr.Domažlice
[243]
Chytráček M. (ŮAPPSČ Praha); 1994 (3.II.-12.V.); vertikální řez.
Poloha Na nevolickém vrchu, S svah návrší.
48/L/1; ZM10 21-23-20; koor. 078:370 089:346.
Záchranný výzkum v trase VTL plynovodu Domažlice-Kout na Šumavě (o.Domažlice).
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 484-490; obj. jáma (xxx); nál_ keramika - zlomky
(x); mazanice - zlomky (x); uhlíky - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 3722/95.
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NĚŽOVICE , okr.Písek
Zavřel P.,Břicháček

[950]
P.,Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (X.); povrchový sběr/sondáž.
ZSV Jenišovice, cca 200 m JV od dvora Jenišovice.
22/0/1; ZM10 22-24-06; koor_ 105:116.
V souvislosti s výstavbou skládky byly na skrytém prostoru položeny sondy 2x2 m (celkem 18), které v
tomto prostoru zachytily jen ojedinělé zlomky keramiky. Dále byl proveden systematický povrchový
sběr ZSV Jenišovice, přičemž byla získána velká kolekce keramiky. Především se podařilo fixovat
jednotlivé osídlené plochy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 514; nál. keramika - zlomky (xxx).
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 514; nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT_ ARÚ Praha 6320/94.
ULOž JČM České Budějovice, sine.
ZAPS Zavřel P.
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NIŽBOR , okr.Beroun
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993; vizuální pr~zkum/stavebně historický pr5zkum.
LOKO Hrad Nižbor (dnes zámek).
PIAN 39/B/1; ZM10 12-41-06; koor. 082:256.

~

159

[117]

Zjištěn postupující proces chátrání fasád umožňující pozorování zbytkB dvou oken p&vodní raně
gotické kaple na straně nad řekou. Na opačné straně byl v cestičce vyšlapán čelní líc zaniklého
nárožního opěráku kaple. Dochovaná nádvorní stěna paláce je v plném rozsahu plentována.
Dokumentováno bylo též několik druhotně použitých architektonických raně gotických článkB. Neřešené
statické poruchy a havárie inženýrských sítí ve stěně paláce nad řekou zapřičiňují lokální
destrukce.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (od 2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 283; obi. palác (1), věž (1),
kaple (1).
~ ARŮ Praha 2256/93.

POZN
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NIŽBOR , okr.Beroun
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; jiný druh evidence.
Zámek Nižbor.
39/B/l; ZM10 12-41'06; koor. 082:256.
POZN Nálezová zpráva o neznámém historickém vyobrazení hradu Nižbora.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 283; obj. věž, d5m
~ ARŮ Praha NZ 7538/94.

NZ [2471

zděný,

kaple, hradba,

příkop.
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NIŽBOR . okr.Beroun
[738]
Durdík T. (ARU Praha); 1995 (18.VII.); vizuální prBzkum/povrchový sběr.
Hradiště ŽLubinec na ostrožně nad levým břehem Berounky proti stradonickému oppidu.
69/P/l; ZM10 12-41-06; koor. 180:294 184:275 165:283.
Stav hradiště je setrvalý bez rušivých zásahů. Přes značnou pozornost věnovanou pokusům o sběr nebyl
kromě zlomku subtilní, patrně středověké podkovy a dalšího železného předmětu nalezen žádný
archeologický materiál. Jedinými keramickými nálezy, které jsou z lokality (i přes výzkum
dr.Maličkého) známy, zBstávají dva laténské střepy, naLezené při poslední návštěvě.
KOMP A: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídl.výšínné opevněné; ~ 290-296; obi. val (2), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 3489/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
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NIŽBOR , okr.Beroun
[836]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 . (12_VII_); vizuální průzkum/stavebně historický prBzkum.
Zámek Nižbor.
39/B/l; ZM10 12-41-06; koor. 082:256.
Při pravidelné revisi stavu dlouhodobě sledované lokality nebyly zaznamenány žádné rušivé zásahy do
terénni situace. Pokračující opadávání omítek odkrylo několik dalších druhotně použitých
architektonických článkB. PrBraz v tarasní zdi na straně nad Habrovým potokem ukázal, že tato v
místě prBrazu není středověkého pBvodu a je značně slabá. PrBzkumem pBdy nad kaplí (do níž se dříve
nepodařiLo vstoupit) byLo zjištěno, že flankovací věž a zdivo kaple jsou v této úrovni provázány.
NeLze vyloučit, že by některé indicie mohLy nasvědčovat ochozové tribuně raně gotické kaple.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídLištní; areál hrad; ~ 283; obj. věž (3), palác (1), kaple
(1), příkop (x), hradba (x).
bl! Durdík T. 1994, 72-85 (Kastellburgen ••• ); ARŮ Praha 3309/95.
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NOVÁ ROLE , okr.Karlovy Var y
[300]
Hereit P. (Plzeň); 1995 (27.IV.-9.VI.); vertikální řez.
V okolí obce, J a V od kostela sv.Michaela.
26/L/2; ZM10 11-21-18; koor. 051:273 066:260 083:265 080:274 093:282 101:297 109:295 119:299 121:304
115:309 120:319 140:323.
POZN Výkop pro pLynovod.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v: 423-441.
LIT. ARŮ Praha 4481/96, ZČM Plzeň 332/95.
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NOVÁ VES , okr.Kolín
Sedláček Z. (M Kolín); 1994 (IV.-VI.); orientační zjištění.
Ppč.710, SVod obce při V okrají polní cesty, stavba ČOV.
117/B/l; ZM10 13-14-23; koor. 202:092.
Archeologický stavební dozor při stavbě čističky odpadních vod.
~ A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNí; ~ 194.
~ ARŮ Praha 7375/94.
ZAPS Valentová J.

[920]

821

[502]

NOVÁ VES , okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1995 (20.X.-l0.XI.); vertikální řez.
hQKQ Vedení VN, kabely NV v nové zástavbě na Z okraji obce.
PIAN 131/L/l; ZM10 13-14-23; koor. 090:060 088:057 092:054 100:053 108:056 114:061 121:069 116:075
~

160

108:082 107:080.
POZN Archeologický dohled. Sledování cca 900 m výkopB v okrajích komunikace, pouze s recentními
narušeními terénu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 199-210.
LIT. ARŮ Praha 354/96.
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NOVÁ VES . okr.Mělník
[913]
Lutovský M.,Lička M. (NM Praha); 1994; vertikální řez.
Stavba dálnice 08.
77/0/2; ZM10 12-21-15; koor. 445:288.
Objekty dochovány pouze částečně v profilu. Jáma KNP obsahovala při dně kostrový pohřeb ve skrčené
pozici, bez milodarB, velké množství zlomkB keramiky se soustředilo v horní třetině objektu.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 190; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); kámen - zlomek artefaktu.
B: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště; n.v. 190; obj. pohřeb
-sídl.kontext (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti lid.; kosti zv. - zlomky (xx); kámen 2 zlomky drtidel; mazanice - zlomky (xx); keramika - 2 zlomky závaží.
ARŮ Praha 472/95.
NM Praha, H1 13/94.
Lutovský M.

NOVÁ VES . okr.Mělník
[931]
Lutovský M. (NM Praha); 1995; plošný odkryv.
Stavba střediska údržby dálnic.
76/0/2; ZM10 12-21-15; koor. 438:267.
Rychlý výzkum po hrubé skrývce. Většina zachycených objektB byla silně narušena skrývkou. Zůstaly
jen mělké spodní partie objektů. Hrob bez milodarB, keramika v zásypu.
KOMP A: ENEOLIT NEURČ.; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 182; obj. hrob-kostrový (1); nál. kosti
lid.; keramika - zlomky (xx).
B: ENEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 182; obj. jáma (4); nál. keramika - zlomky
(xx); kámen-ši - pazourková čepel; kosti zv. - zlomky (xx) .
LIT. ARÚ Praha 5399/95.
ULOŽ NM Praha.
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NOVÁ VES I , okr.Kolín
[028]
Hrala J.,Sedláček Z. (ARŮ Praha,M Kolín); 1986 (X.-XI.); vertikální řez; anal. osteologická.
Cca 43 m JZ od silnice č.38 z Kolína do Poděbrad, pole naproti prvním domkům osady Ohrada.
58/L/1; ZM10 13-32-03; koor. 197:357 237:314 243:319 353:277 361 :273.
Registrováno celkem 15 objektB ve 142 m dlouhém úseku rýhy pro dálkovodní potrubí Velim - Kolín (tj.
úsek 4.596-4.738 km proti JZ okraji osady Ohrada). Vzorkována byla výplň u 13 objektB. Dle zjištění
a získaných nálezB jde o sídlištní objekty (jámy a hliníky?) III.stupně LnK.
A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 59/L, 223:328 233:317; ~ 206;
obj. jáma (13), hliník (?); nál. keramika - 118 zlomků; mazanice - zlomky (xx); kosti lid. zlomek; kosti zv. - zlomek; kámen - 1 brousek, 3 zlomky nástrojů; kámen-ši - úštěp; kámen valounový drtič; kámen - porušený ohněm.
Sedláček Z., Hrala J. 1994, 410-428 (Neolitická osada v Ohradě u Kolína, AR 46); ARŮ Praha 7531/94,
NZ 4093/86, 524/95, M Kolín 710/86.
M Kolín, př.č. 2/86 - 1 až 15.
Hrala J.

NOVÉ DVORY , okr.Litoměřice
[729]
Dobeš M. (ŮAPPSZČ Most); 1995 (27.IV.-5.V.); sondáž.
Stavba dálnice 08.
97/B/1; ZM10 02-43-18; koor. 445:176.
PrBzkum 2 kostrových hrobB na trase dálnice 08.
A: K.ŠŇŮROVÉ KER.; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 178; obj. hrob-kostrový (1); nál. keramika
- zlomky (xx); kámen-ši - (x); kámen - brousek; kosti lid. - zlomky (xx).
B: K.ŠŇŮROVÉ KER.; akt. pohřební; areál samostatný; pian 98/B, 445:173; ~ 178; obj. hrob
-kostrový (1); nál. keramika - zlomky (xx);" kosti lid. - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 4771/9~
ULOž M Litoměřice.
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826 NOVÉ MĚSTEČKO , okr.Plzeň-sever
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; identifikace lokality.
~ Hrad Preitenstein.
~ 27/B/1; ZM10 11-42-13; koor. 304:243.
~ Hrad byl doposud veden pod chybným k.ú.Nečtiny.

[925]

~

161

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 570; obj. hradba (x), brána (x), příkop
(x), dum zděný (x), val (x), věž (1 1).
LIT. ARŮ Praha 7807/94.
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ , okr.Náchod
[148]
Gojda M. (ARŮ Praha); 1994 (V.-VII.); vertikální řez .
Rekonstrukce ul. Českých bratří na Horském předměstí, poblíž SZ nároží domu čp.l014, ppč.118.
46/B/l; ZM10 14-11-08; koor. 200:222.
V přípojce k hlavnímu řadu inženýrských sítí byly objeveny pozůstatky hrnčířského dílenského
objektu, resp.předpecní či odpadní jámy k uskladnění nepoužitelných nádob. Fragmenty rozmanitých
typu nádob s rozličnými okraji datují objekt do období vrcholného středověku.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. výrobní; areál předlokační aglomerace; ~ 305; obi. dílna-keramická
(1); nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 3320/95, 2129/94.
ULOŽ ARŮ Praha.
827
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

828
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

NOVÉ SEDLO , okr.Louny

Křivánek R.,Čech P. (ŮAPPSZČ Most); 1993 (29.IV.); geofyzikální pruzkum.

[854]

Pole SVod obce.
239/0/2; ZM10 12-11-08; koor. 235:317.
Geofyzikální měření na ploše 40x40 m gradiometrem FM-36. Měření bylo provedeno ve čtvercové síti 1 m
s přesností hodnot lnT. Cílem bylo rychlé ověření části možného opevnění (příkopu) z leteckého
snímkování (Čech 1993) magnetometrickým pruzkumem. Na vybrané části pole dle leteckých snímku je
výrazná nehomogenita magnetického pole s nejvyššími hodnotami v širokém pruhu JV-SZ až vyšších
desítek nT. Vzhledem k nalezeným četným kamenUm neovulkanitu v této části pole nelze sledovat
projevy jiných slabších anomálií. Široký pás kladných anomálií kopíruje širší povrchový
(podpovrchový) výskyt neovulkanitu, bUĎ in situ, anebo spíše rozvlečených orbou z dřívějších okraju
menších polí či cest. Přítomnost příkopu nebyla prokázána.
A: DATACE NEURČENA; n.v. 241 .
ARŮ Praha 4398/94. - ŮAPPSZČ Most.
Křivánek R.

829 NOVOSEDLY , okr.Česk ý Krumlov
[115]
AKCE Ernée M.,Militký J.,Vařeka P. (M Č.Krumlov,JČM,ŮAPPSČ); 1994 (19.V.); vizuální pruzkum.
LOKO V lese cca 950 m SZ od středu obce, na protáhlém návrší sbíhajícím k V od kóty 698, těsně J od
hranice k.ú.
PIAN 44/P/3; ZM10 32-23-09; koor. 316:246 316:243 333:243 334:247.
POZN Při pruzkumu identifikovány 3 skupiny mohylo pruměru mezi 5-8 m, s výškou do 1 m. Skupina 2-3 mohyl
- - .nejníže do svahu, dále směrem ke kótě 698 další 1 mohyla asi po 50 m, nejvýše položená skupina po
dalších cca 100 m (3-4 mohyly).
KOMP A: PRAVĚK: akt. pohřební; areál samostatný: O.V. 656-672; obj. mohyla (x).
B: HRADIŠTNÍ OBD.; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 656'672; obj. mohyla (X).
LIT. ARŮ Praha 1146/96.
ZAPS Ernée M.
NOVOSEDLY , o.Ká jov , okr.Český Krumlov
[848]
P. (JČM České Budějovice); 1994 (III.-VI.); plošný odkryv.
400 m SVod středu osady, mezi silnicí Novosedly - Kájova potokem Polečnice.
78/L/l; ZM10 32-23-09; koor. 421:225 435:237.
Předstihový výzkum po hrubé skrývce. Pro nedostatek času nebyla plocha zaškrabána, ale byly
prozkoumány všechny objekty zahloubené do podloží, které se jevily na povrchu jako černé skvrny.
KOMP A: POZDNÍ O.BRONZOVÁ; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 560-570: obj. jáma (9); nál. keramika zlomky (xxx).
B: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 560-570; obi. jáma (27), chata zahl.
(1); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (x); kámen-di - 1 drtidlo, 1 těrka.
C: D.LATÉNSKÁ (la.d); akt. sídlištní-výrobnf; areál sfdliště; n.v. 560-570; obj. jáma (28), chata
zahl. (1), pec (1); nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice - zLomky (x): tuha - zLomky (X).
D: D.ŘÍMSKÁ 1; ~ 560-570: nál. keramika - 1 zlomek.
E: PRAVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 560-570: obj. jáma (12).
LIT. ARÚ Praha 1878/96.
UlOž JČM České Budějovice, č.sáčku 1231-1328/94.
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NOVÝ HRÁDEK , okr.Náchod
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (25.V.): vizuální průzkum/stavebně historický průzkum.
Hrad Frymburk.
17/B/l; ZM10 14-11-04; koor. 299:010.
162

[958]

POZN One 25.5.1993 jsem navštívil hrad Frymburk. V regionálním tisku se vyskytly zprávy o úmyslu
provádění úprav hradu. Tyto se doposud omezily na podepření nejohroženějších úsek~ zdiva dřevem a
výstavbu kryté dřevěné chodbičky ve staticky narušené bráně. Technický stav objektu, zvláště jeho z
velké části líc~ zbaveného obvodového zdiva, je špatný. Žádné zásahy pod úroveň stávajícího terénu
nebyly pozorovány. Plánek publikovaný D.Menclovou má chybné měřítko. Velká věž nemá pravidelně
okrouhlý půdorys. Okrouhlá je pouze její část do nádvoří, zbytek je různě oploštěn. Vnitřní prostor
není přístupný, takže nebylo možno posoudit jeho obrys. Lokalita si vyžádá další pozornost.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 550; obj. zdivo, brána, věž, dBm zděný,
hradba, příkop, val .
LIT. ARÚ Praha 2041/93.
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NYMBURK , okr. Nymburk

Sedláčková H.,Motyková K.,Velfmský T. (M Poděbrady,AŮ Praha,Most); 1993; .sondáž.

[025]

LIT.
ULOŽ
ZAPS

ulice čp.470, ppč.99/2.
115/B/1; ZM10 13-14-01; koor. 354:020.
Sondáž v přední části dvora severně od východního křídla budovy (sonda I: 5,50x3,50 m) a východně od
východního křídla domu (sonda ll: 12x2,50 m) při přístavbě sociálního zařízení a ukládání topného
potrubí.
A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídlištní; n.v. 189; nál. keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (konec 13.- 14.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 189; obj. jáma,
zdivo, souvrství, sklep, dům zděný; nál. keramika - zlomky (XX); kámen - plastika; kosti zv. zlomky (xx).
C: NOVOVĚK 1 (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 189; obj. zdivo, souvrství, jáma,
sklep; nál. hlína - cihla; kosti zv. - zlomky (xx); keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 3758/93, 3758/93.
M Poděbrady, 88/93.
Sedláčková H.
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OBORA , okr. Tachov
[910]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (17.VII.); vizuální průzkum.
J od silnice Obora - Barnau na vrcholu vrchu Valy (kóta 685).
11/L/2; ZM10 11-34-08; koor. 443:190 448:190.
Zaměřeny jednoduché větvené úvozy, hloubka cca 0,5-1 m. V okolí patrné hluboké jámy, snad zbytky
lomu. Předpokládána souvislost s průběhem tzv.Norimberské stezky.
A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 685; obj. cesta.
ARŮ Praha 1821/94, ZČM Plzeň 400/93.
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OBORA , okr. Tachov
[903]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (17.VII.); vizuální průzkum.
S od silnice Obora - Barnau, na JV svahu vrchu Jezvinec (kóta 698), SZ od rozcestí (kóta 671).
12/L/2; ZM10 11-34-09; koor. 020:190 041:183.
Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozů na svahu svažujícím se k východu, hloubka cca 0,5 m.
Předpokládána souvislost s pr~během tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 675-690; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1822/94, ZČM Plzeň 401/93.
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OBOŘIŠTĚ , okr.Příbram

[753]
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993; vizuální průzkum/povrchový sběr.
Tvrz.
11/0/2; ZM10 12-43-18; koor. 199:045.
Ostrůvek v rybníku "Příkop", severní a východní strana, sběr v erodovaném břehu. 30 keramických
zlomků z 15.stol., 1 zlomek prejzu, 1 zlomek hřebu s příčně kovanou "T" hlavicí. Nálezy spolu s
názvem rybníka svědčí pro ztotožnění polohy se zaniklou tvrzí, kladenou tradičně do areálu
pozdějšího pavlánského kláštera (čp.l). Lokalizaci tvrze (vypálené r.1425) by mohl potvrdit
event.výzkum.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 386; nál. keramika - 30 zlomk~;
keram.stav. - zlomek prejzu; železo - hřeb.
LIT. ARŮ Praha 825/95.
ULOž NM Praha, H2 132501-132514.
ZAPS Brych V.
836 OBŘÍSTVÍ . okr.Mělník
[016]
AKCE Gojda M. (ARŮ Praha); 1992-1993 (VI.-VII.1992; 23.111 . 1993); letecký průzkum/povrchový sběr.
hQfQ Poloha na Štěpáně, letecký pruzkum a následné ověřování jeho výsledků povrchovým průzkumem (sběry).
PIAN 56/0/2; ZM10 12-22-13; koor. 280:045.
POZN Povrchový pruzkum lokality objevené leteckým průzkumen pomocí vegetačnfch příznak~ (červen-červenec
1992). Jím bylo na této poloze zjištěno několik desítek bodových objektů, pravděpodobně sídlištních
163

jam.
KOMP A: STŘEDNÍ ENEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 165; nál. keramika - zlomky (xx) .
B: MLADŠí O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 165; nál. keramika - zlomky (xx).
C: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 165; nál. keramika - zlomky (xx).
O: O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 165; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1152/95.
i:i"L'Ož ARŮ Praha.
OBŘÍSTVÍ , okr.Mělník
Gojda M. (ARŮ Praha);

[039]
1992-1993 (VI.-VII.1992; 23.111.1993); letecký průzkum/povrchový sběr.
Semilkovice, letecký průzkum a následné ověřování jeho výsledku povrchovým průzkumem (sběry).
55/0/2; ZM10 12-22-13; koor. 075:135.
Povrchový pruzkum lokality, objevené leteckým pruzkumem pomocí vegetačních příznaku (červen-červenec
1992). Jím bylo na této poloze zjištěno několik desítek bodových objektu, pravděpodobně sídlištních
jam.
KOMP A: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 164: obj. jáma (xx); nál. keramika - zlomek
(x).
B: O.HALŠTATSKÁ C: akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 164; obj. jáma (xx): nál. keramika - ~lomek.
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(x).

C: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 164: obj. jáma (xx); nál. keramika - zlomek (x).
O: O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 164: obj. jáma (xx): nál. keramika - zlomek (x).
LIT. ARŮ Praha 1151/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
ODOLENA VODA , okr.praha-východ
NZ [039]
Čtverák V. (ŮAPPSČ Praha); 1993 (6,VI.-30.VII.); vertikální řez/sondáž.
U k.ú.Oolínek po S okraji dálnice 08.
53/L/1; ZM10 12-22-22; koor. 121:115 231:026265:000.
Průběh trasy je patrný ze situace čj.139/93-dokumentace.
A: NEOLIT-ENEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 270/B, 231:026: n.v. 274; obj.
vrstva.
LIT, ARŮ Praha NZ 4386/95.
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OHAVEČ , o.Ohaveč , okr.JiČín
[804]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (22.11.); povrchový sběr.
J od silnice z Jičína do Sobotky.
39/P/2; ZM10 03-34-20; koor. 391:286 446:262 438:241 420:243 388:270.
Rozsáhlé sídliště kultury lineární a vypíchané(nálezy od 60.let 19.stol.), zničené orbou. V
současnosti patrných 63 objektu.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 284-297: obit chata (xx): nál.
keramika - zlomky (xx); kámen-ši - (x): kámen-bn - nástroje (x)_
LIT. ARŮ Praha 581/95, NZ 242/92, NZ 243/92, NZ245/92, NZ 246/92, NZ 516/93.
ULOŽ M Jičín, 3/94.
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840 OHROBEC , okr.Praha-západ
[030]
AKCE Chytráček M.,Bernat J. (ŮAPPSČ Praha); 1993 (9.VI.-15.X.); geofyzikální průzkum/vertikální řez.
~ Staveniště rodinných domů, pole mezi Ohrobcem a osadou Károv, traf Od úvozu, Ve škrnově.
PIAN 121/P/1; ZM10 12-42-12: koor. 258:033 281:015 280:010 257:014.
POZN Rychlý záchranný výzkum po hrubé skrývce (plocha 12 ha). Podrobněji zkoumána východní část plochy a
linie inženýrských sítí. Zjištěno osídlení v časném eneolitu, střední a mladší době bronzové, pozdní
době halštatské.
KOMP A: SCHUSSENRIEOSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 362-368: obj. hliník (1), jáma (1);
nál. keramika - zlomky (xxx), 1 plastika: mazanice - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x): kámen-bn 3 sekery, 1 vývrt; kámen-ši - zlomky (xxx); kámen - (xxx): uhlíky - zlomky (xxx).
B: K.MOHYLOVÁ O.BRONZOVÉ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 362-368: obj. jáma (x); nál.
keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xxx); uhlíky - zlomky (x).
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 362-368; Obit jáma (xx), jáma zásobní (1),
jamka kůlová (xxx); nál. keramika - zlomky (xxxxx), 1 přeslen; mazanice - zlomky (xxxxx); uhlíky .
zlomky (xxxx); kámen - 1 brousek.
O: POZDNÍ O.HALŠTATSKÁ (ha.d); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 362-368: Obit jáma zásobní (1),
chata zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xxx), 1 přeslen; mazanice - zlomky (xxx); uhlíky - zlomky
(xxx); železo - 1 neurč. zlomek.
F: NOVOVĚK; akt. komunikace: areál jiný: ~ 362-368: Obit cesta (1): nál. keramika - zlomky (x):
bronz - 1 knoflík.
E: VS-NOVOVĚK: akt. jiný druh aktivity: areál jiný: ~ 362-368; Obit ohrazení (1); nál. keramika zlomky (x); železo - zlomek kování, nástroj s tulejkou, neurč. zlomek.
LIT. ARŮ Praha 598/96.
ULOZ ŮAPPSČ Praha.
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OCHOZ , okr.Chrudim
NZ [928]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (24.V.); vizuální prBzkum/stavebně historický prBzkum.
Hrad Strádov.
25/B/l; ZM10 13-44-03; koor. 167:306.
Dispozice hradu je dvoudílná. Rozsáhlé předhradí, opevněné příkopem a valem, a dalším příkopem a
valem před nimi v neúplném rozsahu, je zcela nevhodně využito jako školka. Na předhradí je dochován
valeně zaklenutý skLep a někoLik reliéfních reLiktB dalších objektB. Vlastní neveLké jádro má dobře
patrnou obvodovou hradbu a destrukci stavby v čele. V její doposud patrné boční zdi je dochován
prBchod (portál). Tato stavba byla D.MencLovou interpretována jako obytná věž, dnešní situace
jednoznačnou interpretaci neumožňuje. Z druhé stavby v zadní části se dochoval pouze reliéfní
náznak.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 350: obi. sklep· (1), příkop, val, hradba,
d6m zděný (2), zdivo, věž (1).
bll MencLová D. 1976 (České hrady): Sedláček A. 1931 (HZT 1); Svoboda L. 1985, 120 (Výzkumy v Čechách
1982-83); ARŮ Praha NZ 3525/93, 1621/93.
OKOŘ , okr.Praha-západ
NZ [234]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1994 (4.VII.-19.VIII.); sondáž.
Hrad Okořl
10/B/l; ZM10 12-23-10; koor. 008:179.
V letošní sezóně výzkumu hradu byl 7 sondami zkoumán prostor vymezený donjonem, východním čelem
jižního paláce a obvodovou hradbou. šlo o prostor (prakticky jediný), kde bylo možno předpokládat
dochování terénní situace z počátečních fází hradu. Tento předpoklad byl potvrzen a sondy odkryly
poměrně komplikovanou a závažnou situaci. Nejzásadnější zjištění představuje objev zaniklé obvodové
hradby stratigraficky datovatelné do 13.století, která obíhaLa nejvyšší část skalního útvaru s
částečně v prostoru donjonu dochovanou raně gotickou kapLí. NáLezový materiál, prvý z 13. a počátku
14.století, který byl v areálu hradu získán, vykazuje exklusivnější charakter (značný podíl skla,
importy, stolní keramika, mezi kovovými předměty podkovy a šipky). Obě tyto skutečnosti nutí opustit
představu samostatně na skále stojící kapLe a vedou k interpretaci objektu z 13.stoLetí jako
náročného opevněného objektu nejspíše charakteru hradu. Existence výstavné kaple bude nutně úvahy o
historické interpretaci směrovat do nejvyššího sociálního prostředí (panovník, církevní vrchnost). V
sondách byL též sLedován postup stavby velkého kamenného hradu Františka Rokycanského v době Karla
IV. Jeho stavební vývoj byl značně komplikovanější, než se předpokládalo a zvláště otázka datace
vzniku opevnění pBvodního předhradí (dnešní třetí nádvoří) si vyžádá další pozornost. Z vrcholně
středověkých úprav nutno zmínit nález schodiště spojujícího přímo dnešní třetí nádvoří se zkoumaným
prostorem. Novověké stavební aktivitě přísluší vznik domu přímo portálem spojeného s jižním palácem,
upravovaného nejspíše ještě v baroku. Prozkoumaná byla též polovina interiéru donjonu. Zde se
bohužel nepodařiLo zjistit zaniklou západní část raně gotické centráLní kaple, neboť terénní úroveň
byla při stavbě obytné věže snížena. Předpoklad centrálního pBdorysu kaple však potvrzuje prBběh
skalního silně svažitého podloží v části nepostižené snižováním. Závažný nález představuje hrob
nejspíše spojovatelný s nejstarším horizontem majitel~ hradu. Ten překrývala nejstarší zjištěná
podlaha z opukových dlaždic, překrytá mLadší keramickou, patrně barokní dlažbou. Odkryt byl též
prostor vstupu do kaple z jižního paláce. Ve zdivu věže byly zjištěny druhotně jako stavební
materiál použité opukové kvalitní architektonické články z pBvodní kaple. Ve středověkých vrstvách
se jako příměs vyskytlo několik pravěkých, patrně halštatských střep~. Součástí letošního výzkumu
byla i příprava a čištění jižního paláce za účelem dokumentace situace zjištěné výzkumem, který byl
před několika lety těsně před dokumentací přerušen v dBsledku změn v majetkoprávních vztazích k
hradu, dořešených až v současnosti. Při této příležitosti byl nově zjištěn portál v severní stěně
paláce v úrovni druhého patra. V rámci prací v roce 1994 byla provedena i inventura a dokumentace
architektonických článkB roztroušených v areálu hradu, které nezanikly v době, kdy byl objekt bez
správy. Jejich pBvodní vztahy, známé v době přerušení výzkumu před několika lety jsou však povětšině
nenávratně ztraceny. Sezóna 1994 byla v rámci archeologického výzkumu Okoře mimořádně úspěšnou.
Přinesla zcela zásadní poznatky měnící představy zvláště o prvé fázi hradu a závažné zmnožení
informací k mnoha dalším otázkám_ Přestože bylo vykopáno více sond, než byl pBvodní předpoklad, není
možno vzhledem ke komplikovanosti situace výzkum velké věže a jejího okolí považovat za ukončený. V
příštím roce zbývá provést odkryv severní poloviny interiéru donjonu a severní části nástupního
schodiště do prostoru jižně od věže.
~ A: D.HALŠTATSKÁ ?; akt_ intruze; ~ 280; nál. keramika - zlomky (x).
B: VS-NOVOVEK (13.-18.stol.): akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 280; obil věž (2), d&m zděný (x),
hradba (x), kaple (1), brána (4), příkop (x), hrob-kostrový (1), bašta (3), palác (2); nál.
keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - (xxx); kosti lid. - 1 kostra: sklo - zlomky (x); železo rBzné předměty (xx); bronz - rBzné předměty (x); kámen-stav. - archit.články (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 4740/94, 7172/94.
ULOZ M Roztoky, sine.
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843 OKROUHLÉ HRADIŠTE , okr. Tachov
[819]
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (26.VI.); stavebně historický prBzkum/geodeticko-topograf_prBzkum/
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Obr. 7: Okoř, okr. Praha-západ. Plán výzkumů hradu (T. Durdík).
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povrchový sběr.
LOK O Hrad Gutštejn.
PIAN 58/B/l; ZM10 11-44-01; koor. 213:178.
~ Dne 26.6.1995 započalo zaměřování hradu Gutštejna v rámci objednávky PŮ Plzeň, na něž bude navazovat
provedení stavebně historického pr~zkumu. Při povrchovém prBzkumu pro potřeby zaměření se ukázalo,
že hrad vznikl velmi komplikovaným stavebním vývojem, zcela odlišným od dosavadních, více než
zjednodušených představ. Tento vývoj bude dořešen v rámci vlastního zpracování SHP. Sběrem na stráni
pod hradním parkánem bylo náhodně získáno několik vrcholně středověkých keramických fragmentB.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.V. 425; obj. věž (1), palác (2), hradba
(x), dBm zděný (x), brána (x), příkop (x); nál. keramika - zlomky (x) .
-LIT. ARŮ Praha 3138/95.
ULOž ARŮ Praha.
844 OLDŘICHOV , okr. Tachov
[806]
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (27.11.); vizuální prBzkum.
LOKO Na pravém břehu Brtného potoka, asi 400 m po proudu od mostu na silnici Trnová - Tachov.
PIAN 41/L/2; ZM10 11-43-11; koor. 107:252 108:250.
POZN Zaměřeny zbytky úvozu jednoduše větvené, hloubka cca 1,3 m, v době pr~zkumu sněhová pokrývka cca 10
cm. Předpokládána souvislost s prBběhem tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 480-484; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1806/94, ZČM Plzeň 375/93.
ONŠOV , okr.Pelhřimov
[754]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
Zahrada J a JV od zámku_
6/B/l; ZM10 23-12-18; koor. 057:092.
Při hloubení trasy kanalisace a při zakládání výtahové šachty k jižní straně zámku zjištěny pouze
novověké terénní úpravy související s barokní úpravou zahrady. Zbytky gotické tvrze ani staršího
osídlení nezachyceny.
KOMP A: NOVOVĚK (baroko); akt. sídlištní; areál zámek; ~ 456: obi. zdivo-kámen.
LIT. ARÚ Praha 1757/96.
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OPOLANY , okr.N ymburk
NZ [653]
Břicháček P. (ARÚ Praha); 1984; povrchový sběr.
JZ od obce.
110/0/2; ZM10 13-14-14; koor. 145:133.
Mírně vyvýšená poloha na pravém břehu Cidliny.
A: ÚNĚTICKÁ K. (klasická fáze); akt. sídlištní-depot; areál sídliště: n.v. 195; nál. keramika zlomky; měď - jazykovitě vykrojený plech.
B: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště; n.v. 195; nál. keramika - zlomky; struska železná hutnictá, z barevných kovB ?-.----LIT Břicháček P., Moucha V. 1993, 460-465 (Únětická kultura v Čechách a horní Podunají, AR 45); ARŮ
Praha NZ 679/95.
ULOŽ M Poděbrady.
ZAPS Moucha V.
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ORÁČOV .

okr.Rakovník
Brych V.,Rendek J. (NM Praha): 1993; vizuální průzkum/povrchový sběr.
Tvrz na Zámeckém vrchu.
11/0/2; ZM10 12-13-19; koor. 116:293.
Revizní prBzkum stavu lokality.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (2.pol. 13.- 14.stol.); akt. sídlištní: areál tvrz;
13 zlomkB.
LIT. ARŮ Praha 824/95.
iJLciZ NM Praha.
ZAPS Brych V.

[741]

~

490; nál. keramika -

848 ORECH , okr.Praha-západ
[102]
AKCE Náhodný nálezce; 1980-1990: náhodný nález při terénním zásahu.
~ DvBr domu čp.16.
~ 103/B/l; ZM10 12-41-05: koor. 291:095.
~ Registrace náhodného nálezu z 80.let při hloubení vodovodu na dvoře zmíněné usedlosti
(zprostředkoval starosta ing.Glaser). Keramické zlomky 14.-15.stol., ojediněle knovízské.
~ A: KNovíZSKÁ K.: akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 370: nál. keramika' zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: .akt. sídlištní: areál sídliště: ~ 370: nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1360/94.
ULOž MÚ Ořech.
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OSEK , okr.Teplice
Plachý P. (Most); 1993; povrchový sběr.
Pole u dolního nádraží.
214/0/3; ZM10 02-32-16;koor. 440:298.
Začátkem května 1994 mi předal P. Plachý keramiku, kterou nalezl s kolegou na poli u dolního
oseckého nádraží v r.1993.
KOMP A: HRADiŠTNÍ OBD.; ~ 249; nál. keramika.
LIT'. ARÚ Praha 2391/94.
ULOi ÚAPPSZČ Most.
ZAPS Dobeš M.

[339]
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OSEK , okr.Teplice
[314]
Rusó A. (M Teplice); 1994 (13.IV.): povrchový sběr.
Klášter, panský dam.
215/012: ZM10 02-,32-16: koor. 322:347.
V dBsledku upozornění Dr.J.Michlové z muzea v Teplicích z 25.2.1994 jsem provedla obhlídku
stavebních prací v klášteře v Oseku, v úseku chodby tzv.panského domu. Výkopy byly provedeny na
podzim r.1993. Výkopy dosahovaly hloubky 1,20 m a šířky 0,5 m.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. sídlištní-pohřební: areál klášter: ~ 307; obj. chodba; nál. kosti
zv. - zlomky; kosti lid. - zlomky: železo - část ostruhy, trojboká tyčinka; kámen - kamenná
kulička; keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 7361/94.
ULOi M Teplice - zámek Bílina, sáček 1-4, reg.č.1/94.
851

OSELCE .

[2511

okr.Plzeň- j ih

852 OSTAŠOV . okr.Liberec
NZ [103]
AKCE Stará M. (SČM Liberec); 1993; orientační zjištění.
LOKO U čp.12.
fl8N 5/0/2: ZM10 03-14-16; koor. 192:043.
POZN Sběr v meliorační rýze na pozemku za silnicí patřícímu k čp.12.
KOMP A: NOVOVEK (17.-18.stol.): akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 392: nál. keramika - zlomky (xxx).
bl! Ruda V., Technik S. 1980 (Liberec); ARÚ Praha NZ 5018/95.
ULOŽ SČM Liberec, P 22221-P 22235.
853 OSTRÁ . okr.Nymburk
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (29.V.); vizuální prBzkum.
LOKO Hrad Kostomlaty (Mydlovar).
fl8N 78/B/1: ZM10 13-13-09; koor. 447:214.
~ Dne 29.5. jsem navštívil zříceniny hradu Kostomlaty (Mydlovar). Lokalita byla zbavena
je dobře přehledná. Stav je setrvalý, žádné rušivé zásahy nebyly pozorovány.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 188.
LIT. ARÚ Praha 1926/93.
------

[954]

~

křoví,

takže

854 OSTROMEŘ , okr.JiČín
[856]
AKCE Neznámý nálezce: před 1908; nedokumentovaná akce.
~ Blíže nelokalisované pohřebiště na k.ú.Ostroměř.
PIAN 114/0/4; ZM10 13-21-04: koor. 176:187.
~ Kosterní pozBstatky z únětického pohřebiště blíže nelokalisovaného na k.ú.Ostroměř. Jeden celý hrob
starší ženy a další kosti 3 jedincB. Antropologický posudek RNDr.V.Kuželka, NM Praha, 1995.
~ A: ÚNĚTICKÁ K.: akt. pohřební; ~ neud.: obj. hrob-kostrový (1), hrob-kostrový (3): nál. kosti
lid. - 1 celý hrob, zbytky dalších 3 hrobB.
hlI_ Koudelka J. 1908, 199-204 (Praehistorické nálezy na Bydžovsku, PA 22): ARŮ Praha 5435/95.
ULOZ M Jičín, 4142, č.ev. ANT 3/1994.
ZAPS Ulrychová E.
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OSTROMĚŘ , okr.JiČín

[827]

Ulrychová E, CM Jičín); 1993 (jaro); povrchový nález.
Zahrada čp.274, Starohorská ul.
84/0/3; ZM10 13-21-04; koor. 120:197.
A: K.LINEÁRNí KER.; n.v. 259; nál. kámen - šedozelený zlomek nástroje.
ARÚ Praha 2209/94.
M Jičín, 14/93.

OSTROMĚŘ , okr.JiČín
[743]
Ulrychová E. CM Jičín); 1995 (17.X.); orientační zjištění.
V pasových základech k6lny č.2 na dvoře čp.344 (ul. prof.Vojtíška).
115/0/2; ZM10 13-21-04; koor. 168:213.
A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 264; obj, vrstva (1); nál. keramika zlomky (x); keram.tech. - zlomky kachl6 (x).
LIT. ARÚ Praha 5434/95.
ULOŽ M Jičín, 54/95.
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OSTROV , o.Veliš , okr. Benešov
Brych V. (NM Praha): 1993: vizuální pr6zkum/povrchový sběr.
Tvrz.
14/0/2; ZM10 23-11-08; koor. 445:321.
Revizní pr6zkum stavu lokality. Sběr na vnitřní ploše tvrziště (pozemek u čp.37).
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; n.v. 371; nál. keramika zlomek.
LIT. ARÚ Praha 830/95.
ULOŽ NM Praha, H2 132521.
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OSTROV NAD OHŘí , okr.Karlovy Vary
Hereit P. (Plzeň): 1994 (XII.): plošný odkryv.
Plocha na V okraji města. Střed plochy 800 m od středu Mírového náměstí.
25/P/2: ZM10 11-21-15; koor. 309:325 326:324 324:311 314:311 311:304 307:304.
Pr6zkum plochy staveniště pro stavbu "Dfnn - penzion s byty pro d6chodce" po shrnutí ornice.
A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNí: n.v. 406-430.
ARÚ Praha 4483/96, zeM Plzeň 60/95.

[826]

[541]

OSTROV NAD OHŘí , okr.KarlovY Vary
[519]
Hereit P. (Plzeň): 1994 (III.-IV.); vertikální řez.
Ulice Žižkova, Jáchymovská, Krušnohorská a ulice spojující Dlouhou a Jáchymovskou ul.
23/L/2; ZM10 11-21-15; koor. 187:269 194:271 192:277 195:278 205:276.
Výkop pro plynovod. V celé délce výkopu zjištěno v profilu pod povrchem novověké souvrství . V ulici
spojujicí Dlouhou a Jáchymovskou ul. byl v profilu před čp.97 zachycen mísovitý objekt s keramikou
1.poloviny 15.století, který je překryt vrstvou s k~ramikou 15.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál město; pian 24/B, 187:269; ~ 402; obj,
jáma (1), vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx); železo - zlomek; kosti zv. - zlomky.
B: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 402; obj, souvrství; nál. keramika zlomky.
LIT. ARÚ Praha 4482/96, zeM Plzeň 159/94.
ULOŽ ZeM Plzeň.
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OSVINOV , okr.Karlovy Vary
[845]
Braun P. (ZeM Plzeň); 1993 (IX.); vertikální řez.
Rýha pro plynovod na Z okraji obce, J od silnice Osvinov - Stráž nad Ohří.
50/0/2; ZM10 11-22-01; koor. 345:064.
A: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 555; obj, vrstva; nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 684/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
OTEVEK , o.Trhové Sviny. okr. České Budě j ovice
[831]
Effenberková P. (FFUK Praha); 1995 (18.111.); povrchový sběr.
Pole vedle silnice do Čeřejova, 150 m S od křižovatky se silnicí České Budějovice - Trhové Sviny.
131/0/3; ZM10 32-22-25; koor_ 132:111.
~ A: PALEOLIT-MEZOLIT: akt. ojedinělý nález; n.v. 515; nál. kámen-ši - 1 artefakt.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 515; nál. keramika - zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 515; nál_ keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1883/96.
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ULOŽ JČM České Budějovice, A 24940.
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OTROČÍNĚVES , okr.Beroun
Matoušek V.,Čapek P. (M Beroun,Loděnice); 1979 (X.-X).); sondáž.

[133]

Ppč.34/1.

54/B/1; ZM10 12-32-10; koor. 404:045.
V říjnu 1979 oznámil amatérský spolupracovník okresního musea v Berouně pan Čapek z Loděnice, že prl
demolici základ~ stavení čp.18 v Otročíněvsi narazil nynějšf majitel L.Zajíc na množstvf keramiky.
Část keramiky přinesl pan čapek do musea v Berouně. Na základě těchto poznatk~ proběhla v listopadu
a v prosinci 1979 záchranná akce.
~ A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 310; objl vrstva, zdivo; nál. železo hřeb;
keramika - zlomky (x).
LIT_ ARŮ Praha 308/93.
M Beroun, 397/79, 446/79.
ZAPS Matoušek V.
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OTRUBY , okr.Kladno
?; 1970; nedokumentovaná akce.
Okolí Lidického dvora.
71/0/4; ZM10 12-21-22; koor. 227:375.
Z poz~stalosti majitele dvora V.Krupičky Vlastivědnému muzeu ve Slaném
M.Krupičková, Maříkova ul.čp.1142, Slaný.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; ~ neud.; nál. keramika - 1 nádoba.
ARŮ Praha NZ 676/95.
M Slaný, 8678.
Moucha V.

NZ [821]

věnovala

jeho dcera
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OTRYBY , okr.Kutná Hora
[745]
Brych V_,Rendek J. (NM Praha); 1993; vizuální pr~zkum/povrchový sběr.
Tvrz v poloze Hradecká skála.
21/0/2; ZM10 13-33-15; koor. 479:264.
Revizní prélzkum stavu lokality, uvedené'do literatury jako "hradiště u Vranice". Z destrukční výplně
a okolí výkopu, zjištěného v J části dispozice, byl získán soubor 17 keramických zlomkél ze 13.stol.
Zaniklé (bezejmenné) feudální sídlo v izolované poloze nad Podveckým potokem je pravděpodobně
předch~dcem mladší tvrze v Otrybech.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál tvrz; ~ neud.; nál. keramika - 17 zlomk~.
LIT. ARŮ Praha 821/95.
UlOž NM Praha, H2 132522-132533.
ZAPS Brych V.
865
AKCE
LOKO
PIAN

PACOV . okr.Pelhřimov
[344]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1994; stavebně historický prOzkum.
Kostel archanděla Michaela na náměstí.
15/B/1; ZM10 23-14-06; koor. 065:068.
~ V souvislosti s rekonstrukcí prováděn při SPH archeologický dozor a dokumentace situací. V r.1994
sledován prostor kolem severní renesanční(?) sakristie. Před základovým zdivem 'baroknf stavby
(východní strana) zjištěn zbytek staršího kamenného zdiva. Zdivo v řádcích spojováno
písčito-vápenitou maltou. POdorysně vytváří pélloblouk. Osa ve vrcholu p~loblouku není stejná s osou
renesanční(?) stavby (osa V-Z). Bez nálezu keramiky a dalšího inventáře. Pod podlahou barokní stavby
zjištěna zrušená kostnice. Nalezené zdivo patrně renesančnÍ(?).
~ A: NOVOVĚK 1 (renesance); akt. kultovní-pohřební; areál kultovní areál; ~ 570; objl zdivo-kámen.
LIT. ARŮ Praha 1737/96.
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PACOV . okr.Pelhřimov
[352]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; stavebně historický prOzkum.
Farní kostel archanděla Michaela na náměstí.
15/B/1; ZM10 23-14-06; koor. 065:068.
V souvislosti s rekonstrukcí prováděn archeologický dozor a dokumentace situacf. V r.1995 sledovány
výkopy 'pro statické zajištění v interiéru severnf renesančnf(?) sakristie. Zdivo barokní stavby
založeno na starší, snad renesančnf zdivo. Starší zdivo posunuto směrem do interiéru barokní stavby.
Zdivo kamenné, spojováno vápenito-písčitou maltou. Bez dalších nálezO.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (renesance); akt. kultovní; areál kultovní areál; ~ 570; obil zdivo-kámen.
LIT. ARŮ Praha 1738/96.
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PANENSKÉ

BŘEŽANY ,

okr.praha- východ

Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha': 1993 (6.VI.-30.VII.,: vertikální řez/sondáž.

NZ [046)

Trasa dálnice 08.
198/L/1; ZM10 12-24-02: koor. 290:345 271:333 278:314 321:259323:247328:246327:242.
prBběh trasy je patrný ze situace čj.139/93-dokumentace.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 276.
ARÚ Praha NZ 4386/95.

868 PARDUBICE . okr.Pardubice
[442]
AKCE Ježek M. (ARU Praha): 1995 (1.-111.): sondáž; anal. antropologická, chemická, mineralogická,
parazitologická.
LOKO Kostel sv.Bartoloměje, presbytář a V část trojlodí.
PIAN 152/B/l; ZM10 13-42-02: koor. 364:273.
POZN Zjištěny doklady využití zkoumané polohy od 2.poloviny 15.století. V době kolem přelomu 15. a
16.století doposud nevyužitá poloha zvýšena navážkou, z jejího povrchu hloubeny hroby. Počátkem
16.století zbudován pozdněgotický kostel, jeho podzemí z velké části porušeno hroby a cihlovými
hrobkami.
~ A: VS-NOVOVĚK (15.-20.stol.'; akt. těžba-přemístění zeminy-kultovní-pohřební; areál město; ~ 21a;
nál. keramika - zlomky; kosti lid.; železo; dřevo; textil; kámen - náhrobní; keramika - 6 kachlB;
- 2 křížky; - 2 prsteny.
LIT Ježek M. 1995, 92-112 (Zpravodaj KMVČ 21'; ARÚ Praha 5985/96.
ULOŽ ARÚ Praha.
869 PAŘEZSKÁ LHOTA , okr.JiČín
[707]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín'; 1994 (19.IV.,; orientační zjištění.
LOKO Přípojka vody pro hotel U KošíčkB (Skalní město'. Zde lokalisována ZSO Přední Moravsko.
PIAN 68/0/2; ZM10 03'34-15; koor. 266:130.
POZN Při leteckém snímkování 31.10.1993 lokalisována i ZSO Zadní Moravsko, ležící asi 500 m severně
odtud.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (2.pol. 16.stol.'; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 410; nál. keramika zlomky.
LIT. ARÚ Praha 585/95.
ULOŽ M Jičín, 11/94.
PASEČNÁ , o.Přední Vý toň , okr.Česk ý Krumlov
[748]
Ernée M. (M Český Krumlov'; 1994 (24.VI., 23.VIII.,; vertikální řez.
Kostel Utrpení Páně ve Sv. Tomáši.
5/0/2; ZM10 32-41-07; koor. 296:345.
.
Dozor v prBběhu hloubení rýh pro odvod dešfové vody po obvodu kostela Utrpení Páně ve Svatém Tomáši.
Výkop se zahluboval cca 25-30 cm pod úrověň terénu a nenarušil v žádném místě archeologické situace.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 985.
LIT. ARÚ Praha 1155/96, M Český Krumlov 314/94.
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PAŠÍNOVICE , okr.České Budě j ovice
S.; 1993 (24.1.'; povrchový sběr.
Na poli, asi 700 m JJZ od V okraje obce.
108/0/3: ZM10 32-22-23; koor. 465:196.
A: PŘECHOD RS.4-VS.l: akt. sídlištní-; ~ 450; nál. keramika - 1 přeslen.
ARÚ Praha 7705/94.
JČM České Budějovice, A 24842.
Militký J.

[053]

Vančura

872 PECKA , okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M Jičín): 1993 (26.X.-5.XI.); vertíkální řez.
LOKO Plynovod od silnice pod městem přes silnici od Nové Paky k základní škole. Maximální hloubka
100-110 cm.
~ 101/L/2; ZM10 03-43-15; koor. 078:252 090:258 112:248 112:245 115:246 120:242.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 388-418.
-LIT. ARÚ Praha 1871/95.

[244]

873 PELHŘIMOV , okr.Pelhřimov
(012)
AKCE Thoma J. (J ČM České Budějovice); 1993; vizuální prBzkum.
LOKO Historické jádro, Nám. Míru čp.l (radnice).
PIAN 13/0/2; ZM10 23-14-19; koor. 202:355.
POZN Při rekonstrukci dvorního prostoru dnešní radnice zjištěna středověká studna. Studna kruhového
pBdorysu, zděná z hrubého kamene dovnitř lícováno. Jako pojivo malta. Dnes zanešeno, bez vody.
171

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 497; obj. studna (1).
LIT. ARŮ Praha 1585/94, PŮ České Budějovice NZ 31/93.
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PELHŘIMOV , okr.Pelhřimov
Thoma J. (JČM České Budějovice);

[003]
1993; vertikální řez.
Historické jádro, Svatovítské nám.
14/0/2; ZM10 23·14·19; koor. 211:368.
Při hloubení rýhy pro položení el.kabel6 narušeno historické souvrství obsahující zbytky přepálených
k6stek a keramiky 15.·16.stol. V těsném sousedství rýhy zrušený středověký hřbitov (jeho okraj
ve
výkopu u kosteLa sv.Víta).
.
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); areál město: ~ neud.; obj. souvrství: nál. keramika zlomky (x).
B: NOVOVĚK 1 (16.stol.): areál město; ~ neud.; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx):
kosti lid. - zlomky (XX).
ARŮ Praha 1587/94, PÚ České Budějovice NZ 33/93.

875 PElHŘIMOV c okr.Pelhřimov
[910]
AKCE Thoma J. (JČM České Budějovice); 1994; vertikální řez.
LOKO Tržní náměstí, prostor bývalých hradeb.
PIAN 17/0/2; ZM10 23-14-19: koor. 204:364.
POZN Při hloubení přípojky kanalizace dokumentovány zbytky obou hradebních zdí, příkop nezachycen. Hradby
narušené stavební činností 18.-l9.stol.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 493: obj. zdivo'kámen; nál. keramika zlomky (x).
B: NOVOVĚK 2 (17./18.·19.stol.); akt. sídlištní: areál město; n.v. 493; obj. zdivo: nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1744/96.
ULOž JČM České Budějovice, 2272-2278.
PELHŘIMOV , okr.Pelhřimov
Thoma J. (JČM České Budějovice);

[904]

877

PELHŘIMOV , okr.Pelhřimov

[907]

~

Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995; vertikální řez.
Traf U Mercie, Z od historického jádra města.
16/B/l: ZM10 23'14-19; koor. 181:349.
V souvislosti s rekonstrukcí el.sítě souběžný dozor.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNí; areál město; n.v. 522.
ARŮ Praha 1743/96.
---
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1995; vertikální řez.
Traf Sady, SVod historického jádra města.
18/0/2; ZM10 23-14-14: koor. 216:018.
V souvisLosti s rekonstrukcí inženýrských sítí souběžný dozor.
A: NEGATIVNí ZJIŠTĚNí: areál město: n.v. 490.
ARÚ Praha 1742/96.

[016]
878 PERNOLEC . okr. Tachov
~ Široký R. (ZČM Plzeň): 1993 (11.111.); vizuální pr~zkum.
LOKO SZ od obce Trnová, JV od kostela sv.Anny, po obou stranách silnice Trnová - Tachov.
~ 45/L/2; ZM10 11-43-11; koor. 195:163 221:150.
~ Zaměřeny rozsáhlé větvené úvozy, hloubka cca 0,6-1,3 m, v jižní části blíže k obci Trnová hloubka až
2 m, v době pr~zkumu sněhová pokrývka cca 10 cm. Předpokládána souvislost s pr~během tzv.Norimberské
stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 492-510; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1807/94, ZČM Plzeň 376/~
879 PIHEL , okr.Česká Lí pa
[759]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (30.VIII.); vizuální prOzkum/povrchový sběr.
~ Hrad Pihel na výrazném strmém kopci.
~ 27/B/l: ZM10 02-42-04; koor. 350:348.
~ Nevelká dispozice na vrcholu strmého kopce s nejasným vedením přístupové komunikace je trojdflná.
Nejvyšší severní část obsahuje rozměrný, do čedičové skály zasekaný suterén obdélné stavby, po
okrajích lemovaný zbytky zdiva. Od střednf části tuto hornf odděluje náznak přfkopu. Malý výkop na
jeho kontreskarpové hraně odkryl lfc zdiva. Střednf část kromě zbytkO obvodové hradby nevykazuje
stopy zástavby. Nejnižší, jižnf část s dochovaným líc6 zbaveným fragmentem obvodové hradby rovněž
nevykazuje reliéfní relikty zástavby. Po celém hradě, včetně centrálního objektu, lze sbírat
poz~statky prejzové krytiny. V čele střední části bylo sběrem získáno několik vrcholně středověkých
~

172

střepl~t

~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.poL.14.- 1.poL.15.stoL.); akt. sídLištní; areáL hrad; n.v. 302; obi. d~
zděný (x), hradba (x),
LIT. ARŮ Praha 4119/95.
ULOi ARŮ Praha.

příkop

(x); náL. keramika - zLomky (x).
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PÍSEK, okr.Písek
[804]
Mižikar P.; 1993; náhodný náLez při terénním zásahu.
SkLep domu čp.108 v KarLově uL. při rekonstrukci na Agrobanku.
129/0/2; ZM10 22-41-08; koor. 148:172_
NáLez v hLoubce cca 60 cm. Hrnec s částečně odLomeným okrajem, v_150 mm_ Povrch vně šedočerný,
uvnitř hnědozeLená gLazura.
A: NOVOVĚK (17_-18.stoL_); akt. sídLištní; areáL město; n.v. 367; náL. keramika - hrnec.
ARŮ Praha 1158/95.
ULOi M Písek, př.č. 141/93.
ZAPS FrčihLich J.

881

PÍSEK, okr.Písek
[735]
J.,Cícha J. (M Písek); 1993; sondáž.
Zlatodoly Nad Dudáčkem v Píseckých horách.
128/0/2; ZM10 22-41-08; koor. 479:110.
V okolí šachet nalezena 3 hornická želízka, hřeb a 3 železné zlomky.
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. těžba; areál samostatný; ~ 537; obi. šachta; nál. železo - 3 hornická
želízka, hřeb, 3 zlomky.
ARŮ Praha 1162/95.
M Písek, př.č. 453/94.
Frčihlich J.

~ Frčihlich
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882 PÍSEK, okr.Písek
[032]
AKCE Frčihlich J.,Adámek J. (M Písek); 1994 (3.-4.11.); orientační zjištění.
LOKO Bakaláře, u SZ nároží fary čp.43.
PIAN 130/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 163:141.
POZN Ve výkopu inženýrských sítí u rohu farY'zjištěny 110 cm široké kamenné základy zaniklé stavby, do
nichž byl druhotně použit náhrobník z 13.stol. Je to žulová deska rozměr~ 132x45 cm, která má na
svém hrubě opracovaném povrchu vytesané 2 kříže, gotické písmeno "e" a kladívko. Náhrobník
nepochybně poch ází ze sousedního hřbitova, zrušeného r.1549, u děkanského kostela Narození P.Marie.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. pohřební; areáL město; n.v. 380; obj. zdivo (1); náL. kámen náhrobní, žuLa.
ll! Adámek J., FrčihLich J. 1995, 102-104 (Další středověký náhrobník v Písku, MaVP): ARŮ Praha 1576/94.
ULOŽ M Písek, 301/94.
ZAPS FrčihLich J.
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PÍSEK, okr.Písek
Frčihlich J. (M Písek): 1994; sondáž.
SZ hřbet Velké skály v Píseckých horách.
135/0/2; ZM10 22-41-08; koor. 444:328.
A: STŘEDNÍ O.BRONZOVÁ (až mladší); n.v. 553; náL. keramika - zLomky.
ARŮ Praha 2939/95.
-M Písek, př.č. 455/94.

[923]

884 PÍSEK, okr.Písek
NZ [224]
AKCE Frčihlich J.,Adámek J. (M Písek); 1994: jiný druh evidence.
LOKO Švamberská krypta v kostele Povýšení sv.Kříže.
PIAN 134/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 146:155.
KOMP A: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. pohřební; areál město; ~ 370; obi. hrobka (1); nál. kov - 10
identifikačních destiček z rakví; železo - hřebíky (xx); textil - 2 stuhy, s.oděvu (x), 3
škapulfře: keramika - zlomek pok ličky, zlomky 2 nádob; k~že - zbytky obuvi (x), opasky (x); bronz 7 korpus~ z kříž~, 5 medail onu, 2 očka křížk~, 7 přezek, 1 ozdoba; dřevo - části rakví (xxx);
bronz - 2 křížky, drobná pLastika, spona k obuvi: kost - rukojef hole; kosti Lid. - pozOstatky
minimálně 82 jedincO.
ll! Adámek J., Frčihlich J. 1994 (Prácheňské muzeum, Zpráva o činnosti za rok 1993); ARŮ Praha NZ 663/95.

ULOŽ MPísek.
~ Frčihlich

J.
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PÍSEK, okr.Písek
Frohl ich J. (M Písek); 1994; ·stavebně historický pruzkum.
Zadní trakt domu čp.150 v ul. DrLíčov.
143/0/2; ZM10 22-41-08; koor. 153:143.
Druhotně zazděný gotický architektonický článek.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; areál město; ~ 380; nál. kámen - zlomek archit.článku.
ARÚ Praha 2941/95.
M Písek, př.č. 501/94, inv.č. A 11431.
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PÍSEK, okr.Písek
[835]
Frohlich J.,Adámek J. (M Písek); 1995; sondáž.
Bývalý dominikánský kostel, nyní dvorek J od kosteLa Povýšení sv.Kříže.
134/0/1; ZM10 22-41-08; koor. 145:155.
Ve dvou sondách zachycena část severní zdi tzv. kaple sv. Barbory, a pravoúhlá přizdívka k SZ nároží
této zdi interpretovaná jako základy triumfálního obLouku. V odkrytém prostoru bylo 6 hrob~
situovaných puvodně do kostela, které byly zahloubeny do předkLášterní vrstvy z 13.stol.
A: PALEOLIT·MEZOLIT; akt. ojedinělý nález; n.v. 370; nál. kámen-ši - odštěpek.
B: D.HALŠTATSKÁ ?; akt. ojedinělý nález; ~ 370; nál. keramika - zlomek. _.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 2; akt. ojedinělý nález; ~ 370; nál. keramika - zlomek.
D: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. ojedinělý nález; n.v. 370; nál. keramika - zlomek.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. kultovní; areál klášter; n.v. 370; obj. kostel (1); nál. keramika zlomky (xxx), přeslen; stříbro - mince; železo - nuž, šipka kuše, neurč. zlomky; sklo - zlomek
okenního terče; keram.tech. - dlaždice (x), zlomky dlaždic (xx), zlomky kachle; kost - hrací
kostka; kosti zv. - zlomky (xx).
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. pohřební; areál klášter; n.v. 370; obj. hrob (6); nál. kosti lid. (xxx); železo - hřeby (x).
G: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 370; nál. kov - mosazná knižní spona;
keramika - zlomky (xxx); keram.tech. - kachle (xx), prejzy (xx); sklo - zlomky (xx); železo zlomky (xx); bronz - knoflík.
Adámek J., Frohlich J. 1996, 35-43 (prácheňské muzeum, Zpráva o činnosti za rok 1995); ARÚ Praha
5532/95, 2513/96.
M Písek, pr.c. 472/95.
Frohl ich J.

KOMP
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ULOŽ
ZAPS
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[918]

PÍSEK, okr.Písek
[812]
Frohlich J.,Koppová E. (M Písek); 1994-1995; sondáž.
Gotický dUm "U tří korun" na Velkém' nám. čp.119.
139/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 146:163.
Přestavba gotického domu na sídlo České pojišfovny. Na severní stěně domu 2 pole gotických křížových
kleneb s výběhy keramických žeber. V zadní části parcely, na rozhraní se sousedním domem čp.118
studna ~ 1,7 ma hl.17,2 m. Druhotná příměs 13.-14.stol., používána v 15.stol., v 16.-17.stol. jako
odpadní jímka, v 18.stol. zásyp.
A: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 370; obj. dUm zděný (1), studna (1);
nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (xx), 1 aquamanile; keram.tech. - dlaždice (x), cihly (xxx),
prejzy (xxx), žebra (x), kachle (xxx); mazanice - zlomky (xx); dřevo - okov, dýhy věder (xx), dýha
sudu, ·nádobka, miska, lopatka, části kolovratu (x); železo - hřeby (xx), spi žní čtyřháček; struska;
kámen - gotické portály (x); kosti zv. - (xxx); kosti lid. - úlomek lebeční kosti; k~že - části
bot (x), odstřižky (x); kura - (x); paroh - střenka nože; vápno; škeble - (xxx); skořápka vlašský ořech (x), pecky (x); keramika - mezzomajolika - talíř; kamenina - zlomky (x).
Frohlich J., Koppová E. 1995, 25-27 (Prácheňské muzeum, Zpráva o činnosti za rok 1994); ARŮ Praha
2949/95.
M Písek, 464-465/95.
Frohlich J.
PÍSEK, okr.Písek
[65n
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (26.X.); stavebně historický pruzkum.
Hrad Písek (dnes budova muzea) ve městě nad pravým břehem Otavy.
6/8/1; ZM10 22-41-08; koor. 142:167.
Prvé patro (vzhledem k úrovním ostatního areálu mezipatro) jižního křídla bývalého hradu bylo
upravováno pro potřeby městského úřadu. Po odstranění omítek firmou byl proveden pruzkum odkrytých
stěn (s výjimkou před příjezdem zaomítnuté západní zdi). V celé délce dochovaného torza byl zjištěn
pr~běh vnějšího líce jižní zdi jižního křídla bez architektonických detailu. Všechny patrné otvory
byly poststředověkého stáří, v líci se vyskytl kámen s kamenickou značkou. Ve východní stěně byla
konstatována velmi závažná situace. Dochoval se zde fragment kvádrového (kamenické značky, d~l~y pro
krepnu) líce neznámého gotického objektu (sakristie kaple 1), k němuž bylo následně připojeno mladší
historické zdivo (Huertova přestavba ze 17.stol. ?). Při dokončení pruzkumu upravovaných prostor
jižního křídla byla dokumentována místnost v severní (nádvorní) části vedle tzv.lapidaria. Její
západní stěna téměř v celé délce je gotická, poškozená dvěma mladšími prurazy a komínem. Lokálně se
dochovala gotická pekovaná interiérová omítka. Horní úroveň stěny je nápadně rovná, ~že se jednat
174

bua o ústupek pro uložení stropu, nebo příčná zea v patře nepokračovala. Při nádvorní stěně jsou
patrny poruchy. Dnešní nádvorní stěna je přizděna na spáru a její líc je cihlový. Východní stěna
nebyla pro výzkum přístupná (nová omítka), dle sdělení pracovníkO stavby je v plném rozsahu cihlová.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol_); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 368; obj. věž (3), palác (x), hradba
(x), brána (x), kaple (1), přfkop (x).
LIT. ARÚ Praha 4628/95, NZ 4924/95, 5025/95, NZ 5181/95.
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PÍSEK, okr.Písek
[846]
Frčhlich J.,Koppová E.,Adámek J. (M Písek); 1995; povrchový sběr/sondáž.
Parkán mezi barokními kasárnami a pohusitskou městskou hradbou.
137/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 142:174_
Odkryta barokní opěrná zea budovy kasáren (pOdorys 3,5x2,2 ml. Na sníženém povrchu parkánu získán
povrchovým sběrem mj.významný soubor nálezO z 18.stol.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; n_v. 366; obj. zdivo (1); nál. keramika zlomky nádob (xxx), 7 zlomk~ fajfek; keram.tech. - zlomky kachlO (xx); sklo - tabulové a duté,
zlomky (xx); kost - 2 knoflíky, odpad z výroby knoflíkO (2).
LIT. ARÚ Praha 2951/95.
ULOZ M Písek, 467/95.
ZAPS Frčhlich J.
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PÍSEK, okr.Písek
Frčhlich J.,Koppová E. (M Písek); 1995; náhodný nález při terénním zásahu.
Pod schody do 1.patra muzea, při SZ věži hradu.
138/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 143:171.
Vybírání hlinité výplně pod schody (druhotný zásyp). Komponenta B: vojenská kasárna.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 368; nál. keramika - zlomky (XXX);
keram.tech. - zlomek dlaždice, zlomky kachlO (x); kosti zv. - (xx).
B: NOVOVĚK 2 (18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 368; nál. keramika - zlomky (X);
keram.tech. - zlomky kachlů (xx).
LIT. ARÚ Praha 2950/95.
UlOl M Písek, 466/95.
ZAPS Frčhlich J.

[840]
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PÍSEK, okr.Písek
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995; stavebně historický průzkum/sondáž.
PozOstatky hradu na hraně terasy nad pravým břehem Otavy ve městě.
6/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 142:167.
Dokumentace modelové rekonstrukce středověkého stavu píseckého hradu.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál hrad;
věž (3), kaple (1), hradba (x), příkop (x), brána (2).
-----ARÚ Praha NZ 5307/95.
M Písek, model/1.
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PÍSEK, okr.Písek
[736J
Frčhlich J. (M Písek); 1995; nedokumentovaná akce.
Sklep v Nerudově ul. čp.163.
140/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 171:165.
Při úpravě sklepa nalezeny dělníky zlomky nádob, kachlu a prejzu. Část gotického portálu rozebrána a
osazena na jiném místě sklepa.
A: VS-NOVOVĚK (15.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 375; obj. skLep (1); nál. keramika zlomky (xx); keram.tech. - zlomky kachlu (x), prejzO (x).
ARÚ Praha 2947/95.
M Písek, 174/95.

UlOl

KOMP
---LIT.
ULOŽ
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NZ [733]

~

368; obj. palác (x),

PÍSEK, okr.Písek
[855]
Frčhlich J.,Adámek J. (M Písek); 1995; orientační zjištění.
VeLké nám., před čp.115.
136/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 150:166.
Pod současnou dlažbou patrné dvě úrovně povrchu náměstí. Na podloží (zvětralé jílovité rulové
eluvium) nasedala v hl.58 cm vrstva říčních valounO, 2-5 cm silná. Vrstva představuje středověkou
úpravu povrchu náměstí.
KOMP A: STŘEDOVĚK; akt. komunikace; areáL město; ~ 370; obj. cesta (1); nál. kosti zv.; železo 2 zlomky; kámen - říční valouny.
LIT. ARÚ Praha 2952/95.
UlOZ M Písek, 470/95.
ZAPS Frčhlich J.

894 PÍSEK, okr.Písek
[928]
AKCE Frohlich J.,Koppová E. (M Písek); 1995; vertikální řez.
~ Výkop pro inženýrské sítě na dvoře a v hospodářské části fary.
PIAN 142/0/1; ZM10 22-41-08; ~ 166:141.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (15.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 381; nál. keramika - zlomky nádob
(xxx), zlomky kachl~ (xx); kosti zv. - (x); kámen - brousek, úlomky střešní krytiny - břidlice.
LIT. ARŮ Praha 2946/95.
ULOi M Písek, př.č. 461/95, 468/95.
ZAPS Frohlich J.
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PÍSEK, okr.Písek
[935]
Frohlich J.,Koppová E. (M Písek); 1995; vertikální řez.
Výkop 60x60 cm, hloubka 60 cm, pod Z arkádami barokních kasáren.
141/B/1; ZM10 22-41-08; koor. 144:173.
A: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 369; nál. keramika - zlomky (xx);
keram.tech. - 2 zlomky kachl(J; sklo - zlomek lahve.
ARŮ Praha 2948/95.
ULOi M Písek, př.č. 462/95.
ZAPS Frohlich J.

896 PLANÁ, okr. Tachov
AKCE Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (XI.); vertikální Fez.
LOKO Nová Luční ulice.
PIAN 12/L/2; ZM10 11-41-22; koor. 104:030 110:036 122:041 129:033.
POZN Archeologický dozor při výstavbě plynovodu v Nové Luční ulici (okrajová
veden silničním tělesem, rýha neporušila žádnou archeologickou situaci.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 499-502_
LIT. ARŮ Praha 662/96.
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[956]

čtvrť města).

Plynovod byl

PLANÁ, okr. Tachov
[444]
K. (ZČM Plzeň); 1995 (V.); povrchový sběrlorientační zjištění.
Poutní kostel sv.Anny na ostrožně nad Annenským rybníkem.
13/B/1; ZM10 11-41-22; koor. 025:123.
Při snižování terénu kolem kostela o 20-30 cm zjištěno při styku jižní obvodové zdi lodi s
presbytářem pravoúhlé nároží substrukce z lomového kamene na maltu, patrně provázané se zdivem
barokního kostela. Jde zřejmě o zpevnění šikmé spojnice mezi lodí a presbytářem. Části kostela bez
omítky byly tvořeny pouze stejnorodým barokním zdivem. Sběr na svazích ostrožny negativní.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. kultovní; areál kultovní areál; ~ 528.
LIT. ARŮ Praha 4449/96, ZČM Plzeň 77196.

898
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-KOMP
LIT.

Nováček

PLAŇANY, okr.Kolín
[814]
Valentová J. (M Kolín); 1994 (20.-30.IV.); vertikální řez.
S okraj obce.
120/L/1; ZM10 13-14-20; koor. 274:061 276:055 274:049 275:043 276:034.
Archeologický dohled při zemních pracech spojených se zahuštěním TS, VN a kabelového vedení NN pFi
okraji severní části obce.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 219-232.
ARŮ Praha 6725/94.
--

899 PLAŇANY, okr.Kolín
[901]
AKCE Křivánek R. (ARŮ Praha); 1995 (31.X.); povrchový sběr.
LOKO Traf V předních neckách, pole S od obce, V od hrany terasy.
PIAN 128/P/2; ZM10 13-14-21; koor. 288:185 306:175 295:155 279:167.
POZN ověřování výsledk~ leteckého snímkování (Gojda 1995), sběry a rekognoskace terénu pro možné užití
geofyzikálních přístroj~. V archivu leteckých snímk6 je lokalita vedena pod označením Plaňany 1.
Materiál ze sběr6 byl předán dr.Gojdovi.
KOMP A: PRAVĚK; n.v. 239-245; nál. keramika - 1 zlomek.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; ~ 239-245; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5174/95.
900 PLASY, okr.Plzeň-sever
[942]
AKCE Kamenická E. (PŮ Plzeň); 1993 (8.VII.); sondáž.
LOKO Klášter, S od dvoupatrové kaple.
~ 54/0/2; ZM10 12-31-17; koor. 034:341.
POZN Sondáž v areálu bývalého kláštera odkryla část gotického zdiva kolmého k barokní sýpce. Starší
vrstvy jsou výstavbou sýpek zničeny.
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KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 329; obj. zdivo, vrstva; nál.
kámen-stav.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál klášter; ~ 329; obj. souvrství, zdivo; nál. kámen-stav.
LIT. ARÚ Praha 2131/93.
ZAPS Charvátová K.
PLAV, o.Doudleby, okr.České Budějovice
[831]
?; 1931; náhodný nález při terénním zásahu.
Pole vedle silnice Plav - České Budějovice, cca 1 km od středu osady.
109/0/3; ZM10 32-22-18; koor. 096:253.
V březnu 1992 přinesl do JČM pan V.Erhart kamennou sekerku, nalezenou v r.1931 při těžbě pfsku v
hloubce cca 75 cm. Spolu s ní byla vyzvednuta také nádoba umístěná pfivodně v popelovité vrstvě.
Nádoba se nedochovala. Sekerka byla zdokumentována a nyní se nacházf v soukromé sbírce V.Erharta.
KOMP A: ENEOLIT NEURČ.; akt. pohřební; ~ 402; nál. kámen - sekerka.
LIT. ARÚ Praha 6350/94.
ULOl Sbírka V.Erharta, Loučovice 234, o.Č.Krumlov.
ZAPS Zavřel P.
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PLEŠOVICE, o.Zlatá Koruna, okr.Český Krumlov
[918]
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (VIII.); vertikální řez.
Podél silnice Podlesf - Plešovice a v intravilánu obce Plešovice.
122/L/2; ZM10 32-22-21; koor. 153:062 148:070 127:087 110:092 112:105 147:117 165:140 165:150
162:152.
Dozor při hloubení rýh pro kabel. Archeologické nálezy byly v menšf míře zjištěny pouze v
intravilánu obce Plešovice v prostoru mezi domem čp.13 a požárnf nádrží_
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 123/B, 162:152; n.v. 514; nál.
keramika.
ARŮ Praha 1085/96, M Český Krumlov 295/95.
M Český Krumlov.
PLZEŇ, okr.Plzeň-město

[850]
Frýda F. (ZČM Plzeň); 1992 (II.-X_); orientační zjištění/vertikální řez/sondáž.
Sady 5.května, staveniště hotelu Diplomat.
95/P/l; ZM10 12-33-16; koor. 430:167 428:159 434:162.
Na ploše 0,7 ha v předpolí SV rohu městského jádra dokumentovány během zemních prací stavební
relikty městského mlýna s příSlušnými dlažbami a navážkovým souvrstvím od konce 16.stol. výše, a
zbytky dalších novověkých staveb. Sondami(1-3) a následným dozorem při skrývkách vyloučena existence
archeologických horizontO starších 16.stol.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 316.
LIT. ARŮ Praha 497/95, ZČM Plzeň 432/94.
ZAPS Nováček K.
904 PLZEŇ, okr.Plzeň-město
[859]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993: plošný odkryv: anal. osteologická.
LOKO Sedláčkova " čp.187.
PIAN 94/0/1; ZM10 12-33-16; koor. 380:134.
POZN Kompletní výzkum nárožní parcely bývalého domu "U GorgO", zbořeného v r.1985 (cca 290 mZ). Nepřímo
(druhotně uloženými zlomky keramiky) doloženo osídlení mladší a pozdní doby bronzové. Z objektu
lokačnfho horizontu města (přelom 13. a 14.stol.) zjištěno v severní polovině parcely především
víceprostorové jádro domu, při sazené štítovou stěnou k uliční čáře (lehká dřevěná konstrukce, přednf
díl s ohništěm byl cca 30 cm zahlouben do podloží). Rozměry domu přesahovaly 600 a 280 cm. Nejstarší
kamenná výstavba (2.pol.14.stol.) zaujímá čtvercový prostor na ploše staršfho jádra a představovala
buď samostatný objekt nebo paralelní bočnf křfdlo domu, situovaného podle předpokladu v jižní
polovině parcely (dnes kompletně podsklepená plocha). Obě části byly nejpozději v 16.-17.stol.
sjednoceny do výsledné podoby dvoukřídlého jednotraktu, ještě ve 2.čtvrtině 15.stol. byla po požáru
JZ část dispozice podsklepena. V zadnf části parcely existovaly 3 kamenné studny (dvě s výplnf
materiálu 1.pol. 15.stol.), hustě umfstěné odpadnf jámy (jedna s výdřevou stěn a bohatým souborem z
doby po r.1600), ploty a další lehké objekty.
KOMP A: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. intruze: areál sídliště rovinné: ~ 317: nál. keramika - zlomky.
B: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 317: obj. srub, ohniště, dUm zděný,
studna (3), jáma (x), ohrazení.
LIT. ARŮ Praha 793/95, ZČM Plzeň NZ 402/93.
905 PLZEŇ, o.Plzeň, okr.PLzeň-město
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1995 (13.XI.); vertikálnf řez.
LOKO Čechurov, křižovatka ulic Lomené a V olších.
PIAN 102/B/l; ZM10 12-33-22; ~ 155:116.
lIT

POZN V rýze pro kanalizační potrubí byla zjištěna 10 cm silná kulturní vrstva (nebo zbytek mělce
zahloubeného objektu) překrytá 70 cm mocnou vrstvou ornice. Byla získána jednak štípaná industrie
datovatelná do mladého paleolitu až eneolitu, jednak keramika pocházející nejspíše z pozdní doby
bronzové.
KOMP A: PALEOLIT-ENEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 330; nál. kámen-ši.
B: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 330; nál. keramika.
LI T. ARŮ Praha 4465/96, ZČM Plzeň 388/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 95/12.
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PLZEŇ, okr.Plzeň-město
Nováček K. (ZČM Plzeň);

~on

1995 (18.-25.IV.); vertikální řez.
Jiráskovo nám., Radyňská ul. až k zš.
103/L/l; ZM10 12-33-17; koor. 024:024 032:015 030:013.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; areál město; n.v. 329-331.
ARŮ Praha 4464/96, ZČM Plzeň NZ 234/~

907 PLZEŇ, okr.Plzeň-město
NZ [240]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1994-1995 (XI.1994-111.1995); vertikální řez.
LOKO Nám. Republiky 13, čp.106.
PIAN 106/0/2; ZM10 12-33-16; koor. 407:144.
POZN V kanalizační rýze dokumentována stratigrafie úprav povrchu dvora a prOjezdu domu, základový vkop
renesanční prOčelní zdi a cca 3 m za ní v prOjezdu situace, jež by umožňovala předpokládat existenci
gotického podloubí. V prostoru náměstí, 4-5,8 m od prOčelí domu, rýha porušila jámu s keramikou
starší doby římské (?).
~ A: STARŠí D.ŘÍMSKÁ ?; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 313; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky.
B: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 313; obi. souvrství, zdivo.
LIT Nováček K. 1995, 231-234. (Zprávy památkové péče 55); ARŮ Praha NZ 4467/96, ZČM Plzeň NZ 199/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.
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PLZEŇ, okr.Plzeň-město
Nováček K.,Široký R. (ZČM Plzeň);
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PLZEŇ, okr.Plzeň-město

ULOž

ZČM Plzeň.

NZ [400]
1995 (6.IV.-5.VI.);

stavebně

historický prOzkum/sondáž.

Nám. Republiky 36, čp.235.
107/B/l; ZM10 12-33-16; koor. 394:155.
Záchranný výzkum při přestavbě domu na pobočku České spořitelny realizován sondáží intaktních ploch
na dvoře (28 m', zjištěny ploty a zídky, odpadní jáma a stratigrafie úprav terénu od 14.století) a
vybráním výplní 2 studen (rozsáhlé nálezové soubory 14.-15.století a 2.pol.15.století). Nálezové
situace z velké části zničeny výstavbou kompletně podsklepené novostavby z r.1894, ve sklepích
dokumentovány druhotně použité architektonické články ze středověkého domu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 313; obi. ohrazenf, zdivo, jáma,
souvrství, studna (2).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 313.
LIT. ARŮ Praha NZ 4468/96, ZČM Plzeň NZ 385/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.
ZAPS Nováček K.
[848]

Nováček

K. (ZČM Plzeň); 1995 (11.-111.); vertikální řez.
Ul. B.Smetany, před čp.159 a 160.
108/B/l; ZM10 12-33-1 6; koor. 390:128.
Dokumentován nevelký pozOs ta tek středověké stratigrafie ulice a odečtena nivelita povrchu,
odpovídajícího lokaci města. Sledování ostatních zemních zásah O při celkové rekonstrukci ulice
negati vní, pouze určen prOběh nedatované kamenné kanalizační stoky.
KOMP A: VS- NOVOVĚK (1 3.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 314.
LIT. ARŮ Praha 4469/96.

910 PLZEŇ, okr.Plzeň - město
NZ [152]
AKCE Nováček K. ( ZČM Plzeň); 1995 (18.-19.I V.); vertikálni řez.
LOKO Veleslavfnova ul. 7, čp.70.
PIAN 109/B/1; ZM10 12-33-16; koor. 418:163.
~ Jámou pro výtahovou šachtu na dvoře domu zničena část středohradištního objektu, mělce zahloubeného
do pravěké vrstvy.
KOMP A: STARŠÍ D.ŘÍMSKÁ ?; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 311; obi. vrstva.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 311; o~i. jáma. _
1!! Nováček K. 1996 (Raně středověké osfdlenf v areálu Nové Plzně, Sborník ZCM 13); ARU Praha NZ
4466/96, ZČM Plzeň NZ 389/95.
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ULOŽ

ZČM Plzeň.
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Kubková J. (ARŮ Praha); 1993 (3.-11.VI.); vertikální řez.
Ulice Komenského, Palackého, Lázeňská, Tovární, Moravská, Hejmanovická.
2/L/1; ZM10 23-32-19; koor. 312:361 317:360 320:365 325:368.
Archeologický dozor nad výkopy plynofikace podél historického jádra města bez

POČÁTKY, okr.Pelhřimov

NZ [915]

pravěkých

a

raně

středověkých nález~.

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 610-614; obj. vrstva;
nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 3784/93.
ULOŽ ARŮ Praha.
PODBOŘANSKÝ ROHOZEC, o.Nepomyšl, okr.Louny
[854]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (24.VIII.); vizuální pr6zkum/stavebně historický pr6zkum/povrchový sběr.
Hrad Křečov.
11/B/1; ZM10 11-24-05; koor. 210:352.
Stav hradu je setrvalý, bez rušivých zásah~ do terénní situace. Některá zdiva (vstup do klenuté
prostory věže, torso brány) byla částečně přespárována a dozděna či doskládána, přičemž provedenf
těchto úprav není nejšfastnější. Pokračuje zar~stání hradu špatně prostupným křovfm. Na svahu
předhradí (nároží strany proti jádru nad údolím) byl sběrem získán malý soubor keramiky 14.-15.stol.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.- poč. 16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 493; obj. věž (1), hradba (x),
d~ zděný (x), brána (2), příkop (x), val (x); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3880/95.
ULOŽ ARŮ Praha.
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913 PODBOŘANY, okr.Louny
[733]
AKCE Černá E. (ŮAPPSZČ Most); 1990 (23.V.); povrchový sběr.
LOKO Poloha 12. Ppč.1315.
PIAN 244/0/3; ZM10 12-11-17; koor. 395:017.
POZN Dne 23.5.1990 byla společně s J.Bubeníkem, Z.Smržem a P.Medunou prováděna obhlídka starších známých
nalezišf na k.ú.podbořany. Jižně od vrchu Rubína a SV od vrcholu Homole byla na výše uvedené parcele
zjištěna další lokalita (evidována jako'poloha 12). Koncentrace hradištní keramiky byla dosti
nápadná a byl odebrán vzorek pro bližší datování.
KOMP A: HRADIŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 363; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1568/95.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 35/90.
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PODBOŘANY, okr.Louny
Černá E. (ŮAPPSZČ Most);

[724]
1990; povrchový

sběr.

V partie vrchu Homole.
243/0/3; ZM10 12-11-17; koor. 318:040.
23.5.1990 byla společně s J.Bubeníkem, Z.Smržem a P.Medunou prováděna revize nalezišf na katastru
Podbořan. V poloze na východnfch partiích vrchu Homole, odkud jsou známy již starší nálezy získané
J.Bubeníkem, byl odebrán další vzorek keramiky.
KOMP A: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 352; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1569/95.
ULOZ ŮAPPSZČ Most, 34/90.
PODĚBRADY, okr.Nymburk
NZ [052]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1992; sondáž.
Zámek v Poděbradech.
1/B/1; ZM10 12-14-12; koor. 442:283.
Nálezová zpráva o výklizech klenebních zásyp~ v zaniklé části jižního křfdla hradu v Poděbradech.
A: VS-NOVOVĚK C13.-20.stol.); akt. sídlištnf; areál hrad; ~ 196; obj. věž (1), palác (3), brána
(2), d6m zděný (x), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 7534/94.
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PODĚBRADY,

okr.Nymburk
[318]
H. CM Poděbrady); 1993 (VIII.); orientačnf zjištěnf.
Zámek (menza).
1/B/1; ZM10 13-14-12; koor. 442:283.
Archeologický dozor při stavebnfch úpravách (zřízenf výtahu z menzy do vinárny), fotodokumentace.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál zámek; ~ 196; obj. dlážděnf, zdivo, vrstva; nál. hlfna zlomky cihel; keramika - dlaždice; kámen-stav. - opuka.
LIT. ARŮ Praha 3756/93.
Sedláčková

ULOŽ M Poděbrady, sine.
917 PODĚBRADY, okr.Nymburk
[751]
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (1.111.); vizuální průzkum.
LOKO Zámek nad pravým břehem Labe ve městě.
PIAN l/B/l; ZM10 13-14-12; koor. 442:283.
~ Vzhledem k dlouhé odmlce investora jsem provedl revisi stavu zámeckého areálu v Poděbradech. Žádné
nové zásahy do terénní situace nebyly pozorovány. Stavba v areálu divadla na předzámčí zustala
prakticky ve stavu zastiženém při poslední záchranné akci a objekt silně chátrá.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 196; obj. věž (1), palác (2), brána
(2), dUm zděný (X), příkop (x), val (x).
~ ARŮ Praha 1215/95.
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PODHRADÍ, okr.Chrudim
[343]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (24.V.); vizuální průzkum/stavebně historický průzkum.
Hrad Lichnice.
42/B/l; ZM10 13-41-24; koor. 429:014.
Na základě objednávky OŮ Chrudim byly konzultovány úpravy hradu prováděné v rámci hnutí
Brontosaurus. Tyto práce se omezovaly na úpravy nadzemních konstrukcí a nezasahovaly do terénní
situace. Do nadezděného vnějšího líce hlavní hradby vedle hlavní brány byly nevhodně zazděny
architektonické články nalezené ve vnitřních prostorách hradu. Pokračování tohoto zpusobu bylo
durazně nedoporučeno. Na místě byl za účasti pracovníka PŮ Pardubice ing.V.Medka konzultován a určen
postup prací na rok 1993, především úprav koruny zdiva části při štítové zdi, kde se potvrdila
chybná interpretace stratigrafie ve zdivech J.Frolíkem a J.Siglem.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 504; obj, věž (2), studna (1), dUm
zděný (X), brána (x), hradba (x), příkop (x), val (x).
hll Frolík J., Sigl J. 1993, 117-124 (CB 3); Durdík T. 1994 (CB 4); ARŮ Praha 1624/93.
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PODHRADÍ, okr.JiČín
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993; identifikace lokality.
Hrad Veliš.
63/B/l; ZM10 03-34-25; koor. 413:297.
A: VS-NOVOVĚK (14.-17.stol.)j akt. sídlIštní; areál hrad; n.v. 429; obj, hradba (x), dUm
příkop (x), val (x), bašta (x~tudna (1).
ARŮ Praha 3648/93.

[304]

zděný

(x),

920 PODHŮŘÍ, o.Vys.Pec, okr.Chomutov
[248]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1991; povrchový sběr.
LOKO Hovězí skály pod kopcem Jedlová.
PIAN 69/P/l; ZM10 02-33-03; koor. 157:247 162:222 155:211 144:208 124:216 128:225 130:232.
POZN Student K.Nováček provedl pruzkum se sběrem keramiky pod kopcem Jedlová, k.ú.Podhůří, kde jsem v
letech 1973-1978 prováděl výzkum lokality. Na 5 místech sebral velice silně zvětralé střepy keramiky
štítarské. Místo 1: střepy; místo 2: 10 střepu a 1 okrajový z amfory; místo 3: 25 zlomků; místo 4:
13 střepu; místo 5: 8 střepů a žel.předmět. Průzkum pouze potvrdil předchozí zjištění.
KOMP A: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 615-675; nál. keramika - zlomky
(xx); železo.
LIT. ARŮ Praha 1561/95.
ŮAPPSZČ Most.
ZAPS Koutecký D.

ULOZ
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PODKOST, okr.JiČín
[739]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (12.VI.); vizuální průzkum.
Hrad Kost.
7/B/l; ZM10 03-34-13; koor. 090:361.
Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásahů.
A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 280; obj, věž (2), palác (x), kaple
(1), m.zpracov. (1), věžice (1), brána (x), dUm zděný (x), hradba (x), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 2900/95.
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PODOLÍ I, okr.Písek
[724]
Kálal J. (Podolí I); 1991-1993; pruzkum detektorem kovu.
Pole Na borovici, mezi silnicí do Podolí a Olešné.
127/0/3; ZM10 22-41-05; koor. 230:325.
Část bronzové jehlice s dutou šikmo provrtanou hlavicí, zdobená na krčku a patrně s tordovanou
jehlou. Snad z téže lokality, zcela určitě z katastru Podolí I, pochází polovina bronzového náramku
mohylové kultury střední doby bronzové, nalezená rovně! detektorem kovů.
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KOMP A: STARŠí D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; ~ 414; nál. bronz - zlomek jehlice.
B: K.MOHYLOVÁ D. BRONZOVÉ; akt. ojedinělý nález; ~ 414; nál. bronz - zlomek náramku.
LIT. ARÚ Praha 1160/95.
ULOZ M Písek, inv.č. 11418, př.č. 361/94.
ZAPS Frohlich J.
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PODOLÍ I., okr.Písek
[921]
Frohlich J. (M Písek); 1994; povrchový sběr.
V lese na pravém břehu Budovického potoka.
155/0/2; ZM10 22-41-05; koor. 229:297.
A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 416; nál. keramika - zlomky (xx).
ARÚ Praha 2940/95.
---M Písek, 509/94.
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[854]

PODOLÍ I., okr.Písek
Frohlich J. (M Písek); 1995; vizuální prfizkum.
V lese Petrfiv vrch, 500 m Z od myslivny.
32/0/2; ZM10 22-23-25; koor. 275:050.
Mohyly jsou patrně totožné s mohylami publikovanými J.L.Píčem, Starožitnosti
156.
KOMP A: PRAVĚK; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 480; obj. mohyla (3).
LIT. ARÚ Praha 5528/95.
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PODOLÍ I., okr.Písek
Frohlich J. (M Písek); 1995; povrchový sběr/sondáž.
1,8 km Z od Podolí, JZ svah Petrova vrchu.
31/0/2; ZM10 22-23-25; koor. 195:010.
Pozfistatky zaniklé středověké vesnice Lhota. Zbytky usedlostí, zaniklé
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 420-426;
(7), sklep (1), studna (1); nál. keramika - zlomky (xxx); keram.tech.
nfiž; mazanice - zlomky (x).
LIT Frohlich J. 1996 (Dvě zaniklé středověké vesnice ve středním Povltaví,
ULOŽ M Písek, A 11580-11584.

země české,

d.1, sv.2,

[858]

cesty, studánka atd.
obj. dfim zděný (8), cesta
- zlomek kachle; železo MaVP); ARÚ Praha 5526/95.

926 PODVEKY, okr.Kutná Hora
[135]
AKCE Šumberová R. (ARÚ Praha); 1995; vertikální řez.
LOKO V okraj obce, podél komunikací, ppč.744/2 a 50/1.
PiAN 19/L/2; ZM10 13-34-06; koor. 021:186 038:180.
POZN Zahuštění TS,VN,KNN, výkopy podél komunikací do hl.cca 40 cm, jílovité, místy skalnaté podloží,
- - minimální pfidní pokryv.
KaMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 475-480.
LIT. ARÚ Praha 2753/95.
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POHOŘÍ,

okr.Praha-západ
[714]
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993; vi zuální prfizkum/povrchový sbě r.
Tvrz u myslivny Turyň.
75/0/2; ZM10 12-42-23; koor. 431:044.
Revizní prfizkum stavu lokality. Sběr při patě východního svahu vnitřního tělesa tvrziště, 13
keramických zlomkfi z 15.stol. Jde o první datovatelné nálezy z tvrze, jejíž existence není zachycena
v písemných pramenech.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 330; nál. keramika - 13 zlomkO.
LIT. ARÚ Praha 819/95.
ULOZ NM Praha, H2 132518-132520.
ZAPS Brych V.
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POLÁKY, okr .Chomutov
NZ [115]
Torok J. ( JČM České Budějovice); 1992 (XI.); povrchový sběr.
J břeh vodní nádrže Nechranice.
236/0/3; ZM10 12-11-06; koor. 333:341.
Naleziště se nachází na jižním břehu Nechranické přehrady. Jde o ojedinělý nález, který pochází ze
zaplavovaného pásma při zvýšení hladiny vodní nádrže.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; ~ 270; nál. kámen - nátepní destička.
ARÚ Praha NZ 3727/93.
ULOi M Žatec, sine.
ZAPS Turek J.
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929 POLIČANY, okr,Kutná Hora
NZ [947]
AKCE Valentová J. (M Kolín); 1993 (III.-XII.); vertikální řez.
~ Vodovodní rýha od stanice úpravny vody u Sv.Trojice k Malešovu, část JZ od Poličan.
PIAN 202/L/1; ZM10 13-32-19; koor. 382:087 404:107 416:119 423:128 420:161 422:161 424:172 428:182.
POZN Archeologický dohled při rýze pro vodovod přes k.ú.Kutná Hora, Bylany, Poličany, Malešov. Na
k.ú.Poličany zcela negativní, rýha vedena v čisté spraši.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n,v. 265-313.
LIT. ARŮ Praha NZ 2047/94. - 930 POMEZÍ, okr.Jindřichav Hradec
NZ [756]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1992; jiný druh evidence.
LOKO Hrad Landštejn.
PIAN 4/B/1; ZM10 23-34'24; koor, 249:010.
POZN Nálezová zpráva o historické fotodokumentaci hradu Landštejna v majetku Karla Veselého.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 652; obj. věž (3), kaple (1), brána
(4), palác (4), hradba (x), bašta (x), studna (1), dům zděný (X), příkop (x), val (x), parkán (x).
~ ARÚ Praha NZ 7007/94.
POMEZÍ, o.Staré Město p.Landštejnem, okr.Jindřich~v Hradec
[915]
p, (JČM České Budějovice); 1993; orientační zjištěnf/vertikální řez/sondáž.
Hrad Landštejn (Z, S a V parkán).
26/B/1; ZM10 23-34-24; koor. 247:008.
A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 646; obj. jáma (xx), vrstva (xx),
hradba (1); nál. keramika - zlomky (xxx); železo - militária - šipky, lamely brnění (xx); kosti
zv. - zlomky (xx); kost - zlomky předmět~ (x).
LIT. ARŮ Praha 960/95, NZ 163/93, NZ 171/93, NZ 202/93, NZ 219/93, NZ 353/93.
ULOŽ PŮ ČB, dep. Landštejn.
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Břicháček

POMEZÍ, o.Staré Město p.Landštejnem, okr.Jindřich~v Hradec
[052]
P. (JČM České Budějovice); 1994; vertikální řez.
Elektrifikace obce.
25/0/2; ZM10 23-34-24; koor. 217:013.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 606; obj. jáma (8), vrstva, chata zahl.
(2), pec (1); nál. keramika - zlomky (xx); železo - šipky (x).
LIT. ARŮ Praha 979/95.
ULOŽ PŮ ČB, dep. Landštejn.
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POMEZÍ, o.Staré Město p.Landštejnem, okr.Jindřichav Hradec
[123]
P. (JČM České Budějovice); 1994; vertikální řez/plošný odkryv.
Hrad Landštejn, sondáž vnějšího příkopu a přístavku u donjonu.
4/0/2; ZM10 23-34-24; koor. 249:010.
A: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 652; obj. vrstva, dlážděnf,
zdivo, příkop; nál. keramika :-zlomky (xxx), zlomky kachlO; železo - hřeby, militária (xx);
stříbro - zlomky zrcadla (x), špendlíky; bronz - knižní kování, náprstky, špendlíky (xx); kov mince (x); kosti zv. - (xx).
LIT. ARŮ Praha 976/95.
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POPOVICE, okr.JiČín
[900]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (5.IV., 9.VIII.); povrchový sběr.
Jižnf rameno nájezdu na silničním obchvatu Jičín.
94/P/2; ZM10 03-43-21; koor. 289:354 292:350 300:359 297:367.
A: NEOLIT NEURČ .; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 270-274; nál. kámen-ši - čepel ?
B: VRCHOLNÝ ST ŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sfdliště rovinné; n.v. 270-274; nál. keramika zlomky (x).
C: NOVOVĚK 1; akt. sídlištnf; areál sídliště rovinné; ~ 270-274; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 596/95.
ULOi M Jičín, 58/94, 10/94.
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POPOVICE, okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (24.III.-5.V.); vertikální řez.
Kanalizace od S okraje obce podél silnice do Jičfna, pod silničním obchvatem do
95/L/2; ZM10 03-43-21; koor. 285:359 319:315.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 270-278.
ARŮ Praha 1874/95.
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[856]
sběrače ČOV JiČfn.
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POSTOLOPRTY, okr.Louny
[221]
Pleinerová I. (ARŮ Praha); 1992 (20.VIII.); orientační zjištění.
Traf Seník (Heuschuppe), pískovna státního statku.
68/B/1; ZM10 12-12-02; koor. 096:200.
Orientační vzorkování skryté plochy pískovny s výskytem hro~ z období stěhování národ~. Výzkum
předán ARŮ Most (Z.Smrž, P.Meduna).
~ A: D.STĚHOVÁNÍ NÁRODU; akt. pohřební; areál kultovní areál; n.v. 185; obj. hrob-kostrový (xx); nál.
kosti lid. - (xx); dřevo; kámen.
~ ARŮ Praha 2802/93.
937
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LIT.

UlOl
ZAPS

POSTOLOPRTY, okr.Louny
[923]
Meduna P.,Smrž Z. (ARŮ Most); 1992; geofyzikální pruzkum/povrchový sběr/plošný odkryv.
Traf Seník, pískovna státního statku Postoloprty, V od obce.
68/B/1; ZM10 12-12-02; koor. 096:200.
Na skryté ploše zachycena 2 pohřebiště, z doby stěhování národu a z mladohradištního období. Na
ploše bylo provedeno zkušební magnetometrické měření (R.Křivánek, 27.8.1992).
A: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. intruze; n.v. 185; nál. keramika - zlomky (x).
C: D.STĚHOVÁNÍ NÁRODU (konec 5.-1.p~6.stol~akt. pohřební; areál samostatný; ~ 185; obi.
hrob (6); nál. keramika - 4 nádoby; kov - pinzeta; železo - 2 hroty oštěpů, 1 n~ž; dřevo - pouzdro;
kosti lid. - (xx).
B: PRAVĚK; akt. intruze; ~ 185; obj. jáma (2).
O: HRADiŠTNÍ OBD. (pol. 10.- poč. 12.stol.); akt. pohřební; areál samostatný; ~ 185; obj. hrob
(20); nál. dřevo - obložení hrobu; kámen - (x): kosti lid. - (xx); stříbro - 2 záušnice.
E: NOVOVĚK 2: n.v. 185; obj. jáma (1).
ARŮ Praha 3537/92, 2855/92.
ÚAPPSZČ Most, 91/92.
Meduna P.

POTĚHY, okr.Kutná Hora
Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995; orientační zjištění.
Areál zemědělského obchodního družstva, středisko Potěhy.
26/P/2; ZM10 13-43-02; koor. 219:323 220:318 208:315 207:320.
Budování linky na příjem, ošetřování a skladování zrna. Kontrola
hloubka 100-600 cm, 0-30 cm ornice, podtoží spraš.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 294-296.
LIT. ARŮ Praha 4300/95.
--
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výkop~

pro nádrže a základové pasy,
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POZORKA, okr. Tachov
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (13.111.); vizuální pruzkum.
Na levém břehu Ůhlavky, na svahu k Z, cca 300 m od zříceniny mlýna.
90/L/2; ZM10 11-44-21; koor. 036:206 055:204.
~ Zaměřeny jednoduché větvené zbytky úvoz~. Hloubka 0,3-0,5 m. Předpokládána souvislost s
tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 404-420; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1812/94, ZČM Plzeň 390/93.

[759]

pr~během
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POZORKA, okr.Tachov
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (7.111.); vizuální pruzkum.
V od budovy lesní správy, v lese po obou stranách silnice Nýřany - Kladruby.
91/L/2; ZM10 11-44-21; koor. 083:146 095:145 111:140 121:141.
Zaměřeny větvené úvozy značně porušené probíhající silnicí, hloubka cca 0,5 m, v
sněhová pokrývka. Předpokládána souvislost s pr~během tzv.Norimberské stezky.
A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 410-440; obj. cesta.
ARŮ Praha 1810/94, ZČM Plzeň 379/93.

941
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POZORKA, okr.Tachov
NZ [208]
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (4.V.-14.VII., 30.X.-3.XI.); geofyzikální pruzkum/stavebně historický
pruzkum/sondáž: anal. antropologická, chemická, osteologická.
Klášter Kladruby, prostor mezi chórem kostela a budovou staré prelatury.
105/B/1: ZM10 11-44-21; koor. 057:148.
Komplexní výzkum kláštera, vyvolaný rekonstrukcí, bude prováděn v několika etapách do roku 2000. V
prvé sezóně zahájena geofyzikální prospekce, zejména v interiéru a okolí klášterní baziliky (získány
indicie zaniklé zástavby v západním a SZ sousedství kostela a ověřován pUdorys jeho románského
závěru), dokumentovány románské stavební články v jižní zdi boční lodi kostela (okna lodi a otisky
klenebních čel ambitové chodby) a provedena sondáž mezi starou prelaturou a závěrem kaple Všech
svatých, poskytující základní představu o stratigrafickém vývoji plochy (základní horizonty: 1 nedatovaná propálená plocha (pec ?), 2 - laický kostrový hřbitov, 3 - dvojice SJ románských zdí či

~
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době pr~zkumu

místy

podezdívek, 4 - relikty dřevěných staveb a navážky, ojedinělé hroby, 5 - zděná vápenná jáma,
propálenou navážkou s hojnými artefakty, spojováno s výstavbou staré prelatury (1664-70) a
následnou úpravou povrchu s drenáží, 6 - úpravy povrchu, navážky a stavby 19.-20.století).
KOMP A: VS- NOVOVĚK (12 .-20.stol.): akt. sídlištní-výrobní-pohřební: areál klášter: ~ 406.
LIT. ARŮ Praha NZ 4450/96, ZČM Plzeň NZ 142/96.
vyplněná

PRAHA - BĚCHOVICE, obY.Praha 9
Král K. (MM Praha): 1994 (20.VII.): vertikální řez.
U V strany pozemku s čističkou odpadních vod pro výzkumné ústavy ppč.94/1.
244/0/2: ZM10 12-24-20: koor. 130:048.
Zjištění v řezu kanalisace - přesně nedefinovatelný objekt v tmavých náplavových vrstvách
Blatovského potoka.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ.: akt. sídlištní: ~ 236: obj. jáma (1): nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1063/95.
illiiZ MM Praha.
ZAPS Kostka M.
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PRAHA - BRANÍK, obY.Praha 4
L. (Archaia): 1995: vertikální řez.
Mikuleckého ul.
133/L/l: ZM10 12-42-02: koor. 257:212 280:217.
Plynofikace hotelu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 244-252.
ARŮ Praha 2746/96.

[534]
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PRAHA - BRANÍK, obY.Praha 4
L. (Archaia): 1995: orientační zjištění.
Údolní ul. 1.
134/0/2: ZM10 12-42-02: koor. 150:200.
Dostavba hal v areálu pivovaru.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 202.
ARÚ Praha 2760/96.
--

[531]
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PRAHA - BRANÍK, obv.Praha 4
L. (Archaia): 1995: vertikální řez.
Ul. Machovcova, Skaláku.
.
135/L/1: ZM10 12-42-02: koor. 230:216 252:221 255:213.
Rekonstrukce plynovodu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 214-222.
ARÚ Praha 2747/96.
--

[306]
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Dvořák

Dvořák

946 PRAHA - BŘEVNOV, obv.Praha 6
[2571
AKCE Dragoun Zd. (PÚPP Praha): 1993 (4.VI.): vertikální řez.
LOKa Břevnovský klášter, ppč.2, západní rajský dvůr.
PIAN 207/B/1: ZM10 12-24-16: koor. 246:058.
~ Při výkopu inženýrských sítí bylo zachyceno zdivo severní obvodové zdi gotického rajského dvora a
jeho první opěrák od západu. Výkop profal i gotickou zea mezi severním ramenem ambitu a severním
křídlem kláštera. Pod ambitem probíhal ve směru v-z trativod tvořený polohou jemného žlutého písku
mezi dvěma řadami cihel formátu 28x13x8 cm. Všechny tyto nálezy porušovaly nevýrazný pravěký
horizont.
~ A: PRAVĚK: akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 325: obj. vrstva (1): nál. keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.): akt. kultovní: areál klášter: ~ 325: obi. zdivo (2): nál.
keram.stav. - zlomky prejzu (x): kámen - zlomky archit.článku (x).
LIT. ARÚ Praha 3593/94.
UlOZ PÚPP Praha, 23/93, č.sáčků 1-4.
PRAHA - BŘEVNOV, obv.Praha 6
Bureš M. (Archaia): 1995 (V.-VIII.): vertikální řez.
Ul. Na Petynce.
.
309/l/1: ZM10 12-24-16: koor. 326:089 364:099.
~ Dohled při výkopu pro rekonstrukce NTl plynovodu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJI ŠTĚNÍ : ~ neude
liT. ARŮ Praha 2804/96.
947
AKCE
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PRAHA - BUBENEČ, obv.Praha 6
[329]
Kostka M. (MM Praha); 1993 (22.111.-1.IV.); vertikální řez.
Ul. Charlese de Gaulla, před čp.465/5, 1069/20, 816/22, 915/27, 914/25 a v ústí Mongolské ulice.
206/L/1; ZM10 12-24-17; koor. 072:288 075:280.
Ve výkopech pro plynové potrubí zjištěno v řezech 11 pravěkých objektB.
A: KNovízSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 207-209; obj. Jama (9), vrstva (1);
nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv.; kámen - 1 artefakt, valoun; mazanice.
LIT. ARÚ Praha 552/94.
UlOi MM Praha, sine.
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949 PRAHA - BUBENEČ, obv.Praha 6
[804]
AKCE Kostka M. (MM Praha); 1994 (IV.); orientační zjištění/vertikální řez.
LOKO Ul. Ve struhách, ppč.1538 u V stěny domu čp.1057/b/, mezi zadní budovou a ulicí.
PiAN 247/B/1; ZM10 12-24-17; koor. 086:317.
POZN Při stavbě kanalisace a rekonstrukci budovy byl z větší části zničen zbytek p&vodní úrovně terénu v
ulici. Několik zachycených objektB bylo součástí rozsáhlého osídlení zkoumaného v tomto prostoru od
začátku století. Jde o tzv.Hoyermannovy pozemky, v tomto případě naproti Hoyermannově vile.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní: n.v. 197: nál. keramika - zlomky (x).
---- B: K.MOHYLOVÁ O.BRONZOVÉ; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 197: obj, jáma (2): nál. keramika zlomky (xx).
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 197; obj. jáma (2): nál. keramika - zlomky
(xx).
O: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; ~ 197: nál. keramika - zlomky (xx).
E: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 197; obj. chata zahl. (1): nál. keramika zlomky (xx).
F: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; ~ 197: nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (xx).
1!! Fridrichová M. 1982, 17 (ArchPrag 3): Jansová L. 1933, 89 (PA 39); Jansová L. 1931, 63 (Zprávy AŮ
4); Jíra J. A. 1923, 10 (OP 2); ARŮ Praha 1072/95, NZ 980/33, NZ 742/34, NZ 1064/47, NZ 1184/54.
ULOŽ MM Praha.
BUBENEČ, obv.Praha 6
[713]
J. (PÚPP Praha); 1995 (III.-IV.); plošný odkryv.
Gotthardská ul. čp.27, ppč.79 a 77.
265/B/1; ZM10 12-24-17; koor. 150:271.
Dohled při bagrování velké plochy pro základy a sklepy novostavby na místě Zbořeného čp.27. PBvodní
terény odstraněny již při výstavbě objektu a zahrady u čp.27 počátkem minulého století. Bagrováním
zastiženy základová zdiva a sklepy novověkých domB a studna. Hlouběji dokumentován sklon skalního
podloží, štěrkopískové sedimenty patří buď veltruské terase nebo pleistocénní fázi vývoje
bubenečského potoka. Dokumentováno též překládání koryta tohoto vltavského přítoku.
KOMP A: NOVOVĚK (základy a sklepy 1810); akt. sídlištní; areál město: ~ 189-194; obj. sklep ex),
zdivo (xx), studna (1).
LIT. ARŮ Praha 2355/96.

950
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA Zavřel

951 PRAHA - BUBENEČ, obv.praha 6
[701]
AKCE Kostka M. (MM Praha); 1995 (VI.-VII.); vertikální řez.
LOKO Juarezova ul., ppč.1257 a 1258.
PiAN 267/0/1; ZM10 12'24-17; koor. 111:293.
POZN Dokumentace a vzorkování řez~ objekty v základových vkopech novostavby domu.
KaMP A: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 200; obj. jáma, chata: nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1297/96.
UlOi MM Praha.
952 PRAHA - BUBENEČ, obv.Praha 6
AKCE Kostka M. (MM Praha); 1995; vertikální řez.
LOKO Juarezova ul., ppč.2098 v úseku od domu čp.425 k čp.427 a na nároží s Českomalínskou ul. před

[704]

čp.591.

PIAN 266/L/1: ZM10 12-24-17; koor. 101:303 108:297.
POZN Dokumentace a vzorkování ve výkopu pro kabel. Vzhledem k šířce pr~kopu a již mnohokrát porušené
situaci nelze přesně stanovit zda šlo o sídlištní vrstvy či větší objekty. V neporušených místech
nálezy pod recentními násypy v hloubce 80-100 cm.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 196-198: obj. vrstva, hliník: nál.
keramika - zlomky (x).
B: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 196-198: obj. vrstva (x): nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky ex).
LIT. ARŮ Praha 1296/96.
UlOi MM Praha.

185

PRAHA - ČAKOVICE, obv.Praha 9
[242]
Smejtek L. (Archaia); 1994; vertikální řez; anal. osteologická.
Náhodně objevené objekty na trase výstavby tepelného přivaděče Mělník - Praha.
312/0/2; ZM10 12-24-13; koor. 353:358.
Vzorkování a dokumentace poz~statk~ zahloubených objekt~ ve stěně déle otevřeného výkopu. Vzdálenost
krajních bod~ objekt~, zachycených na řezu, byla zhruba 12 m.
KOMP A: O.LATÉNSKÁ (la.c2-la.d1); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 256; obj. jáma (4); nál. keramika
- zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); kost - 1 šídlo.
LIT. ARÚ Praha 2681/96.
ULOZ Archaia.
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954 PRAHA - ČAKOVICE, obv.Praha 9
[119]
AKCE Kostka M. (MM Praha); 1994 (V.-VII.); vertikální řez.
LOKO Ul. Třtinová, Schoellerova, Dr.Marodyho, Otavská, Nám. 25.března, ul. Jizerská, Něvská. Dále viz
pozn.
PIAN 256/L/1; ZM10 12-24-09; koor. 005:058 003:040 002:024 011:023 011:013 030:011.
POZN Ppč.1464, 1454, 1558, 1559, 1548. Dokumentace a vzorkování objekt~ v síti dálkového výkopu pro teplovod.
KOMP B: KNOVÍZSKÁ K.; akt ..sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 263/B, 004:005; ~ 250; obj. jáma
zásobní (1); nál. keramika - zlomky (x).
C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 258/L, 003:040 002:024; n.v. 250;
obj. jáma zásobní (3); nál. keramika - zlomky (x): kámen-dž - 2 zlomky.
O: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 259/L, 011:023 011:013; n.v. 255-257;
obj. jáma (30); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx).
E: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 262/B, 014:037; ~ 255; obj. vrstva
(2).

F: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 261/L, 002:024 011:023; ~ 252-254;
obj. jáma (11); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); mazanice - zlomky (x); kámen brousek.
G: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 260/L, 011:013 030:011; n.v. 257;
obj. jáma (14); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); bronz - 1 prsten.
A: ŠT ÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 257/B, 005:058; ~ 247; obj. jáma
zásobní (2); nál. keramika - zlomky (xx).
H: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ; ak t . sídlištní; pian 258/L, 003:040 002:024; ~ 250; nál. keramika zlomky (x).
bll Borkovský I. 1942, 87 (Zprávy památkové·péče 6); ARÚ Praha 1067/95, NZ 4819/41, NZ 7865/47, NZ
4886/49, NZ 972/52, MM Praha NZ 533/49.
ULOŽ MM Praha.
PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[315]
Kostka M. (MM Praha); 1993 (IX.); vertikální řez.
Kokořínská ul. (v úseku od ul. U Prefy k ul. Karoliny Kučerové).
202/L/1; ZM10 12-24-13; koor. 208:355 203:357 197:359 195:360.
Ve výkopech pro kanalizaci zjištěn v řezech v ul.Kokořínské 21 pravěký objekt.
A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; pian 203/B, 205:356; ~ 275; obj. hrob-kostrový
(1); nál. kosti lid.; keramika - mísa a hrnek.
LIT. ARÚ Praha 554/94.
ULOZ MM Praha, sine.
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PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[338]
Kostka M. (MM Praha); 1993 (5.IV.-9.VII.); plošný odkryv.
Ppč.1622. V, Z a JZ od ukončení ul. Řepné, mezi touto ulicí a radiálou Praha - Zdiby.
205/L/1; ZM10 12-24-08; koor. 303:054 286:051 210:038.
Předstihový výzkum při úpravě Mratínského potoka. Pruh skrývky o šířce asi 40 m vedl od křížení
radiály Praha-Zdiby s Mratínským potokem k Červenému mlýnu, přes pole kolem zahrádek.
A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště rovinné; n.v. 250-251; obj.
chata zahl. (x), hliník (1), jáma (x), pohřeb-kostrový (1); nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby
(x); mazanice - zlomky; kosti zv.; kámen-bn - 1 sekera.
B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 250-251; obj. pohřeb-kostrový (15); nál.
kosti lid.; keramika - nádoby (xx); bronz - náušnice (x); měa - náušnice (x); kost.
e: O.ŘÍMSKÁ (ri.a-b); akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště rovinné; ~ 250-251; obj. chata
zahl. (11), hliník (3), jáma (xx), pec-hutnická-železo (5), stavba k~l. (7); nál. keramika zlomky (xxx), přesleny (x); mazanice - zlomky; kosti zv.; paroh; uhlíky; bronz - 2 jehlice,
náramek; železo - struska.
bll Vaněk J. 1973, 120 (Výzkumy v Čechách 1970); Kovářík J. 1988, 178 (ArchPrag 9); Kovářík J. 1989,
282 (ArchPrag 10); ARÚ Praha 555/94.
ULOŽ MM Praha, sine.
956
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----KOMP

1M

PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[307]
Kostka M. (MM Praha); 1993 (IX.); vertikální řez.
Prácheňská ul. (od křižovatky s Kokořínskou).
204/L/1; ZM10 12-24-13; koor. 201:351 203:356.
Ve výkopech pro kanalizaci zjištěna v řezech v ulici Prácheňské mohutná sídlištní vrstva.
A: KNovízSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 274-276; obj. jáma (20), souvrství;
nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv.; kámen-ši.
LIT. ARŮ Praha 554/94.
ULOŽ MM Praha, sine.
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PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[024]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (VII.); vertikální řez.
Stavba domu na ppč.675 a 676 v ul. Ke kinu čp.159.
237/0/1; ZM10 12-24-13; koor. 190:350.
Dokumentace a vzorkování řady objekt~ v základech domu. Nálezy v ploše doplňují rozsah knovízského
sídliště zjištěného v Kokořínské a Osinalické ulici.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 278; obj. jáma zásobní (x); nál. keramika zlomky (xx); mazanice - .zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 1073/95, MM Praha NZ 811/76.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[905]
Kostka M. (MM Praha); 1994; vertikální řez.
Ul. Čenkovská, Brigádnická, Myslivecká a Šenovská, ppč.761, 788, 734, 65.
238/L/l; ZM10 12-24-13; koor. 155:358 161:361 164:354 153:350 154:346.
Dokumentace a vzorkování objekt~ zjištěných v síti řez~ při stavbě kanalisace. Objekty v Čenkovské
ul. dosahovaly mimořádných rozměr~ a hloubky až 3 m. Pian 239: ul.Čenkovská. Pian 240:
ul.Brigádnická. Pian 241: ul.Myslivecká. Pian 242: ul.Šenovská.
KOMP A: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 239/L, 161:353 156:351; ~ 280; obj. jáma
(3); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
B: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 240/B, 154:346; n.v. 282; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (xx).
C: BYLANSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; pian 241/B, 163:3~8; ~ 277; obj. jáma (2); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
O: BYLANSKÁ K.; akt. sídLištní; areál sídliště; pian 242/B, 155:358; n.v. 280; obj. jáma (3), chata
zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zLomky (x).
1Ll Vaněk J. 197~30 (Výzkumy v Čechách 1969); ARÚ Praha 1069/95, MM Praha NZ 811/76.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[658]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (1.-111.); sff vertikálních řezu.
Ul. U Prefy a Osinalická ppč.627, 657.
235/B/1; ZM10 12-24-13; koor. 208:351.
Dokumentace a vzorkování objektu zjištěných v řezech při stavbě kanalisace. V J části ul. Osinalické
byly některé objekty překryty mohutnou splachovou vrstvou (i ta obsahovala nálezy) a několik objekt~
bylo zapuštěno do ní.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 274; obj. jáma (1); nál. keramika - zLomky
(x); mazanice - zlomky (x).
B: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areáL sídliště; pian 236/L, 197:359 191:349; ~ 276-278; obj.
jáma zásobní (18); náL. keramika - zlomky (xxx), 1 zlomek podstavce; kosti zv. - zlomky (xx),
šídlo; mazanice - zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx) •
.hl! 1931, 61 (Zprávy AÚ 4); Spurný V. 1948, 19 (PA 43); Vaněk J. 1972, 130-132 (Výzkumy v Čechách
1969); ARŮ Praha 1070/95, NZ 2342/41, NZ 1060/54, MM Praha NZ 811/76.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - ĎÁBLICE, obv.Praha 8
[953]
Kostka M. (MM Praha); 1995 (14.VIII.-12.IX.); pLošný odkryv.
Ppč.1729/1, vpravo (V) od Cínovecké ul., J před křížením s uL. Kosteleckou.
275/P/1; ZM10 12-24-13; koor. 276:373 281:373 283:360 278:360.
Pro stavbu benzinové stanice skryta plocha asi 50x130 m v pruhu podél silnice. Skrývka ornice do
hloubky 40 až 60 cm, poté objekty. Ve zdejších polykulturnfch situacích se sídliště při povrchovém
sběru výrazněji neodlišovalo. Objekty ze značné části odorány - tenká vrstva ornice a intenzivní
orba. Pruh o šířce 10 m u silnice již zničen při stavbě.
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 252-255; obj. jáma (7);
nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
B: O.LATÉNSKÁ (la.b-d); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 252-255; obj. jáma, hliník,
chata; nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); kámen - 1 drtidlo; mazanice - zlomky
(xxx).
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C: O.LATÉNSKÁ-O.ŘÍMSKÁ; ~ výrobní: areál sídliště rovinné; ~ 252-255; obj. pec-železo (2):
nál. struska.
bl! 1988, 178 (ArchPrag 9): 1989, 282 (ArchPrag 10): ARÚ Praha 1301/96.
ULOŽ MM Praha.
PRAHA - ĎÁBLICE. obv.Praha 8
[939]
Kostka M. (MM Praha): 1995 (VIII.): sondáž.
Ppč.41, zadní trakt školy v ul. U parkánu, při ulici Na terase.
274/0/1: ZM10 12-24-13: koor. 201:371.
Zjišfovací sondáž před záchranným výzkumem. 3 sondy o šířce 70 cm vyhloubeny napříč parcelou až na
podloží. Objekty nezachyceny, nálezy v několika úrovních.
~ A: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ: akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 270; obj. vrstva (1): nál.
keramika· zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; ~ 270; obj. vrstva (1); nál. keramika - 1 nádoba.
liT. ARÚ Praha 1300/96.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - DOLNÍ CHABRY, obv.Praha 8
[706]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (VI.); vertikální řez/sondáž.
Údlická ul., ppč.581.
250/0/1; ZM10 12-24-12; koor. 417:354.
Záchranný výzkum na stavbě nového domu. Při bagrování základ~ patrně zničeno několik objektO (snad
pece). Vyrovnání prudce svažitého terénu před stavbou odhalilo objekty překryté podložím v hl.1-3 m.
Uprostřed parcely zjištěna neidentifikovaná deprese. Část objekt~ dokumentována v řezech, část
vybrána v ploše. Ve sběrovém materiálu převaŽUje středověká keramika (14.stol.).
KOMP A: MLADŠí D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní: areál sfdliště rovinné: ~ 282: obj. jáma (x): nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
B: D.ŘÍMSKÁ-D.STĚHOV.NÁRODU: akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 282; obj. hrob-kostrový (1):
nál. keramika - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 282; obi. jáma
zásobní (3); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); mazanice - zlomky (x); kámen brousek; železo - 1 hřeb: kůže: uhlíky.
bl! Vaněk J. 1973, 120 (Výzkumy v Čechách 1970): ARÚ Praha 1068/95.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - DOLNÍ CHABRY, abv.Praha 8
[732]
Kostka M. (MM Praha): 1994 (4.VIII.): sondáž.
Ul. V Americe, ppč.553.
249/B/1; ZM10 12-24-12; koor. 394:372.
Přibližně uprostřed parcely zjištěn objekt v řezu kanalisace. Objekt byl vybrán v ploše, nebo! na
stavbě j iž byla provedena předběžná skrývka ornice. P~odní úroveň terénu už byla nezjistitelná.
KOMP A: STARŠ í D.STĚHOVÁNÍ NÁRODU; akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 270; obj. jáma (1): nál.
keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx).
LIT Dragoun Z., Tryml M. 1984, 331 (ArchPrag 5/2): Ra'taj J. 1953, 30-32 (AR 5): ARÚ Praha 1071/95.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - DOLNÍ CHABRY. abv.Praha 8
[552]
Kostka M. (MM Praha); 1995 (XI.): orientační zjištění.
Bolebořská ul., parcela mezi čp.493 a 494.
268/B/1: ZM10 12-24-12; koor. 432:379.
Při stavbě nového domu narušena základovými vkopy kulturní vrstva v hloubce asi 50-60 cm. Objekty
pod vrstvou nezjištěny.
A: KNOVÍZSKÁ K.: akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 281: obj. vrstva (1): nál. keramika zlomky (xx).
bl! Slabina M. 1968, 126 (BZO 1967): ARÚ Praha 1302/96.
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PRAHA - DOLNÍ CHABRY, obv.Praha 8
[542]
Kostka M. (MM Praha): 1995 (1.-111.); sondáž.
Ppč.553, mezi ulicemi V Americe a U rybníčka.
270/L/1: ZM10 12-24-12; koor. 389:373 398:374.
V řezech kanalizace zachyceny celkem 4 objekty, z toho 3 vybrány vcelku z plochy, 1 v ponlcené
situaci sondován. Jednotlivé objekty ve značné vzdálenosti od sebe, velmi nekvalitní skrývka ornice
mezi nimi neodhalila žádné další nálezy. P~odní úroveň terénu již nezjistitelná. Dva laténské
objekty asi 120 m od sebe, s převýšením cca 10 m.
~ A: O.LATÉNSKÁ B-D: akt. sídlištní: areál sídliště; pian 269/L, 398:374 391:365: ~ 268-278: obj.
chata (2) : nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx): železo - 1 nOž.
B: D.ŘÍMSKÁ C (4.stol.): akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 268; obj. jáma (2): nál. keramika 188

zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx).

bl! Dragoun Z., Tryml M. 1984, 331 (ArchPrag 5/2); Rataj J. 1953, 30-32 (AR 5);

ARŮ

Praha 1303/96.

967 PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY, obv.praha 10
Smejtek L. (Archaia); 1994-1995; orientační zjištění.
LOKO Výstavba rodinných a činžovních domB.
PIAN 335/P/2; ZM10 12-24-24; koor. 236:129 262:120 274:101 251:097.
KOHP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n~58-265.
LIT. ARŮ Praha 2717/96.
--

[724]

PRAHA - DOLNÍ POČERNICE, obv.Praha 9
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Národních hrdin~.
323/0/2; ZM10 12-24-19; koor. 377:044.
Výkopy pro základové patky haly autoservisu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 243.
~ ARŮ Praha 2787/96.
ZAPS Břeň D.

[600]

~
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Dvořák

PRAHA - DUBEČ, obv.Praha 10
[126]
Turek J. (ARŮ Praha); 1993 (6.IX.); orientační zjištění.
Z břeh Říčanského potoka u retenční nádrže.
190/0/2; ZM10 12-24-25; koor. 013:082.
~ Terénní kontrola několika ohlášených stavebních akcí. Zahájena výstavba čističky odpadních vod,
provedena skrývka 80x40 m, kdy nedošlo k zasažení podloží. Při prohlídce skrývky nebyly zachyceny
žádné nálezy. V jamách pro sloupky plotu bylo možné pozorovat podorniční vrstvu a žluté lehce
jílovité podloží. Nebyl zaznamenán žádný zahloubený objekt. Poloha vyžaduje ještě nejméně jednu
kontrolu.
KOHP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 260.
LIT. ARŮ Praha 2842/93.
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PRAHA - HÁJE, obv.Praha 4
Jančo M. (ARÚ Praha); 1995 (27.IX.); vertikální
Ul. Květnového vítězství.
128/L/2; ZM10 12-42-03; koor. 425:263 448:269.
Dohled při výkopech pro KABEL NET.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 296-302.
ARŮ Praha 5507/95.
--

[922]
řez.

971 PRAHA - HÁJE, obv.Praha 4
AKCE Jančo M. (ARÚ Praha); 1995 (17.X.); vertikální řez.
LOKO Ul. Matuškova, Hekrova, Dubnova.
PIAN 129/L/2; ZM10 12-42-03; koor. 403:303 408:305 427:303 430:287441:290 451:293 455:303.
POZN Dohled při výkopech pro položení kabel~.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 284-298.
LIT. ARŮ Praha 5509/95.
--

[919]
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[926]

PRAHA - HÁJE, obv.Praha 4
Jančo M. (ARÚ Praha); 1995 (5.X.); vertikální řez.
Ul. Schulhoffova.
127/L/2; ZM10 12-42-03; koor. 441:289448:268.
Dohled při výkopech pro KABel NET.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 296.
ARŮ Praha 5506/95.
--

973 PRAHA - HLOUBĚTÍN, obv.Praha 9
AKCE Bureš M. (Archaia); 1995; plošný odkryv.
LOKO Benzinová pumpa po pravé straně ul. Českobrodské (směrem z Prahy) proti ústí ul. Pokorného.
~ 324/P/l; ZM10 12-24-19; koor. 032:147 036:147 036:145 032:145.
~ Dohled při dostavbě a rekons~rukci čerpací stanice pohonných hmot. Bez nálezu.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 244.
LIT. ARŮ Praha 2803/96.
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[607]

974 PRAHA - HLUBOČEPY, obv.praha 5
[158]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (12.VI.); vizuální pr5zkum.
lOKO Zaniklý hrad Děvín.
PIAN 66/B/1; ZM10 12-24-22; koor. 087:016.
POZN Při běžné revizi dlouhodobě sledované lokality nebyla zjištěna žádná narušení - stav lokality je
setrvalý.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 303; obi. dUm zděný (x),
- - hradba (x), věž (2?), bašta (1?).
LIT. ARÚ Praha 3740/94.
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PRAHA - HLUBOČEPY, obv.Praha 5
Břeň D. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Kříženeckého nám. 10, čp.322, ppč.883/10.
131/B/1; ZM10 12-42-02; koor. 019:214.
Lapač tuku pro hostinec "U Hroudu".
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 308.
ARÚ Praha 2779/96.
--

[049]
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HODKOVIČKY, obv.praha 4
L. (Archaia); 1995; vertikální řez.
Ul. V lučinách, V zátiší.
130/L/1; ZM10 12-42-02; koor. 246:097 229:084.
Kanalizace.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
ARÚ Praha 2792/96.
Břeň D.
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PRAHA - HORNÍ POČERNICE, obv.Praha 9
Smejtek L. (Archaia); 1994; síf vertikálních řezů.
Výstavba kanalizace v ul. Třebešovská a okolí.
308/P/2; ZM10 12-24-15; koor. 160:001 227:019 218:033 157:015.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 278-285.
ARÚ Praha 2685/96.
--

[5471
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PRAHA - HORNÍ POČERNICE, obv.Praha 9
Turek J. (ARÚ Praha); 1995 (IX.-X.); orientační zjištění.
Stavba čerpací stanice fy Benzina na 3.km dálnice Praha - Mladá Boleslav.
248/P/2; ZM10 12-24-15; koor. 167:129 174:130 175:127 168:123.
Dohled při výstavbě čerpací stanice. Sprašové podloží.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 274.
ARÚ Praha NZ 5387/95.
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PRAHA - HOSTAVICE, obv.Praha 9
Sýkorová I. (ARÚ Praha); 1994 (9.VI.); síf vertikálních řezu.
Lipenské náměstí a okolí, ul. Novozámecká.
201/L/2; ZM10 12·24-19; koor. 329:116 368:088 386:082.
Plynofikace rodinných domku. Jedná se o druhou stavbu v již narušeném terénu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 230.
ARÚ Praha 3817/94.
--

PRAHA -

~ Dvořák

NZ [849]

[152]

PRAHA - HRADČANY, obv.praha 1
[928]
Frolík J. (ARÚ Praha); 1993; vertikální řez.
Arcibiskupský palác, Hradčanské náměstí čp.56/IV.
16/B/1; 1000 ML 213; koor. 543:038 544:042 507:092 530:091 544:089.
Dokumentace 5 šachtic statického pruzkumu, z nichž 3 byly umístěny na vnější straně zadního traktu
paláce (na hraně Jeleního příkopu) a 2 v garáži na nádvoří paláce (v zadní části nádvoří).
~ A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obi. zdivo, vrstva (xx); nál. keramika zlomky (xx).
B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. zdivo, vrstva (xx); nál. keramika zlomky (xx); sklo - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 1363/94, 877/93.
ULOZ ARÚ Praha, Pražský hrad, sine.
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981 PRAHA - HRADČANY, obv.praha 1
AKCE Tomková K.,Vochozková 1.,Modlík M. (ARÚ Praha); 1993 (V.-VI.); vertikální řez.
190

[006]

LOKO Hradčanské nám. čp.12/60.
PIAN 15/0/2; 1000 ML 213; koor. 478:027 468:022.
POZN Dokumentace vertikálního řezu při stavebních úpravách severního traktu paláce a při hloubení
inženýrských sítí. Bez středověkých nález~.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 259; obj. zdivo, sklep (1).
LIT. ARŮ Praha 1947/93, 2373/93.
ULOž ARŮ Praha, Pražský hrad, sine.
ZAPS Tomková K.
PRAHA - HRADČANY, abv.praha 1
[933]
Vochozková I. (ARŮ Praha); 1993; vertikální řez.
Hrad. IV.nádvoří a S výběžek Hradčanského nám., východně arcibiskupství (čp.56/IV), ppč.2 a 729.
21/L/1; 1000 ML 241; koor. 558:489 571:488 571:494 609:513 601:531 628:544.
Stavba kolektoru, větev II.nádvoří-arcibiskupství. Na IV.nádvoří zachycena bazální část příkopu
Přemysla Otakara II. Svahy příkopu jsou zpevněny kamennou vyzdívkou. Vrstvy výplně jsou novověké. Na
Hradčanském náměstí hloubena těžní šachta v místě bývalé přírodní strže oddělující Pražský hrad od
Hradčan. Zásypy strže jsou novověké, dno nebylo dosaženo. Vose strže odkryta štola s výdřevou zatím
neznámé funkce.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; pian 35/L, 609:513 601:531 610:535; ~
249.9-252.7; obj. příkop (1), zdivo (2); nál. malta - zlomky (x).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 249.9-252.7; obj. vrstva (xx); nál. keramika - zlomky
(xx), část cedníku - zlomky (x): kosti zv. - zlomky (xx): keramika - dlaždice (x): struska zlomky (x); mazanice - zlomky (x): sklo - zlomky (x): malta - zlomky (x): kámen - žernov; železo neurč. artefakty (x).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad: n.v. 250-253; obj. dřev.konstr., štola, souvrství: nál.
keramika - zlomky (xxx): kosti zv. - zlomky (xx); struska - zlomky (xx): sklo - zlomky duté i
tabulové (xx); k~že - s.oděvu, obuvi (xx); dřevo stav. - 2 části kOLO, část opracovaného kmene, 7
dendrologických vzork~; dřevo - zlomky (xx); kamenina - zlomky (xx); kámen-stav. - 1 archit.článek;
roh - 2 parohy; keramika - zlomky prejzO (XX); mazanice - zlomky (xx); škeble - (x); paleobot.m. (8,62 kg); stříbro - 1 mince; malta - zlomky (x), malta s omítkou (x); uhlíky - zlomky (x); železo
- 2 hřeby, nOžky, 2 kování, držadlo, zlomky (x): bronz - špendlík, drát, kování; kámen drahý zlomek ametystu, zlomek jaspisu; kov - 1 kroužek, 1 lžička; hlína - zlomky cihel (xx), 2 hrací
kuličky; keramika - zlomky kachlu (xxx), nástavec kamen.
LIT. ARŮ Praha 3783/94, 1800/93, 3198/93.
ULOŽ ARŮ Praha, Pražský hrad, komp.A,B: PH 8: 9-23; komp.C: PHY 61: 12-61.
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PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[121]
Tomková K. (ARÚ Praha); 1993 (XII.1992-VI.1993); vertikální řez.
Hrad. Královská zahrada V od Míčovny.
72/L/1; 1000 ML 214; koor. 517:284 370:257 266:238 263:253 226:263 224:342.
Dokumentace výkopu mezi schodištěm u Belvederu a JV nárožím Míčovny (komponenta A). Dokumentace 2
sond východně od zdi Fíkovny (komponenta B,C).
KOMP A: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. přemístění zeminy; areál hrad: ~ neud.; obj. vrstva; nál.
keramika - zlomky kachlu (x).
B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; pian 74/B, 528:275; ~ neud.; obj. zdivo.
C: NOVOVĚK 2: akt. sídlištní; areál hrad: pian 73/B, 506:273; ~ neud.; obj. zdivo.
LIT. ARŮ Praha 4134/93, 1946/93, 4858/94, 492/94.
ULOž ARŮ Praha, Pražský hrad, sine.
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PRAHA -

HRADČANY,

obv.praha 1
[953]
1.,Vochozková I. (ARŮ Praha): 1993; vertikální řez/sondáž.
Hrad. Ppč.1, III.nádvoří, J část prostoru s archeologickými terény z let 1925-1927.
71/B/1: 1000 ML 242; koor. 124:466 142:462 165:515.
Záchranný a revizní výzkum v ploše výzkumu 1925-1927. Výzkum situací ohrožených stavbou a stavem
dochování, dokumentace dlouhodobě znepřístupněných situací (obezděných nebo zasýpaných
pískem). Plocha výzkumu zahrnuje 2 fáze hradištního valového opevnění (těleso,dřevěná konstrukce),
románskou hradbu a situace spojené s její výstavbou, vývoj sídlištních objektu (dřevěná i kamenná
zástavba) a sídlištních horizontu, románský kostel sv. Bartoloměje se spojovací chodbou apod.
KOMP B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní-výrobní; areál hrad; ~ 256.6; obj. chodba (1), d~ zděný
(x), kostel (1), m.výroby (1), ohniště (1), souvrství (xx); nál. keramika - zlomky (XXXX); kosti
zv. - zlomky (xxxx); železo - zlomky (xx), 1 podkova; textil - zlacené nitky (x): mazanice - (xx);
bronz - kování (x); struska - (x); sklo - 1 olivovitá perla; sklo - 1 kroužek: kost - 1 hrací
kostka: kámen - 1 hrací kámen; keramika - dlaždice (x); kámen-stav. - archit.článek (x); kov mince.
A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3/rs.4); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 253.0-256.6; obj.
dřev.konstr. (x), val (x), souvrství (xx), příkop (x), hradba (1): nál. keramika - zlomky (xxxx);
kosti zv. - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 3892/94, NZ 3801/93.
ULOž ARŮ Praha, Pražský hrad, PH III: 1-460.
Boháčová
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~ Boháčová

I.

PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[623]
Vochozková 1.,Boháčová I. (ARŮ Praha); 1992-1993 (X.-XI.1992; 1.1993); sondáž.
Hrad. Pr~chod z II.nádvoří na Prašný most.
60/P/l; 1000 ML 214; koor. 026:082037:083 037:077 041:078 042:072 027:071.
Pr~chod pro pěší (východní pruh) z II.nádvoří Pražského hradu na Prašný most, lokalizace v rámci
severního křídla Pražského hradu, ppč.1, budování sociálního zázemí v suterénních prostorách pod
"Císařskou konírnou", rekonstruovanou na výstavní sál. Akce navazuje na výzklBll z roku 1991. V jižní
části zkoumané plochy (S I) dokončen výzklBll sejmutím nejstarších vrstev a dosažením podloží. V
severní části plochy (S II), odtěženo souvrství (novověk-středověk) stavební firmou (PSP) na kótu
253. Dále až na podloží pokračuje archeologická sondáž. V severní části překrývají malý přirozený
terénní zářez na severním svahu ostrožny hradu mladohradištní uloženiny ukončené vrstvou opukových
kamenB (součást opevnění,plenta,valové těleso?). Následně ve 13.stol. svah upraven pro založení
k~lového objektu (obytného či hospodářského). Situaci překrývají smetištní a destrukční vrstvy
středověkého až novověkého stáří.
~ C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 251.6-252.4; obj. souvrství
(x), destrukce (1), vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. ~ zlomky (xxx); mazanice zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx); paleobot.m. - 3 vzorky.
B: PŘECHOD RS.4-VS.l; ~ sídlištní-výrobní; areál hrad; ~ 252.4-253.8; obj. souvrství (x),
jamka k~lová (xx), stavba k~l. (xx), ohniště (1); nál. keramika - zlomky (xxxx), 2 přesleny;
keramika - zlomky kadlu~ (xx); kámen-stav. - zlomky břidlice, krytina, pískovec; kámen - opuka, 2
kadluby; kosti zv. - zlomky (xxxx); uhlíky - zlomky (xx); struska - zlomky (xx); železo - neurč.
artefakty (xx); malta - zlomky (xx), štuk, zlomek; sklo - 3 zlomky kroužk~; skořápka; bronz zlomek kroužku, nýt, neurč. artefakt; dřevo - zlomky (xx); paleobot.m. - 5 vzork~; mazanice zlomky (xx); jiný mat. - zlomky vosku (xx).
A: STREDOVĚK-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 252.7-256.1; obj. souvrství (x), destrukce
(x), vrstva (x).
LIT. ARŮ Praha 3889/94, NZ 3852/92.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad.
ZAPS Vochozková I.
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986 PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[212]
AKCE Boháčová I. (ARÚ Praha); 1993; vertikální řez.
LOKO Hrad. Severní trakt - Slévárenský dv~r, západní část.
PIAN 29/P/1; 1000 ML 214; koor. 040:087 043:087 043:085 040:085.
POZN Dokumentace výkopu pro svod inženýrských sítí. Obnažena svrchní část dochované partie destrukce
---- opevnění západního předhradí (kameny na hlínu bez hliněného valového tělesa) a doklBllentovány vrstvy
ji překrývající.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 252.2-252.5; obj. destrukce;
nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 252.2-253.3; obj. souvrství;
nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 1170/95, 1302/93.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad, PHSD 1270-1275.
PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[403]
Boháčová I.,Vochozková I.,Bartošková A. (ARŮ Praha); 1992-1993; vertikální řez/sondáž.
Hrad. Severní trakt - víceúčelový sál, střední a západní část, ppé.1.
13/P/1; 1000 ML 214; koor. 078:085 078:075 042:073 041:078 037:083.
Záchranný výzkum v závěrečných fázích rekonstrukce objektu. Dokumentace torzovitě dochovaných
situací v pr~běhu stavebních prací. Sledovány relikty dvojitého hradištního příkopu a získán vzorek
keramického materiálu z jeho výplně. Dokumentováno SZ nároží románské hradby s dozdívkou 13.století,
dále zbytky terén~ dokládající další vývoj západně hradby (příkop Přemysla Otakara II., jeho výplň).
Objekty zasahující pod definitivní úroveň podlahy nemohly být prozkoumány v úplnosti. Některé jejich
části vyplňuje recentní stavební odpad.
~ B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 252.0-255.5; obj. hradba (1);
nál. keramika - zlomky (xxx), zlomek přeslenu; kosti zv. - zlomky (xxx); struska - zlomky (x);
mazanice - zlomky (x).
A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 250.0-254.6; obj.
příkop (2), val (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xxx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 253.0-254.5; obj. hradba
(1), souvrství (x), příkop (1); nál. bronz - 2 zlomky kování; sklo - zlomek kroužku; keramika přes len; železo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2809/93, 1303/93.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad, PHVS 802-937: 1108-1114.
~ Boháčová I.
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PRAHA· HRADČANY, obv.Praha 1
[017]
I. (ARÚ Praha); 1993; vertikální řez.
Hrad. Tereziánský trakt, prostor pod dlažbou jižního palácového dvora, ppč.1.
75/P/1; 1000 ML 214; koor. 216:009 225:012 227:007 233:010 233:013 243:015 245:011 246:016 257:019
262:007 219:007.
Záchranný a revizní archeologický výzkum v prostoru výzkumu dr. Borkovského (1938). Revizí posunuto
datování zídek považovaných za čelní plenty valového opevnění do období pozdního 12.století, starší
terény jsou dotčeny antropogenní činností. V druhotné poloze zjištěny pozBstatky lidských kostí.
Objekt s trojbokými dlaždicemi považovaný za předchBdce románského paláce založen do vrstev sklonku
mladohradištního období, které nasedají na sídlištní souvrství o mocnosti 80 cm. Pod ním
prachovito·jílovité souvrství se zbytky dřeva ojedinělými zlomky keramiky 10.století (val?).
B: PŘECHOD RS.4·VS.1; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 240.0-242.5; obj. zdivo (x),
dláždění; nál. keramika· zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
A: HRADiŠTNÍ OBD. (rs.3-rs.4); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné: ~ 238.7·242.2: obj.
souvrství (x); nál. keramika ·~mky (xx); kosti zv •. zlomky (xx): kosti lid. - v druhotné
poloze (xx).
C: DATACE NEURČENA; akt. sidlištní·intruze: areál sfdl.výšinné opevněné: ~ neud.; nál. keramika zlomky (xxx): kosti zv . . zlomky (xxx): železo - 1 zlomek.
Borkovský I. 1969, 47 (Pražský hrad): ARÚ Praha 1751/93, 1365/93.
ARÚ Praha, Pražský hrad, PHTK 258-318.
Boháčová
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obY.Praha 1
[822]
1.,Tomková K. (ARÚ Praha); 1993 (VI.-XI.); sí! vertikálních řezu.
Kanovnická ul.4, čp.70, budova a přilehlý areál zahrady a komunikace, ppč.101.
21/0/2; 1000 ML 213; koor. 300:090.
Ve výkopech pro inženýrské sítě zjištěno v rámci východního křídla objektu novověké souvrství a
torzo zdiva probíhajícího přibližně směrem SoJ, které je uvedeným souvrstvím překryto.
KOMP A: VS-NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál město: ~ 255: obj. zdivo (1), souvrstvf (1); nál. keramika zlomky (xx): kost - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 3890/94, NZ 3800/93.
UlOi ARÚ Praha, Pražský hrad, PH 470: 1·11.
ZAPS Boháčová I.
Boháčová

HRADČANY,

obv.Praha 1
I. (ARÚ Praha); 1993 (VI.·XI.): sít vertikálních řezu.
Kanovnická ul.4, čp.70, budova a pří lehlý areál zahrady a komunikace,
2UB!2; 1000 ML 213; koor. 297:100 298:081A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: areál město; n.v. 255.
ARÚ Praha 3890/94, NZ 3800/93.
--

[003]

Boháčová

ppč.739,
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991 PRAHA - HRADČANY, oby.Praha 1
[932]
AKCE Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1993 (X.): sít vertikálních řezu.
LOKO Loretánská ul. čp.179/IV, ppč.167 a 168.
PIAN 32/P/1: 1000 ML 241: koor. 202:338 202:333 211:333 211:327 250:329 248:339 232:336 231:~41.
POZN Ověřen strmý svah břidlicového podložf, prudce spadajfcfho od Loretánské ulice k ulici Uvoz.
- - Terasové úpravy jsou zřejmě dílem stavebnfch úprav 19.stol. Dochované relikty starší zástavby jsou
patrně barokní, starší mohou být zdi při ulici Úvoz.
KOMP A: NOVOVĚK (18.·19.stol.); akt. sídlištní: areál město: ~ 255.0·258.2; obi. zdivo (6).
LIT. ARÚ Praha 3107/96.
UlOi PÚPP Praha, 36193.
PRAHA - HRADČANY, obY.Praha 1
[101]
Tomková K.,Vochozková I. (ARÚ Praha): 1993 (V.-VI.): vertikální řez.
Loretánská ul. čp.5/175, prBjezd, místnost s pecí, sklepy.
18/0/2: 1000 ML 241; koor. 340:387.
~ Ze sběru při úpravách gotických sklepB založených do podloží a při odstraňovánf stávajfcích podlah v
místnosti s pecí v přízemí v západní polovině domu pocházejí ojedinělé zlomky novověké keramiky. V
prostoru při západní stěně prujezdu byl během hloubenf kanalizačnf přfpojky odkryt recentním výkopem
silně narušený východnf lfc a předevšfm neporušený severnf líc opukového zdiva. Vzhledem k narušení
recentními výkopy není možno postihnout vztah zdiva a zahloubeného objektu, který byl rozlišen na
proti lehlé straně výkopu. Objekt zahloubený do podloží a vyplněný asi 50 cm silným souvrstvím, z
nějž pochází ojedinělý zlomek skla a zlomky okraju se zduřelou profilací, jež lze rámcově datovat do
13.(12.?)století.
~ A: PŘECHOD RS.4-VS.1 (12. ? -13.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 265: obi. jáma (1),
souvrství: nál. keramika - zlomky (x): sklo - 1 zlomek.
C: STŘEDOVĚK: akt. sídlištnf: areál město; ~ 265: obj. zdivo.
B: NOVOVĚK 2: akt. sfdlištní: areál město: ~ 265: nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 1948/93, 4859/94.
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ULOŽ ARÚ Praha, Pražský hrad, sine.
ZAPS Tomková K.
993
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA -

HRADČANY,

obv.Praha 1

[608]

Čiháková J.,Zavřel J. (PŮPP Praha); 1993 (3.XI.); sondáž.

loretánská ul. 6, čp.180/IV, ppč.170.
23/B/1; 1000 Ml 241; koor. 264:467.
Při výstavbě nové opěrné zdi podél anglického dvorka byla během stavby dokumentována část plochy
nového založení zdi. Pod dnem výkopu stavby (265,00 m n.m.) bylo zastiženo podloží tvořené svahovými
sedimenty (264,84 m n.m.) a nad ním 2 vrstvy s mladohradištní keramikou (povrch 265,10 m n.m.),
které jako jediné zbyly z p~vodní stratigrafie po radikálním snížení terénu v novověku.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (10.-11.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 265.1; obj.
vrstva (2); nál. struska; keramika - 9 zlomk~.
B: NOVOVĚK; ~ neud.; obj. vrstva (x); nál. keramika - 3 zlomky; hlína - cihly (x).
liT. ARÚ Praha 3580/94.
ULOž PÚPP Praha, 29/93.
ZAPS Čiháková J.
PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[153]
Tomková K. (ARŮ Praha); 1993 (1.-111.); vertikální řez.
Vyústění ulice Ke hradu na Hradčanské náměstí.
22/L/1; 1000 ML 241; koor. 558:456 578:454 571:392 559:375.
Dokumentace torza opukové zdi zčásti založené do podloží ve výkopu běžícím paralelně s východní
stěnou Salmovského paláce a dokumentace reliefu terénu v celé délce výkopu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 ?; akt. sídlištní; areál město; n.v. 249-259; obj. dláždění, vrstva, zdivo.
B: NOVOVEK; akt. sídlištní; areál město; ~ 249-259; obj. zdivo.
liT. ARÚ Praha 1437/93.
ULOž ARÚ Praha, Pražský hrad, sine.
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995 PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
NZ [012]
AKCE Vochozková I. (ARŮ Praha); 1994; orientační zjištění/vertikální řez.
lOKO Areál MO ČR, ul. Na valech čp.221/IV, ppé.461, 463. Rekonstrukce budovy, překládka inženýrských
sítí.
PIAN 1/L/1; 1000 Ml 185; koor. 618:042 672:032 660:025 646:025 639:022 625:019 610:016 607:017 605:019
604:027.
POZN Úprava podlah v suterénu budovy, ojedinělé nálezy (novověká keramika, kosti zv.) z vrstvy navážky
pod současnou podlahou. Ve východní části budovy zachována p~vodní kamenná dlažba, ppč.461. Výkopy
pro inženýrské sítě (A-E), ppč.463, situace analogická ve všech výkopech. Podloží: souvrství spraší
a sprašových hlín s vložkami náplavových sediment~. Nález zlomku humeru pleistocenního živočicha
?Bos (L.Peške). Nadloží: mocná vrstva přemístěné sprašové hlíny kontaminované novodobým materiálem.
Při povrchu plošné rozsáhlé recentní zásahy, navážky s ornicí, torza dvou novodobých zdiv.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 238.4-242.4; obj. souvrství (x); nál. keramika zlomek prejzu.
B: NOVOVĚK 2 (recentní); akt. sídlištní; areál město; n.v. 239.9-242.9; obj. souvrství (xx), zdivo
(2); nál. keramika - zlomky (x); keramika - zlomek kachle; kosti zv. - zlomky (x); malta - zlomky
(x).

LIT. ARÚ Praha NZ 117/95, 7426/94.
ULOZ ARÚ Praha, Pražský hrad, PHY 221: 1-6.
PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[435]
Boháčová I. (ARŮ Praha); 1994 (10.-13.IX.); sondáž.
Černínská ul. 3, čp.98, zahrada, ppč.331.
17/B/1; 1000 ML 213; koor. 011:142.
Sondáž situovaná dle doporučení majitele pozemku p.svobody obnažila pod recentními navážkami pouze
klenbu kanalizace. Středověký materiál v druhotné poloze nezjištěn.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 260; nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. zlomky (x); železo - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 3891/94.
ULOZ ARÚ Praha, Pražský hrad, PHY 98.
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997 PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
NZ [122]
Vochozková I. (ARŮ Praha); 1994; orientační zjištění/vertikální řez.
LOKO Horní Jelení příkop, ppé.424. Rekonstrukce kanalizace zámecké stoky.
PIAN 26/P/1; 1000 ML 214; koor. 597:144 597:139 602:128 625:117630:114 633:110 637:114 633:116 605:130
600: 140 600: 145.
POZN Ražená štola pro nové kanalizační těleso, dokumentace bočního směrného a 5 čelních řezO. Novověké
zásypy náspu Prašného mostu překrývající podloží jižního svahu Jeleního příkopu. V okolí kanálu

~
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svádějícího Brusnici subrecentní zásahy (cihlový vstup
spadiště, dokumentace vybraných úsekB stěn a objektB v

do kanálu, recentní kanalizace). Šachta pro
ploše. Zbytek pBvodního raně středověkého
terénu dochovaný v podobě 40 cm mocného souvrství nad podložím. SZ nároží kombinovaného zdiva,
pravděpodobně opěrák k parkánové hradbě. Zbývající objem tvoří novověké a novodobé násypy, současná
kanalizační stoka.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sfdl.výšinné opevněné; pian 28/P, 630:114 633:110 637:114
633:116; n.v. 234.9-237.4; obj. vrstva (3); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx);
paleobot.m. - 1 vzorek; uhlíky - zlomky (x).
C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; pian 27/B, 634:113; ~ 235-242; obj. zdivo
(1).

E: NOVOVĚK 2 (recentní); akt. sídlištní; areál hrad; pian 29/B, 600:133; ~ 227.1-229.3; obj.
souvrství (x), zdivo (x); nál. kámen-stav. - archit.články (x); kamenina - zlomky (x); keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x); malta - zlomky (x); sklo - zlomky (x); kámen - zlomek kalcitu;
kov - kování, 1 knoflík; surovina - zlomek rudy.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; pian 28/P, 630:114 633:110 637:114 633:116; ~
235.8-237.4; obj. vrstva (xx), zdivo (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx);
malta - zlomky (x); sklo - zlomky (x), 1 zlomek kroužku; škeble - (xx).
D: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 227.2-229.3; obj. souvrstvf (x); nál. dřevo - zlomky
(x); keramika - zlomky (xx); keramika - zlomky cihel (x), prejzB (x), krytiny (x); keramika 2 části odlévacích nádob; keramika - zlomky kachlB (xx), ozdobných nástavcB (x); kosti zv. zlomky (xx); kov - lžíce; malta - zlomky (x); paleobot.m. - 3 vzorky; sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 118/95, 7425/94.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad, PH 54: 1-45.
PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[615]
Frolík J. (ARŮ Praha); 1994 (X.-XI.); síf vertikálních řezBo
Hradčanské náměstí, Salmovský palác čp.186/IV.
28/B/1; 1000 ML 241; koor. 521:387 534:395 547:396 562:397.
Zahrada na jižní straně paláce, dokumentace 4 šachtic statického prBzkumu podél jižní zdi paláce.
Zachyceny pouze násypy 16.stol. a mladší. Podloží zachyceno v šachtici VII u jižní zdi renesančního
křídla a to pouhý 1,4 m pod povrchem (kóta 251,28).
KOMP A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj. souvrství (1), zdivo (2);
nál. keramika - zlomky (xx); sklo - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 131/95.
ULOŽ ARŮ Praha, Pražský hrad.
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999 PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[901]
AKCE Tomková K. (ARŮ Praha); 1994; vertikální řez.
LOKO Hradčanské nám. 11/61.
PIAN 19/P/1; 1000 ML 213; koor. 448:042 451:041 450:038 453:035 452:033 449:035 448:031 443:033 444:036
446:035.
POZN V těsném sousedství severní fasády severního traktu byly pod cca 4 m novověkých násypO a
---- přemístěných raně středověkých vrstev zjištěny raně středověké objekty sídlištního charakteru a malý
příkop (max.šířka 2 m, hloubka 1,2 m) táhnoucí se ve směru Z-V.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3/rs.4); akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál sídliště rovinné: ~ 255:
obj. jáma (2), vrstva (x), příkop (1): nál. keramika - zlomky (x); keramika - 1 zlomek, tuhová
zásobnice; kosti zv. - zlomky (x); železo - struska; mazanice - zlomky (x).
B: NOVOVĚK (17. - 18.stol.): akt. přemístění zeminy: areál město; n.v. neud.: obj. vrstva (xx), zdivo
(xx); nál. keramika - zlomky (xx); kamenina - zlomky (xx); sklo - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky
(xx); keramika - zlomky kachlu (x).
LIT. ARŮ Praha 171/95, NZ 7865/94.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad, sine.
PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
NZ [814]
Frolík J.,Křivánek R. (ARŮ Praha); 1994 (X.-XI.1994); geofyzikální pruzkum.
Hrad. Čp.2 (bývalý Tereziánský ústav šlechtičen). Střední nádvoří.
80/P/1: 1000 ML 214; koor. 340:069 369:083 373:071 345:057.
Geofyzikální měření a archivní rešerše v souvislosti s ověřením možnosti vybudovat pod nádvořím
knihovnu. Geofyzikální prBzkum zachytil zdiva, jež je možno ztotožňovat s pozustatky 2 domB
(Švamberský dBm, oBrn pánB z Rožmitálu), zbořených v r.1573. Z památkového hlediska je narušení
archeologické situace pod nádvořím nežádoucí. Magnetometrický pruzkum na ploše 20x11 m byl proveden
v síti 0,5xO,5 m. Jeho cílem bylo potvrdit či vyvrátit očekávání základu středověké zástavby.
Podmínky pro měření byly vzhledem k uzavřenému nádvoří a husté podzemní síti potrubí velice omezené
se značnými výkyvy naměřených hodnot. Srovnáním s odporovým měřením fy Geotech však přesto došlo k
indikaci linie zdí dřívějších demO. Narušení situace pro zbudování zahloubené knihovny je proto
zcela nežádoucí a nevhodné.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (po r.1350); akt. sídlištní; areál hrad; ~ neud.; obj. dBrn zděný (2).
B: NOVOVĚK 1 (před r.1573); akt. sídlištní; areál hrad; ~ neud.; obj. dBrn zděný (2).
LIT. ARŮ Praha NZ 130/95, 7381/94, 2577/95.
1000
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ZAPS Frol ík J.
PRAHA - HRADČANY, obv.Praha
NZ [631]
Frolík J. (ARÚ Praha): 1994 (VII.-IX.); orientační zjištění/sondáž.
Hrad. Čp.51, tzv. Lví DvBr, přízemí Z křídla a nádvoří.
79/P/1: 1000 ML 214: koor. 039:305 045:307 046:300 059:303 060:297 042:295.
Předstihový archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí objektu. V přízemí západního křídla
odkryty úrovně dlaždicových podlah a část hluboké zásobní (odpadní?) jámy. Datování 16.-18.stol. Na
dvoře jednoduché souvrství s nálezy 16.-20.stol. Všechny situace značně narušeny při předchozí
rekonstrukci v letech 1970-71, která proběhla bez archeologické asistence.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-18.stol.): akt. sídlištní: areál hrad: ~ neud.: obj. dláždění (2), jáma (x), dBm
zděný (1), souvrství: nál. keramika - zlomky (xxx), 1 nádoba: kosti zv. - zlomky (xxx): železo neurč. zlomky artefakt5 (xx): sklo - zlomky (xx): keramika - dlaždice (x); hlína - cihly (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 126/95, 6891/94.
ULOŽ ARŮ Praha, Pražský hrad.
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PRAHA - HRADČANY, obv.praha 1
[141]
Frolík J. (ARÚ Praha): 1994 (VIII.-IX.): orientační zjištění.
Hrad. IV.nádvoří (Na Baště), J část.
18/B/l: 1000 ML 213: koor. 593:015.
IV.nádvoří-jižní část, rekonstrukce dlažby. Dohled při snižování terénu o cca 10-15 cm v části nad
zaniklým (v 16.stol.) příkopem. Starší situace nenarušeny.
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní: areál hrad: n.v. 258; obj. souvrství (1): nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 127/95.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad.
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PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
Frolík J. (ARÚ Praha); 1994 (VI.): orientační zjištění.
Hrad. Jiřská ul. čp.8 (přízemí).
76/B/l: 1000 ML 214: koor. 402:118.
Rekonstrukce inženýrských sítí ukázala, že veškeré terény byly nejméně do hloubky 2 m při
rekonstrukci objektu čp.8 zničeny (bez archeologické asistence).
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neude
ARŮ Praha 129/95.
--

[259]

předchozí

1004 PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
NZ [100]
AKCE Březinová H. (ARÚ Praha): 1994 (VI.-X.): plošný odkryv.
LOKO Hrad. Jiřské nám., Vikářská ulice, kolem katedrály sv.Víta.
PIAN 81/L/l; 1000 ML 241: koor. 088:071 299:078 117:081 120:085 170:095 088:071 188:097 204:094 213:085
215:067 205:059 189:049.
POZN Předstihový archeologický výzkum v souvislosti s akcí "osvětlení" katedrály sv.Víta. Pro kabely
---- elektrického rozvodu a tělesa svítidel bylo nutné prozkoumat výkop o šířce 1 m od pilířQ katedrály a
hloubce 0,50-0,60 m od současného povrchu. Po celé délce výkopu nalezeno předzákladové zdivo
katedrály, více či méně porušené novodobými zásahy. Na jižní straně katedrály nalezeny 2 neporušené
hroby, podle záušnic ze 13.stol. Na severní straně katedrály odkryty zbytky románské zdi
tzv. kláštera kostela pražského. Velkou většinu souvrství tvořily novověké navážky z dostavby
katedrály.
KOMP O: RANÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní'kultovní: areál klášter: ~ neud.: obj. zdivo (1): nál. malta zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. pohřební: areál hrad: ~ neud.: obj. hrob-kostrový (2); nál. kosti
lid. - (xx).
A: STŘEDOVĚK; akt. kultovní; areál hrad: n.v. neud.; obj. zdivo (1): nál. malta - zlomky (x).
B: NOVOVĚK (19.-20.stol.): akt. kultovní: areál hrad; ~ neud.; obj. zdivo (1): nál. malta zlomky (x).
E: NOVOVĚK: akt. sídlištní: areál hrad: ~ neud.: obj. vrstva (xxx): nál. keramika - zlomky (xxx):
kosti zv. - zlomky (xxx): sklo - zlomky (xx): železo - zlomky (xx): bronz - fragmenty (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 684/95, 7315/94, NZ 1926/96.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad.
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HRADČANY,

obv.Praha 1
[925]
I.,Vochozková I. (ARÚ Praha): 1993-1994 (I.-XI.); vertikální řez/sondáž.
Hrad. Ppe.1, 111.nádvoří, J část a prostor s archeologickými terény J katedrály sv.Víta.
72/B/1; 1000 ML 242; koor. 098:468 114:453 126:471 142:467 160:496 180:506.
Záchranný a revizní výzkum v souvisLosti s rekonstrukcí dlažby. Drobná sondáž při líci plenty .
staršího valového opevnění, dokumentace dalších v budoucnosti nepřístupných úsekQ souvrství raného
až vrcholného středověku, mj. v lodi kostela sv. Bartoloměje a pod základovou spárou románské chodby
Boháčová
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v její severní části. Navazuje na akci loňského roku.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3/rs.4); ~ sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 252.5-256.5; obi.
val (x), zdivo (1), souvrství (x), dřev.konstr. (x); nál. keramika' zlomky (xxx); kosti zv. zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (vs.l/vs.2); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 254-257; obj. souvrství (x),
zdivo (x); nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky; železo - zlomky artefaktu (x); sklo zlomky (x); malta - (xx); kov - mince (x); uhlíky - (xx); dřevo - zlomky (xx); keramika - 1 prejz,
dlaždice (x); kámen-stav. - archit.článek (x); bronz - zlomky artefaktu; mazanice - zlomky (x).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad: ~ 257: obi. souvrství (1), dláždění (x).
LIT. ARŮ Praha 7667/94, NZ 7314/94.
ULOi ARŮ Praha, Pražský hrad, PH III: 461-675.
ZAPS Boháčová I.
1006 PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[840]
AKCE Vochozková I. (ARÚ Praha): 1994; vertikální řez/sondáž.
LOKO Hrad. S křídlo čp.l, kotelna pod Španělským sálem.
PIAN 20/B/l: 1000 ML 213: koor. 599:084 601:072.
POZN Ověřovací statické sondy pro zajištění západní zdi Španělského sálu. Sonda Sl: Raně středověké
souvrství, pravděpodobně v druhotné poloze, nasedá na podloží přibližně v úrovni základové spáry
obvodového zdiva, v nad loží doplněno novověkým souvrstvím s torzem opukového zdiva kolmo
přiléhajícího k obvodovému. Sonda S2: Negativní nález (recentní a subrecentní zásahy). Dosaženo
podloží, 247,90 m n.m.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné: ~ 247.0-248.4; obi. vrstva (7);
nál. keramika - 73 zlomku (414g): kosti zv. - 36 zlomku (113g); malta - 11 zlomku (318g), dr~
(520g): mazanice - 1 zlomek (lg); paleobot.m. - 2 vzorky (1,070g); uhlíky - dr! (lg).
C: NOVOVĚK 1: akt. sídlištní; areál hrad; ~ 247.3; ob;. zdivo (2); nál. malta - 3 vzorky (594g).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál hrad; ~ 248.2'249.0; obi. vrstva (6), zdivo (1); nál. keramika
- 4 zlomky (46g); kosti zv. - 3 zlomky (41g); malta - zlomky (200g); mazanice - 1 zlomek (98g).
LIT. ARŮ Praha 119/95, 4901/94.
ULOi ARŮ Praha, Pražský hrad, PH 7: 20-43.
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PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
NZ [837]
Frolík J. (ARÚ Praha); 1994 (III.); orientační zjištění/vertikální řez.
Hrad. Starý královský palác. UC v přízemí malého přístavku v křídle pod jezdeckými schody.
78/B/l; 1000 ML 214; koor. 222:052.
V souvislosti s rekonstrukcí inženýrských sítí registrováno pod podlahou pouze skalní podloží.
Archeologické terény odstraněny při snižování úrovně terénu zřejmě již v renesanci.
A: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál hrad; n.v. neud.; obi. souvrství (1): nál. kosti zv. - zlomky (x).
ARŮ Praha NZ 128/95, NZ 7033/94.
ARŮ Praha, Pražský hrad.
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PRAHA - HRADČANY, obv.Praha 1
[522]
Frolík J. (ARŮ Praha); 1994 (XI.): orientační zjištění.
Keplerova ul. (u objektu gymn~sia).
2/L/l; 1000 HL 240; koor. 454:424 460:447 455:463 475:500.
Dohled při kopání elektrokabelu, archeologické situace (vzhledem k hloubce 0,5 m) nezachyceny.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 272-280.

ULOi

HRADČANY,

obv.praha 1
NZ [306]
1.,Vochozková 1. (ARŮ Praha): 1994 (IV.-XI.): sí! vertikálních řezu.
Kanovnická 4, čp.70. Budova a přilehlý areál zahrady a komunikace.
23/L/l; 1000 ML 213; koor. 306:138 404:110 396:078 323:095 313:077 282:094 268:127 303:122.
Ve výkopech pro inženýrské sítě zjištěno a z části dokumentováno souvrství vrcholně středověké až
novověké. V rámci stávajícího objektu zjištěno opukové zdivo nejméně novověkého stáří, v areálu
zahrady pak torza dalších novověkých či recentních zdí. Ve výkopech pro rekonstrukci tarasních zdí
ve východní části zahrady dokumentováno raně středověké sídlištní souvrství s četnými objekty
neznámé funkce. Souvrství o mocnosti až 100 cm zjištěno na ploše cca 10x40 m, další ojedinělé zlomky
v druhotné poloze v západní části areálu.
KOMP A: RANÝ STŘ EDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištní; areál sídliště; pian 24/L, 340:092 395:078; ~
249-251; obj. souvrství (x); nál. keramika - zlomky (xxx): kosti zv. - zlomky (xx).
C: RANÝ ST ŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištnf; areál sídliště: pian 25/L, 353:096 392:082; ~
249- 251; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (X).
B: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK: akt. sídlištní: areál město; ~ 250'255; obi. souvrství (xx), zdivo (x);
nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); sklo - zlomky (xx); kamenina - zlomky (xx);
bronz - zlomky artefaktu (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 7668/94, 2159/94, 7313/94.
ULOi ARŮ Praha, Pražský hrad, PH 470: 12-170.
ZAPS Boháčová I.
Boháčová
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LIT.

ARŮ

Praha 132/95.

1010
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - HRADfANY, obv.Praha 1
[158]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1994 (XI.-XII.); vertikální řez/plošný odkryv.
Klášter premonstrát~ na Strahově, ppč.248.
6/B/1; 1000 ML 240; koor. 523:221 532:221 549:223.
Záchranný výzkum při rekonstrukci vodovodu zachytil relikty románské patrně ohradní zdi kláštera ve
východním sousedství barokní brány. Severně od klášterního chrámu bylo zachyceno celkem 14 hrobó,
pocházejících jednak z novověku, jednak z počáteční fáze existence kláštera. Předklášterní horizont
pohřebiště, známý z předchozích výzkum6, nebyl zachycen.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. sídlištní; areál klášter; pian 5/B, 415:220; ~ 288; obj.
hradba (1), souvrství (1).
B: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. pohřební; areál klášter; n.v. 287.5-288.1; obj. hrob-kostrový (9).
C: NOVOVĚK (18.stol.); akt. pohřební; areál klášter; ~ 288.2-288.6: obj. hrob-kostrový (5).
LIT. ARŮ Praha 1662/95.
ULOž PÚPP Praha, 29/94.
1011
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PIAN
POZN
---KOMP

LIT.
ULOŽ
ZAPS

PRAHA - HRADfANY, obv.Praha 1
[237]
Tomková K.,Vochozková I. (ARÚ Praha): 1993-1994; vertikální řez/plošný odkryv.
Loretánská ul. 19/104, dv~r, jižní trakt.
26/0/1; 1000 ML 241; koor. 148:336.
Záchranný výzkum v souvislosti s celkovou rekonstrukcí objektu. Ojedinělé zlomky keramiky
13./14.stol. - intruze. Objevena zástavba
konce 16. až 1.poloviny 17.stol. (starší domy
předcházející výstavbě paláce v polovině 17.stol.).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13./14.stol.): akt. intruze: areál město: ~ 265-274: nál. keramika zlomky (x).
B: NOVOVĚK (3.třetina 16.- 17.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 265.6-274.0: obj, d~ zděný
(x): nál. keramika - zlomky (xxx): kosti zv. - zlomky (xxx): keramika - kachle (xxxx): malta vzorky (x); keramika - zlomky prejz~, dlaždic, cihel (xx); kamenina - zlomky (x-xx); železo hřebíky (x), 2 ostruhy, zlomky (xx): škeble - (xx); sklo - zlomky (xx);
- zlomky porcelánu (x);
dřevo - zlomky; uhlíky: paleobot.m. - 1 vzorek; k~že - části bot (x-xx); hlína - 1 malovaná
kulička; bronz - zlomky (x), 1 zdobené kování.
ARŮ Praha 173/95, 490/94, 491/94.
ARÚ Praha, Pražský hrad.
Tomková K.

z

1012
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP

PRAHA - HRADfANY, obv.Praha 1
[013]
Tomková K. (ARŮ Praha); 1994 (VIII.): orientační zjištění.
Loretánská ul. 1.
27/0/2; 1000 ML 241; koor. 372:377.
Orientační dokumentace při hloubení manipulační štoly. Zásypy s raně středověkými zlomky keramiky
smíšenými s novověkými zlomky nasedají na jílovité podloží mírně se sklánějící od Z k V.
A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 260.7: obi. vrstva (x); nál. kosti zv.
- zlomky (x); keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál město; n.v. 260.7; obj. vrstva (x): nál. keramika zlomky (x); železo - 1 hřebík; uhlíky - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 172/95.

1013
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

PRAHA - HRADfANY, obv.Praha 1
[233]
Dragoun Zd. (PŮPP Praha): 1994 (1.-11.): sír vertikálních řez~.
Pohořelec čp.152/IV, ppč.207, 208.
4/L/l: 1000 ML 240; koor. 614:286 614:279 613:279 609:278.
Záchranný výzkum při hloubení suterénu zachytil nevysokou vrstvu s nálezy raně středověké keramiky.
V závěrečné fázi prací byly stavbou až na nevelké zbytky zničeny minimálně 2 kostrové hroby, patrně
rovněž raně středověké. Novověkému období náleží opuková zea, zřejmě mladší fáze ohrazení
Strahovského kláštera v jeho JV části.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. pohřební; areál předlokační aglomerace: ~ 280.0-281.2: obj. hrob (2):
nál. kosti lid. - (xx); keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace: ~ 279.4: obj. souvrstvf (1):
nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1668/95.
ULOi PŮPP Praha, 2/94, č.sáčk~ 1-12.
1014 PRAHA - HRADfANY, obv.Praha 1
AKCE Tryml M. (PŮPP Praha): 1994 (XII.): vertikální řez.
LOKO Tychonova ul. čp.270, ppč.636.
~ 77/L/1; 1000 ML 214; koor. 457:416 457:412.

[249]
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POZN Sledování výkopu pro hloubení anglického dvorku. Na sprašové podloží (nejvyšší zachycená úroveň
246,90) nasedá souvrství, které vyplňuje (mimo humus) celou mocnost nadloží. Nepodařilo se z něj
získat datovatelný materiál, ale svým charakterem nepatří do středověku. Pravděpodobně vzniklo v
souvislo~ti s rozsáhlými zemními pracemi, které provázely výstavbu barokního opevnění.
KOMP A: NOVOVEK; areál město; n.v. 246.9-248.5; obj. souvrství (x).
LIT. ARŮ Praha 1661/95.
1015
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - CHODOV, obv.Praha 4
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Turkova ul. čp.l00l, ppč.2119.
136/0/2; ZM10 12-42-03; koor. 244:300.
Dostavba areálu ŮSMD.
-A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 285.
ARŮ Praha 2761/96.

1016
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - CHODOV, obv.Praha 4
Jančo M. ( ARŮ Praha); 1995 (27.IX . ); vertikální
Ul. Brechtova.
126/L/2; ZM10 12-42-03; koor. 403:303 423:263.
Dohled při výkopech pro KABEL NET.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 285-302.
ARŮ Praha 5508/95.

[302]

Dvořák

[929]
řez.

1017
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PRAHA - JINONICE, abv.praha 5
[905]
Turek J.,Daněček V. (ARŮ Praha); 1994; povrchový sběr.
Butovické hradiště, poloha Na hradištích.
131/P/2; ZM10 12-42-01; koor. 251:320 261:321 252:314.
A: ŘIVNÁČSKÁ K.; areál sídliště; ~ 312-314; nál. keramika - zlomky (xx); kámen-bn - zlomky,
surovina.
B: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ; n.v. 312-314; nál. keramika - zlomek.
C: HRADiŠTNÍ OBD.; areál sídliště; ~ 312-314; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1814/95.
ULOŽ Sbírka V.Daněčka.
ZAPS Turek J.
1018
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POZN

PRAHA - JINONICE, obv.Praha 5
[821]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (25.11.); vizuální průzkum/povrchový sběr.
Butovické hradiště.
130/B/l; ZM10 12-42-01; koor. 251:320.
Při revisi stavu lokality nebyly konstatovány žádné rušivé zásahy. Sběrem na zoraných polích byl v
areálu zadní části získán soubor převážně pravěké a slovanské keramiky. Vyskytl se i zlomek vrcholně
středověké šipky do kuše, fragmenty vrcholně středověké a raně novověké keramiky.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 314; obj. val (x); nál. keramika - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 314; obj. val (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 314; nál. keramika - zlomky (x); železo - 1 zlomek šipky.
O: NOVOVĚK 1; n.v. 314; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1234/95.
ULOZ ARŮ Praha.
1019 PRAHA - JINONICE, o.Praha S, obv.praha 5
AKCE Turek J. (ARŮ Praha); 1995 (II.); orientační zjištění.
LOKO Čerpací stanice pohonných hmot, fa Aral, mezi ulicemi Radlická a Stodůlecká.
~ 264/P/2; ZM10 12-24-21; koor. 230:046 241:044 240:041 229:043.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 309-313.
LIT. ARŮ Praha 2834/95.

[758]

1020 PRAHA - JOSEFOV, abv.Praha 1
[212]
AKCE Lochmann Z. (PŮPP Praha); 1993 (10.VI .); orientačnf zjištění.
LOKO Pařížská ul. 20, čp. 127/V, ppč.78.
PIAN 30/L/l; 1000 ML 244; koor. 229:280 233:281.
~ Dokumentace řezu vzniklého vybagrovánfm dvora. Stavba nebyla ohlášena ~ archeologicky byla
registrována až po vybagrování. Na řezu byly patrné vrstvičky středověkého sídliště s ohništěm a
uhlíky překryté planýrkami. Směrem vzhůru následovalo několik úrovní povrchů dvora a recentnf
stavebnf suť.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 188; obj. souvrství (1); nál. keramika zlomky (x).
199

LIT. ARÚ Praha 3584/94.

ULOž PÚPP Praha, 16/93.
1021
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - JOSEFOV, obv.Praha 1
[749]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1995; orientační zjištění.
Břehová ul. čp.208/V, ppč.127.
33/B/l; 1000 ML 244; koor. 090:404.
V čelbě ražené štoly kanalizační přípojky bylo dokumentováno cca 120 cm mocné zvrstvení historického
nadloží nasedající zhruba v úrovni 184,80 m na podložní písky. Podle charakteru vrstev i nálezO jde
o odpadkový horizont vzniklý vyvážením odpadkO ze Starého Města na vltavský břeh vně staroměstské
hradby.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 184.8-186.0; obi. souvrství (1); nál.
- - keramika - zlomky (x); kůže - odřezky (x); dřevo - ~lomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2343/96.
ULOi PÚPP Praha, 8/95, č.sáčkO 1-5.
1022
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - KBELY, obv.Praha 9
NZ [956]
Turek J. (ARÚ Praha); 1993 (16.X.); vertikální řez.
Martinická ul., naproti přepážce mezi garáží č.5 a 7.
188/B/l; ZM10 12-24-14; koor. 226:198.
Nález byl učiněn v řezu výkopu pro kanaLizační sběrač, 11,85 m kolmo od přepážky mezi garáží č.5 a
7, v Z směru.
KOMP A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 274; obi. pohřeb-kostrový (1); náL. keramika zlomky (xxx); jantar - korálek; vaLoun - artefakt; kosti lid.; kosti zv.
LIT. ARÚ Praha NZ 3631/93.
ULOi MM Praha, sine.
1023
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

PRAHA - KBELY, obv.Praha 9
[932]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (V.-VII.); vertikální řez.
UL. Martinická, Pelnářova a Toužimská, ppě.ll68, 2015, 2073.
251/L/l; ZM10 12-24-14; koor. 166:236 230:236.
Dokumentace a vzorkování řezO na dáLkovém výkopu pro teplovod.
A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 272-273; obj. jáma (9);
nál. keramika - zlomky (xx).
O: STARŠí ENEOLIT; akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; pian 253/L, 169:235 171:225; n.v.
272-273; ob j. jáma (6).
B: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; n.v. 272-273; obj. jáma (11); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zLomky (xx); bronz - 1 jehlice.
C: O.LATÉNSKÁ C; akt. sídLištní; areáL sídliště rovinné; pian 252/B, 212:205; n.v. 270; obj. chata
zahl. (1); nál. keramika - zLomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
1!! Jánská E. 19~161 (AR 13); PLeinerová I. 1964, 72-79 (ASM 1); ARÚ Praha 1065/95, NZ 2077/43, NZ
4887/54, NZ 3218/55, NZ 3919/55, NZ 3920/55, NZ 3921/55, NZ 3572/56, NZ 1532/59, NZ 4991/64.
ULOŽ MM Praha.
1024
AKCE
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PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - KOBYLISY, abv.praha 8
[156]
Smejtek L. (Archaia); 1994; orientační zjištění.
Stavba benzínové pumpy na rohu ulic Ústecká a K Ládví.
313/0/2; ZM10 12-24-12; koor. 455:232.
Stavba se nachází v navážkách (prostor zavezených pískoven). Viz inženýrsko-geologický prOzkum.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 315.
ARÚ Praha 2686/96.
--

1025
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - KOBYLISY, obv.Praha 8
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Nad Mazankou 1826/1, 1831/1, 1874/19, 1874/20.
314/P/l; ZM10 12-24-13; koor. 135:115 150:120 152:112 132:106.
Výstavba bytových domO. __
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 286-289.
ARŮ Praha 2771/96.
--

[152]

1026
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - KOLODĚJE, obv.Praha 9
Jančo M. (ARÚ Praha); 1995 (20.IX.); vertikální
Výkopové práce pro základy přístavby ZŠ.
243/0/2; ZM10 12-24-25; koor. 362:156.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 284.
ARÚ Praha 4189/95.
--

[713]

Dvořák

řez.
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1027
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

KOŠÍŘE, obv.Praha 5
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Plzeňská ul. (pod Cibulkou).
332/B/2; ZM10 12-24-21; koor. 265:263.
Výstavba benzinového čerpadla.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 245.
ARŮ Praha 2769/96.
--

PRAHA -

[540]

Dvořák

1028 PRAHA - KRÁLOVICE, abY.Praha 10
[939]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (28.V.); vizuální pr~zkum/stavebně historický pr~zkum/paYrchavý sběr.
LOKO Hradiště s výrazným opevněním v okolí kostela sv.Markéty.
PIAN 112/P/1; ZM10 12-42-05; koor. 311:386 325:360 297:356 283:367.
PDZN Při zběžné návštěvě hradiště nebyly pozorovány žádné zásahy do terénní situace. Sběrem na zoraných
polích získán malý soubor mladohradištní keramiky. Na pravoúhlém závěru kostela sv.Markéty patrno
raně gotické okénko.
KOMP A: STŘEDOVĚK (11.- 1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 279-300;
obj, val, příkop, kostel (1); nál. keramika - zlomky (x).
LIT.· ARÚ Praha 2468/94.
Ulcii ARŮ Praha.
1029
AKCE
LOKD
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - KRÁLOVICE, abY.praha 10
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (28.V.); vizuální pr~zkum/stavebně historický pr~zkum.
Věžová tvrz ve dvoře ve vsi.
113/B/1; ZM10 12-42-05; koor. 341:310.
Stav pustnoucí tvrze je setrvalý bez zásahO do terénní situace.
A: VS-NOVOVEK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 294; obj, věž (1).
ARŮ Praha 2467/94.

PRAHA - KRČ, obv.Praha 4
Sýkorová I. (ARÚ Praha); 1994 (".IV.); orientační zjištění.
Thomayerova nemocnice, pavilon K. Přístavba počítačového tomografu.
114/0/2; ZM10 12-42-03; koor. 028:190.
Jde o přístavbu k již stojící budově, celá dostavba se pohybuje ve značně porušeném terénu,
v navážkách.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 234.
LIT. ARÚ Praha 3819/94.

1030
AKCE
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PIAN
POZN

PRAHA -

KRČ, obv.Praha 4
L. (Archaia); 1995;

[948J

[752]

částečně

1031
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOHP
LIT.
ZAPS

U labutě.
132/P/2; ZM10 12-42-02; koor. 465:262 477:264 476:253.
Výstavba čerpací stanice pohonných hmot (SHELL).
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 220.
ARŮ Praha 2791/96.
-Břeň D.

1032
AKCE
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PIAN
POZN
KDMP
LIT.

PRAHA - KUNRATICE, abv.praha 4
P. (ÚAPPSČ Praha); 1993; orientační zjištění.
Křižovatka silnic Kunratice - Vestec. Stavba čerpací stanice pohonných hmot.
115/0/2; ZM10 12-42-08; koor. 214:242.
Archeologický dohled při stavbě.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 298.
ARŮ Praha 5215/95.
--

1033
AKCE
LOKO
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POZN

PRAHA - KUNRATICE, abv.Praha 4
[909J
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (30.VIII.); vizuální pr~zkum/pavrchavý sběr.
Nový hrad u Kunratic.
71/B/1; ZM10 12-42-03; koor. 110:088.
Dne 30.8.1993 jsem provedl běžnou revizi stavu Nového hradu u Kunratic, který je dlouhodobě
sledován. V prostoru zadní zdi zadního křídla byl v interiérové straně okopán líc zhruba v délce 3
m, lokálně byla odkryta i vnější strana zdi. Na vyházené zemině se nacházel pouze jeden zvířecí zub.
Narušení není vyloženě čerstvé, lze předpokládat stáří větší než měsíc. POkračují škody vyšlapáváním
neregulovaným návštěvnickým provozem a v dOsledku Velké kunratické, zvláště v čele a v zadních
částech areálu. Jinak je stav lokality setrvalý. Vzhledem ke krátkému životu objektu
(r.'4'0/'41'-leden 1421) umožňujícímu získání absolutně dobře datovanému materiálu, bylo pokračováno
ve sběrech, jimiž byl získán menší soubor keramiky a kostí. lokalita bude dále sledována.

Dvořák

[5371
orientační zjištění.

[029J

Vařeka
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KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1410-1421); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 293; obi. palác (x), hradba
(x), d~ zděný (X), příkop (x), val (x), brána (x); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - kosti,
zub.

LIT. ARŮ Praha 2663/93.
UlciZ ARŮ Praha.
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PRAHA - KUNRATICE, o.Praha 4, obv.Praha 4
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (11.IV.); vizuální pr5zkum.
Nový hrad u Kunratic.
71/B/1; ZM10 12-42-03; koor. 110:088.
Při revizi stavu konstatován setrvalý stav bez rušivých zásah5.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 293; obj. d~ zděný (4), brána (2),
příkop (2), val (1), hradba (x).
LIT. ARŮ Praha 1609/94.

[035]
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PRAHA - KUNRATICE, obv.Praha 4
[849]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (11.V.); vizuální prBzkum/povrchový nález.
Nový hrad u Kunratic.
71/B/1; ZM10 12-42-03; koor. 110:088.
Revise stavu nezjistila kromě pokračující devastace vyšlapáváním žádná nová narušení. V čele hradu
byly nalezeny dva redukčně pálené střepy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 293; obj. palác (1), d~ zděný (x),
hradba (x), brána (2), příkop (x), val (x); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2394/95.
-UlciZ ARŮ Praha.
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PRAHA - KYJE, obv.Praha 9
Sýkorová I. (ARÚ Praha); 1994 (19.1.); síf vertikálních řezBo
Koberkova ul.
210/L/2; ZM10 12-24-19; koor. 121:155 139:159.
Dohled při výkopu plynovodního potrubí a přípojek k rodinným domk~ na severní
Výkopy vedly částečně v dříve narušené oblasti (starší inženýrské sítě).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 247-250.
LIT. ARŮ Praha 272/94.
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[752]

straně

PRAHA - KYJE, obv.Praha 9
Sýkorová I. (ARÚ Praha); 1994 (21.11.); síf vertikálních řez5.
Pávovské nám. a okolí.
209/0/2; ZM10 12-24-19; koor. 144:143.
Plynofikace rodinných domkB. Sítě kladeny v již porušeném terénu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 242.
ARŮ Praha 3816/94.
--

Koberkovy ul.

[801]
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PRAHA - KYJE, obv.Praha 9
[756]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (21.VI.); vertikální řez.
Ppč.2725, ul. Stupská před nárožním vchodem do budovy Telecomu.
245/B/1; ZM10 12-24-19; koor. 184:210.
V řezu napříč vozovkou zjištěna asi 10 cm mocná vrstva s nálezy v hloubce 100-120 cm.
A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; ~ 218; obi. vrstva (1); nál. keramika - 3 zlomky.
B: HRADIŠTNÍ OBO.; akt. sídlištní; ~ 218; obj. vrstva (1); nál. keramika - 3 zlomky; kosti zv. 3 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 1066/95.
UlOž MM Praha.
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PRAHA - KYJE, obv.Praha 9
Sýkorová I. (ARÚ Praha); 1994 (17.1.); síf vertikálních řezBo
Rožmberská ul.
208/L/2; ZM10 12-24-19; koor. 099:144 121:149.
Dohled při výkopu plynovodního potrubí a přípojek k rodinným domk~ na severní
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 249-251.
~ ARŮ Praha 273/94.
1040 PRAHA - KYJE, obv.Praha 9
AKCE Břeň D. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
LOKO PrBmyslová ul. (u Stavoservisu a Spalovny).

[805]

straně

ul.Rožmberská.

[046]
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326/0/2: ZM10 12-24-19: koor. 098:090.
POZN Výstavba čerpací stanice pohonných hmot (TOTAL).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 252.
LIT. ARŮ Praha 2782/96.

~

PRAHA - LETŇANY, obv.Praha 9
Jančo M. (ARÚ Praha): 1995 (3.XI.): vertikální řez.
Ul. Beranových.
233/L/2: ZM10 12-24-13: koor. 438:258441:267443:280.
Dohled při výkopech pro uložení plynového potrubí.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 264-268.
ARŮ Praha 5511/95.
--

[727]

1042 PRAHA - LETŇANY, obv.Praha 9
AKCE Jančo M. (ARÚ Praha): 1995 (1.X.): vertikální řez.
LOKO Ul. Liberecká a Tupolevova.
~ 234/L/2; ZM10 12-24-13: koor. 354:239 364:206 392:164.
POZN Dohled při výkopech.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 274-281.
LIT. ARÚ Praha 5510/95.

[724]
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PRAHA - LIBEŇ, obv.Praha 8
Bureš M. (Archaia); 1994 (III.-V.): orientační zjištění.
Ul. Na Korábě ppč.288, 289, 290.
311/P/1: ZM10 12-24-13; koor. 082:007 085:008 085:005 080:004.
Dohled při hloubení stavební jámy pro administrativní budovu. Negativní.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. neud.
ARŮ Praha 2698/96.
--

[249]
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PRAHA - LIBEŇ, obv.Praha 9
Jančo M. (ARÚ Praha); 1995 (7.XI.); vertikální řez.
Podvinný Mlýn, Kovanecká.
246/L/2; ZM10 12-24-18: koor. 221:334 224:345 249:354 264:353 286:347.
Výkop pro uložení kabel~ 22kV.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 200.
ARŮ Praha 5512/95.
--

[854]
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PRAHA - LIBOC, obv.Praha 6
[803]
Kostka M. (MM Praha): 1993 (15.111.): povrchový sběr.
Pozemky bývalého zahradnictví u ul. Krajní, ppč.329 a 330.
232/P/2; ZM10 12-24-16; koor. 063:118 074:114 066:102.
Sběr na polích bývalého zahradnictví, v prostoru mezi železniční tratí a Libockým rybníkem.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.: akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 313-316: nál. keramika - zlomky
(x).
B: MLADŠí-POZDNÍ D.BRONZOVÁ: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 313-316; nál. keramika zlomky (xx).
hl! Olmerová H. 1981, 114 (Výzkumy v Čechách 1976-77); ARŮ Praha 1074/95.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - LIBOC, obv.Praha 6
[026]
Kostka M. (MM Praha): 1995 (XII.): orientační zjištění: anal. antropologická.
Ppč.1228, při SV nároží ohradní zdi letohrádku Hvězda.
271/B/1; ZM10 12-24-16; koor. 039:042.
Při rekonstrukci vodovodu pro PNP byly v násypu u ohradní zdi nalezeny zlomky lidských kostí v
hloubce asi 40 cm. Jde o poz~statky německých vojín~ ze sedmileté války, kteří byli pohřbeni do
šachtic u letohrádku Hvězda. Při stavební činnosti roku 1937 byly kostry vyzvednuty a přeneseny,
zřejmě však některé části z~staly v přesunuté zemině.
KOMP A: NOVOVĚK (1757); akt. pohřební-přemístění zeminy; areál zámek; ~ 366; nál. kost; lid. - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 1298/96.
UlOž PNP Hvězda.
1047 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.praha 1
AKCE Čiháková J. (PŮPP Praha); 1989: vertikální
LOKO Malostranské nám. čp.35/III.

NZ [735]
řez:

anal. geologická.
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PIAN 12/B/l; 1000 ML 242; koor. 422:233.
POZN Po vybourání obezdění puvodního ang~ického dvorku, při kopání výtahové šachty se obnažil sloupec
zeminy, v němž byly zachovány puvodní archeologické situace. Na základě dalších nálezu na Malé
Straně lze předpokládat, že vrstvy 28 a 29 představují nejstarší osídlení Malé Strany z
2.pol.9.stol.
KOMP A: RAN~ ST~EOOV~K 3 (2.pol. 9.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 190.2; obj. jáma (2).
B: RANY STREDOVEK 3 (l.pol. 10.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 190.2; obj. chata zahl.
(2)

LIT. ARÚ Praha NZ 400/94, NZ 309/89.
ZAPS Brnič Ž.
1048 PRAHA' MALÁ STRANA, obv.Praha 1
NZ [7001
AKCE Zavřel J. (PÚPP Praha); 1992; vertikální řez.
LOKO Dražického nám. čp.60/111, ppč.181.
PIAN 50/B/l; 1000 ML 242; koor. 537:136.
POZN Při hloubení výtahové šachty z přízemí na úroveň sklepa byl ve stěnách výkopu dokumentován charakter
zdiva a zvrstvení historického nadloží. Vzorkovány vrstvy s keramikou pravěkou (halštat/latén ?),
slovanskou a raně středověkou. V jižní stěně sondy odkryto románské zdivo,. pravděpodobně součást
biskupského dvora. V zásypových vrstvách druhotně uloženy podlahové dlaždice z období arcibiskupa
Arnošta z Pardubic, s reliéfem vzpínajícího se koně.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ·D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 187.8-188.2; obi. vrstva (1); nál.
keramika - 6 zlomku; kosti zv. - 2 zlomky.
D: PŘECHOD RS.4·VS.l (2.pol.12.?, poč.13.stoL.?); akt. kultovnf; areáL dvur; ~ 187.8-189.9; obj.
zdivo (1).
B: HRADiŠTNí OBD.; akt. sídlištní; areáL předlokační aglomerace; n.v. 188.2-188.5; obj. vrstva (2);
náL. keramika - 7 zLomku.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1 (poL. l3.stoL.); akt. sídlištní; areáL předlokační aglomerace; ~
188.1-188.4; obj. vrstva (1); nál. keramika - 4 zlomky; kosti zv. - 2 zlomky.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (pol. 14.stoL.); akt. intruze; areál dvůr; n.v. 188.6-190.0; obi. dláždění
(1); nál. keramika - 12 dlaždic, 51 zlomku dLaždic.
LIT. ARÚ Praha NZ 3104/96, 258/94.
ULOŽ PÚPP Praha, 6/92, č.sáčku 1-7.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
NZ [2501
Kašpar V. (Archaia); 1993 (26.IV.-17.V.); sondáž.
Dvorek domu U železné lávky 8, čp.592/111, ppč.689.
16/0/1; 1000 ML 243; koor. 283:465.
Výzkum byL vyvolán skutečností, že měla být ceLá plocha dvora snížena o cca 3,4 m. Probíhal formou
dohledu, přičemž měly být práce ihned zastaveny v případě intaktních archeologických situací. Při
tomto odtěžení terénu, který byl dokumentován řezem a ovzorkován, bylo nalezeno pouze recentní a
subrecentní navážkové souvrství 18.-20.stol. V místech, kde se objevilo mocné povodňové souvrství,
převážně ze 17.-18.stol., již bylo hloubení nových interiéru zastaveno na požadované úrovni (187,50
m n.m.). 00 tohoto povodňového souvrství již zasahovala pouze projektovaná šachta jímky, která již
byla zkoumána sondou. Po odstranění náplavových horizontu byla zkoumána intaktnf sfdlištní vrcholně
středověká situace (185,18 m n.m.). V rámci souvrstvf 2.pol.12.-1.pol.13.stol. byla nalezena 2
ohniště (pícky), jáma a dřevěný trám. Výzkum byl ukončen na niveletě 184,50 m n.m. po dosaženf
spodní vody. V této době jsme se již nacházeli pod projektovanou hloubkou jímky.
KOHP C: PŘECHOD RS.4-VS.l (2.pol.12.-1.poL. 13.stoL.); akt. sídlištnf; areál město; ~ 184.5-185.1;
obj. souvrství (1), pec (2), jáma (1), dřev.konstr. (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. zlomky (xx); železo - zlomky (x).
A: NOVOVEK (konec 17.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 187.5-191.0; obj. souvrství (1);
nál. keramika - zlomky (x).
B: VS-NOVOVEK (17.-19.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; ~ f85.1-187.5; obj. souvrství
(1); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha NZ 723/94, NZ 2539/96.
UlOi Archaia, 2/93.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[8001
Tryml M. (PÚPP Praha); 1993 (27.X.); orientační zjištěnf.
Hroznová ul. 3, ppč.772.
11/B/l; 1000 ML 268; koor. 592:487.
Dokumentace řezu v již vyhloubené jámě. Podloží nedosaženo. Ode dna jámy (185,50 m) až k povrchu
dokumentován mechanismus nárustu terénu v novověku.
A: NOVOVEK 1 (16.stol. ?); akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál město; ~ 181.1-185.5; obj.
souvrství (x); nál. keramika - zlomky (x).
B: NOVOVEK 2; akt. sfdlištní; areál město; ~ 186.1; obj. souvrstvf (x); nál. keramika - zlomky
(x).

LIT. ARÚ Praha 3509/94.
UlOZ PÚPP Praha, 34/93.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1

NZ [528]

Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993; vertikální řez; anal. palynologická.

Jánský vršek čp.328/111, ppč.444.
24/B/1; 1000 ML 241; koor. 602:203.
Při zakládání nového schodiště byl zdokumentován zahloubený objekt se zachovanou jednou stěnou
přímou a strmou, hluboký 77 cm, s nálezy asi z konce 9.stol. či z 10.stol. P~vodní úroveň k objektu
byla patrně odstraněna v době používání keramiky s kalichovitou profilací okraje. Výplň objektu byla
později porušena vodotečí potoka. Na jeho dně se usadil šedočerný bahnitý prach a šedý prachový jíl
obsahující keramiku patrně po pol.13.stol., zlomek tyglíku a další stopy po zpracování barevných
kov~. V pr~běhu 4.čtvrtiny 13.stol. bylo koryto potoka postupně zanášeno sedimentárními písky a
hlínami, jejichž dochovaná mocnost činí 1,8 m.
KOMP A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; n.v. 207.6; obj. vrstva; nál. keramika - zlomek.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (konec 9.-10.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 206.8-207.5; obi.
chata zahl. (1); nál. keramika - 40 zlomku; kosti zv. - zlomky (xx).
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.stol. 7); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 207.7; obi.
vrstva (2); nál. keramika - 21 zlomk~; kosti zv. - zlomky (x).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (4.čtvrt. 13.stol.); n.v. 206.8-208.6; obi. vodoteč (1); nál. keramika - 62
zlomk~; kost - industrie; kosti zv. - zlomky (x); keramika - tyglík.
LIT. ARŮ Praha NZ 5587/95, 3574/94.
UlOi PŮPP Praha, 10/93.
ZAPS Čiháková J.
1052 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[848]
AKCE ~allisová M. (PÚPP Praha); 1993 (15.-16.IX.); vertikální řez.
LOKO Kampa ppč.778/1, sonda 1.
PIAN 13/B/1; 1000 ML 268; koor. 589:320.
POZN Při hloubení výkopu pro zavlažovací zařízení na Kampě byly zachyceny novodobé navážky, vzniklé při
zvyšování terénu.
KeMP A: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 186.8-188.9; obi. souvrství
(1); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3596/94.
UlOi PŮPP Praha, 24/93, č.sáčk~ 1-6.
1053 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[853]
AKCE ~allisová M. (PÚPP Praha); 1993 (15.-16.IX.); vertikální řez.
LOKO Kampa ppč.780, sonda 2-4.
PIAN 14/B/1; 1000 ML 268; koor. 575:258 534:192 525:130.
POZN Při hloubení výkopu pro zavlažovací zařízení na Kampě byly zachyceny novodobé navážky, vzniklé při
zvyšování terénu.
KeMP A: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 186.8-188.9; obj. souvrství
(1); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3596/94.
ULOi PŮPP Praha, 24/93, č.sáčk~ 1-6.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[133]
Čiháková J. (PÚPP Praha); 1993 (VI.); vertikální řez.
Karmelitská ul. čp.375/111, ppč.399.
63/B/1; 1000 ML 242; koor. 306:369.
Při zřizování vinárny byl hlouben nový suterénní prostor (bez ohlášení archeologickému pracovišti)
do hloubky 2,8 m cca na kótu 190,95. K dokumentaci zbyly jen řezy v místech budoucích dveří.
Východní z nich procházel polozemnicí s požárovou destrukcí 1.pol.14.stol., dno zemnice bylo ve
výšce 191 m, zásyp se dochoyal do výše 191,70 m, výchozí úroveň neumíme rekonstruovat. Západní řez
zastihl podloží (barevně pestré svahoviny) na kótě 191,73 a nad nimi souvrství 20 cm, na jehož bázi
byl střep konce 9.-10.stol. a na povrchu již vyspělá keramika s kalichovitou profilací okraje.
KeMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (10.-11.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 192; obj.
souvrství (4); nál. keramika· 23 zlomk~; kosti zv.; struska.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol. 14.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 192; obj. chata zahl.
(1); nál. mazanice; železo· 3 artefakty; keramika - 68 zlomk~.
LIT. ARŮ Praha 3565/94, 5615/95.
UlOi PŮPP Praha, 11/93.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[323]
Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993 (25.11.-4.111.); sondáž.
Letenská ul. čp.526/111, ppč.122.
15/B/1; 1000 ML 243; koor. 176:412 165:410 163:412.
Zjišfovací sondáž před rekonstrukcí domu, prohlubováním skle~ a výstavbou podzemních garáží.
Realizovány 2 sondy ve sklepech, 1 sonda na dvoře. Ve všech 3 sondách pod zásypy a zásahy z doby
výstavby a fungování objektu (klasicistní novostavba) vystupují světle hnědé povodňové náplavy s
205

obsahem glazované keramiky, z nichž některé zlomky lze datovat okolo poloviny 17.stol. Ve sklepě pod
náplavy ověřeny sondovací tyčí tmavě šedé bahnité náplavy opuštěného vltavského ramene.
KOMP A: NOVOVĚK 1: akt. přemístění zeminy: areál město: n.v. 185.1-187.6: obj. vrstva (2): nál. keramika
- zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (x): železo - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 2 (po r.1838): akt. sídlištní: areál město: n.v. 187.6-189.5; obj. dláždění (3), zdivo
(3), vrstva (4): nál. keramika - zlomky (xx); sklo - zlomky (x); železo - zlomky (x): železo 1 zlomek nože.
liT. ARŮ Praha 3571/94.
ULOž PŮPP Praha, 3/93.
novověkými

1056 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.praha 1
[117]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J. (PŮPP Praha): 1993 (III.): vertikální řez: anal. palynologická.
LOKO Malostranské nám. čp.204/111, ppč.71.
PIAN 64/B/l; 1000 ML 242: koor. 249:318.
POZN Při prohlubování dvora se již pod dlažbou (205,87 m n.m.) objevilo ve výšce 205,35 m podloží tvořené
svahovými hlínami. V jejich rámci byl rozlišen na kótě 204,07 m fragment zahloubeného ohniště bez
nález~. Protože bylo pravděpodobně v prehistorickém období překryto minimálně 120 cm vysokým
souvrstvím svahových sediment~, je zřejmé toliko, že je pravěkého stáří. blíže však nedatovatelné.
KOMP A: PRAVĚK; n.v. 204; obj. ohniště (1), souvrství.
LIT. ARŮ Praha 3579/94.
ULOž PŮPP Praha, 7/93.
ZAPS Čiháková J.
1057 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[903]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1990-1993; sondáž: anal. dendrochronologická, paleobotanická,
palynologická.
LOKO Malostranské nám. čp.258/111 (Lichtenštejnský palác), ppč.68, 70.
PIAN 75/P/3; 1000 ML 242; koor. 160:297 222:292 212:192 203:193 198:182 159:213 135:222 143:249 157:248.
POZN V posledním roce rekonstrukce proběhly zemní práce na r~zných místech rozsáhlé parcely paláce, na
dvorech a v zahradě. V raném středověku zde byl výraznější sklon k jihu a k východu, komplikující
využití údaj~ výškových. Výzkum prověřil, že v prostoru severně dvora nebyl žádný další objekt
8.stol. puvodní nadloží zde bylo odstraněno a přímo na svahové sedimenty nasedá dlažba 14.stol.
Vrstvy 9.stol. v jižní části parcely poskytly stratigrafii s keramikou a železnou strusku.
Nejvýznamnějšími nálezy 11.-1.pol.12.stol. je jednak masivní dřevěná konstrukce nasedající na
kamenitou plochu, z jihu lemovanou mělkým objektem s plochým šikmým dnem svažujícím se k jihu,
jednak cca 0,4 m zapuštěný dUm. V době keramiky s archaicky zduřelou profilací okraje byla zde
vyhloubena polozemnice a sada výrobních zařízení, tzv.vyhřívaček. Z téže doby je i napřímená
bronzová esovitá záušnice (jako surovina).
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní: areál předlokační aglomerace; pian 76/L, 158:247 147:247
145:241; ~ 201.2; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xxx); palynol.m. - (xx); paleobot.m. (x); kosti zv. - (xxx); železo - kroužek brnění ?; struska.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; pian 77/B, 194:208: n.v.
200.6-203.6: obi. dřev.konstr. (1), příkop (1), souvrství: nál. keramika - zlomky (xxx); dřevo;
palynol.m. - (x): paleobot.m. - (x); kosti zv. - (xx): keramika - přesleny (x).
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní: areál předlokační aglomerace; pian 76/L, 158:247 147:247
145:241: ~ 203.2-204.3: obj. souvrství, chata zahl. (2), m.výroby: nál. keramika - zlomky (xxx):
kosti zv. - (xxx): palynol.m. - (x): bronz: keram.tech. - misky prubířské ? (xx).
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. přemístění zeminy; areál předlokační aglomerace: pian 78/B, 210:195;
~ 200.2: nál. keramika - zlomky (x).
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; areál předlokační aglomerace: pian 79/L, 190:282 193:259: ~ 206.1-206.7:
obj. dláždění (1), chata zahl. (2): nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 3573/94.
ULOž PŮPP Praha, 8/93.
ZAPS Čiháková J.
1058 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[452]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha): 1993: vertikální řez: anal. paleobotanická, palynologická.
LOKO Malostranské nám. před čp.265/111, ppč.993. havárie vody.
PIAN 68/B/l; 1000 ML 242: koor. 299:188.
POZN Při havarijní opravě vodovodního řadu ve vozovce byla zdokumentována stěna výkopu. Byla zjištěna
stratigrafie mladohradištních vrstev 196,66-197,00 m z 10.-konce 11.stol. Nejspodnější vrstva s
povrchem 196,71 m je pozustatkem sedimentu stojatých vod v těchto místech někdy v 10.stol.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (10.-11.stol.): akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 196.6-197.0:
obj. vrstva (6): nál. kost; keramika - 14 zlomk~.
B: NOVOVĚK; n.v. 197.0-198.3; obj. výkop (x).
LIT. ARŮ Praha 3576/94.
ULOi PŮPP Praha, 30/93.
ZAPS Čiháková J.

206

1059 PRAHA - MALÁ STRANA, abv.Praha 1
[258]
Frolík J. (ARÚ Praha); 1993 (17.-28.XI.); sondáž.
LOKO Mostecká ul. čp.58, dvorek. Ppč.180.
PIAN 62/P/l; 1000 ML 242; koor. 528:140 533:140 533:135 527:135.
POZN Záchranný výzkum souvrstvf na zmíněném dvorku. Na p~vodnf podloží nasedá p~dnf typ s ojedinělými
pravěkými zlomky a zlomky keramiky 9.století. Na něj nasedá kvalitní valounová dlažba (10.století
?), překrytá hnojovitým souvrstvím (10.-12.století). Jeho horní část byla odstraněna při stavbě
románské budovy ve 12.století, z níž známe jednu zea. Tato budova a i ve 14.stoletf přistavěné
gotické křídlo byly součástmi Biskupského dvora. Poslední fázi představují planýrky v 15.století
zbořeného dvora a následná výstavba do~ v okolf v 16.století.
KOMP A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; areál sídliště; n.v. 187.5-187.6; obi. vrstva (1); nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní-komunikace; areál předlokační aglomerace; ~ 187.6-188.0;
obj. dláždění, vrstva (xx); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 188.0-189.9; obj. vrstva
(xx), zdivo; nál. keramika - zlomky (xxx); dřevo; kosti zv.
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 189.0-189.2; obj. vrstva (x),
zdivo; nál. keramika - zlomky (x); keramika - dlaždice (xx); kámen-stav. - dlaždice (x),
~

archit.článek.

E: NOVOVĚK 1 (po r.1558); akt. sídlištní; areál město; n.v. 189.2-191.0; obj . . jáma (3), vrstva (xx),
zdivo; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1366/94, 3937/93, 1610/94.
1060
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[444]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1993 (VI.); orientační zjištění.
Nábř. Edvarda Beneše čp.128/III, ppč.680 (Strakova akademie).
5/P/l; 1000 ML 215; koor. 285:052 290:057 293:054 287:049.
Výkop pro rozšíření podzemní kotelny zachytil smíšené zdivo o šířce cca 1 m, v celé zaznamenané
vysce (4,9 m) zřetelně základového charakteru. Nálezový materiál z vrstev násypového charakteru, do
nichž je zea založena, je novověký s pozdně středověkou příměsí. Vzhledem k faktu, že na JOttnerově
plánu z roku 1816 není v inkriminovaných místech vně hradeb Malé Strany žádná zástavba, lze
předpokládat, že zachycená zea je součástf stavby vzniklé až po r.1816, která ustoupila výstavbě
Strakovy akademie.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 187.3-192.2; obj. zdivo (1), souvrstvf (1); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 3589/94.
ULOŽ PÚPP Praha, 19/93.
1061
AKCE
LOKO
PIAN
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[507]
Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993 (14.1.); vertikální řez.
Nerudova ul. čp.209/111, ppč.526.
67/S/1; 1000 ML 242; koor. 176:333.
Výkop při rekonstrukci přízemí domu zjistil, že bezprostředně pod podlahou dvora vystupuje
podloží(na kótě 211,36) tvořené svahovinami, nasedajícími ve výšce 208,40 m n.m. na nerovný povrch
břidlicové skály.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 311.4.
ARŮ Praha 3577/94.
PÚPP Praha, 1/93.
Čiháková J.

1062 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[834]
AKCE Wallisová M. (PÚPP Praha); 1993 (15.-16.IX.); vertikální řez.
~ Nosticova zahrada ppč.298, sonda 5.
PIAN 12/S/1; 1000 ML 268; koor. 534:368.
POZN V sondě 5 (Nosticova zahrada) bylo kromě novodobých navážek zachyceno souvrství ze 14.stol., které
----- bylo poznamenáno vodní činností. Na dně výkopu byla zachycena opuková zea litá na maltu, která
porušovala staršf objekt s mincí (parvus Jana Lucemburského). V žádném výkopu nebylo zachyceno
podložf.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištnf; areál město; ~ 186.6-186.8; obj. souvrství
(1), zdivo (1); nál. keramika - zlomky (xx); kov - 1 mince.
S: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 186.8-188.9; obi. souvrstvf
(1); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3596/94.
ULOž PŮPP Praha, 24/93, č.sáčk~ 1-6.
1063 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
J. (PÚPP Praha); 1993 (X.); sondáž.
LOKO Prokopská ul. čp.296/III, ppč.209.
PIAN 69/S/1; 1000 ML 242; koor. 352:078 353:075 360:072.

~ Čiháková J.,Zavřel
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Při rekonstrukci domu byly sledovány výkopy ve sklepích domu. Porušily dva novověké válcovité
objekty, patrně neúspěšné pokusy o založení studny. V místě řezu 3 (nejvýchodnější) byl zastižen pod
podlahou sklepa 189,09 m n.m. půdní horizont (báze 188.89). V ostatních místech byly pod podlahou
již jen svahové hlíny.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 189 •.1;- obj. studna (2), souvrství;
nál. keramika - 2 zlomky.
LIT. ARŮ Praha 3578/94, NZ 5070/94.
ULOž PŮPP Praha, 26/93.
ZAPS Čiháková J.

POZN

1064
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[808]
Kašpar V. (Archaia); 1993 (12.XI.); orientační zjištění.
Sklepy domu ve Všehrdově ul. 17, čp.436/111. a výkop přes vozovku před domem.
15/P/1; 1000 ML 268; koor. 396:152 388:143 394:129 406:130.
Výzkum proběhl formou dohledu při snižování sklepních prostor~ o 50 cm_ Dále byl prohlédnut výkop
přes vozovku před vstupem do domu. Výkop zachytil pouze starší výkopy inženýrských sítí. V interiéru
sklepních prostor byly firmou odtěženy pouze novověké navážky. Intaktní archeologické situace
(obsahující keramiku pravděpodobně 15.stol.) se nacházely až 60 cm pod úrovní dnešní podlahy a
nebudou investorem narušeny, vzhledem k tomu, že již byla dosažena požadovaná hloubka snížení
suterénu.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol. ?); akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. souvrství (1).
A: NOVOVĚK (18.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město: ~ neud.: obj. souvrství (1).
LIT. ARŮ Praha 726/94.
1065
AKCE
---LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - MALÁ STRANA, obv.praha 1
[816]
Čiháková J. (PŮPP Praha); 1993; sondáž; anal. dendrochronologická, geologická, paleobotanická,
palynologická_
Tržiště čp.259/111 (Hartigovský palác).
73/P/1; 1000 ML 242; koor. 217:197 232:194 218:160 206:165.
Při přestavbě paláce sledovány zemní práce, omezené jen na budováni kanalizace. V severní části
paláce byla pod podl ahou sklepa narušena masivní dřevěná zapuštěná konstrukce o 3 srubových stěnách
z ~lkulatin s kurou , spojených na rybinu. Patrně počátkem 10.stol. byla vážně poškozena a část byla
zaplavena bahnitými sedimenty. Stála na samém okraji močálu.
KOMP B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.-10.stol.); akt." sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 197; obj.
dřev.konstr. (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xxx); dřevo - 2 nástroje; kost
- 1 nástroj; palynol.m. - 10 vzorku; paleobot.m. - 5 vzork~; k~že; dřevo.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (poč. 10.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 198; obj.
souvrství (x); nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx): palynol.m. - 5 vzork~;
paleobot.m. - 5 vzorku.
D: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (starší než 1257, 11.stol.): akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~
195 .4: ob j. příkop (1); nál. keramika - 3 zlomky.
A: VRCHOLN Ý STŘEDOVĚK (1257- zánik 14.stol.); akt. sídlištní: areál město: ~ 197; obj. příkop
(1): nál. keramika - 4 nádoby, zlomky (xx)_
LIT. ARŮ Praha 3564/94, NZ 6053/96.
ULOZ PŮPP Praha, 12/93.
1066 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[836]
AKCE Čiháková J . (PŮPP Praha); 1993; sondáž; anal. dendrochronologická, geologická, paleobotanická,
palynologická.
hQfQ Tržiště čp.259/111 (Hartigovský palác).
PIAN 74/L/1: 1000 ML 242; koor. 171:185 165:173.
PO ZN Při přestavbě paláce byly sledovány zemní práce, omezené jen na budování kanalizace., V jižní části
paláce byly zjištěny složité geologicko-archeologické poměry: sedimenty potoka z doby keramiky s
kalichovitou profilací okraje (příkop přemyslovského města zaniklý ve 14.stol., který porušuje: v
obou řezech SoJ starší umělý příkopovitý útvar zanesený přírodními sedimenty s úlomky keramiky s
kalichovitou profilací okraje), aj. Hradbu přemyslovského města se nepodařilo identifikovat.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.-12.stol.); areál předlokační aglomerace; ~ 197.1; obj. vodoteč (1):
nál_ keramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (1257- zánik 14.stol.); akt. sídlištní: areál město: ~ 197; obj. příkop
(1 ): nál. keramika - zlomky (x).
C: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 196.8: obj. vodoteč (1): nál. palynol.m. - 5 vzorků;
paleobot.m. - 2 vzorky; keramika - zlomky (xx): kámen-dž - (3): keram.tech.
LIT. ARÚ Praha 3564/94.
ULOž PÚPP Praha, 12/93.
1067 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
AKCE Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993 (17.V.-3.V II., II.etapa): vertikální
LOKO Tržiště čp.366/III, Vratislavský palác ppě.414.
208

řez/plošný

odkryv.

mn

PIAN 66/P/1; 1000 ML 242; koor. 173:096 183:092 180:083 200:074 191:060 168:071.
II.etapa výzkumu. Plošný výzkum neznámého pohřebiště, částečně narušeného stavbou při rekonstrukci
horní části barokní zahrady. Na ploše cca 190 mZ odkryto 109 objektO s obsahem lidských kostí, z
toho 77 hrobO nebo torz hrobO, pohřby v anatomické poloze, hlavou k západu. Hrobový inventář
představovalo 34 bronzových esovitých záušnic, někdy zlacených, či plátovaných stříbrem, o pr~ru
10,1-33,6 mm. Keramika z výplně hrobO jen v úlomcích. Zjištěno značné množství superpozic hrobO
(nejvíce 4). Z dalších objektO dokumentovány části ohnišf či pícek starších než pohřebiště s
keramikou 2.pol.10.stol. a barokní a subrecentní zásahy. Pohřbívání zde probíhalo pravděpodobně od
1.pol.11.stol. do počátku 13.stol.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. výrobní; areál předlokační aglomerace; n.v. 209-213; obj. mělký obj. (4);
nál. keramika - zlomky (x); struska - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
B:-PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. pohřební; areál předlokační aglomerace; n.v. 209-213; obj. hrob-kostrový
(77), jamka kOlová (10); nál. kosti lid. - (xxx); bronz - 34 es.záušnic; stříbro - es.záušnice
(x), bronz plátovaný stříbrem; zlato - es.záušnice (x), bronz zlacený; železo - zlomek nože; měa kování; struska - (x); kámen - kadlub.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál město; n.V. 209-213; obj. zdivo (3), jáma (1),
kašna (1), cisterna (1), příkop (1), souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); struska - (x);
keramika - 1 dlaždice; kosti zv. - zlomky (x); sklo - zlomky (x); železo - 2 neurč. zlomky;
stříbro - 1 mince.
LIT. ARÚ Praha 3572/94.
ULOŽ PÚPP Praha, 2/93.
~

1068 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[832]
AKCE Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993 (11.-29.1., I.etapa); vertikální řez.
LOKO Tržiště čp.366/111, Vratislavský palác ppč.415.
PIAN 65/P/1; 1000 ML 242; koor. 185:116 191:115 196:104 177:110.
POZN I.etapa výzkumu. Dokumentace stěn jedné bagrované a dvou kopaných rýh na místě plánovaných
podzemních garáží v dolní části zahrady. 00 skály mírně zahlouben objekt s keramikou 2.pol.12.stol.,
zachyceno několik reliktO objektO či vrstev se zlomky keramiky ze stejného období. Dále
dokumentovány splachové vrstvy, raně novověká odpadní jímka a mohutné souvrství přemístěných zemin z
období barokních úprav zahrady. Značná část plochy postižena subrecentními zásahy.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní-výrobní; areál předlokační aglomerace; ~ 201.5-202.9; obj.
mělký obj. (3); nál. keramika - zlomky (xx); struska - (x); kosti zv. - zlomky (xx).
B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. přemístění zeminy; areál předlokační aglomerace; n.v. 202.4-203.3; obj.
souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); železo - neurč. zlomek; kosti zv. - zlomky (x).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 203.4-203.7; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (x); struska - 1 kus.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 203.4-203.7; obj. souvrství (1); nál.
keramika - zlomky (x); struska - 2 kusy.
E: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 202.6-203.6; obj. jímka (1), souvrství (3); nál.
keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); keram.tech. - zlomky kachlO (xx); sklo - zlomky
(xx); stříbro - 1 mince, r.1626.
F: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál město; ~ neud.; obj. zdivo (2), výkop (2).
LIT. ARÚ Praha 3570/94.
ULOi PÚPP Praha, 2/93.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[519]
Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993; vertikální řez.
Úvoz čp.170/IV, ppč.122.
25/B/1; 1000 ML 241; koor. 444:347 439:357 439:360.
Při rekonstrukci domu bylo zjištěno, že je celý zapuštěn do skály. Skála je také bezprostředně pod
podlahou přízemní místnosti v uliční čáře ulice Úvoz, ve výšce 240,01 m n.m. Povrch skály byl uměle
upraven (odsekán), pro datování tohoto výrazného zásahu neposkytla akce žádné údaje.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 240.
LIT. ARÚ Praha 3575/94.
---ULOi PÚPP Praha, 22/93.
ZAPS Čiháková J.
1070 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[8371
AKCE Čiháková J.,Havrda J. (PÚPP Praha); 1994 (II.-XII.); plošný odkryv; anal. dendrochronologická,
geologická, mineralogická, paleobotanická.
LOKO Josefská ul. čp.42/111, ppč.194, 1033. Nepodsklepené přízemí, dvorky. Prohlubování sklepO.
PIAN 85/P/1; 1000 ML 242; koor. 438:181 444:181 450:185 443:150 437:151 434:163 434:167.
POZN Plošný archeologický výzkum při zřizování nových suterénních místností objevil val 9.stol. běžící od
východu k západu, z něhož se dochovala šířka (neúplná) 7 m, chybí jižní čelo. Při jeho výstavbě bylo
postupně použito několik zpOsobO (variace roštového, komorový). V 1.pol.10.stol. byl val zplanýrován
a nahrazen dřevěnou hradbou. Součástí opevnění byl příkop 9,5 m široký a více než 5 m hluboký. Po
zaplnění příkopu tu pracovala dílna na barevné kovy. Cca v 11.stol. tu bylo postupně založeno
několik srubových stavení. Po požáru ve 12.stol. patřila plocha dnešní parcely komunikaci. Byla
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několikrát

zanesena přírodními sedimenty a pravděpodobně plnila svou funkci až do lokace města.
(Další analýzy: palynologická analýza).
KOMP A: ENEOLIT NEURČ.; areál nález v bažině; n.v. 190.2; nál. keramika - zlomky (xx); kámen-ši industrie (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; n.v. 190.6; obj. jamka
k~lová, souvrství, val (1), příkop (1), dřev.konstr.; nál. keramika - zlomky (xxx); dřevo stav. (xx); k~že - s.oděvu (x); k~ra; kosti zv. - zlomky (xxx); paleobot.m. - (xx); železo - 1 nádoba;
bronz - 3 zlomky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (1.pol. 10.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; n.v. neud.;
obj. hradba (1), jamka k~lová, souvrství; nál. keramika - zlomky (xx); dřevo stav. - (xx); kosti
zv. - zlomky (xx).
D: RANÝ STŘEDOVĚK (10.-12.stol.); akt , sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. neud.; obj.
souvrství, hrob, dřev.konstr., srub (2); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xxx), 5
lebek; kosti lid. - 1 kostra novorozence; dřevo stav. - (xx); kámen-stav. - (xx); proutí; struska;
k~ra.

E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~
191.0-191.7; obj. cesta; nál. železo - 5 podkov, 2 ostruhy; keramika - zlomky (xx).
F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní; areál město; n.v. 192.3; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (x).
G: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 193.8; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1655/95.
ULOŽ PŮPP Praha, 1/94.
ZAPS Čiháková J.
1071 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
NZ [305]
AKCE Zavřel J. (PŮPP Praha); 1994 (V.); orientační zjištění.
LOKO Malostranské nám. čp.267/III, ppč.8.
PIAN 81/0/1: 1000 ML 242: koor. 315:155.
POZN Při prohlubování části stávajících sklep~ pod podlahou zjištěny sedimenty výplavového kužele. Shodná
situace je i ve výtahové šachtě z přízemí na úrověn sklepa. Archeologické terény byly zničeny již
při výstavbě skle~.

KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
LIT. ARŮ Praha NZ 3101/96, 1646/95.
1072 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[004]
AKCE Čiháková J.,Havrda J. (PŮPP Praha); 1994 (IV.-VI.): sondáž; anal. geologická, paleobotanická,
palynologická.
LOKO Malostranské nám. čp.6/III.
PIAN 84/P/1; 1000 ML 242: koor. 340:325 379:318 370:282 333:290.
POZN Strmý svah, svažující se k východu více než dnes, nebyl po založení města 1257 vhodný pro městskou
zástavbu. Na ploše dvora probíhala hranice dvou parcel. Východní prodělala někdy ke konci 13.stol.
výrazný zásah, zplanýrováním až na 197,0 m n.m. bylo zcela odstraněno nadloží, zbyly jen zahloubené
objekty 1.pol.10.stol. a 2.pol.13.stol. Nár~st nové stratigrafie byl přerušen okolo zlomu 13. a
14.stol., kdy proběhlo i radikální snížení terénu na západní parcele, které také zcela odstranilo
p~vodní nadloží. Jediná dochovaná stará vrstva je z 1.pol.10.stol., je však pravděpodobné, že není
vrstvou terénní, ale výplnf zahloubeného objektu. V d~sledku hustých inženýrských síff zbyla ze
středověkých situací jen nepatrná torza. Řez 14 zastihl na západním konci minimálně 1,1 m hluboký
objekt se dnem vyloženým dřevem, který zanikl v 9.stol. Podloží 197,80-196,70, vrstvy.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.- 1.pol. 10.stol.): akt. sídlištní: areál předlokačnf aglomerace; ~
197.0-197.8: obj. vrstva (2), chata (1): nál. keramika - 70 zlomk~.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sfdlištní: areál město; ~ 197; obj. chata zahl.
(1), jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 197.3; obj.
destrukce' kámen.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 197.5-198.1; obj. dláždění.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13./14.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 197.2-197.8; obj. dlážděnf;
nál. keramika - zlomky (xx); železo - (x); kov - 1 mince.
F: NOVOVĚK 1 (r.1541); akt. sfdlištní; areál město; n.v. 198; obj. destrukce.
G: NOVOVĚK (1994); n.v. 198.3; obj. dlážděnf.
LIT. ARŮ Praha 1654/95. - ULOi PÚPP Praha, 14/94, 14 sáčkO.
ZAPS Čiháková J.
1073 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[111J
AKCE Čiháková J.,Havrda J. (PŮPP Praha); 1994 (V.-VI.); sondáž; anal. geologická.
LOKO Malostranské nám. čp.7/III.
PIAN 86/P/1; 1000 ML 242; koor. 390:317393:316391:305 390:302 387:303 387:304 388:306 391:314.
POZN Uprostřed dvora hloubena kanalizační šachta (povrch 191,61 m). Celé nadloží zničeno recentnfmi
zásahy, nejvyšší povrch podložních svahovin 194,36 m (~odní povrch odstraněn). V prOchodu do
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[222]
Havrda J. (PÚPP Praha); 1994 (XI.-XII.); sondáž; anal. geologická.
Šporkova ul. čp.321/III, ppč.969.
29/P/l; 1000 ML 241; koor. 435:270 440:271 445:257440:256.
Výzkum v areálu Nemocnice pod Petřínem, jižní svah hradčanského ostrohu podél západní zdi zahradní
budovy čp.321/III. Zdokumentováno zvrstvení historického nadloží a současně byly při výzkumu popsány
geologické podložní vrstvy. Ze získaných poznatkO vyplývá, že lokalita byla nepříliš intenzivně
osídlena v ranném středověku. Později se zde nacházely vinice a zahrady, a ty se tu rozkládají i
přes částečné zastavění okolí do dnes.
KOMP A: PRAVĚK; n.v. 223.8-224.3; obj. destrukce (1).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3' (9.-10.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 223.2-225.5;
obj. ohniště (5), pec (1), jamka kOlová (x), destrukce (1), vrstva, jáma (1); nál. kosti zv. zlomky (xx); železo - zlomky (xx); struska - (x); keramika - zlomky (xx).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 223.9-225.2; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx);
kosti zv. - zlomky (xx).
hl! 1996, 141-152 (ArchPrag 12); ARŮ Praha 1651/95.
ULOŽ PÚPP Praha, 26/94, 58 sáčkO.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.praha 1
[156]
Havrda J. (PÚPP Praha); 1994 (IX.-X.); sondáž; anal. geologická.
Tomášská ul. čp.518/III, ppč.1034, ppč.77.
83/P/l; 1000 ML 242; koor. 408:296 421:293 399:264 399:276.
Výzkum zdokumentoval dvě šachty hloubené z úrovně sklepa a z nich ražené štoly. V šachtě se štolou
raženou pod Malostranským nám. byla přímo pod hliněnou podlahou sklepO (192,00) popsána ulehlá
humozní hlína, patrně černozem. Její výskyt svědčí o určité stabilizaci přírodních poměrO. Při
hloubení šachty pro štolu pod Tomášskou ul. byl odkryt starší částečně zasypaný sklep zaklenutý
valenou cihlovou klenbou. Z něho ražená štola prošla opukovou zdí obezděnou novověkou jímkou
(188,9-190,00), která se nachází pod podloubím domu čp.518 v Tomášské ul. Podloží 192,4 m,
souvrství.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 189.9-190.0; obj. jímka (1); nál. keramika - 3 zlomky;
kosti zv.; sklo - 5 zlomkO.
LIT. ARÚ Praha 1652/95.
ULOŽ PÚPP Praha, 32/94.
1079 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.praha 1
[746]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J_ (PÚPP Praha); 1994 (III.-IV.); sondáž.
LOKO Tržiště čp.263/III, jižní sklep.
PIAN 82/P/l; 1000 ML 242; koor. 272:161 278:159 271:146.
POZN Při prohlubování podlahy sklepa o 0,6 m dokumentovány odstraňované přemístěné svahoviny a násypy,
které se do místa svého uložení dostaly ve 14.stol. Na jednom místě malá sondáž přinesla zjištění,
že bázi 14.stol. tvoří vrstva lomových opukových kamenO (195,4), překrývající 0,2 m silnou vrstvu
bahna ležící na vrstvě uhlíkO a zetlelého dřeva (195,1 m). Pod uhlíky byly svahoviny, nelze určit
zda podložní či přemístěné, na jejich povrchu poloha říčních valounO_ Na jiném místě plochy zachycen
fragment sídlištního souvrství s keramikou 9.stol. (195,5-195,18 m n.m.). Torzovitou situaci nelze
interpretovat, zastižené bahno však nebude patřit depresi podél jižní fronty Malostranského náměstí.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; areál předlokační aglomerace; n.v_ 195.5; obj. souvrství (1); nál. keramika 5 zlomkO.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; n.v. 195.4; obj. souvrství
(1); nál. keramika - 10 zlomkO.
B: STŘEDOVĚK (starší než 14.stol.); n.v. 195.4; obj. souvrství (1).
LIT. ARŮ Praha 1650/95.
ULOŽ PÚPP Praha, 5/94.
ZAPS Čiháková J.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[021]
Zavřel J. (PÚPP Praha); 1993-1994 (VIII.-X.19993; V.1994); plošný odkryv; anal. osteologická.
Újezd čp.423/III, ppč.813.
16/P/l; 1000 ML 268; koor. 299:027319:023 316:010 311:004 308:006 297:006.
Výzkum proběhl na dvoře objektu a na místě odstraněného zadního domu z 2.pol.18.století., dále pak v
severních a jižních prostorách při ulici Újezd. POvodní terén tvořen pOdním horizontem, na který
nasedalo splachové souvrství. Z těchto dvou obtížně rozlišitelných horizontO pochází keramika
pravěká (spodní partie) i středověká (až 14.století). Pravěké ani raně středověké objekty
nezjištěny. Většina plochy porušena jámami po těžbě cihlářských hlín, které byly později zasypány
odpadem vzniklým při cihlářské výrobě (zlomky prejzO, cihel, dlaždic a tvarovek, zmetky). Písemná
zpráva o cihelně na Ůjezdě pochází z konce 14.století. Zděný objekt vzniká na místech těžby
cihlářských hlín až v 2.pol.16.století, stávající budova pak až v 2.pol.17.století. Kromě
cihlářských jam byly na parcele odkryty části 4 odpadních jímek s bohatým souborem raně novověké
keramiky.
KOMP A: PRAVĚK; akt. přemístění zeminy; ~ 191; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
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L[T.
ULOŽ
ZAPS

Thunovské ulice hloubena druhá kanalizačnf šachta, která zastihla p~vodnf stratigrafii. Na svahoviny
(bez p~vodního typu) 194,56 m nasedá souvrství 9.stol. Od kóty 194,67 nar~stá souvrstvf s keramikou
cca 1.pol.10.stol., jehož vývoj je ukončen na kótě 194,95 popelovitým souvrstvím, patrně následek
požáru. V jižní stěně je překryto dlažbou z oblázk~ a opuky (195,00), na jejímž povrchu ležel střep
nejdříve konce 12.stol. Nasedá na ni souvrstvf se stopami ohně, které bylo od kóty 195,26 výše zcela
zničeno kamennou zástavbou a inženýrskými sítěmi. Podloží 194,56 m, vrstvy.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 194.6; obj. jáma (1),
vrstva; nál. kosti zv. - zlomky (x); keramika - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (1.pol. 10.stol.); akt. sfdlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~ 194.9;
obj. vrstva: nál. keramika - zlomky (xx).
C: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (2.pol. 10.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace: ~ 195.2;
obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
D: NOVOVĚK 2: akt. sídlištní; areál město; ~ 196.6; obj. vrstva.
ARŮ Praha 1653/95.
PÚPP Praha, 15/94, 27 sáčk~.
Čiháková J.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[109]
Bartošková A. (ARÚ Praha): 1994; vertikální řez/jiný druh evidence.
Mostecká ul. 12/49-[[[, ppč.188.
70/B/1; 1000 ML 242; koor. 498:122.
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizační přfpojky ve sklepních prostorách domu čp.49 byla v přední,
tj.jižní části podsklepeného prostoru vyhloubena šachtice (232x174 cm), jejíž severnf stěna byla
zdokumentována a ovzorkována. V sousednf, severněji situované sklepní místnosti byla na dně
kanalizační rýhy zapuštěna pedologická sonda.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3: akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 188.5-189.1; obj. vrstva
(x); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x); kámen - břidlicový brousek.
LIT . ARŮ Praha 6668/94.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
NZ [253]
(PÚPP Praha); 1994 (10.-27.V[[.); sondáž.
Nerudova ul. čp.223/[[I, ppč.487.
31/0/1; 1000 ML 241; koor. 585:380.
Dvě zjišfovací sondy realizovány v horní části zahrady, na místě plánované výstavby trafostanice.
Skalní podklad překrývaly v obou sondách nehomogenní násypové vrstvy. V dolních partiích získána
keramika 13.stol. a haléř Vladislava II. Jagellonského, ve vrchních částech násypových vrstev
keramika 16.-17.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní-přemístění zeminy: areál předlokační aglomerace: ~
240-241; obj. vrstva (2); nál. keramika - zlomky (xx).
C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (po 1471-1516); akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál město; ~ 241.4;
obj. vrstva (1): nál. stříbro - 1 mince.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní-přemístěnf zeminy; areál město; ~ 240.5-241.2; obj. vrstva
(2); nál. keramika - zlomky (x).
D: NOVOVĚK; akt. sídlištní-přemístěnf zeminy; areál město; ~ 241.2-243.4; obj. vrstva (7); nál.
keramika - zlomky (xx).
E: NOVOVĚK 7 (1663 7); akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj. zdivo (1).
LIT. ARŮ Praha NZ 3102/96, 1648/95.
ULOŽ PÚPP Praha, 9/94, č.sáčk~ 11-17.
Zavřel J.
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PRAHA - MALÁ STRANA, abv.praha 1
NZ [229]
Zavřel J. (PÚPP Praha); 1994 (VI.-IX.); sondáž; anal. osteologická.
Nerudava ul. čp.236/II[, ppč.467.
30/P/1; 1000 ML 241; koor. 523:316 530:315 528:305 521:307.
Výzkum proběhl při prohlubování dvorního traktu a sklep~. Nad skalnfm podkladem se podařilo rozlišit
časově rozdílné horizonty, oddělené svahovými sedimenty. Stratigrafie nejstaršfho ohniště bez
nález~, nad ním část oválného objektu se struskou a keramikou 9.-10.stol., výše pak ohniště s
keramikou 2.pol.13.stol. Vrchní partie nadložf tvořily odpadkové vrstvy s keramikou 16.-17.stol.
KOMP A: PRAVĚK ?; akt. sídlištní; ~ 225.5; obj. ohniště (1); nál. kámen - surovina ?
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. výrobní; areál předlokační aglomerace; ~ 227; obj. m.zpracov. (1);
nál. keramika - zlomky (x); struska - (xx); kosti zv. - zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 226.7; obj. ohniště (1); nál. keramika zlomky (x).
D: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 226.5-229.3; obj. souvrstvf (1); nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 3103/96, 1647/95.
ULOZ PŮPP Praha, 19/94, č.sáčk~ 1-18.
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B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. přemístění zeminy; ~ 191; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (xx).
C: VRCHOLN~ ST~EDOV~K 2; akt. těžba; areál město; ~ 188.7-191.5; obj. hliník (3); nál. surovina.
D: VRCHOLNY STREDOVEK 2; akt. výrobní; areál město; ~ 188.7-191.5; obj. m.zpracov. (3); nál.
hlína - zlomky cihly (xx); keramika - dlaždice (x); keramika - prejzy (xx); keramika - tvarovky
(x).
E: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 190.8-192.3; obj. jímka (4); nál. keramika - zlomky
(xxx); keramika - kachle (xx): železo - zlomky (xx); stříbro - zlomky mincí (x); sklo - zlomky
(xx).
LIT. ARÚ Praha 1645/95.
ULOl PÚPP Praha, 8/93, č.sáčk~ 1-87.
1081 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
AKCE Zavřel J. (PÚPP Praha); 1994 (III.): vertikální řez.
LOKO Vítězná ul. čp.125/III, ppč.844.
PIAN 1/B/1; 1000 ML 295; koor. 481:387.
POZN Výkop pro výtahovou šachtu na dvoře objektu zachytil pod recentními násypy povrch
povodňových náplav~ Vltavy. Starší terénní situace nezastiženy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
LIT. ARÚ Praha 1649/95.
ULOZ PÚPP Praha, 8/94.
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1082 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
NZ [805]
AKCE Kašpar V. (Archaia); 1994; sít vertikálních řezu/sondáž/plošný odkryv; anal. osteologická,
petrografická.
LOKO Vítězná ul. 1, čp.126, ppč.845, suterény a dvur objektu.
PIAN 2/P/1; 1000 ML 295; koor. 497:405 519:404 515:368 478:371 480:382 495:381.
POZN V r.1994 probíhal záchranný archeologický výzkum při prohlubování druhé úrovně sklepních prostor a
při výstavbě podzemních garáží na dvoře objektu. Nejhlubší výkopy zachytily v niveletě 185,40 m n.m.
šedočerné bahnité náplavy p~vodního koryta řeky na něž nasedalo místy až 1 m mocné vrcholně
středověké souvrství pruběhu 13.stol. Zjištěny byly vrstvy, dále několik objektu (pecí) s četnými
nálezy polotovaru kozích rohu (pravděpodobně související s výrobou klihu) a část kamenného domu.
Celá tato stratigrafie 13.stol. byla po celé ploše překryta mocnými žlutavými, jílovitými náplavy v
niveletách 186,4-187,0 m n.m. V této kótě byly zachyceny sídlištní vrstvy 15.stol., které byly opět
překryty světle žlutými náplavami, zcela jistě datovanými do pr~běhu 15.stol., protože byly překryty
další vrstvou obsahující materiál 15.stol. v niveletě 187,4 m n.m. Tyto vrstvy byly překryty téměř
1,5 m mocným náplavovým souvrstvím žlutavých jílovitých náplav obsahující materiál 17.-18.stol. Ve
spodní bázi těchto náplav byl objeven nepietně uložený lidský skelet, svrchní báze se nacházela od
nivelety 189,0 m n.m. Nad tímto souvrstvím již byly zachyceny pouze novověké a recentní navážky a
narušení. Archeologický výzkum tak přinesl ojedinělou možnost sledovat jednotlivé horizonty
vltavských náplav a datovat je pomocí archeologického materiálu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní-výrobni-přemístění zeminy; areál město; ~ 185.5-186.5;
obj. souvrství (xxx), pec (x), dUm zděný (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky
(xxx); roh - (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní-přemístěni zeminy; areál město; ~ 186.5-187.0;
obj. souvrství (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx).
D: NOVOVĚK 1; akt. pohřební; areál město; ~ 187.5; obj. hrob-nepietní-kostrový (1); nál. kosti
lid. - zlomky (xx).
C: NOVOVĚK (17.-19.stol.); akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál město; ~ 187-190: obj.
souvrství (xx); nál. keramika - zlomky (xxx): kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 2674/96, NZ 2533/96, NZ 2537/96.
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[550]
Omelka M. (PÚPP Praha); 1994 (IV.-VI.): sondáž.
Zahrada Ledeburského paláce čp.162/111.
80/P/1: 1000 ML 242: koor. 444:487461:497462:495 445:485.
V rámci obnovy palácových zahrad proběhl v zahradě Ledeburského paláce plošný záchranný výzkum
vyvolaný záměrem investora vybudovat v dané lokalitě nové podzemní prostory. Nejstarší horizont zde
představoval zahloubený objekt s výplní se stopami ohně, datovatelný do pol.12.stol., který byl
zahlouben do svahových hlín. Ke konci 12.stol. byl prostor nad ním odkopán zhruba do roviny 192,8 m
n.m. a na vzniklé ploše založeny výrobní objekty. Objekty byly interpretovány jako keramické pece.
Pece jsou ve směru svahu odříznuté šikmou rovinou klesající od západu k SV z kóty 193,6 na 193,2,
nad níž je uloženo 0,65 m svahových sutí s keramikou z 2.pol.13.stol. Prostor nad pecemi byl
postupnými úpravami navýšen o více než 4,2 m až do dnešní úrovně 198,3 m n.m.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. přemístění zeminy-výrobní: areál předlokační aglomerace; ~
192.4-193.6: obj. jáma (1), souvrství (2), pec-keramická (2); nál. keramika - zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.): akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 193.6-194.2;
obj. souvrství (1), zdivo (1), dláždění (1); nál. keramika - zlomky (xx); železo - artefakty (x);
sklo - 1 zlomek.
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C: PŘECHOD VS.2'NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 194.2'196.6; obi. souvrství (1); nál.
keramika' zlomky (xx).
O: NOVOVĚK 2 (18.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 196.6'198.4; obj. souvrství (1), zdivo
(x); nál. keramika' zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1671/95.
ULOž PŮPP Praha, 7/94, č.sáčk~ 1-94.
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[528]
Omelka M. (PÚPP Praha); 1994 (VIl.); ve"rtikální řez.
Zahrada Pálffyho paláce čp.158/111.
82/L/l; 1000 ML 214; koor. 512:032 512:027.
V červenci 1994 byla v rámci obnovy palácových zahrad v prostoru za čp.158/II1 provedena dokumentace
jednoho 5 m dlouhého řezu kolmého na ostrožnu Pražského hradu. Dno řezu se nalézalo na rovině 194,56
m n.m. Nejstarší horizont obsahoval keramiku datovatelnou do 2.pol.13.stol. Nad touto úrovní ležely
do kóty 196,38 splachové a vyrovnávací vrstvy. Tuto situaci překrývala mohutná navážka, kterou lze
spojit s úpravami prostoru prováděnými při zřizování zahrady v 18.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 194.5-194.7; obi.
vrstva (1); nál. keramika - 1 zlomek.
B: PŘECHOD VS.2'NOVOVĚK; akt. sídlištní'přemístění zeminy; areál město; n.v. 194.5-196.3; obj.
souvrství (1), zdivo (1); nál. keramika - zlomky (xx); železo - 1 artefakt.
C: NOVOVĚK 2 (18.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 196.3-199.9; obi. souvrstvf (1); nál.
keramika - zlomky (xx); škeble - ústřice, odpad.
LIT. ARŮ Praha 1672/95.
ULOZ PÚPP Praha, 20/94, č.sáčk~ 1-12.
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[253]
Omelka M. (PŮPP Praha); 1995 (VIII.); vertikální řez.
Čp.158/111 (Pálffyho palác).
83/L/l; 1000 ML 214; koor. 524:028 523:023.
V prostoru SV nároží paláce byly pracovníky stavby realizovány výkopy pro inženýrské sítě. Tyto
výkopy zjistily a před příchodem archeolog~ profaly zhruba 2 m silné opukové zdivo vybíhající od
zmíněného nároží směrem k severu do svahu ostrožny Pražského hradu. Z východnf strany odkrytá líc
zdiva je tvořena opukovými kvádříky ve 20 dochovaných pravidelných řádcích. Na jižní straně bylo
zjištěno pečlivě vyzděné nároží s římsou. Nalezenou zea je možno ve shodě s dosavadními poznatky
interpretovat jako patrně hradební zea Přemysla Otakara II.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 190.5-195.1; obj.
vrstva, cesta (1), souvrství (1), brána (1), hradba (1), zdivo (1); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 2350/96.
ULOŽ PÚPP Praha, 22/95, č.sáčk~ 1-5.
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[910]
Podliska J. (PÚPP Praha); 1995 (19.-20.IX.); vertikální řez.
Jánský vršek čp.311/III.
33/L/l; 1000 ML 241; koor. 607:254 618:254.
Výkopem pro vodovod došlo k narušení nadložních a podložnfch terén~ na dvorku domu. Sterilní vrstvy
svahovinového charakteru tvořily spodní partii výkopu. Ve východní části výkopu byla zdokumentována
písčitá vrstva související patrně s místní vodotečí (potok?). Do této situace se zahlubovaly nebo na
ni nasedaly stavební relikty, dokumentující existenci kamenné stavby (domu). Po svém zániku byla
zea, maltová podlaha a část vyštětované plochy překryta kamennou destrukcí s hlinitým zásypem a
následně upravena několika horizonty vydlažeb dvorka.
~ A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 211.7; obi. zdivo (1), dláždění (1).
C: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol. ?); akt. sídlištní; areál město; ~ 212.4; obi. dláždění (2).
B: NOVOVĚK (17.-18.stol. ?); akt. sídlištní; areál město; ~ 212.4; obi. destrukce (1), souvrství
(1); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2334/96.
UlOž PÚPP Praha, 35/95.
1087 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[654]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J. (PŮPP Praha); 1995 (VII.); vertikálnf řez.
~ Karmelitská ul. ppč.l0S0.
PIAN 92/P/l; 1000 ML 242; koor. 339:185 340:175 323:129311:132 327:179.
POZN Při rekonstrukci tramvajového tělesa a sítf v Karmelitské ulici (a Malostranského náměstí) byly
----- pořízeny 4 řezy. Řez 17 dlouhý 60 m, dokumentoval sled dlažeb a zbytky souvrstvf před vznikem města.
V mladohradištnf stratigrafii z~stala dřevěná cesta (zastižená délkou 5 m, pravděpodobné pokračování
oběma směry) s povrchem 193,8 m n.m., který je těsně nad náplavy dokumentovanými pedologickou
sondýrkou. Náplavy nasedají v severní části řezu na souvrství svahovin, jejichž báze kolfsá mezi 192
a 193 m. Na jižním konci řezu je zastižena dvojice hradebnfch zdí a příkop před jižní z nich,
náležející již raně gotickému opevněnf. Výkop nikde nedosáhl úrovně podloží, proto georeliéf podloží
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i náznaky mladohradištních depresí jsou dokumentovány jen torzovitě. Podloží - svahoviny, cca 193 m
n.m. Podloží - náplavy, do 194,2 m n.m.
KOMP C: PŘECHOD RS.4-VS.l (12. nebo l.pol. 13.stol.); areál předlokační aglomerace; ~ 194.1-195.0;
obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x).
A: RAN~ ST~EDOV~K (10.-11.stol.); ~ neud.; obj. vrstva (xx); nál. keramika - zlomky (xx).
B: RANY STREDOVEK (10.-11.stol.); akt. komunikace; areál předlokační aglomerace; ~ 193.8; obj.
cesta; nál. keramika - zlomky (x); dřevo.
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. hradba,
příkop, zdivo; nál. keramika - zlomky (x).
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (recent 14.stol. a mladší); akt. komunikace; areál město; n.v. 194.6; obi.
vrstva, dláždění.
LIT. ARŮ Praha 2327/96.
ULOž PŮPP Praha, 20/95, 82 sáčkO.
ZAPS Čiháková J.
1088 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[118]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1995 (VI.-VIII., X.); síf vertikálních řez~; anal. geologická,
paleobotanická, palynologická.
LOKO Malostranské náměstí ppč.993. Trasa tramvajového tělesa a vozovky.
PIAN 95/P/l; 1000 ML 242; koor. 378:255 376:231 343:187 355:178 385:169 405:260 405:267 400:266 398:364.
POZN Při rekonstrukci tramvajového tělesa a sítí na Malostranském náměstí (a v Letenské a Karmelitské
----- ulici) byly dokumentovány stěny výkop5 v prostoru náměstí. Jen na několika místech se podařilo
dosáhnout podLoží, většina řez5 znázorňuje pásový výřez z nadloŽí. Z pozorování na severním okraji
náměstí (řezy 19,20,23) je nápadný povrch podloží, který je v délce cca 20 m vodorovný, mírně
zvlněný, jehož výška se střídavě pohybuje mezi 192,7 a 193,0 m n.m. Nasedající vrstvy obsahují
keramiku konce 9.stol. Jednoznačný umělý zásah je prokázán 0,6 m vysokou stěnou zřetelnou v obou
řezech (18,23) s plochým dnem mírně se svažujícím k jihu od výšky 192,06 m ve východním řezu, v
západním řezu 192,46 m. Téměř v celém Soj směru náměstím jsou tyto výšky dnem zásahu bua počátku
13.stol. nebo až 2.pol.13.stol., který odstranil starší situace. Tyto zOstaly zachovány při ústí
Karmelitské ulice (řez 16). Situace v sondě XII (se dřevy) není před zpracováním výzkumu
srozumitelná. Sonda I: ppč.993 Malostranské nám. Plocha mezi body 1.-4. 1. 380:244, 2. 388:243, 3.
387:233, 4. 379:234. Sonda II: ppč.993 Malostranské nám. Řez 1 (na dané linii): 1. 374:200, 2.
380:215. Řez 2 (v daném bodě): 1. 386:231. Řez 3 (v daném bodě): 1. 394:248. Řez 21 (na dané linii):
1. 395:249, 2. 396:255. Řez 23 (na dané linii): 1. 397:256, 2.399:260. Sonda III: ppč.993
Malostranské nám. Řez 4 (v daném bodě): "1. 376:227. Sonda XI: ppč.993 Malostranské nám. Řez 25 (na
dané linii): 1.379:255, 2. 386:255. Sonda VIII: ppč.993 Malostranské nám. Řez 18 (na dané linii):
1. 405:260, 2. 386:178. Sonda IX: ppč.993 Malostranské nám. Řez 19,20 (plocha mezi body 1.-4.): 1.
400:266 2. 404:265, 3. 403:263, 4. 399:264. Sonda VI: ppč.993 Malostranské nám. Řez 26,27,28 (plocha
mezi body 1.-4.): 1. 355:183, 2. 358:183, 3. 358:180, 4. 355:180. Řez 14 (na dané linii): 1.
357:186, 2. 361:185. Řez 15,16 (na dané linii): 1. 344:188, 2. 348:187. Podloží: 400:266, 404:265,
403:263, 399:264; nadm.v.193,0 m. Podloží: řez 16: 344:188, 348:187; nadm.v.194,3 m. Recent:
nadm.v.196,6 m.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (poč. 10.stol.); ~ sídlištní; areál předlokační aglomerace; pian 96/P,
400:266 404:265 403:263 399:264; n.v. 193.2; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x); sklo 1 korá l.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.- poč. 10.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; pian 97/L,
405:260 386:178; n.v. 192.0-192.6; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x).
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; pian 98/L, 344:188 348:187; ~
194.5; obj. ohniště; nál. keramika - zlomky (x).
F: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. komunikace; areál město; pian 97/L, 405:260 386:178; n.v. 192.0-192.6.
G: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. komunikace; areál město; n.v. neud.; obj. příkop,
dláždění, vrstva; nál. keramika - zlomky (xx); k5že. - ----D: STŘEDOVĚK (9.-14.stol.); akt. sídlištní; pian 99/P, 355:183 358:183 358:180 355:180; ~ 192.9;
nál. dřevo.
E: VS-NOVOVĚK; akt. komunikace; areál město; n.v. 194.6; obj. vrstva, dláždění; nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2328/96.
ULOž PŮPP Praha, 20/95, 140 sáčkO.
ZAPS Čiháková J.
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[015]
Čiháková J.,Havrda J. (PÚPP Praha); 1995 (VI.-IX.); sondáž.
Malostranské nám. čp.7/III, ppč.76, nádvoří paláce.
89/P/1; 1000 ML 242; koor. 385:308 388:306 387:304 386:294 382:296.
Při hloubení výkop5 p~vé inženýrské sítě, v rámci pokračující rekonstrukce Šternberského paláce
pro potřeby Parlamentu ČR bylo dokumentováno 8 řezO. V JZ rohu nádvoří byl zachycen spodní horizont
p5dního typu na niveletě 195,14, tzn. že p5vodní povrch před aktivitou člověka zde dosáhl výšky cca
195,40-70 m n.m. Ve střední části nádvoří byl pOdn( typ odstraněn beze zbytku. Pořízené řezy jsou
fragmentární a dokumentují intenzitu a složitost vývoje tohoto prostoru, kde ve 12.stol. a ve
13.stol. (195,4 m) proběhly větší planýrky. Odstranily pOvodní stratigrafii až k vrstvám z doby
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nástupu kalichovitého okraje (cca 195,3 ml, porušující starší situace s keramikou 9.stol. včetně
zahloubeného objektu. Početná keramika středo i mladohradištní je převážně v druhotném uložení, ve
vrstvách 12. a 13.stol. Závěr středověkého zvrstvení tvořily až 35 cm mocné vrstvy datovatelné do
konce 13 stol. Ty byly překryty od nivelety 195,5-195,8 novověkými navážkami a stavebními sutěmi.
Při výzkumu byla zachycena též torza zdí částečně vypovídající o p~vodní parcelaci této lokality.
Podloží - svahoviny, 194,4-195,0 m n.m. Podloží - spodní horizont p~dního typu, 195,14 m n.m.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (1.pol. 9.stol. ?); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~
194.3-196.6; obj. jáma (1); nál. keramika - 1 zlomek; kosti zv. - 6 zlomk~.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (starší 9.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 195.2;
obj. vrstva (x), jamka k~lová (x); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x); struska - 1
zlomek.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (asi 1.pol. 10.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~
194.9-195.3; obj. vrstva (x), ohniště (1), jáma; nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky
(xxx); mazanice' zlomky (x); - 1 přes len; železo - 2 zlomky.
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol.- konec 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 195.4-195.8;
obj. vrstva (x), chata zahl.; nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); struska 1 zlomek.
E: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 195.8-196.9; obj. vrstva (x), dláždění.
LIT. ARŮ Praha 2363/96.
ULOZ PŮPP Praha, 34/95 (pokračování výzkumu 15/94), 86 sáčkO (č.28-114).
ZAPS Čiháková J.
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[716]
Omelka M. (PUPP Praha); 1995 (VII.-VIII.); sondáž.
Mostecká ul. čp.47/111, ppč.190.
91/P/1; 1000 ML 242; koor. 490:170 495:170 496:172 515:168 520:166 515:160 500:163 500:158 489:159.
Při rekonstrukci domu čp.47/111 v Mostecké ulici byly v prostoru zadního dvora a v prOjezdu brány
odstraňovány vyrovnávací navážky. Cílem akce bylo rozpoznat pOvodní gotickou komunikaci a umožnit
její prezentaci. P~vodní investiční záměr předpokládal vytěžení navážkového materiálu i v gotickém
sklepení domu. Pro vysoký stav spodní vody (25 cm pod stavající podlahou), však bylo od tohoto
upuštěno.

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol. 14.· 15.stol.); akt. sídlištní-komunikace; areál město; n.v.
---- 191.0-191.1; obj. cesta, dláždění; nál. keramik;-:-1 zlomek střešní krytin~
---C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištnf; areál město; n.v. 193.1-193.2; obj. dláždění; nál. keramika - zlomky
(xx).
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní-komunikace; areál město; ~ 191.1-193.1; obj. souvrství,
cesta, dláždění; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 2353/96.
ULOl PÚPP Praha, 19/95, č.sáčkO 1-5.
1091 PRAHA - MALÁ STRANA, abv.praha
[738]
AKCE Čiháková J. (PŮPP Praha); 1995 (VI.); sondáž.
LOKO Na Kampě čp.497/111, ppč.763.
PIAN 17/B/1; 1000 ML 268; koor. 621:458.
POZN Při prohlubování polosuterénu na úroveň sklep~ (186,5) bylo dokumentováno likvidované souvrství. Pod
dlažbou (188,5) byly vrstvy novověkých násyp~ stavební suti, které nasedaly ve výšce 187,2 na
souvrství povodňových hlín a písk~. V povodňovém souvrství se nepodařilo najít datovací materiál,
proto jej lze datovat jen na základě srovnání s obdobnými lokalitami zhruba do 14.stol. Dno výkopu
bylo prohloubeno pedologickou sondýrkou do hloubky 184,6. Od povrchu povodňových vrstev až ke kótě
185,13 se střídaly náplavy hnědožluté, spodních 0,5 m tvořila šedá jemně písčitá hlína. Zastiženou
změnu neumíme interpretovat.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. přemístění zeminy; ~ 184.6-187.2; obj. souvrství.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 188.4; obj. násep, dláždění; nál. keramika - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 2340/96.
ULOZ PÚPP Praha, 19/95, č.sáčků 1-4.
1092
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - MALÁ STRANA, abv.praha 1
[127]
Havrda J. (PÚPP Praha); 1995 (15.-16.11.); vertikální řez.
Prokopská ul. čp.293/111, ppč.212. ·
88/L/1; 1000 ML 242; koor. 380:051 386:045.
Historické podloží bylo odstraněno při stavbě sklepa patrně v 16.stol. Při výkopech ve sklepě
hlubokých 0,5 m bylo pod valounovou podlahou sklepa zdokumentováno souvrství prachovitých hlín
představující materiál dejekčního kužele (výplavového) z blízkého Petřína. Zahloubené objekty nebyly
zaznamenány. Podloží v úrovni 188,85-187,98 m n.m.
~ A:.NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 188.0-188.9.
LIT. ARU Praha 2347/96.
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1093 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[812]
J. (PÚPP Praha); 1995 (V.-VI.); sondáž.
LOKO Seminářská zahrada čp.393/III, ppč.922.
~ 1/B/1; 1000 ML 267; koor. 542:323 543:309 543:295 523:322.
POZN Na trase před objektem bývalého kněžského refektáře, později hostince, byly na místech plánovaného
nového suterénu a přístavby objektu vyhloubeny 4 zjišfovací sondy. Navzdory předpoklad&m všechny
sondy zachytily antropogenní objekty, vrstvy a zdiva středověkého stáří, datovatelné úlomky keramiky
do 13.,14. a 15.stol. 2 sondy v severní části plochy odkryly vrstvu o mocnosti až 20 cm, složenou
výhradně ze zvířecích kostí a překrytou spáleništěm. Nejkvalitnější opukové řádkováné zdivo na maltu
zjištěno v jižní části terasy. Určit účel zděných objektO a charakter zdejšího osídlení by měl
plošný výzkum celé plochy plánovaný na rok 1996 a osteologický rozbor zvířecích skeletO.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál samostatný; ~ 266.2-269.0; obi. zdivo (4), vrstva
(11); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál samostatný; n.v. 265.6-267.5; obj. vrstva (1),
destrukce (2); nál. keramika - zlomky (x).
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; ~ město; ~ 267.3-269.6; obi. vrstva (4), jáma (1); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2354/96.
ULOZ PÚPP Praha, 14/95, č.sáčkO 1-19.
~ Zavřel

1094 PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[237]
AKCE Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1995 (Vl.); vertikální řez/sondáž; anal. geologická,
paleobotanická, palynologická.
LOKO Ul. Letenská a Josefská, ppč.1032, 1033, trasa vozovky.
PIAN 93/L/1; 1000 ML 242; koor. 417:263 451:258 457:258 462:256 465:254.
POZN Při rekonstrukci tramvajového tělesa a sítí na Malostranském nám. a v Letenské ul. byl proveden
plošný výzkum a dokumentovány stěny výkopO. Prokázalo se, že jejich trasa byla vedena v trase
komunikace, která byla okolo přelomu 13./14.stol. vyhloubena až do rostlého terénu (do hloubky 188,8
m) odstraněním veškerého raně středověkého souvrství. Od 14.stol. byl zdejší terén mnohokrát
zpevňován dlážděním či kamenitými úpravami, ačkoliv dle historikO Letenská ulice získala funkci
komunikace až v 17.stol. Rozpor mezi písemnými a archeologickými zprávami nelze vysvětlit,
interpretace nálezové situace jako komunikace s výrazným sklonem k východu, eventuálně jako úprav
veřejného prostranství, je jednoznačná. Podloží uměle snížené, nadm.v.188,8-191,0 m.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (starší část 14.stol.); akt. komunikace; areál město; pian 94/P, 453:259
457:259 457:257453:257; n.v. 189.0-191.3; obj. souvrství, dláždění; nál. keramika - zlomky (xx);
keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); paleobot.m.; palynol.m.; kuže; železo.
C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. komunikace; areál město; ~ 193; obi. souvrství, dláždění; nál.
keramika - zlomky (xx).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (konec 13.stol. 1); akt. sídlištní-komunikace; areál město; ~ 189.0-191.2;
obj. dláždění, souvrství; nál. kosti zv. - zlomky (xx); palynol.m.; paleobot.m.
LIT. ARŮ Praha 2330/96.
ULOZ PÚPP Praha, 20/95, 124 sáčku.
ZAPS Čiháková J.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
[736]
Čiháková J.,Zavřel J. (PÚPP Praha); 1995 (Vl.); sondáž; anal. palynologická.
Valdštejnské nám. čp.17/III, ppč.108, 1012, 114 (Valdštejnský palác). Statické sondy ve sklepě.
90/B/l; 1000 ML 242; koor. 494:434 532:461 478:389 526:393.
V červnu 1995 byla zdokumentována sonda s mladohradištní situací, kterou představoval zahloubený
objekt s vodorovným plochým dnem ve výšce 188,2 m n.m. V jeho výplni kromě množství paleobotanických
zbytkO byla i stavební dřeva, která nejevila uspořádání jednoznačně interpretovatelné jako záměrná
konstrukce. Dřeva jsou datována keramikou cca 1.pol.l0.stol. Objekt byl zapuštěn do staršího
akeramického souvrství, bezprostředně nasedajícího ve výšce 187,95 m na podložní vrstvy bahnitých
náplavU. V tomto místě je mocnost náplavu 2 m, ve výšce 186,3 m se objevila úroveň zřetelného
přechodu mezi náplavy a vrstvami blížícími se svahovým hlínám. Vrty v SZ rohu severního nádvoří a
před JV nárožím sally terreny (souř.2 a 4) zachytily uměle prohloubený příkop v místech nejmladšího
vltavského ramene, souvisejícího s raně středověkým opevněním Malé Strany. Vrt u JV rohu hlavní
palácové budovy (souř.3) zachytil zcela shodné geologické poměry jako archeologická sonda (náplavy
opuštěného vltavského ramene nad svahovými hlínami). Vrtná jádra dvou zbývajících vrtO nelze bez
pylových analýz jednoznačně interpretovat. Podloží 187,95 m n.m.
~ A: PRAVĚK (až hradištní obd.); ~ 188.3; obi. souvrství (1).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.-10.stol.); akt. sídlištní; ~ 188.6; obj. mělký obj. (1); nál. dřevo stavební; keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
E: STŘEDOVĚK (12.-14.stol. 1); akt. sí~lištní; areál město; ~ 181.7; obi. příkop; nál. keramika 1 zlomek krytiny.
O: NOVOVĚK 2 (recentní obd.); akt. sídlištní; areál město; ~ 189.1; obi. dláždění.
C: NOVOVĚK (17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188.8; obi. dláždění.
LIT. ARÚ Praha 2329/96.
ULOZ PÚPP Praha, 17/95, č.sáčkO 1-26.
ZAPS Čiháková J.
217

1096
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 1
NZ [838]
Havrda J. (PÚPP Praha); 1995 (VlIl.); sondáž.
Vlašská ul. čp.336/111, ppč.972.
34/P/1; 1000 ML 241; koor. 419:169 416:169 416:164 419:164.
Při budování nových inženýrských sítí pro nemocnici pod Petřínem byla u kostela sv.Karla
Boromejského vyhloubena šachta o rozměrech 3,15x5,80 m a hloubce 2,5 m_ Svrchní část stratigrafie
tvořila vrstva sutí vzniklá při budování kostela v r.1851-1855. Pod ní se uložilo souvrství
redeponovaných svahových hlín. Vyjma svrchní polohy s novověkou keramikou obsahovalo souvrství
keramiku 2.pol.13.stol. Pouze o nejstarší vrstvě s keramikou 1.pol.13.stol. by se mohlo uvažovat
jako o značně netypické sídlištní vrstvě. Geologické podloží bez známek lidské aktivity nebylo
dosaženo.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál předlokační aglomerace; ~
220.4-220.5; objl vrstva (5); nál. keramika - 88 zlomk~; kosti zv. - zlomky (x); struska 1 zlomek.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál město; ~ 221.5-221.6; objl vrstva (3); nál.
keramika - 18 zlomk~, 1 zlomek kachle; kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha NZ 2349/96, NZ 5588/95.
ULOl PÚPP Praha, 28/95, č.sáčk~ 1-6.
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[211]
Havrda J. (PÚPP Praha); 1995-1996 (28.XI.1995; 8.-9.1.1996); sondáž.
Nerudova ul. čp.250/III, ppč.59.
87/B/1; 1000 ML 242; koor. 072:273.
V západní části dvorku domu čp.250/III, na jehož místě se nacházel dvorec pražského probošta (první
písemná zmínka k r.1279), bylo odkryto ve výkopu pro trafostanici o velikosti 1,8x2,5 m hlubokém 2,6
m torzo zdi gotického sklepa, klenutého částečně zachovalou opukovou klenbou, která jevila z
interierové strany stopy po silném ohni. Jižně od zdi sklepa se nacházel blok intaktnfho nadložf.
Pod novověkými navážkovými vrstvami se zachovala 60 cm mocná stratigrafie sídlištních vrstev s mělce
zahloubenými objekty datovatelnými do 14.stol. Ta překryla objekt zahloubený (dno objektu na kótě
210,12) do nejstarší 5 cm mocné nadložní vrstvy a do svahových hlín s povrchem na niveletě 210,78.
Nejstarší vrstva obsahovala pouze 2 střepy, které je možno zařadit do 11.-12.stol. V objektu se
nacházela keramika 3.čtvrtiny 13.stol. Vzhledem k nevelkým rozměrBm sondy nebyl zjištěn tvar ani
velikost objektu.
KOMP B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 210.1-211.3; objl vrstva
(8), jáma (1); nál. keramika - 150 zlomk~; struska - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); železo 1 zlomek - část nože 1; mazanice - 1 zlomek; keramika - 1 zlomek.
A: RANÝ STŘEDOVĚK (konec 9.- konec 11.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~
210.7-210.8; objl vrstva (1), jamka k~lová (1); nál. keramika - 2 zlomky; struska - 1 zlomek.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 210.0-212.4; objl sklep (1).
D: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 211.3-212.4; objl vrstva (x), zdivo (x).
LIT. ARŮ Praha 2348/96, 5588/96.
ULOŽ PÚPP Praha, 37/95, č.sáčk~ 1-17.
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv.Praha 5
L. (Archaia); 1995; vertikální řez.
Plaská ul. 4, čp.617.
3/0/2; 1000 ML 295; koor. 401:390.
Plynovodní přípojka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v_ 193.
ARŮ Praha 2789/96.
--

[142]
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PRAHA - MALEŠiCE, obv.praha 10
L. (Archaia); 1995; vertikální řez.
PrBmyslová ul. čp.527.
332/0/3; ZM10 12-24-24; koor. 107:355.
Plynofikace areálu NEOS.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 259.
ARŮ Praha 2730/96.
--

[730]
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PRAHA - MALEŠICE, obv.Praha 10
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Teplárenská.
325/0/2; ZM10 12-24-19; koor. 045:045.
Archeologický dohled při stavbě.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 239.
ARŮ Praha 2729/96.
--

[733]

Dvořák

Dvořák

Dvořák
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PRAHA - MICHLE, obv.Praha 4
Smejtek L. (Archaia); 1994; orientační zjištění.
Výstavba podzemních garáží a domu čp.244, Čapkova uL. 14.
295/0/2; ZM10 12-24-22; koor. 460:142.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 209.
ARŮ Praha 2679/96.

[200]
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PRAHA - MICHLE, obv.Praha 4
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Jemnická uL. 9, čp.343.
305/0/1; ZM10 12'24-23; koor. 015:041.
DemoLice, novostavba, nový suterén.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 248.
ARŮ Praha 2785/96.
Břeň D.

[718]
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PRAHA - MICHLE, obv.Praha 4
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
MicheLská uL. čp.240.
306/0/2; ZM10 12'24-23; koor. 018:061.
Stavba provozní budovy.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 234.
ARŮ Praha 2748/94.

[721]
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PRAHA - MICHLE, abv.Praha 4
L. (Archaia); 1995; vertikáLní řez.
UL. Baarova, U MicheLské škoLy, TeLčská.
307/0/1: ZM10 12-24-23; koor. 005:049.
PLynovod STL a vedení nízkého napětí.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. neud.
ARŮ Praha 2756/96, 2754/96.

[704]
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PRAHA - MICHLE, obv.Praha 4
L. (Archaia); 1995; vertikáLní řez.
UL. Baarova, U MicheLské škoLy, TeLčská.
296/L/1; ZM10 12-24-22; koor. 470:050 451:048452:042 463:043.
Vedení nízkého napětí a pLynovod STL.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 254-260.
ARŮ Praha 2753/96, 2755/96.

[724]
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PRAHA - MICHLE, obv.Praha 4
L. (Archaia): 1995 (X.); orientační zjištění.
UL. U pLynárny.
297/L/1; ZM10 12-24-22: koor. 460:103 478:110 514:125 529:120 587:126.
DohLed při rekonstrukci tramvajové trati a inženýrských sítí.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 210.
ARŮ Praha 2806/96.
Bureš M.

[723]
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PRAHA - MOTOL, obv.Praha 5
L. (Archaia); 1995; vertikáLní řez.
UL. Zahradníčkova, PLzeňská, Kudrnova, U hrušky.
331/L/2; ZM10 12-24-21; ~ 172:287 180:282 180:267 200:260 227:256.
PLynovod.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 256-270.
ARŮ Praha 2745/96.

Dvořák

Dvořák

Dvořák

Dvořák

Dvořák

Dvořák
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PRAHA - NEBUŠICE, obv.Praha 6
[519]
Kostka M. (MM Praha); 1995 (X.-XII.); sít vertikáLních řez~.
Ppč.1178-1185, poLoha Pr~honský háj, S od Nebušické siLnice.
272/P/l; ZM10 12-24-16; koor. 158:361 167:360 167:345 157:346.
VeLkopLošná výstavba rodinných domk~, v 1.fázi pokLádání kanaLizace a IS. Dokumentace řez~, skrývka
ornice neprovedena. Mocnost ornice se pohybuje od 20 do 80 cm. Značná část pLochy siLně poškozena
těžkou mechanizací.
KOMP B: MLADŠí NEOLIT (ne.vyp-ne.Len); akt. sídlištní; areál sídliště; pian 273/8, 157:335; ~ 284;
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obj. jáma (3); náL. keramika - zLomky (xx); kosti zv. - zLomky (x).
A: SCHUSSENRIEDSKÁ K.; akt. sídLištní; areáL sídLiště; n.v. 274-282; obj. jáma (14); náL. keramika zLomky (xx); kosti zv. - zLomky (xx)j mazanice - zLomky (x); kámen-ši - 2 zLomky.
LIT. ARŮ Praha 1299/96.
1109 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [225]
Kašpar V. (Archaia); 1993 (4.-18.VIII.); sondáž.
LOKO Biskupský dv~r 5, čp.1148/11.
PIAN 5/B/l; 1000 ML 246; koor. 150:225.
POZN Kamenná studna, jednorázově zasypaná po ukončení funkce.
KOMP A: NOVOVĚK (17.- poč. 19.stoL.); akt. sídLištní; areáL město; n.v. 187; obj. studna (1); náL.
keramika - 8 zlomk~; keram.tech. - zLomek kachLe.
LIT. ARŮ Praha NZ 728/94, ARCHAIA NZ 47/93.
ULOŽ Archaia, A 5/93.
~

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[100]
Smejtek L.,Bureš M. (Archaia); 1993; sondáž.
D~ U Myslík~, přestavba na hoteL, Myslíkova ul. 31, čp.171.
3/P/l; 1000 ML 297; koor. 005:034 032:042 045:021 014:002.
Zjišfovací výzkum v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami. Ve dvou sondách se nepodařiLo
proniknout mohutnými vrstvami armovaného betonu. V jedné sondě zjištěny archeologické situace.
KOMP A: NOVOVĚK 1; areál město; n.v. neud.; obj. zdivo (x); nál. keramika - zlomky (xx); kost - zlomky
1110
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(x).

LIT. ARŮ Praha 722/94.
ZAPS Smejtek L.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [828]
Bureš M. (Archaia); 1993 (25.V.-21.VI.); sondáž.
Dv~r a zadní trakt domu ve Zlatnické ul. čp.1124/11, ppč.476.
11/P/l; 1000 ML 245; koor. 488:199 454:188 456:178 491:186.
Výzkum probíhaL v nepodsklepených částech zadního traktu domu a na jeho dvoře formou zjišfovacího
výzkumu, který měl za úkol zjistit rozsah, mocnost a význam archeologických památek a 'zjistit tak
nutný rozsah záchranného archeoLogického výzkumu, který by měl na tuto akci navázat. Na ploše bylo
položeno 7 sond, které odhalily pod 1-1,4 m mocnou novověkou navážkou sídlištní vrstvy vrcholně
středověkého stáří (13.století) ležící přímo na štěrkopískové vltavské terase. Tyto vrstvy
dosahovaly mocnosti 0,5-0,8 m. Dvě ze sond odhaLiLy zásyp zasypaného skLepa.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK li akt. sídLištní; areáL město; n.v. 191.5-192.0; obj. souvrství (4); náL.
keramika - zLomky (xx); kosti zv. - zLomky (xx).
B: NOVOVĚK (17.-19.stoL.); akt. sídLištní; areáL město; n.v. 192-193; obj. souvrství (7), sklep (1);
náL. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 724/94.
ULOž Archaia, 5/93.
ZAPS Kašpar V.
1111
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[710]
TrymL M. (PŮPP Praha); 1993 (12.1.); vertikáLní řez.
Hybernská uL. čp.999/11, ppč.512.
11/B/l; 1000 ML 271; koor. 317:334.
Dokumentace stěn již vyhLoubené a zapažené Jamy. Terénní situace byla již téměř kompLetně zničena
novověkým zahLoubeným objektem. Písčité hLíny pOdního typu byLy zachyceny na kótě 192,60,
štěrkopísek terasy cca o 1 m níže. Stratigraficky nejstarší souvrství, zachycené pouze na někoLika
krychlových dm, je možné řadit do středověku pouze podLe textury, nepodařiLo se z něho získat žádný
materiáL.
KOMP A: STŘEDOVĚK 1; akt. sídLištní; n.v. 192.5-192.8; obj. souvrství (x).
B: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areáL město; n.v. neud.; obj. jáma (x); nál. keramika zLomky (x).
LIT. ARŮ Praha 3568/94.
ULOž PŮPP Praha, 25/93.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [726]
Kašpar V. (Archaia); 1993; vertikáLní řez.
Klimentská ul. 22, čp.1515, dv~r.
18/0/1; 1000 ML 245; koor. 400:385.
Záchranný archeoLogický výzkum v r.1993 na dvoře objektu byL vyvoLán vytěžením téměř poloviny dvora
stavební firmou, za účelem odizolování stávajícího objektu. Výkop 36 m dlouhý o šířce 2 m byl
zahLouben až do geologického podloží a porušil tak minimálně 80 m' intaktních vrcholně středověkých
terén~. Pod recentnfmi narušeními a novověkými vrstvami byly zachyceny doklady osídlení
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1.pol.13.stol. Jednalo se o sídlištní vrstvy a r~zné formy objekt~ (k~lové jámy, sloupové jámy, jámy
- celkem 10), zahloubené do hliněného p5dního typu. Vzhledem ke skutečnosti, že ve výplni všech
objekt~ se nacházelo značné množství strusky a železa a nebyl zachycen žádný poz~statek obytných
staveb, je možno tento prostor považovat za část výrobního okrsku sídliště u kostela sv.Klimenta.
Zahliněný pBdní typ překrýval jeden pravěký objekt knovízské kultury a nasedal v úrovni 189,0 m n.m.
na štěrkopískovou terasu (Staroměstská - Maninská IVa).
KOMP C: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 189; obi. jáma (1); nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
B: VRcHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (l.pol. 13.stol.); akt. sfdlištnf-výrobní; areál předlokační aglomerace;
n.v. 189; obj. jáma (x), jamka k~lová (x); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
A: NOVOVĚK (16.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 189; obj. souvrství (xx); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 2672/96, NZ 2538/96.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[553]
Tryml M. (PÚPP Praha); 1993 (VII.); síf vertikálních řezBo
Krakovská ul. čp.583/11, ppč.2299.
10/P/l; 1000 ML 323; koor. 601:406 625:403 625:376596:382.
V šesti, většinou bagrovaných a ručně prohlubovaných sondách získána základní informace o lokalitě,
která bude zničena výstavbou podzemních garáží. Podloží (písek terasy) klesá na parcele směrem k
východu z 215,50 na 213,40 m n.m. Středověké osfdlení nezastiženo. Nejstarší vrstva pochází až ze
16.-17.stol. (zahrada 7). Základy staveb 18. a 19.stol.
KOMP A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 217; obj. souvrství (x); nál. keramika
- zlomky (xx).
B: NOVOVĚ K (l8.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 217; obj. d~ zděný (x); nál. keramika
- zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 3567/94.
ULOŽ PŮPP Praha, 33/93.
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1115 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [017]
Kašpar V. (Archaia); 1993; sondáž; anal. osteologická.
LOKO Petrská ul. 12, čp.1136/II.
PIAN 9/0/1; 1000 ML 246; koor. 005:274.
POZN Záchranný výzkum při rekonstrukci stávajícího objektu (podsklepování nových suterén~ a výzkum v
----- trase kolektoru na dvoře a v interíéru objektu) v roce 1993 zachytil 2 stavební fáze předcházející
stávajícímu objektu. Ze starší fáze bylo zachyceno nároží kamenného domu, obvodová zed a zdivo
dělící objekt na 2 poloviny, z nichž jedna byla podsklepena. Postupně byla prozkoumána část výplně
sklepa, jehož dno dosedalo v niveletě 184,8 m n.m. na štěrkopískové geologické podloží. Ze zásypu
sklepa byl získán početný nálezový soubor datující zánik objektu na počátek 15.stol. Nedlouho po
zániku objektu, ještě v prBběhu 15.stol., dochází k další stavební aktivitě (do výplně sklepa byla
zahloubena jímka na vápno) související s výstavbou kamenného domu, z něhož bylo zachyceno obvodové
zdivo a příčka. V SZ části dvora bylo nalezeno vrcholně středověké souvrství 15.stol. nasedající v
niveletě 186,35 m n.m. na geologické podloží štěrkopískové terasy. V pr~běhu výzkumu nebylo
zachyceno žádné starší předlokační osídlení okolo kostela sv.Petra, pouze nepočetná intruze keramiky
13.stol. v zásypu skl epa starší stavební fáze kamenného domu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (l.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 185-189; obj. sklep
----- (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv-:-:-zlomky (xx).-B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (l.pol. 15.stol.): akt. sídlištní: areál město: ~ 187-188; obj. jímka
(1): nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx).
D: VRCHOLNÝ STREDOVĚK 2 (2.pol.14.- 1.pol.15.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 187-189:
obj. souvrství: nál. keramika - zlomky (xx).
C: PŘE CHOD VS.2- NOVOVĚK (konec 15.- 16.stol.); akt. sídlištní; areál město: ~ 188-189: obi.
souvrství; nál. keramika - zlomky (xx); kosti ~- zlomky (xx-)-.--bl! Kašpar V., Vařeka P. 1995, 657-675 (AR 47); ARŮ Praha NZ 2673/96.
~

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[749]
Podliska J. (PÚPP Praha): 1993 (30.VI.): vertikální řez.
Pštrosova ul. čp.1924/11, ppč.900.
5/P/l; 1000 ML 296; koor. 463:021 466:022 467:017.
Při hloubení výkopu pro schodiště na dvoře domu byl zachycen zahloubený objekt (zemnice) s
přilehlými sídlištními vrstvami. Výplň zemnice obsahovala větší počet zlomk~ keramiky 12.stol.
Podstatnou část nadložf tvořila jednotná zásypová vrstva 19.-20.stol., narušená místy novodobými
stavebními zásahy. Úroveň podložf 194,00 m n.m.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. sídlištnf: areál předlokačnf aglomerace: ~ 193.3-195.0;
obj. chata zahl. (1), souvrstvf (1); nál. keramika - zlomky (xx); železo - zlomky, struska (x):
kosti zv. - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 195.0-196.3; obi. vrstva (1).
LIT. ARŮ Praha 3597/94.
--ULOZ PÚPP Praha, 13/93, č.sáčk~ 1-4.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[218]
Frolík J. (ARŮ Praha); 1993 (2.-25.VIII.); síf vertikálních řez~.
R~žová ul. čp.15/950, dv~r.
4/P/l; 1000 ML 298; koor. 329:447337:451 343:442 336:437.
Záchranný archeologický výzkum při snižování úrovně dvora, dokumentováno na vybraných řezech.
Nejstarší aktivita doložena pro 15.-16.století, pravděpodobně zahrada. Parcela zřejmě zastavěna až
na počátku 19.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 198; obj. jáma (2); nál. keramika zlomky (x).
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 198-199; obj. zdivo, vrstva, jáma (1); nál.
keramika - zlomky (xx); k6že - útržky (x).
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 199; obj. zdivo, jáma (xx), vrstva: nál. keramika zlomky (xx), 2 nádoby.
LIT. ARŮ Praha 1365/94, 2887/93.
ULOŽ ARŮ Praha, Pražský hrad.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[233]
Frolík J. (ARŮ Praha): 1993 (16.-18.VIII.); orientační zjištění.
R6žová ul. čp.17/1416, dv6r.
3/P/l; 1000 ML 298; koor. 336:437 343:442 353:427 346:422.
Dohled při snižování dvora a hloubení 8 jam pro základy patek. Bez nálezů, stratigrafická situace
interpretována na základě výzkumu v sousedním čp.15/950.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 198: obj. vrstva.
B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 198-199; obj. vrstva (xx).
LIT. ARŮ Praha 1364/94, 3200/93.
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1119 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[846]
AKCE Bureš M.,Tryml M. (Archaia,PŮPP Praha); 1992-1993 (1.VIII.1992-31.V.1993); plošný odkryv; anal.
malakozoologická, osteologická, paleobotanická, paleoentomologická.
LOKO Samcova ul. 4, Klimentská ul. 46, čp.1216/II, ppč.281/II.
PIAN 4/P/l; 1000 ML 246; koor. 000:408 023:408 040:368 004:365.
POZN Plošný předstihový výzkum na ploše cca 412 m2 odkryl pokračování knovízského a středověkého
sídliště, které navazovalo na situace prozkoumané ve výzkumné sezóně 1988-1990. V obou případech
výzkum zachytil pravděpodobně severní périferii osad, o čemž svědčí menší hustota objekt6 a větší
množství výrobních objekt6 v poměru k obytným, resp.sídlištním objekt6m, než v prostorách na jih od
posledně zkoumané plochy.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K. 1; akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště rovinné; n.v. 187; obj. jáma (10), pec
(2); nál. keramika - zlomky (xxx): bronz - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xxx).
B: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace: n.v. 187; obj. jáma (1): nál.
keramika - zlomky (xxx): kosti zv. - zlomky (xxx).
C: VRCHoLNÝ STŘEDOVĚK 1 (l.pol. 13.stol.): akt. sídlištní-výrobní: areál předlokační aglomerace;
n.v. 187; obj. chata zahl. (5), dláždění (x), jáma (xxx), jamka k6lová (xx), m.výroby-drtidla (2),
ohniště (x), pec-chlebová (1), souvrství (xxx), srub (1), vrstva (xxx), zdivo (xx), pec-hutnická
(3), pec (x); nál. keramika - zlomky (xxx), 1 nádoba, přesleny (xx); mazanice - zlomky (xxx);
bronz - zlomky (xxx), předměty (xx): železo - zlomky (xxx), předměty (xxx), ruda (x), struska
(xxx), artefakty (x); olovo - artefakty (x); kámen - artefakty (x): kámen - drtidla (x): kosti zv.
- zlomky (xxx): kosti lid.; sklo - zlomky (xx); kov - mince (x): dřevo - zlomky (x): k~že fragmenty (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 1: akt. sídlištní-výrobní: areál předlokační aglomerace; ~ 187; obj.
jáma-kovářská (1), zdivo (x), vrstva (xx): nál. keramika - zlomky (xxx): železo - artefakty (x):
kosti zv. - zlomky (xx).
E: NOVOVĚK 2 1: akt. sídlištní: areál město: ~ 187.5: obj. d6m zděný (1), jímka (3), sklep (2),
vodovod (xx), zdivo (xx), žlab (x).
LIT. ARŮ Praha 260/94.
ULOZ PŮPP Praha, 23/92.
ZAPS Bureš M.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[631]
Bureš M. (Archaia): 1993 (23.XI.-4.XII.): sondáž.
Senovážné nám. 1375/11, dv6r bývalého činžovního domu, ppč.148.
15/P/l: 1000 ML 271: koor. 507:178 531:177 536:167 518:159.
Zjišfovací výzkum před stavbou nových podzemních garáží a zázemí bankovního domu. Na dvoře domu
čp.1375/I1 bylo vykopáno a zdokumentováno 5 sond rovnoměrně rozmístěných po předmětné ploše. Sondy
zachytily novověká souvrství, navážky a zdivo. Zdivo bylo patrně poz6statkem již neexistující
parazitní zástavby dvora demolované v 60. letech tohoto století. Vzorkováním novověkých vrstev byly
zjištěny vedle nález6 17.-19.stol. druhotně přemístěné nálezy keramiky 15.-16.stol. Zjišfovacím
výzkumem nebyla odhalena jediná intakní středověká situace, pravděpodobně z d6vodu intenzívní
stavební činnosti kolem pol.19.stol.
KOMP B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK: akt. přemístění zeminy: areál město: ~ 195.6-196.0: nál. keramika 1120
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zlomky (x).
A: NOVOVĚK (17.·19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 195.5-196.0; obj. souvrství, zdivo;
nál. keramika' zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2671/96, NZ 2532/96.
ULOZ Archaia, 12/93.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[649]
Bureš M. (Archaia); 1994 (XI.-XII.); sondáž.
Dv~r domu čp.1042/11 a 1047/11 mezi uliceni Na Pořfčí a Na Florenci. Areál bývalé Legiobanky, dnes
ČSOB.

12/P/1; 1000 ML 246; koor. 027:051 026:026 015:017 014:055.
POZN Zjišfovací výzkum před výstavbou nových podzemních garáží. Bylo vykopáno a zdokumentováno 5 sond
rovnoměrně rozmístěných po předmětné ploše. Sondy 1,2,4,5 zachytily pouze novověké navážky a
geologické podloží. Sonda 3 obsahovala nálezy 15.-16.stol. a byla během následného záchranného
výzkumu rozšířena.
~ B: PŘECHOD VS.2·NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 188.7-189.6; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (xxx).
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 188.7-193.7; obj. souvrství (x).
LIT. ARŮ Praha 2668/96, NZ 2S29/9~
ULOZ Archaia, 25/94.
~

1122 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[132]
Kašpar V. (Archaia); 1994; vertikální řez.
LOKO Chodník a vozovka před vchodem do domu v Biskupské ul. 4, čp.1139.
~ 8/0/1; 1000 ML 246; koor. 069:181.
POZN Záchranný výzkum v roce 1994 při výkopech inženýrských sítí před domem na chodníku a ve vozovce
dokumentoval kromě novověkých zásypQ na jednom řezu vrcholně středověké souvrství nasedající v
niveletě 186,8 m n.m. na geologické podloží štěrkopískové terasy.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. souvrství (x); nál. keramika
- zlomky (xx).
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj. souvrství (xx); nál. keramika - zlomky
~

(xx).

LIT. ARŮ Praha 2694/96.
1123
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
Bureš M. (Archaia); 1994; vertikální řez.
Jeruzalemská ul. 10, čp.956/11.
14/P/1; 1000 ML 271; koor. 428:013 447:025 452:016 434:007.
Dohled při výkopech inženýrských sítí na nepodsklepené části parcely.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2709/96.
--

[249]

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.praha 1
[558]
Yallisová M. (PŮPP Praha): 1994 (lll.-V.); síf vertikálních řez~.
Karlovo nám. čp.2/11, ppč.769/1.
11/P/1; 1000 ML 323; koor. 119:500 150:500 150:474 119:474.
Při výkopu kanalizace byla objevena a zdokumentována (řez 1-6), souvrství s keramikou z obdobf
17.-18.stol. a souvrství s keramikou a dlažbou století minulého. Tyto novověké vrstvy ležely přfmo
na pQdním typu (podloží). Staršf osídlení (středověké) nebylo nalezeno. Dále byly ve výkopech
objeveny masivní zdi z opuky a cihel, spojované kompaktnf maltou, které z větší části souvisely s
budovou bývalé trestnice. Kanalizační rýha z části poničila novověkou studnu. V řezu byL zachycen
vysoký terénní zlom terasy KarLovo náměstí (IIIb) a terasy Maninské (IVa).
~ A: NOVOVĚK (17.-18.stol.): akt. sídlištnf; areál město; ~ 202.7-203.5: obj. souvrstvf (1),
studna (1); nál. keramika - zlomky (xx): hlína - zlomky cihel (x).
B: NOVOVĚK (19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 203.5-205.2; obj. souvrstvf (5), zdivo:
nál. keramika - zlomky (xx); hlfna - cihly (x).
LIT. ARŮ Praha 1657/95.
UlOž PŮPP Praha, 3/94.
1124
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1125 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[748]
AKCE Kašpar V. (Archaia); 1994: orientační zjištění.
LOKO Klimenstká ul. 2, čp.1203, dv~r.
~ 16/8/1: 1000 ML 245; koor. 243:348.
POZN Záchranný výzkum při výkopech inženýrských sf tf a vzduchotechniky na dvoře objektu při němž nebyly
zachyceny historické terény, pouze novověké a recentnf navážky. Výkopy nedosáhly úrovně geologickéhO
podloží .
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
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LIT.

ARŮ

Praha 2696/96.

1126 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[456]
AKCE WaLLisová M. (PÚPP Praha); 1994 (14.X.); vertikáLní řez.
LOKO Křižovatka uLic SpáLená a Lazarská (před čp.86/11), před ppč.2387.
PIAN 4/L/1; 1000 ML 297; koor. 068:086 074:085.
~ Při opravě vodovod~ byLo zjištěno na jednom místě vrchoLně středověké souvrství, které LežeLo na
bahně vypLňujícím terénní deprese. Bahno a daLší vrstvy obsahovaLy převážně organické zbytky (k~že,
úLomky dřeva). Pouze v jedné vrstvě byL při vzorkování řezu objeven 1 okraj, datovaný na přeLom 13.
a 14.stoL. VzhLedem k nedostatku archeoLogických informací neLze jednoznačně určit zda naLezená
situace vznikLa jako d~sLedek sídLištní aktivity, nebo zda se jedná o nánosy staré komunikace,
kterou je možno na tomto" místě předpokLádat.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stoL.); akt. sídLištní-komunikace; areáL město; n.v. 195.1-196.8;
obj. souvrství (1); náL. keramika - zLomky (x); kost - zLomky (x); struska - (x); k~že - (x).
LIT. ARÚ Praha 1658/95.
ULOŽ PÚPP Praha, 24/94, č.sáčk~ 1-3.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [023]
Kašpar V. (Archaia); 1994; vertikáLní řez.
Národní třída 16, čp. 118/11, dv~r a prujezd objektu.
12/0/2; 1000 ML 297; koor. 017:398.
Během záchranného archeoLogického výzkumu na dvoře v pr~jezdu stávajícího objektu (výkopy
inženýrských sítí, výkop šachty výtahu a varny) byLo pod 1,5 m mocnými recentními a novověkými
navážkami naLezeno vrchoLně středověké souvrství, v rámci něhož byLa dokumentována úprava povrchu
štětováním. Ze souvrství, Ležícího přímo na zahLiněném ~ím typu v niveLetě 193,40 m n.m., byl
získán nepočetný keramický materiál pr~běhu 14. a 15.stoLetí. Vlastní úroveň štěrkopískové terasy
byLa zachycena v kótě 192,60 m n.m. Výkopy inženýrských sítí a kanaLizace ve dvoře a v pr~jezdu
nezachytiLy vzhLedem ke hloubce výkopu žádné archeologické situace.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní-komunikace; areál město; ~ 193; obj. souvrství (x),
cesta (x); nál. keramika - zLomky (xx); kosti zv. - (xx).
B: NOVOVĚK (17.-20.stol.); akt. sídLištní; areál město; n.v. 193; obj. souvrství (xx); nál.
keramika - zLomky (xx); kosti zv. - (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 2675/96, 2536/96.
1127
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[708]
WaLLisová M. (PÚPP Pr aha); 1994 (V . -VI. ); plošný odkryv.
Opatovická uL. čp.1661/II, ppč.906.
6/P/1; 1000 ML 296; koor. 453:102 460:103 461:098 453:097.
Na dvoře čínžovního domu byla při záchranném výzkumu objevena zemědělsko-řemeslnická osada z
~2.stoL. (asi související s osadou v čp.192,193/II Pštrosově ul.), zachovaná pouze v někoLika
zahLoubených objektech. Souvrství 13. a 14.stoL. byLo z veLké části přemístěno (stavba činžovního
domu). Na p~vodním místě zachyceno pouze pod dnem kožeLužské kádě z 17.-18.stoL. Vzhledem k nález~
kostí (z předních končetin mladých ovcí), které jsou charakteristickým odpadem jirchářství, lze káa
interpretovat jako zbytek jirchářské dílny (v této novoměstké čtvrti existovala vysoká koncentrace
těchto výrobních zařízení). Soubor kostěného odpadu je předmětem rozsáhlé analýzy, která ~že být
velice d~ležitá vzhledem k četnosti kostí. Soubor je nejrozsáhlejší na našem území.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.poL. 12.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační agLomerace; n.v.
193.2-193.4; obi. jáma (3), souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obi. jáma (2); nál.
keramika - zLomky (xx); kosti zv. - zlomky (xxx).
O: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. výrobní; areál město; ~ 193.6-194.2; obi. m.výroby (1), zdivo
(1); nál. vápno - (x); kámen-stav.; malta; kosti zv. - (xxx).
C: VS-NOVOVĚK (13.-19.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 192.8-194.4; obj. souvrství
(1), jáma (x); náL. keramika - zlomky kachl~ (x); keramika - zlomky (xxx); hlína - zlomky cihel
(xx); hLína - ceLé cihly (x); struska - (x); žeLezo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1659/95.
ULOŽ PŮPP Praha, 12/94, č.sáčk~ 1-76.
1128
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1129 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[801]
AKCE Tryml M.,Wal lisová M. (PÚPP Praha); 1993-1994 (X.1993-V.1994); sondáž; anaL. osteologická,
paleobotanická.
LOKO Pštrosova uL. čp.192/II, 193/11, ppč.920.
~ 7/P/1; 1000 ML 296; koor. 451:168 460:171 459:174 469:178 474:163 455:157453:156455:163.
POZN Záchranný výzkum vyvol aný pL ánovanou výstavbou podzemních garáží byl soustředěn na plochu v zadní
části parcel obou do~. Štěrkopí sky terasy na kótě 193,00. Nejvýraznějším představitelem osídlení
12. a 13.stol. je zemnice o šířce 4 m a délce minimálně 5 m (porušeno). Objekty sídliště byly v
2.poL.13.stol. po ceLé zkoumané ploše překryty souvislou vrstvou (zahrada, pole 7). Z mladších
nález~ vyniká objev novověké koželužské dflny, z níž byla odkryta baterie spodních částí do země
224

kádí.
RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~ 193.2-193.7; obj.
(xx), chata zahl. (1), jáma (xx), ohniště (xx), pec; nál. keramika - zlomky (xxx);
(x); kosti zv. - (xxx); železo - (xx); keramika - přeslen (x); bronz - zlomky (xx).
VS.2-NOVOVEK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 193.2-193.7; obj. studna (1), jáma (x),
d~ zděný (1); nál. keramika - zlomky (xx); sklo - (x).
C: NOVOVEK (17./18.stol.); akt. sídlištní-výrobní; areál město; ~ 193.2-193.7; obj. d~ zděný
(1), jáma (x), m.výroby (x); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - (xxx); keramika - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 1660/95.
ULOž PÚPP Praha, 28/93.
ZAPS Tryml M.
zapuštěných jirchařských

KOMP A: PŘECHOD
souvrství
struska B: PŘECHOD

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[248]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1994 (VII.): sondáž.
Spálená ul. čp.102/II, ppč.793.
5/B/1; 1000 ML 297: koor. 082:295.
Při rekonstrukci objektu byla pod podlahou suterénu odkryta kruhová studna nebo odpadnf jímka. Z
hornf části zásypu (cca 50 cm) pochází početná kolekce keramiky z přelomu 14.-15.stol. Spodní partie
objektu včetně zásypu zBstaly zachovány pod novou podlahou.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14./15.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 191.3-191.8: obj. studna
(1): nál. keramika - zlomky (xxx): keramika - nádoby (x).
LIT. ARÚ Praha 1670/95.
ULOž PÚPP Praha, 23/94.
1130
AKCE
LOKO
PIAN
POL"
----

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, abv.Praha 1
[547]
Yallisová M. (PÚPP Praha): 1994 (X.): sondáž.
Václavské nám. 42, čp.794/II, Štěpánská ul. 42, čp.624/II.
6/0/1; 1000 ML 298; koor. 009:130.
Na společném dvoře obou objektB byly vyhloubeny 2 zjišfovací sondy, které by stanovily strategii
výzkumu. Výsledkem bylo zjištěnf, že i tyto plochy (podle pasportB nepoškozené) byly zničeny, a to
zřejmě při hloubení sklepu pivovaru "U Primasu", který zde fungoval od 2.třetiny 19.stol. Zbývající
plochy dvora, kde lze očekávat archeologické terény, budou zkoumány v roce 1995.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 199.8-201.1; obj. souvrství (1); nál.
- - keramika - zlomky (x); keramika - kachle (x): sklo - (x).
-LIT. ARÚ Praha 1656/95.
ULOž PÚPP Praha, 31/94, č.sáčkB 1-2.
1131
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, abv.Praha 1
Kašpar V. (Archaia); 1994: vertikální řez.
Vozovka před domem ve Zlatnické ul. 13, čp.1130.
17/B/1: 1000 ML 245: kaar. 504:239.
Výkop napříč vozovkou před domem ve Zlatnické ulici
Zachyceny pouze starší výkopy inženýrských sítí.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTENÍ; n.v. neud.
LIT. ARÚ Praha 2693/96.
-1132
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

[744]

čp.13

(plynová

přípojka)

s negativním

zjištěním.

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[759]
Bureš M. (Archaia); 1995 (VII.-VIII.); vertikální řez.
DvBr domu čp.1040/I1 mezi ul. Na Poříčí a V celnici.
13/L/1; 1000 ML 245; koor. 393:040 406:041.
Během dohledu při výstavbě podzemních garáží byl pořízen jeden souvislý řez napříč parcelou. Řez
zachycuje novověká souvrství, navážky a geologické podloží.
KOMP A: NOVOVEK; akt. sídlištní: areál město: ~ 192.5; obi. souvrstvf (x); nál. keramika - zlomky ex).
LIT. ARÚ Praha 2809/96.
ULOi Archaia, 4/95.
1133
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1134 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, abv.Praha 1
[816]
AKCE Yallisová M. (PÚPP Praha): 1995 (VII.); sondáž.
LOKO Opatovická ul. čp.1659/II, ppč.907.
~ 9/P/1; 1000 ML 296: koor. 465:106 470:108 470:107 468:103 466:103.
~ Na dvoře činžovního domu byl proveden záchranný výzkum. Nejstaršf nálezy pocházejí z
řemeslnicko-zemědělské osady z 2.pol.12.stol. a poč.13.stol., reprezentované souvrstvím, opukovou
destrukcí čtvercového tvaru, pecí (asi železářská). Keramika ze 14.stol. byla zastoupena v jedné
vrstvě, mladší horizont byl reprezentován renesanční dlažbou, odpadní jámou, ve které byly nalezeny
kosti z dolních končetin mladých ovcí (odpad z jirchařské činnosti) a zbytky domu, předcházející
stavbu činžovního domu v 19.stol.
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KOMP E: PŘECHOD RS.4-VS.1: akt. sídlištní: areál předlokačnf aglomerace: ~ 193.6-194.1: obj.
souvrství (1), ohniště (1), destrukce (1): nál. keramika - zlomky (xx): mazanice: uhlíky: struska.
F: PŘECHOD RS.4-VS.1: akt. výrobní: areál předlokační aglomerace: ~ 192.6-193.9: obi. pec (1):
nál. keramika - zlomky (x): uhlíky: mazanice: kost - zlomky: struska.
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.): akt. sídlištní: areál město: n.v. 194.1-194.2: obi. vrstva (1):
nál. keramika - zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. výrobní: areál město; ~ 194.1-194.8: obj. jáma (1): nál. kosti zv. dolní končetiny ovcí (xx).
A: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.): akt. sídlištní: areál město; n.v. 194.8-195.4; obi. souvrstvf (1),
zdivo, destrukce (2): nál. keramika - zlomky (xx).
B: VS-NOVOVĚK (15.-17.stol.); akt. sídlištní: areál město: ~ 198.1: obi. dlážděnf (1), souvrstvf
(1): nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 2359/96.
ULOZ PÚPP Praha, 23/95, č.sáčkfi ·1-112.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.praha 1
[219]
Tryml M. (PÚPP Praha): 1995 (30.1.-2.11.); orientační zjištění.
Opletalova ul. čp.1336/II, ppč.161.
13/B/1: 1000 ML 271: koor. 467:041.
Dokumentace stěn jámy pro šachtu výtahu. Podloží (štěrkopísky) na 194,80 m n.m. Nejstaršf vrstvy
nadloží obsahují keramiku 17.-18.stol.
KOMP A: NOVOVĚK (17.-18.stol.): akt. sídlištní; areál město: n.v. 194.8-197.0: obj. souvrství (1): nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 2339/96.
ULOi PÚPP Praha, 3/95, č.sáčk~ 1-5.
1135
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[019]
Wallisová M. (PÚPP Praha): 1995 (25.VII.); vertikální řez.
Ostrovní ul. ppč.2398.
8/L/1: 1000 ML 296; koor. 442:266 471:271.
Během rekonstrukce plynovodu v Ostrovní ul. bylo v 193,00 m n.m. objeveny 2 vrstvy, ze kterých byly
získány 4 kusy z těl keramických nádob. Nalezené zlomky bylo možné zhruba datovat podle z~sobu
použité technologie do 2.pol.12.stol. až 13.stol. Vzhledem k malé hloubce rýhy a zanedbatelné
mocnosti jmenovaných vrstev (20 cm), nebylo možné zjistit druh lidské aktivity z tohoto období.
Podloží nedosaženo.
KOMP B: PŘECHOD RS.4-VS.1: areál předlokační aglomerace: n.v. 192-193: obj. souvrstvf (1): nál. keramika
- zlomky.
A: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.): akt. přemístění zeminy; areál město: ~ 193-194: obj. souvrství (1).
LIT. ARÚ Praha 2361/96.
UlOž PÚPP Praha, 33/95, č.sáčk~ 1-2.
1136
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.praha 1
[653]
Tryml M. (PÚPP Praha): 1995 (5.-26.VII.): orientační zjištění.
Palackého čp.715/II, ppč.636.
8/B/1: 1000 ML 297; koor. 428:276 422:280 419:273.
Při bagrování a dokopávání zjišfovací sondy před výstavbou podzemních garáží. Ve všech sondách
shodná situace. Při hloubení rozměrných novověkých jam byla kompletně zničena starší terénní
situace. Na základě těchto výsledk~ nebude realizován předstihový výzkum, pouze dohled nad
prováděním zemních pracf.
KOMP A: NOVOVĚK (17.-18.stol.): akt. sídlištní; areál město: ~ 193-196: obj. jáma (x): nál. keramika zlomky, kachle: sklo - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 2336/96.
ULOZ PÚPP Praha, 24/95.
1137
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
Břeň D. (Archaia): 1995; orientačnf zjištění.
Revolučnf ul. 30, čp.1502.
14/0/1: 1000 ML 245: koor. 226:175.
Rekonstrukce objektu - přípojky, ~ové zdi, výtahová šachta.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ neud.
~ ARÚ Praha 2783/96.

[754]

1138
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LOKO
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KOMP

1139
AKCE
LOKO
PIAN
~

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
Bureš M. (Archaia): 1995: orientační zjištěnf.
Samcova ul. ppč.2349.
10/L/1: 1000 ML 246: koor. 000:400 004:350.
V pr~běhu ulice Samcovy podél stavby administrativní budovy "Praha City Center" byl
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[005]

zběžně

dokumentován řez vzniklý neohlášeným rozšiřováním staveniště. Řez zachytil minimálně 2 tzv.zemnice
datované do 1.pol.13.stol a středověké souvrství. Odhalená situace prostorově i věcně bezprostředně
navazuje na výzkumy z let 1988-90 a 1992 prováděné na této lokalitě.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 187;
obj. chata zahl. (2), souvrství; nál. keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 187; obj. souvrství; nál. keramika zlomky (x).
hl! Bureš M., Kašpar V., Vařeka P. 1994, 205-214 (preliminary Report on the 1992-93 excavations at the
medieval .•. ); ARÚ Praha 2801/96.
ULOŽ Archaia.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[639]
Marešová D. (Archaia); 1995 (8.XII.-12.XII.); vertikální řez.
Stavba rozvodu STL plynu v ulici Na Poříčí.
11/L/2; 1000 ML 246; koor. 150:142 264:179.
Rychlý záchranný archeologický výzkum omezeného rozsahu z d&vodu rozvodu STL plynu. Na dvou
vyhloubených řezech zachycena opuková zea stavěná na maltu. Orientace zdi SV-JV. Datace ante quem
16.stol. Zdivo porušeno během kladení staré přípojky plynu.
KOMP A: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál samostatný; n.v. 189-190; obj. zdivo; nál. keramika - zlomky;
kost - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 2797/96.
ULOl Archaia, 20/95.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
Břeň D. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Na Poříčí čp.1052, ppč.2343.
7/0/1; 1000 ML 246; koor. 173:150.
Distribuční trafostanice - přípojky VN, NN.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 190.
ARŮ Praha 2780/96.

run
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Politických věznu čp.915, ppč.54.
9/L/1; 1000 ML 298; koor. 229:311 192:284.
Dostavba pasáže.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
ARŮ Praha 2790/96.
Břeň D.

[242]
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.praha 1
[301]
Kašpar V. (Archaia); 1995; nedokumentovaná akce.
Ul. V Jámě 6, čp.1263, dvur objektu.
7/0/2; 1000 ML 297; koor. 440:118.
Záchranný výzkum při snižování dvora o 0,6 m a hloubení nové výtahové šachty v SV části dvora s
negativním výsledkem. Výkopové práce zachytily pouze recentní souvrství a novověké navážky.
A: NOVOVĚK (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. souvrství (xx).
ARŮ Praha 2725/96.

Dvořák

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.praha 1
[236]
Bureš M.,Marešová D. (Archaia); 1995; sondáž.
Václavské nám. ppč.33.
8/P/1; 1000 ML 298; koor. 111:356 120:342 101:327075:327.
Demolice, rekonstrukce a dostavba (podzemní garáže cca 700 m'). V prOběhu výzkumu byly nalezeny
zlomky keramiky ze 14.-15.stol., ale ma~eriál byl obsažen v druhotně přemístěných vrstvách navážek v
niveletě 197,0-199,5 m n.m.
KOMP A: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 199; nál. keramika· zlomky.
LIT. ARŮ Praha 2796/96.
ZAPS Břeň D.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Václavské nám. 35, čp.822.
7/0/1; 1000 ML 298; koor. 089:314.
Dostavba a rekonstrůkce dvorního traktu nemovitosti.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.

[244]

Dvořák
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LIT.
ZA PS

ARŮ
Břeň

Praha 2793/96.
O.

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[537]
Tryml M. (PÚPP Praha); 1995 (IX.-XII.): plošný odkryv.
Vodičkova ul. čp.712/11, ppč.633.
10/P/l: 1000 ML 297: koor. 438:277443:259 453:248 447:270.
Plošný výzkum celé parcely před výstavbou podzemních garáží. Předlokační osídlení nezjištěno. Zadní
část parcely byla zcela zničena novodobými zásahy. V přední části byly dokumentovány aktivity z
2.pol.14.stol.(?) - zahloubené sídlištní objekty, zídka a vodovod. Zdivo gotického domu,
lokalizovaného na parcelu na základě písemných pramenB, nebylo zachyceno. Nejstarší odkryté základy
náleží 16. nebo spíše 17.stol.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 14.stol.): akt. sídlištní; areál město: n.v. 196.0-197.1; obj.
souvrství (1), vodovod (1), jáma (xx), jamka kBlová (xx), ohniště (x), zdivo (1), mělký obj. (x):
nál. keramika' zlomky (xxx); kosti zv. - (xx): železo - zlomky (xx): železo - 1 spojka potrubí:
dřevo - potrubí.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní: areál město: n.v. 197-198; obj. jáma (xx),
studna (1), jímka (x): nál. keramika - nádoby (xx), zlomky (xxxx); keramika - prejzy (xx), cihly
(xx): sklo - (xx); železo - zlomky (xx): kosti zv. - (xx).
D: NOVOVĚK 2 (18.·19.stol.); akt. sídlištní: areál město; n.v. 197-198; obj. dBm zděný (1), jáma
(x); nál. keramika - zlomky (xx), kachle (xx).
C: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní: areál město; n.v. 197-198; obj. dBm zděný (1), jímka (2);
nál. keramika - zlomky (xx), nádoby (x), kachle (xxxx); stříbro - 8 mincí; měa - 1 mince.
LIT. ARÚ Praha 2338/96.
ULOŽ PŮPP Praha, 5/95 (kontexty vrstev 1-530).
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.praha 1
[153]
Tvrdík R. (PÚPP Praha); 1995 (10.XI.-30.XII.); sondáž.
Vodičkova ul. čp.713/11, ppč.634.
9/P/l; 1000 ML 297; koor. 428:255 430:253 426:249 424:251.
Záchranný archeologický výzkum při stavbě podzemních garáží. V nepodsklepené části parcely byla
otevřena sonda cca 4x4 m, v které byla zdokumentována terénní situace dokládající kontinuální
sídelní aktivitu od konce 14.stol. až po současnost. Byla tvořena řadou zahloubených objektB ve
vzájemné superpozici, z nichž nejstarší byla oválná jáma, která ze své výplně poskytla zlomky
užitkové i technické keramiky z konce 14.stol. Do výplně tohoto objektu byla zahloubena odpadní
jímka s vnitřní dřevěnou konstrukcí, která poskytla bohatý soubor keramiky a skla z 15.stol., ne
zcela jasný je stratigrafický vztah tohoto objektu k další jímce, se kterou těsně sousedí. Horní
partie obou jímek jsou porušeny řadou kulturních jam a kanálu ze 17.-19.stol. Vcelku překvapivé bylo
zjištění, že obvodní zeď porušila barokní cihlový kanál a je tedy vyloučeno, aby patřila k
renesanční či dokonce gotické stavební fázi domu.
KaMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14/15.století); akt. sídlištní; areál město; n.v. 194.0-196.2; obj. Jama
----- (1), jímka (2); nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (xx), prejzy (xx~adlub (xx), 5 zlomkB
kachlB; sklo - zlomky (xxx); sklo - zlomky (x); kámen-bn: kamenina - 1 nádoba; bronz - 2 zlomky.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 195.4-196.4; obi. jáma (2): nál.
keramika - zlomky (xx); bronz - 1 zdobený zlomek.
D: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní: areál město: ~ 196.4-198.0: obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
C: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní: areál město; ~ 195.6-196.8: obj. vodovod (1), jáma
(1): nál. keramika - zlomky (xx); sklo - 6 zlomkB.
LIT. ARŮ Praha 2362/96.
ULOi PŮPP Praha, 26/95.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[255]
Tryml M. (PÚPP Praha): 1995 (17.VII.); vertikální řez.
Vodičkova ul. ppč.2381.
6/B/l; 1000 ML 297; koor. 439:241.
Dokumentace stěn jámy pro sloup el.osvětlenf. Podloží (B-horizont pBdního typu) na 196,80 m n.m.
Valounková dlažba na 197,10 m n.m. Dokumentované souvrství sestává z výrazně vodorovných vrstev. Bez
nálezB. Datace jen podle charakteru vrstev.
~ A: STŘEDOVĚK; akt. komunikace; areál město; n.v. 196.8-197.5; obj. souvrství (1).
~ ARŮ Praha 2335/96.
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1149 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[649]
AKCE Omelka M. (PÚPP Praha); 1995 (X.-XII.); sondáž.
LOKO Vodičkova ul. 10/11, ppč.633.
PIAN l1/P/l; 1000 ML 297; koor. 420:305 425:300 430:306 432:304 424:294 425:287 422:285 418:291 420:294
416:297.
POZN Na ploše dvorB čp.710/11 (přední a zadní dvBr) byl proveden záchranný výzkum vyvolaný záměrem
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investora vybudovat v daném prostoru podzemní garaze. Zatímco historické terény zadního dvora byly
mohutným zemním zásahem z přelomu století (snad pískovna užívaná při výstavbě dnes
zbouraných budov), na předním dvorku se zachovala skupina jímek (14.-18.stol.), zdí 14.-19.stol. a v
neposlední řadě část dřevěného vodovodu porušeného jímkou datovatelnou na základě keramiky do
přelomu 14.-15.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol.14.- 15.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 193.2-195.3; obj.
jáma (1), jímka (2), zdivo, vodovod (1), vrstva (1), sklep (1); nál. keramika - zlomky (xx),
nádoby (xx); sklo - zlomky (xxx); železo.
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 191.5-196.5; obj. jáma (1), jímka (2), sklep (2),
zdivo, souvrství (2); nál. keramika - zlomky (xxx); železo - zlomky (xx); kámen.
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 193.3-195.5; obi. sklep (1); nál.
keramika - zlomky (xxx), 1 nádoba, zlomky kachle (xx); sklo; bronz - zlomky (x); železo - zlomky
kompletně zničeny

(xx).

LIT. ARÚ Praha 2351/96.
ULOŽ PÚPP Praha, 25/95,
1150
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.
ZAPS

č.sáčkfi

1-53.

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Zlatnická ul. 6, ppč.428.
15/0/1; 1000 ML 245; koor. 548:200.
Plynovodní přípojka, snížení podlah o cca 25 cm.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARÚ Praha 2794/96.
-Břeň D.

[752]

Dvořák

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
Kašpar V. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Žitná ul. 49, čp.1575, dvfir objektu.
277/B/1; ZM10 12-24-22; koor. 291:353_
Záchranný archeologický výzkum formou dohledu při výkopech pro výtahovou šachtu v západní
negativním výsledkem. Výkopy profaly pouze recentnf navážkové souvrství.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 227.
LIT. ARÚ Praha 2724/96.
--
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části

s

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[101]
Kašpar V. (ARCHAIA); 1996; vertikální řez.
Těšnov 1, čp.1059, suterén objektu.
6/0/1; 1000 ML 246; koor. 206:203.
Šachta ražené kanalizace ve druhém suterénu objektu profala starší kamennou dlažbu objektu a pod ní
již štěrkopískové podloží vltavské terasy. Ze šachty byla ražena kanalizace štěrkopfskovým podložím
pod chodník.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. komunikace; areál město; ~ neud.; obi. sklep, dlážděnf.
LIT. ARÚ Praha 2812/96.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[107]
Bureš M. (Archaia); 1993 (20.IX.-23.X.); sondáž.
Ppč.2139 v ul. Na rybníčku, na místě bývalého čp.1329/11.
16/P/1; 1000 ML 323; koor. 480:250 506:237 495:217 475:227.
Na parcele těsně přiléhající k rotundě sv.Longina byl po zjišfovacím výzkumu proveden předstihový
záchranný výzkum omezeného rozsahu. Výzkumem nebyly zjištěny žádné intaktnf středověké situace a
byly odhaleny pouze novověké navážkové vrstvy s druhotně přemístěnými středověkými nálezy
13.·15.stol. a novověké zdi činžovního domu z r.1844 demolovaného v tomto stoletf. Druhotně
přemístěné středověké nálezy prokazují dřívější existenci středověkých situací na lokalitě, které
však byly pravděpodobně rozrušeny výstavbou uliční sítě a v ní umístěných d~ na počátku 19.stol.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy: areál město; n.v. 218; nál. keramika - zlomky (xx).
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 218; obi. zdivo (x), souvrství (x), destrukce (x);
nál. keramika - zlomky (x), 1 zlomek kachle; kosti zv. - zlomky (x): struska - zlomky (x); železo zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2670/96, NZ 2531/96.
ULOž Archaia, 14/9~ •.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[009]
Huml V. (MM Praha); 1993 (VI.); sondáž; anal. osteologická.
Rfižová ul. čp.950/15, ppe.97, suterén domu.
5/B/1; 1000 ML 298; koor. 324:442.
V suterénu domu v Rfižové ul. při bourání vnitřních konstrukcí objeveno ústí studny, která byla před
zahájením prací neznatelná. Vybírání studny o pr~ru 1,6 m do hloubky 10 m (196,37 m n.m.). Pomocí
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sondovací tyče (vrtem do výplně) dosažena hloubka 11,8 m (186,40 m n.m.).
KOMP C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 206.3; nál. keramika zlomky (15.stol.).
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 196.3-204.6; obj. studna
(1); nál. keramika - zlomky.
B: NOVOVĚK (17.stol.); akt. sídlištrrí; areál město; n.v. 204.8-206.3; nál. keramika - zlomky
(16.stol.); keramika - zlomky, nádoby (17.stol.); keram.tech. - zlomky kachlB.
LIT. ARŮ Praha 4939/94.
ULOŽ MM Praha.
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[343J
Huml V. (MM Praha); 1993; sondáž; anal. osteologická.
Senovážné nám. čp.1987/12, ppč.164, dvorek.
12/P/1; 1000 ML 271; koor. 513:259 527:259 527:250 513:250.
Závěrečná etapa rekonstrukce domu čp.1987/12 po odbagrování zástavby, sledované v r.1992. Pod V-Z
základovou zdí , zdokumentovanou v r.1992 zjištěna sídlištní jama.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚ K 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 190.6; obj. chata zahl. (1);
nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 4940/94.
ULOŽ MM Praha.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[045]
Kašpar V. (Archaia); 1994; vertikální řez.
Karlovo nám. 31, čp.555/11, za objektem již v ul. Malá Štěpánská.
13/B/1; 1000 ML 323; koor. 152:288.
Výzkum v r.1994 byl při hloubení výtahové šachty při rekonstrukci stávajícího objektu nalezen v
nádvorní stěně pískovcový gotický portál vedoucí vně budovy. Zde směrem k Malé Štěpánské byl ve
výkopu prozkoumán zásyp zaniklého objektu, z něhož byly zachyceny dvě obvodové zdi, zapuštěné do
štěrkopískového podloží a převrstvené novověkými navážkami a recentními narušeními. Zásyp prostoru
do níž se pBvodně vstupovalo gotickým portálkem obsahoval pozdně středověkou keramikou.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol. ?); akt. sídlištní; areál město; n.V. neud.; obj. souvrství (xx),
sklep (1); nál. keramika - zlomky (xx).
A: NOVOVĚK (17.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj. souvrství (XX).
LIT. ARŮ Praha 2692/96.
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[024]
Kašpar V. (Archaia); 1993-1994; síf vertikálních řezu/sondáž.
Ul. Malá Štěpánská 17., čp.1399, dvBr.
14/B/1; 1000 ML 323; koor. 308:270.
Na provedení zjišfovacího výzkumu v r.1993 navázal záchranný výzkum celé plochy úzkého podlouhlého
dvora a nepodsklepené části objektu v Malé Štěpánské. Na podlouhlé ploše dvora v delší ose V-Z byl
proveden systém 5 podélných řezB, které dostatečně pokryly plochu určenou k likvidiaci výstavbou
podzemních garáží. Výzkum zachytil pozvolně klesající úroveň stěrkopískové terasy směrem ke Karlovu
nám., na které nasedalo na celé ploše dvora 3-5 m mocné novověké až recentní souvrství. Pod tímto
souvrstvím bylo na celé ploše dvora nalezeno 19 kruhových válcovitých objektB zapuštěných do podloží
až 5 m a obsahující bohatý soubor hmotné kultury 15.-16.stol. Tyto objekty pak byly archeologicky
zkoumány. Nebylo zachyceno žádné starší osídlení, ani v podobě intruzí a plocha na níž výzkum
proběhl byla v celém středověku a novověku patrně volná a nezastavěná. Až v prBběhu 19.stol. dochází
na dvoře k budování koníren. Výzkum poskytl nesmírně bohatý nálezový soubor 1.pol.15.-1.pol.16.stol.
včetně množstv í celých nádob, skla, železných předmětB atd.
KOMP B: VRCHOLNÝ ST ŘEDOVĚK 2 (1.pol.15.- 1.pol.16.stol.); akt. sídlištní; areál město: ~ neud.: obj.
souvrství (xx), jáma (xx); nál. keramika - zlomky (xxxx); železo - zlomky (xx); sklo - zlomky
(xxx); kosti zv. - (xxxx).
A: NOVOVĚK (17.-20.stol.): akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. souvrství (xxx): nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 2691/96.
1157
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[257]
Kašpar V. (Archaia); 1994; vertikální řez.
Ul. Na Bojišti 28, čp.1459, přízemí objektu.
1/0/1; 1000 ML 350; koor. 032:460.
Záchranný výzkum v interieru stávajícího objektu (vybudování zázemí nového bankovního domu trezory, inženýrské sítě, kanalizace atd.) dokumentoval stratigrafie 13.-15.stol., které nasedaly
přímo na geol ogické pod loží štěrkopískové terasy v kótě 232,60-232,70 m n.m.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál město; n.v. 232; obj. souvrství (xx): nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. AQŮ Praha 2695/96.
1158
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
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1159 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
AKCE Bureš M. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
LOKO Benátská ul. 2, čp.433.
~ 2/0/1; 1000 ML 349; koor. 062:242.
~ Plynofikace kotelny, přípojka do provozu skleníku.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 202.
LIT. ARŮ Praha 2775/96.
-ZAPS Břeň D.

[304]

[139]
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
Kašpar V. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Dřevná ul. 4, čp.381, suterény objektu a dv5r.
1/0/1; 1000 ML 348; koor. 237:293.
Během rekonstrukce stávajícího objektu byl proveden záchranný archeologický výzkum pfi výkopech
inženýrských sítí v suterénu objektu a při hloubení výtahové šachty na dvoře objektu. Výsledek akce
byl negativní, výkopy profaly pouze recentní navážky a souvrství.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
LIT. ARŮ Praha 2726/96.
--

1160
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

1161
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
Marešová D. (Archaia); 1995 (21.-27.XI.); orientační zjištění.
Inženýrské sítě, nový základ suterénního zdiva a výtah v ul. Na Bojišti 1473/18.
1/0/2; 1000 ML 349; koor. 609:418.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2800/96.
--

[308]

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[806]
YalLisová M. (PÚPP Praha); 1995 (VIII.); vertikální řez.
Karlovo nám. (park), ppč.2419.
l/B/l; 1000 ML 322; koor. 616:087.
V rámci rekonstrukce bazénk5 v parku na Karlově nám. byly nalezeny základy městského špitálu pro
vězně, který byl zbourán v r.1862, když se zde zakládaly sady. Z řez5 vzniklých výkopem byL
dokumentován pouze jeden ilustrativní, který reprezentoval souvrství vzniklé zhruba od 17.stol. a
končí horizontem sad5 z 19.stol. Dnešní vodovodní sítě narušily vodovod z poL.19.stol. Po určení
nebyly odebrány keramické zlomky, podloží nebylo dosaženo.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 209.2-210.6; obj. zdivo, vodovod (1),
souvrství (1).
B: NOVOVĚK (17.-18.stoL.); akt. sídlištní; areál město; ~ 207.4-209.2; obj. souvrství (1).
LIT. ARŮ Praha 2360/96.
1162
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
[844]
Kašpar V. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Štěpánská ul. 7, čp.540, dv5r objektu.
12/0/2; 1000 ML 323; koor. 355:241.
Záchranný výzkum při snižování dvora a výkopových pracech v západní části dvora, spojených s nově
podsklepovaným suterénem novostavby. Výkopy narušiLy pouze novověkou výplň zásypu staršího skLepa,
jehož severní a jižní obvodová zed zachycena. Snižovánf dvora o 0,5 m nenarušiLo žádné archeoLogické
situace.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
LIT. ARŮ Praha 2723/96.
1163
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1164 PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
AKCE Dvořák L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
~ Ul. Ječná, Lipová.
PIAN 15/L/2; 1000 ML 323; koor. 322:139 300:081.
POZN Inženýrské sítě.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 218-219.
LIT. ARŮ Praha 2749/96.
1165
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
~

[558]

PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 2
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Legerova a Rumunská, ppč.1842, 1830, 1832, čp.36.
284/L/l; ZM10 12-24-22; koor. 305:314 298:313 299:304.
Rekonstrukce plynovodu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 235.
ARŮ Praha 2763/96.
Dvořák
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[254]

1166
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - NUSLE, obv.Praha 2
[100J
Bureš M. (Archaia): 1995 (IX.-X.); sondáž.
Lumírova ul. ppč.1480, 1481, 1482, 1483.
336/0/1; ZM10 12-24-22; koor. 250:199.
Zjišfovací výzkum před výstavbou nových podzemních garáží a základO domu. Bylo vykopáno a
zdokumentováno 5 sond rovnoměrně rozmístěných po předurčené ploše. Sondy zachytily pouze novověké
navážky a geologické podloží.
KOMP A: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál město; n.v. 205.6-207.8.
LIT. ARŮ Praha 2712/96, NZ 2530/96.
1167
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.
ZAPS

PRAHA - NUSLE, obv.Praha 2
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Nezamyslova ul. 13, čp.423.
285/0/1: ZM10 12-24-22; koor. 267:226.
Rekonstrukce činžovního domu a dvorní vestavba.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2788/96.
-Břeň D.

[238]

1168
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - NUSLE, obv.Praha 4
Bureš M. (Archaia); 1994 (VII.-IX.); sondáž.
Ul. Táborská.
2B7/L/1: ZM10 12-24-22; koor. 343:170 354:188 380:193.
Dohled při výkopu STL plynovodu pro Hydroprojekt a.s.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 210-230.
ARŮ Praha 2699/96.
--

[232J

1169
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

Dvořák

PRAHA - NUSLE, obv.Praha 4
[220J
D. (Archaia); 1995; vizuální prOzkum.
Nám. HrdinO, ul. Na Pankráci a Lomnického ke kostelu sv. Pankráce.
28B/P/1: ZM10 12-24-22; koor. 317:129 321:129 318:134 316:133.
Stavba pobočky ČSOB na místě zbouraných demO. Bylo nalezeno pouze recentnf navážkové souvrstvf a
novověké zdivo v niv.238,8-241,0 m n.m •.
KOMP A: NOVOVĚK 2: akt. sídlištní; areál město: n.v. 238.8-241.0; obj. souvrství, zdivo.
-LIT. ARŮ Praha 2781/96.
1170
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

8řeň

PRAHA - NUSLE, obv.Praha 4
L. (Archaia); 1995; orientačnf zjištěnf.
Ul. Na Bučance čp.1289/9.
322/B/1: ZM10 12-24-22; koor. 266:190.
Přístavba k rodinnému domu a stavba garáže.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 230.
ARŮ Praha 2727/96.
--

[833J

Dvořák

[235]

1171 PRAHA - NUSLE, obv.Praha 4
AKCE Bureš M. (Archaia); 1995; vertikální řez.
lOKO Ul. Nuselská, Mojmírova, V podlužf.
PIAN 286/L/2: ZM10 12-24-22; koor. 413:200 393:191 405:181 401:171.
POZN Stavba plynovodu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 202-207.
LIT. ARŮ Praha 2795/96.
ZAPS Břeň D.
1172
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - PÍSNICE, abv.Praha 4
Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (6.IX.-20.XII.); sír vertikálnfch
Stavba rodiných domkO v poloze U Vrtilky.
120/P/1; ZM10 12-42-08; koor. 078:146 094:141 077:126 094:126.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ ; n.v. neude
ARŮ Praha 597/96, ŮAPPSČ Praha NZ 155/93.

1173 PRAHA - PODOLÍ, obv.Praha 4
AKCE Dvořák L. (Archaia); 1995; orientačnf zjištěnf.
LOKO Sinkulova ul. 141 a 142.
PIAN 294/0/2; ZM10 12-24-22; koor. 247:144.
~ Výstavba obytného domu.

[935]
řezB/sondáž.

[729]
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KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 210.
LIT. ARŮ Praha 2744/96.
1174
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - PODOLÍ, obv.praha 4
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Na Podkovce S, čp.80.
293/B/l; ZM10 12'24-22; koor. 236:114.
Rekonstrukce suterénu na byt.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 208.
ARŮ Praha 2773/96.

1175
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA, obv.Praha 6
[838]
Musil J. (FFUK Praha); 1993 (15.V.): náhodný nález při terénním zásahu/orientační zjištění.
Ul. K Tuchoměřic~, v parčíku u kostela, ppč.12.
158/0/2; ZM10 12-23-15; koor. 300:038.
Při hloubení základB pro podezdívku ohradní zdi u parku před rotundou sv.Máří Magdaleny. Nálezy z
šedohnědé popelové vrstvy v hloubce 20-30 cm.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 342: obj, vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx).
Frolík J., Smetánka ť. 1984, 369 (ArchPrag 5/2): ARŮ Praha 1062/95.
MM Praha.
Kostka M.

KOMP

hl!
ULOŽ
ZAPS

[832]

Dvořák

PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA, obv.Praha 6
[834]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (V.)i plošný odkryv.
Ul. K Tuchoměřic~, ppč.78, 79, 81 a 85.
159/P/l; ZM10 12-23-15; koor. 335:041 338:039 336:036 334:036.
Plošná skrývka a inženýrské sítě pro stavbu rodinných domkB. Na obou plochách nebyly zachyceny žádné
archeologické nálezy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 346.
LIT. ARŮ Praha 1075/95.
1176
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - ŘEPORYJE, obv.Praha 5
[826]
Kostka M. (MM Praha); 1994 (VII.); plošný odkryv.
S strana ul. Radouňovy, ppč.151, 152, 153 a 154 (část).
105/P/l; ZM10 12-41-05: koor. 381:288 391:299 407:305 419:304 420:300 407:302 393:294 384:282.
Dohled při plošném odkryvu (35 OOOm') a realisaci inženýrských sítí pro stavbu rodinných domkO. Na
celé ploše vystupuje poměrně vysoko skalnaté podloží, žádné archeologické nálezy nebyly zachyceny.
KOHP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 330-350.
LIT Neuman E. 1900, 253-256 (PA 18); Pecka O. A. 1916, 154-158 (PA 28)i ARŮ Praha 1076/95.
1177
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1178
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - SMÍCHOV, obv.praha 5
Smejtek L. (Archaia); 1994; orientační zjištění.
Portheimka. Štefánikova ul. 12. Výkop klimatizační jednotky.
279/0/2; ZM10 12-24-22; koor. 109:314.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 194.
ARŮ Praha 2680/96.
--

[251]

1179 PRAHA - SMÍCHOV, obv.Praha 5
AKCE Břeň D. (Archaia): 1995; orientační zjištění.
lOKO Grafická ul.
PIAN 282/L/l: ZM10 12-24-22: koor. 020:301 050:307.
~ Plynovodní přípoj ky celou ulicí.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJI ŠTĚN Í: n.v. 215.
LIT. ARŮ Praha 2777/96.
--

[245]

1180 PRAHA - SMÍCHOV, obv.Praha 5
AKCE Bureš M. (Archaia): 1995: orientační zjištění.
LOKO Janáčkovo nábřeží 23, čp.1101, dvBr činžovního domu.
PIAN 283/B/l: ZM10 12-24-22: koor. 140:342.
POZN Dohled při rekonstrukci domu a rozšiřování interierB čp.l101.
KOHP A: NOVOVĚK: akt. sídlištní; areál město: ~ neud,
LIT. ARŮ Praha 2802/96.

[242]
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1181
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - SMÍCHOV, obY.Praha 5
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Podbělohorská ul. 24.
329/0/2: ZM10 12-24-21: koor. 403:310.
Výstavba rodinného domu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 259.
ARŮ Praha 2766/96.
--

[033]

1182
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - SMÍCHOV, obY.Praha 5
L. (Archaia); 1995: orientační zjištění.
Švédská ul. 51.
281/B/l: ZM10 12-24-22; koor. 004:327.
Výstavba garáže.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 260.
ARŮ Praha 2762/96.

[247]

Dvořák

Dvořák

1183
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - SMÍCHOV, obv.praha 5
[812]
Podliska J. (PÚPP Praha): 1995 (29.VIII.); vertikální řez.
Ul. Elišky Peškové čp.197, č.ev.ll, ppé.91.
276/B/l: ZM10 12-24-22: koor. 116:357.
Při hloubení jámy pro novou výtahovou šachtu v chodníku u paty domu byly narušeny do hloubky 190,10
m n.m. nadložní a podložní terény. Podloží zde bylo tvořeno svahovými hlínami, na které od úrovně
190,8 m nasedala změf vrstev zásypového a stavebního charakteru s keramikou 16.-17.stol. Podstatnou
část nadloží tvořily od kóty 191,20 m po úroveň chodníku 193,50 m novodobé vyrovnávací vrstvy.
~ B: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.): akt. sídlištní: areál město: ~ 191.2-193.5; obj. souvrství.
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní: areál město: n.v. 190.8·191.2; obj. souvrství: nál.
keramika - zlomky (xx): sklo - zlomky (x); keramika· kachel (x), prejz (x): škeble - (x): struska
. slitek (x).
LIT. ARŮ Praha 2333/96.
ULOi PŮPP Praha, 32/95, č.sáČkQ 1-4.
1184
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - SMÍCHOV, obv.Praha 5
L. (Archaia): 1995: orientační zjištění.
Ul. Nad Buaánkami 111/3.
327/B/l: ZM10 12-24-21: koor. 356:289.
Výstavba postprodukčního studia.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2770;96.
--

[036]

1185
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA· SMÍCHOV, obv.Praha 5
Břeň D. (Archaia): 1995; orientační zjištění.
Ul. Pod Fialkou, Na Hřebenkách.
330/L/2: ZM10 12-24-21: koor. 465:324 465:348 443:350 443:353.
El.kabel v hloubce cca 40-60 cm pod povrchem.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 270-310.
ARŮ Praha 2784/96.
--

[043]

1186
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - SMÍCHOV, oby.praha 5
Bureš M. (Archaia): 1995 (IV.-VII.); oríentační zjištění.
Ul. Pod lipkami 28, čp.1413.
328/B/l: ZM10 12-24-21; koor. 391:316.
Dohled při výkopu garáže pro rodinný domek s jedním stáním.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 270.
ARŮ Praha 2805/96.
--

[040]

1187
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - SMÍCHOV, obY.Praha 5
L. (Archaia): 1995; orientační zjištění.
Ul. Pod Závěrkou 907/5.
280/0/2; ZM10 12-24-22; koor. 090:106.
Výstavba nového rodinného domu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 248.
ARŮ Praha 2767/96.

[249]

Ovořák

Dvořák

1188 PRAHA· STARÉ MĚSTO, obv.praha
AKCE Hrdlička L. (ARÚ Praha): 1978; vertikální

NZ [124]
řez.

234

LOKO Dlouhá tř. čp.707/1, ppč.731.
PIAN 25/B/1; 1000 ML 244; koor. 548:209.
POZN Dokumentace a vzorkování severní stěny statické sondy, v níž antropogenní nadloží se dochovalo
nejúplněji.

KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 187.9-188.9; obj. souvrství, jáma (2);
nál. keramika - zlomky (x).
B~ECHOD VS.2-NOVOVE-K,· akt. sídll's-tnl',' ~
ea'l mes
- t o; n.v. 188 •9 - 190 .4; ~
b' Zd'IVO.
LIT. ARŮ Praha NZ 3440/93.
-PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [038]
Hrdlička L. (ARÚ Praha); 1978; vertikální řez/sondáž.
Dlouhá tř. čp.709/1, ppč.728.
21/B/1; 1000 ML 244; koor. 577:219.
Dokumentace statické sondy ve dvoře před západním dvorním pr~čelím.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 190.4; obj. souvrství; nál. keramika - 2
zlomky.
B: NOVOVEK; akt. sídlištní; areál město; ~ 190.6; obj. souvrství.
LIT. ARŮ Praha NZ 3372/93.
-iJloZ ARŮ Praha.
1189
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [113]
Hrdlička L. (ARŮ Praha); 1978; vertikální řez.
Národní tř. čp.416-1, ppč.345 (Platýz).
53/B/1; 1000 ML 270; koor. 183:029.
Dokumentace a vzorkování západní stěny stavební jámy (rozměru 2,8x3,5x4,6 ml, v níž antropogenní
nadložf se dochovalo nejúplněji.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 192.9-193.9; obj. souvrství, jáma (1),
jáma zásobní ~1); nál. keramika - zlomky (x), 1 nádoba.
B: NOVOVĚK 2; akt. přemístění zeminy; areál město; ~ 193.9-195.7; obj. souvrství.
hlI Hrdlička L. 1981, 164 (PSH 13); ARŮ Praha NZ 3874/93.
1190
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [152]
Hrdličk~ L. (ARŮ Praha); 1984; orientační zjištění.
Železná ul. čp.540/1., ppč.569, Stavovské divadlo, tržiště Havelského města.
26/P/1; 1000 ML 270; koor. 425:280 430:272 440:269 497:308 485:326 426:290.
Nálezová zpráva o dokumentaci statických sond ve Stavovském divadle v roce 1984. Statické sondy byly
realizovány v rámci přípravy projektu na rekonstrukci Stavovského divadla. Obsáhlý seznam literatury
v textu.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK ?; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 194; obj. jáma (?); nál.
keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 194; obj. vrstva, cesta, dláždění; nál.
keramika - zlomky (x); kosti zv.; dřevo.
C: NOVOVĚK; akt . sídlištní; areál město; ~ 194; obj. cesta, dláždění; nál. dřevo; -malta;
keramika.
hlI Hrdlička L. 1987, 163-164 (Výzkumy v Čechách 1984-85); ARŮ Praha NZ 1702/93.
ULOŽ ARŮ Praha.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [718]
Čiháková J. (PÚPP Praha); 1992 (V.); sondáž.
Liliová ul. čp.216/1 (vinárna V zátiší).
14/B/1; 1000 ML 269; koor. 550:203.
V uliční čáře domu zastižena polozemnice zasypaná materiálem 2.polo12.stolo, pod jejíž bází (187,46)
byl sytě žlutý slídnatý písek. P~odní pokryv, po sejpě, v primárním uložení výzkumen nezastižen.
Pokračování objektu do ulice přerušeno obvodovou zdí domu. Zjištěna jen severní stěna polozemnice,
dokumentované rozměry 3,2,x1,8 m vymezují jen část výplně. Z vrstvy 188,0-188,2 již pochází zlomek
2.pol.13.stol. Následující kamenité terénní (?) vrstvy (povrch 188,7) jsou překryté stavebními
sutěmi (povrch 189,9), které vyplnily zahloubení pod gotickou úrovní (předzáklad zdi 189,6 m n.m.).
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~
187.4-188.2; obj. chata zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ ST~EDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188.2-189.6; obj. vrstva (4),
zdivo (1); nál. keramika - zlomky (x).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. vrstva (2).
LIT. ARŮ Praha NZ 470/9~.
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1193 PRAHA - STARÉ MĚ S TO, obv.Praha 1
AKCE Dragoun Zd. (PŮPP Praha); 1993 (III.); vertikální
LOKO Divade.Lní ul. čp.322/1, ppč.250.

[040]
řez.
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PIAN 18/B/1; 1000 ML 269; koor. 368:116 370:107.
POZN Před chystaným výzkumem byly realizovány 2 zjiš!ovací rýhy, zaznamenávající zvrstvení historického
nadloží, jednak v sousedství staroměstské hradby, jednak dále k východu na parcele domu. Nejstarší
sídlištní horizont nad podložím, jehož povrch přechází z téměř vodorovné polohy 186,70 m do
relativně strmého spádu k západu k hradbě a k Vltavě, přinesl nevýrazné nálezy 12.-13.stol. Ty ovšem
nepocházejí z jeho nejstarších vrstev, z nichž se při vzorkování nepodařilo zjistit datovatelné
nálezy. Horizont vrstev přiléhajících k hradbě obsahoval především nálezy vrcholného a pozdního
středověku.
.
KaMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1 (12.- 1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v.
187.4; objl souvrství (1), jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx); struska - zlomky (x).
---B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 187.8; obi. souvrství (1); nál. keramika zlomky (xx); struska - zlomky (xx); železo - hřeb; bronz - přezka: keram.stav. - prejzy, zlomky
(x).

LIT. ARÚ Praha 3586/94.
ULOŽ PÚPP Praha, 4/93, č.sáčk~ 1-14.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha
Dragoun Zd. (PÚPP Praha): 1993 (VI.); stavebně historický pr~zkum.
Dlouhá třl čp.613/I, ppč.759.
28/B/1; 1000 ML 244; koor. 409:147.
Při stavebních úpravách a snižování podlah byL v JZ rohu sklepa zjištěn pozustatek základu
kruhového útvaru, patrně pláště šnekového schodiště.
KOMP A: NOVOVĚK ?: akt. sídlištní; areál město; ~ 190; objl sklep (1).
LIT. ARÚ Praha 3588/94.
ULOž PÚPP Praha, 27/93.
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[222]

zděného

LIT.
ULOŽ
ZAPS

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[0371
Dragoun Zd. ,Lochmann Z. (PÚPP Praha); 1993 (VI.-XII.); vertikální řez.
Dlouhá třl Čp.616/I, ppč.761.
29/B/1; 1000 ML 244; koor. 437:175 439:155 434:170.
Při rekonstrukci domu bylo na dvou místech (na dvoře, při jižní obvodové zdi) zachyceno raně
středověké zvrstvení terénu, nasedající na podloží v intervaLu 188,30-80 m (souřadnice 1.2).
Pod podLahou suterénu byly zaznamenány zbytky obdélného vydřeveného objektu (jímka na spodní vodu ?)
s torzem dřevěných sch~dk~ o rozměrech 120x více než 140 cm (souřadnice 3). Ze zásypu objektu
pochází nevýrazná novověká keramika (16.stol.?).
A: PŘECHOD RS.4-VS.1 (2.pol.12.-1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační agLomerace;
n.v. 188.5-189.3; objl souvrství (1), ohniště (1); nál. keramika' zlomky (xx); kosti zv. - zlomky
(x); struska - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 1 (16.stol. ?): akt. sídLištní; areál město; n.v. 185: objl jímka (1); nál. keramika zlomky (xx); sklo - zlomky (x).
ARÚ Praha 3594/94.
PÚPP Praha, 15/93.
Dragoun Zd.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
TrymL M. (PÚPP Praha): 1993 (III.-V.); sít vertikáLních řez~.
Haštalské nám. čp.752/I, ppč.834.
22/P/1; 1000 ML 244; koor. 605:328 617:329 620:323 607:318.
Záchranný výzkum plochy dvora domu před výstavbou podzemních garáží. Podloží (zahLiněné písky
p~dního typu) zachyceno na kótě cca 188,30. Předlokační sídliště 12.-13.stol. (zemnice, jámy,
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KOMP

[823]

ohniště).

KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 188.2-188.8; obj. chata
zahl. (3), jáma (x), jamka k~lová (xx), ohniště (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); struska zlomky (x); kosti zv. - zlomky (xxx); žeLezo - zlomky (xx); bronz - prsten; keramika - přesLeny
(x); kámen - plastika.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. jímka (1),
studna (1); nál. keramika - zlomky (xxx); sklo - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); železo - 2
klíče; bronz - přezka.
C: NOVO~ĚK; akt. sídlištní; areáL město; ~ neud.; objl dOm zděný (1); nál. keramika - zlomky
(xx) •
LIT. ARŮ Praha 3566/94.
ULOž PÚPP Praha, 5/93.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[954]
Dragoun Zd.,Lochmann Z. (PÚPP Praha); 1993 (VI.-VIII.); vertikáLní řez.
Karlova uL. čp.187/I, ppč.140.
19/B/1; 1000 ML 269; koor. 468:364 467:369 469:361 469:355 466:359.
Při stavebních úpravách suterénu bylo na 5 místech dokumentováno zvrstvení nadLoží a vzorkovány
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nálezy v místech bývalého dvora domu. Bylo jednoznačně prokázáno, že oproti terénu Karlovy ul.
výrazně snížený povrch stávajícího dvorku není raně středověkou úrovní, jak bylo tradováno v
literatuře, ale povrchem terén~ s nálezy 16.stol. Podloží bylo zaznamenáno v intervalu 187,60-188,00
m. Nejstarší nálezy na lokalitě pocházejí z 1.pol.12.stol. a pr~běžně nar~staly až do zmíněného
povrchu dvora v úrovni 187,40 m. Na sledované ploše, značně narušené mladšími zásahy, byly evidovány
relikty dvou obezděných studní či odpadních jímek, pokračujících pod nejhlubší dosaženou úroveň a
torzo cihlové pece. Zánik těchto objekt~ lze klást podle nepříliš výrazných nález~ ze zásypu do
pr~běhu 15.stol.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.l (12.- 1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~
187.8; obi. souvrství (1), jamka k~lová (9), jáma (1), ohniště (1); nál. keramika - zlomky (xxx);
kosti zv. - zlomky (xx); železo - neurč. zlomky artefakt~ (x); bronz - neurč. zlomek artefaktu (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 189.1; obj. souvrství (1), jímka (2), pec
(1); nál. keramika - zlomky (xxx); železo - hřeby (x); keram.stav. - cihly a prejzy (xx); struska zlomky (x); keram.tech. - část tzv. ztracené formy?
LIT. ARÚ Praha 3595/94.
ULOl PÚPP Praha, 17/93, č.sáčk~ 1-70.
ZAPS Dragoun Zd.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[253]
Huml V. (MM Praha); 1993 (VI.-XII.); sondáž; anal. antropologická.
Kostel sv.Haštala, ppč.869.
26/P/l; 1000 ML 244; koor. 581:391 599:394 601:385 582:383.
Nález starší fáze kostela. Dva pilíře mezi hlavní a boční lodí, severní obvodová zea a zea západního
pr6čelí (torso). Stavbu lze ztotožnit s písemným údajem o sakrální stavbě z r.1234.
KOHP A: STŘEDOVĚK (12.-14.stol.); akt. pohřební-sídlištní; areál město; ~ 190; obi. kostel (1),
pohřeb-kostrový (20); nál. keramika - zlomky; keram.stav. - dlaždice, krytina: kámen - stavební,
archit.články, náhrobní kámen; korál; železo - hřeb, křížek; mazanice.
hl! Pešina J. 1934, 44 (Kostel sv.Haštala, Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění): Outrata J. 1979,
147an. (Severní dvoulodí u sv.Haštala, Staletá Praha 9); Huml V. 1996, 17-29 (Pražské kostely
sv.Michala a sv.Haštala ••• , AH 21); ARÚ Praha 4942/94.
ULOŽ MM Praha, A 2/94, 140028-140715.
1198
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[712]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1993 (III.); stavebně historický pr~zkum.
Křižovnické nám. čp.193/1, ppč.147.
16/P/l; 1000 ML 269; koor. 398:405 403:404 401:396 396:397.
Při stavebních úpravách byly ve větším rozsahu odkryty poz~statky pilíře Karlova mostu. Staroměstkou
patu mostu je nutno předpokládat ještě východněji, patrně někde kolem východní strany Křižovnické
ulice.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 14.stol.); akt. komunikace; areál město; ~ 188.9.
~ Dragoun Z. 1995, 76-81 (Pr~zkumy památek 1); ARŮ Praha 3106/96, 3590/94.
ULOŽ PÚPP Praha, 21/93.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[143]
Starec P. (MM Praha); 1993 (V.-X.); plošný odkryv; anal. antropologická, metalografická,
osteologická, paleobotanická.
Malé nám. Kolektor Centrum I (sdružený objekt), ppě.l091.
62/P/l; 1000 ML 270; koor. 170:407 185:407 187:393 170:393.
Plošný výzkum lokality před těžbou stavební jámy. Plocha staveniště byla v závislosti na stavebních,
bezpečnostních a dopravních podmínkách rozdělena na 7 sond, které odkryly totožná ložiska souvrstvf
nárust~ terén6 plochy náměstí, které byly tvořeny valounkovým štětováním. Vrstvy jsou hnojového
charakteru s dominantním postavením zbytk6 organických materiál~, zastoupenf keramiky mezi nálezy je
ojedinělé. Úroveň ' dnešní vozovkové vrstvy je na kótě pr~rně 191,75, úrověň podloží je pr~rně na
kótě 190,2 uprostřed plochy lokality staveniště. Podloží je překryto ztvrdlou rezavou krustou a
kamenným a valounkovým štětem, který překryL pohřebiště, které zde byLo zachyceno dr.Dragounem v 70.
Letech. Hroby jsou orientovány ZJZ-VSV, kostry jsou v natažené poloze na zádech, hlavou k západu,
ojediněle se záušnicemi. Stratigraficky nejstarším horizontem je úroveň sídlištní vrstvy výrobního
charakteru s pecemi a poz~statky strusky, která byLa porušena hrobovými jámami (kóta 189,95). V roce
1994 pokračuje odkrývání lokaLity daLšími sondami směrem severním a východním, nebo! část trasy
ústících kolektor~ musí být ze stavebních d~od~ hLoubena z povrchu. (Další anaLýzy: paLynologická).
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (poč. 12.stol.); akt. výrobní; areál město; ~ 189.5; obi. pec-hutnická (x):
nál. keramika - zlomky (xx), nádoby (x); bronz - es.záušnice; struska - velké množství strusky z
výrobních obj~kt6.
B: RANÝ ~TŘEDOVĚK 4 (poL. 12.stol.): akt. pohřební: areál město: ~ 190.2: obi. hrob-kostrový
(117); nál. kosti lid. - celé skelety; dřevo - obložení hrob6; bronz - es.záušnice (xx); sklo korálek; kámen - opukové kameny v hrobech na kostrách, opukové desky na hrobě: struska z porušených objekt6; keramika - zlomky (xx); stříbro - 2 mince.
C: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídLištní; areál město; ~ 191.2; obi. dláždění (x); nál. keramika zlomky (xx); kosti zv. - 1 kostka hrací; kosti zv. - zlomky (xx); k~že - zbytky (xx); dřevo -
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zlomky (xxx); paleobot.m. - pecky, zbytky rostlin (xxx).
D: NOVOVĚK (18.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 191.2; nál. dřevo - vodovod.
LIT. ARÚ Praha 1168/95.
li'i:Ož MM Praha.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha
[840]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1993 (XII.); stavebně historický průzkum.
Rotunda sv.Kříže, ppč.293.
15/B/1; 1000 ML 269; koor. 410:031 413:040.
Při úpravách interiéru rotundy byla dokumentována situace dvou ozvučnicových nádob. První kompletně
zachovaná je umístěna v lodi jižně od vítězného oblouku ve výšce cca 420 cm nad původní podlahou
kostela (souř.1). Nádoba je vložena do neporušeného kvádříkového líce a byla zřejmě zazděna při
stavbě rotundy. Formování okraje nasvědčuje datování do průběhu 12.stol. Druhá nádoba je umístěna
zhruba ve stejné výši severně od osy apsidy. Zachované je pouze tělo, hrdlo a ústí s okrajem chybějí
a otvor do apsidy je vymodelován ve štuku, zřejmě při rekonstrukci stavby ve 2.pol.19.stol. (souř.2).
Keramický materiál je tmavošedý, nevýrazně ostřený. Hloubka nádob dosahuje 44 a 49 cm.
KOMP R: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. kultovní; areál kultovní areál; ~ 192.7.
LIT Dragoun Z. 1994 (Průzkumy památek 1, Akustické nádoby z rotundy sv.Kříže); ARÚ Praha 3585/94.
ULOŽ PÚPP Praha, 32/93.
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1202 PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[737]
AKCE Tryml M.,Dragoun Z. (PÚPP Praha); 1992-1993 (VII.1992-1.1993); plošný odkryv; anal. osteologická,
palynologická.
LOKO Rybná čp.682/1, ppč.690, 691.
PIAN 10/P/1; 1000 ML 245; koor. 080:125 128:146 128:155 151:161 151:176 090:167.
POZN Plošný výzkum před výstavbou podzemních garáží. Zatím rozlišeny 3 základní horizonty. Nejstarší
úroveň z 2.pol.12.stol.(?) reprezentovaná především třemi zemnicemi byla koncem 13.stol. vystřídána
kamennou zástavbou provázenou novou organizací prostoru. Úroveň VS.2 reprezentují dochované sklepy,
studny a jímky s hojným materiálem. Výzkum bude dokončen dobráním spodních partií studní a výzkumem
v trasách inženýrských rýh.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areáL předlokační aglomerace; n.v. 189.0-189.4; obj. chata
zahl. (3), ohniště (xx), dláždění (x), jáma (xx), jamka kůlová (xx), souvrství; nál. keramika zlomky (xxx); kost - (xxx); železo - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní: areáL město; n.v. 189.4; ob;. dům zděný (1), jáma (xx),
ohniště (xx), ohrazení (1), souvrství; nál. keramika - zlomky (xxx); železo - zlomky (xx); kost (xx); keramika - plastika (x); kámen - plastika (x); kost - hrací kostka (x); kost - hřeben (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 ?; akt. sídlištní; areál město; n.v. 189.4; obi. dům zděný (x), sklep (x),
studna (x), pec (x), jáma (xx), souvrství, jímka (x), jímka (1); nál. keramika - zlomky (xxxx);
keramika - celé nádoby (xx); keram.tech. - kachle (xx); keram.stav. - (xx); sklo - zlomky (xxx);
sklo - 1 číše; kost - (xxx); železo - zlomky (xx); dřevo - talíř; dřevo - džbán; kov - mince (x);
kámen - hrací kámen (x); kov - cín, olovo, poutní odznak.
D: NOVOVĚK ?; akt. sídlištní; areál město; ~ 189.6-191.8; obi. dům zděný (x), sklep (x), studna
(x); nál. keramika - zlomky (xxx); keram.stav. - (xxx).
LIT. ARÚ Praha 248/94.
li'i:Ož PÚPP Praha, 22/93.
ZAPS Tryml M.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[715]
Huml V. (MM Praha); 1993 (jaro); síf vertikálních řezů/sondáž.
Severní zahrádka hotelu IC, ppč.989/2.
8/P/1; 1000 ML 216; koor. 170:014 198:022 200:015 171:007.
Záchranný archeologický výzkum v areálu severní zahrádky IHC. Při stavbě trafostanice (26x11 m)
nález pilot, zpevňujících severní břeh Starého Města. Za nimi odpadní vrstvy, svezené sem v období
od 13,stol.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. sídlištní; ~ 183.8-185.5; obi. stavba kůl.; nál.
keramika - zlomky; kosti zv.
---Ječný H. 1968 (Kostel a klášter cyriaků, NZ PSSPPOP); Huml V. 1975, 140 (Výzkumy v Čechách 1972-73);
Huml V. 1981, 50ad. (K osídlení vltavského břehu ••• ve 12.-13.stol., PSH 14); ARŮ Praha 4937/94.
MM Praha.

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[733]
Huml V. (MM Praha); 1993 (jaro); síf vertikálních řezů/sondáž.
Severní zahrádka hotelu IC, ppč.989/2.
9/P/1; 1000 ML 216; koor. 223:027 242:032 244:020 225:016.
Záchranný archeologický výzkum v areálu severní zahrádky IHC. Dokumentace profilu parovodu v délce
35 m. Nález vnitřní líce domovních interiérů kolem bývalého Jánského náměstí.
KOMP B: NOVOVĚK 2 (20.stol.); n~v. neud.; obi. zdivo.
A: NOVOVĚK (17.stol.); ~ 186-187; obi. dům zděný; nál. keramika - zlomky.
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bl!

Ječný H. 1968 (Kostel a klášter cyriak~, NZ PSSPPOP); Huml V. 1975, 140 (Výzkumy v Čechách 1972-73);
Huml V. 1981, 50ad. (K osídlení vltavského břehu ••• ve 12.-13.stol., PSH 14); ARŮ Praha 4937/94.
ULOŽ MM Praha.

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[238]
Huml V. (MM Praha); 1993; sondáž.
Stavba výtahu S od ppč.459 v ul. V Kotcích čp.529.
55/P/1; 1000 ML 270; koor. 229:134 232:136 233:135 230:133.
Záchranný výzkum při stavbě. Nález objektu kamenné konstrukce o rozměrech 170x160 cm s obvodovým
zdivem o šířce 30 cm. Objekt zahlouben do kulturních vrstev s keramikou 13.stol. V hloubce 150-170
cm hlinité sed imenty a štěrkopísky.
KOMP A: VRCHOLNÝ ST ŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 189.5-193.1; obj. sklep (1); nál.
keramika - zlomky; kosti zv_ - zlomky.
bl! Dragoun Z. 1982, zvl.123an (Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu ••• , ArchPrag 3); ARŮ Praha
4943/94.
ULOŽ MM Praha, v laboratoři.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[415]
Frolík J. (ARÚ Praha); 1993 (1.-20.11.); sondáž.
Suterén pod schodištěm budovy magistrátu HI.m.Prahy, čp.36, vstup z Mariánského nám.
54/B/1; 1000 ML 270; koor. 065:481.
Záchranný výzkum při budování 1.úseku kolektoru "Nová radnice". Zachycena zdiva románského domu
(nejméně dvě prostory) s úpravami v renesanci a baroku. Jde o část p~vodního čp.102, zbořeného v
r.1903.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; n.v. neud.; obi. d~ zděný (1);
nál. keramika - zlomky (x); kosti zv.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj. dlážděnf (2); nál. keramika - zlomky
(xx); kosti zv.; keram.stav. - cihla, zlomky (x).
C: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. dBm zděný (1), dláždění (1); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv.; struska; železo - neurč. zlomky artefakt~; uhlíky; keram.stav. dlaždice, zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 1362/94.
ULOŽ ARÚ Praha, Pražský hrad.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.praha
[811]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha ) ; 1993 (VII .); vertikálnf řez.
Uhelný trh čp.425/1, ppč.371.
57/P/1; 1000 ML 270; koor. 152:157 161:156 152:148 161:148.
Záchranný výzkum při rekonstrukci objektu sledoval plochu severního dvorku, který byl nově
podsklepován. Na severním dvoře byly zaznamenány poz~statky gotického sklepa, zničeného při stavbě
dnešního čp.425/1. Vně sklepa bylo evidováno torzo raně středověkého horizontu o mocnosti 80 cm,
nasedající na podloží v úrovni 192,10-192,20 m. Jeho součástí byly kromě vrstev i 2 k~lové jamky
ohniště a jáma neurčitelné funkce.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1 (12.- 1.pol. 13.stol.); akt. sfdlištní; areál předlokačnf aglomerace; n.v.
192.1-193.0; obj. souvrství (1), jamka k~lová (2), jáma (1), ohniště (1); nál. keramika - zlomky
(xx); kosti zv. - zlomky (x); struska - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 193; obj. sklep (1).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; pian 58/P, 152:128 161:128 152:122 161:121; n.v. 193; ob;.
zdivo (4).
LIT. ARŮ Praha 3592/94.
ULOŽ PŮPP Praha, 20/93, č.sáčk~ 1-5.

1207
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha
[808]
Dragoun Zd . (PÚPP Praha); 1993 (I.); vertikálnf řez.
Ul. Karoliny Světlé ppč.1136.
17/B/1; 1000 ML 269; koor. 391:138.
Dokumentovaná stěna výtahové šachty registrovala pod recentními navážkami až 120 cm mocnou vrstvu se
značným množstvím strusky, leč bez datovatelných nález~. Tato podle charakteru patrně raně
středověká vrstva nasedala na podložní vltavský náplav v úrovni 186,63 m.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. výrobní; areál předlokačnf aglomerace; ~ 188.2; ob;. vrstva (1), jamka
k~lová (1); nál. struska - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3587/94.
ULOi PŮPP Praha, 31/93.
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1209 PRAHA - STARÉ MĚSTO, abv.Praha 1
AKCE Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1993 (VI.); vertikální
' LOKO Ul. V kolkovně čp.921/I, ppč.798.

[053]
řez.
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PIAN 27/L/1; 1000 ML 244; koor. 387:203 384:198.
POZN Více než 6 m dlouhý řez dvorkem zaznamenal zvrstvení terénO o výšce více než 3,5 m. Recentní partie
obnáší zhruba horní 1 m nadloží, zbytek tvoří raně a vrcholně středověké souvrství. Nejstarší nálezy
je možné klást do konce 12.stol., nejmladší nerecentní pocházejí z 15.stol. Podloží tvořené hnědým
slídnatým jílovitým pískem bylo zachyceno jako mírný svah směrem k SV v úrovni 185,8-185,4 m zhruba
80 cm pod dnem výkopu geologickou sondovací tyčí. Spodní polohy nadloží tvořily skoro čistě písčité
polohy s malým množstvím nálezO.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1 (konec 12.-1.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace;
n.v. 187.1; obj. souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); struska - zlomky (x); kosti zv. zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 189; obi. souvrství (1); nál. keramika zlomky (xx); keram.stav. - prejzy, zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x); struska - zlomky (x);
železo . 2 hřeby.
LIT. ARŮ Praha 3591/94.
ULOŽ PŮPP Praha, 14/93, č.sáčkO 1-11.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha
[236]
Huml V. (MM Praha); 1993 (podzim); vertikální řez/sondáž; anal. osteologická.
Vnitřní dvorek domu čp.713/34 v Dlouhé ul., ppč.720.
9/P/1; 1000 ML 245; koor. 032:248 036:250 037:246 032:245.
Záchranný archeologický výzkum ve dvorku domu . dokumentace vrstev nadloží, objev sklepní prostory
ve dvoře a odpadní jámy.
A: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 185.9-190.0; obj. jáma zásobní (1), souvrství,
chata (1); nál. keramika - zlomky; kosti zv.
B: NOVOVĚK (17.stol.); ~ 190.6; obi. sklep (1); nál. keramika' zlomky; keram.tech. - zlomky
kachlO.
LIT. ARŮ Praha 7938/94.
UlOZ MM Praha, př.č. A 2/93.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [051]
Podliska J. (PŮPP Praha); 1994 (XII.); vertikální řez.
Alšovo nábřeží čp.70/1, ppč.997/1.
17/B/1; 1000 ML 243; koor. 462:140.
Při rekonstrukci a stavební úpravě objektu Vš UMPRUM došlo k rozšíření a prohloubení výtahové šachty
na nábřeží. Zmíněnou úpravou byly odhaleny dva 5 m řezy historickým nadložím. Mohutná vrchní partie
(3 m) -je tvořena jednotnými vyrovnávacími vrstvami, vzniklými při realizaci nábřeží v 19.stol.
Spodní část, od kóty 189 m n.m. je tvořena bohatým souvrstvím odpadkového charakteru narušeným pouze
ve své východní partii základovým vkopem stávájícího domu. Spodní partie výkopu se nalézala na kótě
187 m n.m. Keramický materiál dovoluje datovat tento horizont do 14.-15.stol. Z dalších nálezO jde o
torza předmětO z kOže, dřeva a textilu. Existenci mohutných odpadkových vrstev v této části Starého
města lze spojit s aktivitou vyvážení odpadu za hradby k řece Vltavě.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 187-189; obi. souvrství (1); nál.
keramika' zlomky (xx); kOže - s.oděvu (x); dřevo - 1 s.nádoby; dřevo - opracovaná surovina (x);
textil, s.oděvu.
B: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 189-191; obi. souvrství (1); nál.
keramika· 1 zlomek.
ARŮ Praha NZ 3105/96, 1673195.
PŮPP Praha, 27/94, č.sáčkO 1-7.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[818]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1994 (VI. - IX.) ; plošný odkryv.
Divadelní ul. čp.322/I, ppč.250.
21/P/1; 1000 ML 269; koor. 355:116 371:118 372:107 357:105.
Pokračování výzkumu z roku 1993. Nejstarší horizont představuje nízké souvrství a kruhové jámy s
kalichovitě profilovanou keramikou a hojnými relikty železářské výroby (struska, dyzny). V
pol.13.stol. byla vybudována staroměstská hradba, která vymezila na západě městskou parcelu.
Zkoumaná plocha představovala její zadní část, obytný gotický dOm stál prOčelím do dnešní
ul.Karoliny Světlé. V hloubi parcely byl záhy po hradbě postaven nevelký opukový domek s dvěma
fázemi vstupu, reagujícími na rychlý nárOst terénu směrem k hradbě. Po zániku domku nad ním
fungovala cihlová pec, která byla brzy rovněž pohlcena rychle narOstajícím souvrstvím odpadkového
charakteru, opírající se o hradbu. Při severním okraji parcely byla zachycena gotická studna
(jímka), další dvě jsou novověké.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. výrobní; areál předlokační aglomerace; ~ 185.4-186.2; obi.
souvrství (x), jáma (x); nál. keramika - (xxx); kosti zv. - (xx); struska - (xxx); keramika dyzna (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 186.2-188.0; obi. hradba (1), dOm zděný
(1), studna (1), souvrství (x), pec (1); nál. keramika - (xxx); kosti zv. - (xx); keramika tyglík (x); kámen' hmoždíř (xx); hlína - cihly (x).
C: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188.0-188.3; obi. jímka (2); nál.
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LIT.

ULOi

keramika - (xxx); sklo - (xx).
Praha 1664/95.
PŮPP Praha, 4/94, č.sáčkO 1-206.

ARŮ

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv_Praha 1
NZ [717]
Kašpar V. (Archaia); 1994; orientační zjištění.
Dlouhá ul. 26, čp.709, přízemí a dvOr objektu.
37/0/1; 1000 ML 244; koor. 581:220.
Záchranný archeologický výzkum v prOběhu roku 1994 sledoval výkopy inženýrských sítí na dvoře a
snižování podlah v interiéru vlastního objektu. V přízemí byla nalezena a zaměřena novověká kamenná
studna a odpadní jímka. Ostatní výkopy zachytily pouze novověké a recentní stratigrafie. Geologické
podloží zachyceno nebylo. Studna ani jímka nebyla vybírána, vzhledem k tomu, že projekt stavby
nepočítal s jejich narušením.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 191: obj. souvrství (xx), jímka (1), studna (1).
LIT. ARŮ Praha NZ 2676/96, NZ 2535/96.
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STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[724J
Zd. (PÚPP Praha): 1994 (I.): plošný odkryv.
ul. čp.1B7/I, ppe.140.
1000 ML 269: koor. 461:370472:368 468:353 457:355.
Pokračování záchranné akce z r.1993 zaznamenalo pod recentními úpravami v ploše dvorku v jeho
severní, méně narušené partii cca BO cm mocné zvrstvení terénu raného středověku s několika drobnými
zahloubenými objekty a kOlovými jamkami, nasedající nebo se zahlubující do podloží v úrovni cca 188
m. Nejstarší doklady osídlení lze předběžně klást do doby kolem poloviny 12.století. Do vrcholného
středověku náleží odkrytá kruhová studna nebo jímka, zasahující menší částí svého pOdorysu na
sousední západní parcelu a nasvědčující odlišné parcelaci zdejšího prostoru v době vzniku objektu.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1: akt. sídlištní: areál předlokační aglomerace: ~ 188-189; obj. souvrství
(x), jáma (x), jamka kulová (x); nát. keramika - ztomky (xxx); kosti zv. - ztomky (xx): struska zlomky (xx): železo - zlomky předmětu (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní: areát město; n.v. 189.0-189.2; obj. studna (1), souvrství
(x); nál. keramika - zlomky (xx): hlína - zlomky cihel (x): keramika - zlomky prejzu (x); sklo zlomky (x) .
LIT. ARŮ Praha 1665/95.
UlOZ PŮPP Praha, 17/94, č.sáčku 71-120.
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20/P/l;

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[256]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1994 (30.111.): vertikální řez.
Maiselova ul. před čp.250/V, ppč.121.
32/B/l; 1000 ML 244: koor. 150:273.
Dokumentovaný řez historickým nadložím evidoval raně a vrcholně středověké zvrstvení terénu o
mocnosti cca 140 cm. V rámci zjištěných vrstev byla zjištěna minimálně trojnásobná úprava povrchu
komunikace valounkovou dlažbou nebo dlažbou z opukových štěpin.
KOHP A: RANÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní-komunikace; areál předlokační aglomerace: ~ 186.7-187.2: obj.
souvrství (1), dláždění; nál. keramika - (xx): kosti zv. - (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní-komunikace; areál město: ~ 187.2-188.0: obj. souvrství (1),
dláždění: nál. keramika - (xx): kosti zv. - (x).
LIT. ARŮ Praha 1663/95.
ULOi PÚPP Praha, 11/94, č.sáčkO 1-6.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
Bureš M. (Archaia): 1994; orientační zjištění.
Náprstkova ul. 1 (Pachtuv palác), čp.208/1.
27/P/l; 1000 ML 269: koor. 424:259 438:258 437:239 423:240.
Dohled při výkopech inženýrských sítí a při snižování podlah sklepO tzv.Pachtova paláce zachytil
pouze novověké navážkové vrstvy a zdi.
KaMP A: NOVOVĚK: akt. sídlištní: areál město: ~ neud.: obj. vrstva (x), zdivo (x); nál. keramika zlomky (x): kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2710/96.
ULOZ Archaia, 2/94.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [542J
Kašpar V. (Archaia): 1994: sí! vertikálních řezu.
Náprstkova ul. 4, čp.275/I, suterény objektu.
25/B/l; 1000 ML 269: koor. 418:218.
V pruběhu roku 1994 byly sledovány výkopy inženýrských sítí v suterénu objektu. Přímo pod podlahou
současných sklepO v niveletě 186,0 m n.m. se nacházelo geologické podloží štěrkopískové terasy (tato
úroveň podloží je však výsledkem zahloubení sklepních prostor stávajícího objektu), do níž bylo v
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přední části domu zapuštěno zdivo staršího kamenného domu. Částečně bylo prozkoumáno zásypové
souvrství sklepa tohoto objektu obsahující materiál 1.pol.15.stol. s nepočetnou intruzí vrcholně
středověké keramiky 13.stol. Výkopy na dvoře objektu v jeho prBjezdu a pod vozovkou před objektem
porušily pouze novověké a recentnf terény, aniž by zachytily úroveň geologického podloží. Výsledkem
porovnání nivelací v suterénu a přízemí objektu je možno očekávat pfivodní povrch štěrkopískové
terasy mezi niveletami 186,0-187,45 m n.m.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 186: obj. sklep (1):
nál. keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha NZ 2677/96, NZ 2534/96.

1218 PRAHA - STARÉ MĚSTO. abv.praha 1
[902]
AKCE Frolík J.,Vařeka P.,Bureš ~.,Smejtek L. (ÚAPPSČ Praha,Archaia): 1993-1994 (1.IX.1993-31.1.1994):
plošný odkryv.
LOKO Ovocný trh čp.573.
PIAN 56/P/1: 1000 ML 270: koor. 598:331 580:324 603:278 621:291.
POZN Předstihový výzkum na ploše dvora za domem čp.573 (tzv.Rathova pasáž). Zjištěno osídlení 13.stol.
předcházející lokaci Havelského města, období po jeho vzniku odpovídá složitá sídlištní situace o
nejméně 9 horizontech, datovaná do 13.stol. a naznačující rozdělení na dvě samostatné parcely.
Objekty 14.stol. zjištěny jen v případě zahloubení do starších situací. Z období vrcholného
středověku (?) registrovány fragmenty dvou zděných staveb. Ostatní zděná zástavba náleží
19.-20.stol. Výzku v prostoru parkánu staroměstského opevnění registroval rozsáhlou depresi
vyplněnou souvrstvím s nálezy 16.-18.stol., která eventuální zbytky opevnění zcela odstranila. Větší
část plochy byla silně poničena subrecentními zásahy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: areál předlokační aglomerace: n.v. 193: obj. jáma (xx),
jamka kBlová (xx), souvrství; nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv.; bronz - 3 mince; železo zLomky neurč. předmět6 (xx); kost - hrací kostka.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní: areál město: ~ 193; obj. jáma (3), zdivo (2); nál.
keramika - zlomky (xx): kosti zv.
C: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 193; obj. jáma (2), souvrství.
D: NOVOVĚK 2: akt. sídlištní: areál město: ~ 193: obj. zdivo (xx): nál. keramika - zLomky (xx);
bronz - 3 mince; železo - zlomky neurč. předmětB (xx).
LIT. ARÚ Praha 1391/94.
ULOZ MM Praha.
ZAPS Frolík J.
PRAHA - STARÉ MĚSTO. obv.Praha 1
[233]
Starec P. (MM Praha); 1992-1994: stavebně historický prBzkum/sondáž.
Rekonstrukce domu U červené lišky, Staroměstské nám. 480, ppc.531.
61/P/1: 1000 ML 270; koor. 297:388 317:377 320:381 303:395.
Výzkum byl pBvodně koncipován jako předstihový, nebof byLo stavebním záměrem vybudovat ve dvornfm
traktu podzemní objekt. Na rozmístění stavebních statických sond měl navázat souvislý plošný odkryv
se zachováním celých SJ a ZV řezB ve dvoře. V prBběhu roku bylo od stavby upuštěno a výzkum se
omezil pouze na dokumentaci stávajích statických sond. V roce 1994 (leden-únor) byla novým
investorem obnovena rekonstrukce objektu, bez zamýšleného vybudování podzemního objektu. Předchozf
dokumentaci doplnil pouze řez v SZ-JV směru pro budování kanalizační přípojky a fotodokumentace
sklepních gotických prostor, které měly být přeměněny v trezory Komerčnf banky. V přednf části
sklepa byla provedena fotogrammetrie reliktB románského zdiva (autor p. Morávek AÚ). Zjištěné
souvrství především dokumentuje rozsáhlou barokní přestavbu domu. Podloží je na kótě 191,56.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (15.-17.stol.): akt. sídlištní: areál město; ~ 193.9; obj. jáma (x); nál. keramika
- zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1169/95.
ULOZ MM Praha, př.c. A 10/94-1 až A 10/94-4.
1219
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

PRAHA - STARÉ MĚSTO. obv.Praha 1
[651]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha): 1994 (1.-11.): sondáž: anal. osteologická, paleobotanická.
Rybná ul., parcela domu čp.682/I, ppč.690.
12/B/1: 1000 ML 245: koor. 090:142 101:146 102:156 118:152.
Dokončení výzkumu z r.1992 bylo realizováno dobráním spodních partif zásypO nebo ověřením dna
vrcholně středověkých studní. Ve dvou případech byla zjištěna dřevěná spodní partie konstrukce, na
které spočíval kamenný plášf s~udně. Ze zásypu pochází početná kolekce keramiky 14.-15.století,
provázená nálezy skla (kutrolf) a organických hmot.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní: areál město: n.v. 182.5-183.7; obj. studna (4); nál.
keramika - zlomky (xxxx): kosti zv. - zlomky (xx): paleobot.m. - (xxx); sklo - zlomky (xx); dřevo základová konstrukce pláště studny (xx).
LIT. ARŮ Praha 1669/95.
ULOi PŮPP Praha, 22/94, č.sáčkB 1-8.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[103]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1994 (V.); vertikální řez.
Rytířská ul. čp.409/1, ppč.464.
59/L/1; 1000 ML 270; koor. 278:098 292:077.
Archeologický dohled při výkopu inženýrských sítí na dvoře objektu evidoval raně středověký horizont
o mocnosti cca 40 cm a zhruba stejně vysoké zvrstvení vrcholného středověku. V severní části dvora
byla pod jeho povrchem zachycena staroměstská hradební zeď s dochovanou korunou v úrovni
193,87-194,27 m n.m.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n_v. 192.9-193.3; obj. souvrstvf
(1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 193.3-193.7; obi. souvrstvf (1), hradba
(1); nál. kosti zv. - zlomky (x); keramika' zlomky (xx); železo - zlomky předmětC (x).
LIT. ARÚ Praha 1667/95.
ULOž PÚPP Praha, 16/94, č.sáčkC 1-13.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[122]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1994 (V.-VII.); plošný odkryv.
Ul. Na Perštýně čp.359/1, ppč.356.
60/P/1; 1000 ML 270; koor. 128:055 136:058 138:044 133:043 130:045.
Plošný výzkum poslední partie historického nadloží zachytil pozCstatky osfdlenf souvisejfcfho s
Újezdem sv.Martina (předlokační osada), reprezentované sídlištnfm souvrstvím, drobnými zahloubenými
objekty, ohništi a kClovými jamkami. Z vrcholného středověku pocházela kamenná parcelnf zeď a cca
100 cm vysoký nár~st terénu na ploše parcely. Z výraznějších objektC byla zachycena pouze kruhová
studna, netypicky zasypaná materiálem bez archeologických nálezO.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~
192.5-193.0; obj. souvrství (x), ohniště (xx), jáma (xx), jamka kClová (xx); nál. keramika zlomky (xxxx); kosti zv. - zlomky (xxx); struska - (xx); železo - zlomky předmět~ (xx); bronz zlomky předmět~ (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. sídLištní; areáL město; ~ 193.0-194.5; obj. zdivo (1),
souvrství (x), ohniště (x), dláždění (x); nál. keramika - zlomky (xxxx); kosti zv. - zlomky (xxx);
železo - zLomky předmětC (xx); bronz - zlomky předmětC (xx).
LIT. ARÚ Praha 1666/95.
UlOZ PÚPP Praha, 10/94, č.sáčkC 1-473.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[619]
Podliska J. (PÚPP Praha); 1995 (5.-16.VI., 5.IX.); sondáž.
Anenské nám. před čp.211/1, ppč.1133/1.
23/B/1; 1000 ML 269; koor. 450:311.
Záchranný archeologický výzkum při výstavbě kolektorové šachty na ploše náměstí byla zdokumentována
terénní situace dokládajícf sídelnf aktivitu od 2.pol.12.stol. Nejstaršf partii zde tvořilo
souvrství s keramikou 2.pol.12.stol. nasedající na štěrkopískové podložf na úrovni cca 187 m n.m. Do
tohoto souvrství se zahlubovala oválná jáma zaplněná kolekcí keramiky (zvl. technická keramika)
přelomu 12. a 13.stol. Po zániku zmíněné situace na konci 13.stol. zde došlo k vyhloubenf studny,
která po ukončení své funkce na přelomu 14. a 15.stol. byla využita jako odpadní jfmka. Odpadnf
funkci dokládají nálezy torz výrobk~ z keramiky a organických materiálC. Nejmladšf sídlištnf
aktivitu představují novodobé recentnf zásahy charakterizované vrstvami zásypového charakteru a
užitkové objekty (cihlový kanál), které poničily horní partie středověkých vrstev.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sfdlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~
----- 187.0-187.5; obj. souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); bronz - záušnice (x); kosti zv. zlomky (xx).
B: PŘECHOD RS.4-VS.1: akt. sídlištnf; areál předlokační aglomerace; ~ 185.9-187.4; obi. jáma (1);
nál. keramika - zlomky (xxx); keramika - přeslen (x); kámen - kadlub (x); struska - slitek (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13./14.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 183-187; obi. studna (1);
nál. keramika - zlomky (xxx); dřevo - torza výrobkC; kOže.
D: NOVOVĚK 2 (18.-20.stol.); akt. sfdlištní; areál město; ~ 187.5-188.7; obi. souvrstvf (1);
nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 2332/96.
ULOž PÚPP Praha, 6/95; ·č.sáčkC 1-55.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[216]
Tryml M. (PÚPP Praha); 1995; sondáž.
Anežská ul. čp.986/1, ppč.878.
35/P/1; 1000 ML 244; koor. 587:458 592:459 593:457 588:456.
Výzkum před výstavbou nového suterénu. Sonda 4x2 m archeologicky zkoumána od 185,70, hořejšf partie
pouze vzorkovány. Podloží 184,90. Rozebírané souvrství s keramikou 2.pol.(7)12.-13.stol. bylo jen
řídce proloženo nevýraznými sídlištnfmi objekty.
KOMP A: PŘECH~D RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v. 184.9-185.7; obi.
souvrství (1), jáma (x), mělký obj. (x); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (x);
železo - zlomky (x).

1224
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

243

B: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; ~ pohřební-sídlištní; areál klášter; n.v. 185.7-187.8; obj. souvrství (1),
hrob (2).
LIT. ARŮ Praha 2337/96.
UlOi PŮPP Praha, 13/92, č.sáčk~ 1-48.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[643]
Podliska J. (PÚPP Praha); 1995 (13.XI.); síf vertikálních řezu.
Karlova ul., ve vozovce před čp.180 a sv.Klimentem, ppč.l109.
22/B/l; 1000 ML 269; koor. 579:383.
Hloubením kolektorové šachty uprostřed vozovky bylo narušeno ve spodních partiích výkopu (cca 2 m od
povrchu) středověké souvrství s objekty. Nejstarší aktivitu zde představuje cca 40 cm mocná vrstva
mírně se zahlubující do podložních štěrkopísku (úrověň 188,14). 00 této situace je zahloubena jáma,
vyplněná hlinitými a uhlíkatými vrstvami s keramikou 2.pol.12.stol. Vrchní partie středověkého
nadloží byla poničena novodobými zásahy (asanace 19.stol.,inženýrské sf tě). Tato činnost zde
vytvořila 2 m silnou vyrovnávací vrstvu (recentní). Výkopem bylo též na okraji jámy odhaleno opukové
zdivo asanovaného domu.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v.
187.6-188.1; ob;. mělký obj. (1), souvrství (1); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. - zlomky
(x); struska - slitek (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v.
187.2-188.1; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx); kost - zlomky (xx); mazanice - zlomky (x);
sklo - zlomky (x); struska - slitek (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (konec 13.stol. 7); akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obi. zdivo (1).
D: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188.1-190.0; obi. souvrství (1).
LIT. ARŮ Praha 2331/96.
ULOZ PŮPP Praha, 36/95, č.sáčk~ 1-6.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[134]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1995 (11.-111.); sondáž.
Klášter Dominikánu u sv.Jiljí, Husova ul. čp.234/1, ppč.383.
64/P/1; 1000 ML 270; koor. 094:262 107:259 106:257 093:260.
Záchranný výzkum při výkopech pro statické zajištění barokního ambitu zachytil více než 12 m dlouhou
románskou zeď, probíhající ve směru V-Z. Spíše než kostelu patří asi budově kapituly z 2.čtvrtiny
13.stol. Po výrazném požáru v pol.13.stol. k ní bylo přizděno směrem k severu další křídlo. Obě
stavby porušovaly sídlištní souvrství 2.pol.12. a poč.13.stol. Horní partii téměř 5 m mocného
nadloží tvořil pozdně středověký a raně novověký hřbitov.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v.
187.0-187.5; obj. souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); železo nuž (x); bronz - ozdoba (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (l.pol. 13.stol.); akt. kultovní; areál klášter; ~ 187.2-190.2; obj. dOm
zděný (1); nál. kámen-stav. - archit.články (X); sklo - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.)i akt. sídlištní; areál klášter; ~ 187.5-189.0; obi.
souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); železo - zlomky nástroju (x).
O: VS-NOVOVĚK (od 15.stol.); akt. pohřebnf; areál klášter; ~ 189-191; obi. hrob (xx); nál. kosti
lid.
LIT Dragoun Z. 1996 (Nález románské stavby v areálu sv.Jiljí ••• , AH 21); ARŮ Praha 2344/96.
ULOŽ PŮPP Praha, 4/95, č.sáčků 1-93.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.praha 1
[127]
Dragoun Zd: (PÚPP Praha); 1995; orientační zjištění.
Na mBstku čp.379/1, ppč.480.
63/B/l; 1000 ML 270; koor. 384:111.
VýkOp pro dojezd výta~suterénu objektu zaznamenal kromě recentních vedenf inženýrských sf tf
horní část zásypu staroměstského hradebnfho příkopu.
KaMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 189; obj. příkop (1).
~ ARŮ Praha 2341/96.
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1228 PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.praha 1
[201]
AKCE Dr~goun Zd.,Havrda J. (PÚPP Praha); 1995; sondáž.
LOKO Řetězová ul. 223/1, ppč.124.
PIAN 65/P/l; 1000 ML 270; koor. 016:322 020:323 021:320 016:319.
~ Při výkopech pro nové schodiště do sklepa bylo archeologicky rozebráno až 3 m mocné zvrstvení
nadložf. K vrcholně středověké fázi osfdlení náležela asanovaná zeď a terény pOvodnfho dvorku s
nálezem torza cihlové pece a četných dokla~ zpracování kostf. Výrazný raně středověký horizont
obsahoval kromě cca 1 m mocného souvrstvf i relikty zahloubených objektu s nálezy snad již od
11.stol. Mezi nimi je třeba zmínit i olověnou hřivnu a denár Vratislava II.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (konec 11.-12.stol.); akt. sídlištnf; areál předlokačnf aglomerace; n.v.
187.8-188.8; ob;. souvrství (1), jáma (2); nál. keramika - zlomky (xxxx); kosti zv. - zlomky (xxx);
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struska - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xxx); stříbro - 1 mince; olovo - 1 hřivna.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 188.8-189.5; obi. souvrství (1), pec (1),
zdivo (1); nál. keramika - zlomky nádob (xxx), kachlB (xx), prejzB (xx); železo - zlomky nástrojB
(x); sklo - zlomky (xx); hlína - zlomky cihel (xx); kost - polotovar (xx).
LIT. ARŮ Praha 2357/96.
ULOŽ PŮPP Praha, 30/95, č.sáčkB 1-100.
ZAPS Dragoun Zd.
PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[039]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1995 (IV.-V.); vertikální řez/sondáž.
Salvátorská ul. čp.931/I, ppč.780.
36/P/1; 1000 ML 244; koor. 314:130 331:137 336:118 329:115 323:109.
Záchranný výzkum při rekonstrukci objektu zaznamenal výrazný sídlištní horizont 13.stol. s několika
ohništi na několika místech. Předasanační zástavbě náležela i zea, zjištěná na dvoře objektu, z
jejíhož základového vkopu pochází rovněž homogenní soubor střepů 13.stol. Ze zmíněného horizontu
pocházejí i 3 denáry (dva knížete Svatopluka a jeden Konráda Oty). Raně novověkou sídelní aktivitu
reprezentuje jímka s kolekcí nálezB 16.-17.stol.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál předlokačnf aglomerace; ~ 188.5-189.3; obi.
souvrství (1), ohniště (3), zdivo (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx);
železo - zlomky (x); struska - zlomky (xx); kov - 3 mince.
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188.8-189.4; obi. jímka (1); nál.
keramika - zlomky (xx), kachle zlomky (xx); bronz - 2 ozdoby; sklo - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2342/96.
UlOi PÚPP Praha, 15/95, č.sáčkB 1-58.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [240]
Dmelka M. (PÚPP Praha); 1995 (III.); sondáž.
Sklep v čp.1070/1 v Liliové ul., ppč.128.
24/P/1; 1000 ML 269; koor. 569:346 581:347 581:345 575:345 575:335 569:335.
Při přestavbě sklepa na restaurační zařízení v domě čp.1070/1 došlo ke snížení podlahy o 1 m.
Nejstarším dokladem lidské činnosti v místě výzkumu byl objekt datovatelný do 2.poloviny 12.století.
V přední části sklepních prostor pak bylo odhaleno torzo zdiva, které náleželo puvodní zástavbě na
parcele čp.180.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (2.pol. 12.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 187.0-187.8; obi. jáma (1),
zdivo (3); nál. keramika - zlomky (xx); struska - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK 2 (18.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 187.0-187.6.
LIT. ARÚ Praha NZ 3100/96, 2352/96.
ULOŽ PÚPP Praha, 11/95, č.sáčku 1-4.
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
NZ [133]
Tomášek M. (ARÚ Praha); 1994-1995; sondáž.
Staroměstké náměstí ppč.12 (ústí kolektoru).
31/P/1; 1000 ML 244; koor. 233:012 248:015 250:009 236:007.
Záchranný výzkum před lžící bagru. Především dokumentace zachovalých zdí. Stratigrafie poničena
recentními zásahy.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188-191; obi. d~ zděný (1);
nál. kosti zv. - zlomky (xx); keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK (17.-19.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 188-191; obi. d~ zděný (1); nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 2166/95,.
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1232 PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[603]
AKCE Bureš M. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
lOKO Ul. Karoliny Světlé čp.208/I, rohový činžovní d~ navazující na Pachtův palác (stejné čp.).
PIAN 26/P/1; 1000 ML 269; koor. 383:267399:269401:227386:229.
~ Dohled při snižování podlah sklepu zachytiL pouze novověké navážky, nebo! podlahy byly snižovány
pouze na svou původní klasicistní(?) úroveň.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2807/96.
UlOi Archaia, 2/94.
1233
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha
[151]
Dragoun Zd. (PÚPP Praha); 1995 (I.); sondáž.
Žatecká ul. čp.41/I, ppč.33.
34/8/1; 1000 ML 244; koor. 089:047.
Stavební zásahy pod podLahou suterénu zaznamenaly torza zdiv středověké asanované kamenné zástavby a
zvrstvení historického nadLoží raného a vrcholného středověku.
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KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~ 187.2-188.2; obj.
souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 188.2; obj. souvrství (1), zdivo-kámen
(1); nál. keramika - zlomky (x); struska - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 2345/96.
ULOŽ PÚPP Praha, 2/95, č.sáčk~ 1-6.
1234 PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1
[619]
AKCE Havrda J.,Dragoun Z. (PÚPP Praha); 1995-1996 (III.-XII.): sff vertikálních řezu/sondáž.
LOKO Platnéřská ul. ppč.ll04, Mariánské nám. ppč.l105, Linhartská ul. ppč.l092, ul. U radnice ppč.l093.
PIAN 66/P/2; 1000 ML 270: koor. 030:506 061:512 067:500 073:463 158:475 161:471 143:457 095:4~0 068:457
062:500.
POZN Při stavbě kolektoru Nová radnice byly plošným výzkumem dokumentovány archeologické terény při jižní
partii západního pručelí Nové radnice (čp.2/1) na Mariánském náměstí a v západní čtvrtině Linhartské
ulice. Kromě zdí předasanační zástavby zde byla zachycena novověká studna a na nálezy bohatá jímka
ze 14.stol. obezděná na sucho kladenou opukou a několik do podloží zahloubených válcovitých a
nepravidelných objektu nacházejích se v superpozici, nejstarší s keramikou 2.pol.12.stol., nejmladší
s keramikou 14.stol. Plošný výzkum byl též proveden na východním konci Linhartské ulice, v místě
závěru někdejšího kostela sV.Linharta. Ve zjišfovací sondě
byly rozpoznány jednotlivé stavební fáze
(románská, raně gotická, vrcholně gotická). Terény kolem kostela byly zničeny intenzívním
pohřbíváním. Zachováno zustalo pouze několik nejvíce zahloubených pohřb~. Všechny respektovaly
apsidu románského kostela, některé však byly porušeny zdivem vrcholně gotického presbytáře. Po
zjištění úrovní základových a nadzemních partií jednotlivých zdiv byla sonda zasypána. Dále na
východ, při stavbě komory kolektoru v křižovatce ulic Linhartská a U radnice byla dokumentována
torza základových zdiv pro polygonální vrcholně gotické kněžiště a základové partie některých
opěrák~. V ulici U radnice před čp.l0/1 bylo v místě hloubené kolektorové komory celé historické
nadloží zničeno recentními výkopy pro inženýrské sítě. Raženou část kolektoru představovala chodba o
průřezu 3x3 m, jejíž strop byl cca 2 m pod současným povrchem ulice. V úseku podél jižního pručelí
Městské knihovny v Platnéřské ulici kolektor prošel zasypanými sklepy předasanační zástavby. V místě
předasanačního domu čp.l00/1 byla objevena kvádříková zea. Celá nadzemní partie zdi byla značně
opálená. Všechny opukové kvádříky byly zbarveny do červena a silně popraskány. Při SZ nároží Nové
radnice (čp.2/1) štola prošla mocným štětováním. Zachyceny byly 2 fáze. Nejstarší, pouze
jednonásobná vrstva valounu, ležela přímo na podloží (kóta 183,12), mladší fáze se vyznačovala
extrémní ulehlosti i mocností (až 70 cm). Z černošedé hlinité vrstvy mezi nimi by l z ískán nepočetný
soubor keramiky s kalichovitou profilacf okraje i s archaicky zduřelým okrajem. štětování dokazuje
existenci komunikace, směřující patrně od východu na západ k přechod5m přes řeku. Při ražení štoly v
SV části Mariánského náměstí byla zaznamenána kvádříková zea patřící předasanačnímu domu čp.l02/1.
Nejdelší ražená část kolektoru se nacházela pod Linhartskou uLicí (vyjma nejzápadnějšího úseku
hloubeného z povrchu). Kolmo na hLavní trasu kolektoru byLy raženy přípojky k jednotlivým dom5m.
Vzhledem k technickým potížím, hlavně nutnosti okamžitého ražení, bylo možné dokumentovat pouze čeLa
ražby a to v intervalech cca 2 m. Proto se nepodařiLo získat jednoznačně propojiteLnou stratigrafii
nadloží po ceLé délce Linhartské ulice. K nejstarším vrstvám patří 5-20 cm mocná poloha strusky o
rozloze minimáLně 400 mZ • Struska překryla několik zahloubených objekt~. Nad struskou se nacházelo
cca až 1 m mocné souvrství sídlištních odpadkových vrtev, místy s přemístěnými štěrkopísky z
podloží. V místě kostela sv.Linharta štola narušila spodní část základu zdi lodi románské svatyně a
prošla hřbitovním horizontem, jehož rozsah byl vymezen zdmi nacházejícími se 12 m na západ od
kostela. Nejsvrchnější část nadloží v profilu štoly tvořily stavební sutě a recentní zásypy vko~
pro inženýrské sítě.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní-výrobní-pohřební-komunikace-kultovní; areál předlokační
aglomerace; n.v. 187-190; obj. vrstva (xx), kostel, dláždění (x), jáma (x), ohniště (x), vrstva
(x). d~ zděný (2); náL. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); kosti lid. - zlomky (x);
k~že - zlomky (xx); mazanice - zlomky (x); železo - zlomky (x); bronz - 1 prsten, 1 artefakt;
železo - 1 podkova: struska - zlomky (xx); kov - olovo/cín, 1 zlomek, pLaketka s reliéfem symbolu
sv. Lukáše; malta - zlomek (xx); kost - 1 hrací kámen.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. sídlištní-pohřební-kuLtovní: areál město; ~ 187_9-190.8; obj.
vrstva (xx), kostel (1), pohřeb-kostrový (x), ohniště (x), jáma (x), jímka (1), zdivo (x); nál.
keramika - zlomky (xxx), nádoby (x); kosti zv. - zlomky (xx); kosti lid. - zlomky (x); k~že zlomky (x); mazanice - zlomky (x); železo - 1 klíč, podkovy (x); malta - zlomky (x); sklo - zlomky
(x); škeble - 1 zlomek.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní-pohřební-kultovní; areál město; n.v. 189.6-191.1; obj. vrstva (xx),
zdivo (xx), sklep (x), studna (1), výkop (xx); nál. keramika - zlomky (xxx), kachle (x); kosti zv.
zlomky (x); bronz - 1 zlomek, pásek pletený z drátku; glazura - zlomky (xx).
LIT Dragoun Z., Havrda J. 1996, 79-90 (Sborník společnosti přátel starožitností 4); 1996, 115-118
(Pruzkumy památek 1); ARÚ Praha 2358/96.
ULOŽ PÚPP Praha, 9/95, č.sáčku 1-421.
ZAPS Havrda J.
o

1235 PRAHA - STRAŠNICE, obv.Praha 10
AKCE Smejtek L. (Archaia); 1993; orientační zjištění.
~ Bečvářova ul. 14, čp.208l, stavební úpravy hotelu Solidarita.
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[040]

PIAN 215/0/2; ZM10 12-24-23; koor. 271:343.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 229.
LIT. ARŮ Praha 721/94.
1236
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - STRAŠNICE, obv.Praha 10
[132]
Bureš M. (Archaia); 1994 (III.); sondáž; anal. malakozoologická, paleobotanická, pedologická.
Ppč.1247, 1248, 1249 na nároží ulic Vinohradská a Starostrašnická.
300/0/1; ZM10 12-24-23;' koor. 234:344.
Zjiš(ovací výzkum před výstavbou nové administrativnf budovy na nezastavěném pozemku. Byly vykopány
a zdokumentovány 4 sondy rovnoměrně rozmfstěné po předmětné ploše. Sondy zachytily pouze
nedatovatelné říční náplavy, podle environmentálnfch analýz bez přítomnosti antropogenního
materiálu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 233.
LIT. ARŮ Praha 2700/96.
1237
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - STRAŠNICE, obv.Praha 10
L. (Archaia); 1995; orientačnf zjištěnf.
Ul. Ůvalská, Třebohostická.
302/0/2; ZM10 12-24-23; koor. 372:339.
Výstavba prodejního skladu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2759/96.
--

[840]

1238
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - STRAŠNICE, obv.Praha 10
L. (Archaia); 1995; orientační zjištěnf.
Ul. V korytech 67.
301/0/2; ZM10 12-24-23; koor. ~60:212.
Výstavba adm.budovy, inženýr8ké sítě.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 230.
ARŮ Praha 2758/96.
--

[842]

1239
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA -

Dvořák

Dvořák

STŘEŠOVICE, obv.Praha 6
Březinová H. (ARŮ Praha); 1995;

NZ [239]

vertikálnf řez.
Rekonstrukce plynovodu v ulici Na Petynce.
230/L/1; ZM10 12-24-16; koor. 346:095 378:100 411:101.
A: NOVOVĚK (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město;
ARŮ Praha NZ 4945/95.
----

~

254-280; obj. vrstva (xx).

1240
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

PRAHA - STŘEŠOVICE, obv.Praha 6
Březinová H. (ARŮ Praha); 1995 (III.-V.); orientační zjištění.

1241
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - STŘEŠOVICE, obv.Praha 6
Tomášek M. (ARŮ Praha); 1995 (IX.); orientačnf
Ul. Na pěkné vyhlídce 4A.
226/0/2; ZM10 12-24-16; koor. 355:241.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 298.
ARŮ Praha 83/96.
--

1242
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

STŘEŠOVICE, obv.Praha 6
Březinová H. (ARŮ Praha); 1995 (XII.);
Ul. V prOhledu čp.5.

NZ [247]

Ul. Na Malovance, výkop pro plynovod.
229/L/2; ZM10 12-24-16; koor. 427:084 430:064.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 290-296; obj. výkop (x), vrstva (xx); nál. keramika zlomky (x); kost - zlomky (x); sklo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 3105/95.
ULOŽ ARŮ Praha, Pražský hrad.
[203]
zjištěnf.

PRAHA -

nedokumentovaná akce.

227/B/1; ZM10 12-24-16; koor. 360:159.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 289.
ARŮ Praha 82/96.
--

1243 PRAHA - STŘEŠOVICE, obv.Praha 6
AKCE Březinová H. (ARŮ Praha); 1995 (III.-V.);
LOKO Ul. Za Pohořelcem, výkop pro plynovod.

NZ [242]
orientačnf zjištěnf.
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PIAN 228/L/2; ZM10 12-24-16; koor_ 437:076 446:076.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 289-290; obj. vrstva (xx); nál. kost - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 3105/95.
ULOZ ARŮ Praha, Pražský hrad.
1244
AKCE
LOKO
PIAN
KaMP
LIT.

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY, obv.Praha 10
Smejtek L. (Archaia); 1994-1995; orientační zjištění.
Výstavba OBl centrum.
334/P/2; ZM10 12-24-24; koor. 139:298 148:289 139:279 128:288.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2718/96.
--

1245
AKCE
LOKO
PIAN
PO ZN
KOMP

PRAHA - UHŘÍNĚVES, obv.Praha 10
[938]
Bubeník J. (ARŮ Praha); 1994 (9.IX.); orientační zjištění.
Hřiště školy pod Výzkumným ústavem živočišné výroby, dohled při překládání kanalisace (2 rýhy).
118/0/2; ZM10 12-42-05; koor. 099:214.
Dohled při překládání kanalizace (2 rýhy).
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. sídlištní; n.v. 286; obj. destrukce, zdivo; nál. hlína - zlomky cihel
(x).

LIT. ARŮ Praha 5188/94.
1246
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KaMP
LIT.

PRAHA - ÚJEZD U PRUHONIC, obv.Praha 4
Sýkorová I. (ARŮ Praha); 1994 (14.111.); vertikální řez.
Ulice Formanská a J.Bíbrdlíka.
117/L/1; ZM10 12-42-04; koor. 134:041 161:031 167:047.
Kabel lkV k jednotlivým rodinným domk~.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 283-288.
ARÚ Praha 3820/94.

1247
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

LIT
ULOŽ
ZAPS

PRAHA - VELESLAVÍN, obv.Praha 6
[755]
Baštová D. (MM Praha); 1994 (10.VIII.); orientační zjištění.
V zahradě sanatoria (Veleslavínská 1/30), ppč.142, poblíž pavilonu čp.139.
231/0/1; ZM10 12-24-16; koor. 213:155.
Rýha pro teplovod o hloubce 80-100 cm porušila kulturní vrstvu v rozsahu cca 10-20 m své délky.
Ojedinělé nálezy pocházely ze dna výkopu, který lehce zasahoval do vrstvy shora.
A: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; ~ 310; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 310; obi. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (x).
Bouzek J. 1958, 117 (AR 10); ARÚ Praha 1064/95, MM Praha 4241/59.
MM Praha.
Kostka M.

1248
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KaMP
LIT.

PRAHA - VELKÁ CHUCHLE, obv.Praha 5
Kostka M. (MM Praha); 1993 (5.X.); vertikální řez.
Náměstí Omladiny, před garáží domu čp.1/164.
116/B/l; ZM10 12-42-01; koor. 413:009.
Ve výkopu plynovodU zjištěna jáma s propálenou výplní a
A: DATACE NEURČENA; ~ 220; obi. pec-neurčená (1).
ARŮ Praha 553/94.

KOMP

1249
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

[916]

[843]

stěnami,

bez datovacího materiálu.

PRAHA - VINOHRADY, obv.praha 2
NZ [758]
Havrda J. (PÚPP Praha); 1995 (VII.); vertikální řez.
Vocelova ul. čp.935, ppč.4082.
278/B/l; ZM10 12-24-22; koor. 297:336.
Při ražbě štoly pro kanalizaci ze skladu domu čp.935 směrem pod Legerovu ul. došlo k proražení 3,8 m
tlusté břidlicové zdi s cihelnou plentou. Tato zea patřila k sv stěně bastionu sv.Fr.Xaverského
(č.XXVII), který byl součástí pražské barokní fortifikace. severní polovina bastionu byla postavena
do r.1664. štola se také částečně dotkla nasypaného tělesa bastionu za zdí i výplně příkopu před
lícem zdí. Ze zkoumané situace se nepodařilo získat žádné nálezy.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 227.3-229.0; obi. hradba (1), násep (1), bašta (1).
bl! Havrda J. 1995 (Památkové listy 3, příloha časopisu Zprávy památkové péče); ARÚ Praha NZ 2346/96,
NZ 5589/95.
1250 PRAHA - VINOHRADY, obv.Praha 3
AKCE Dvořák L. (Archaia); 1995; orientační

zjištění.
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LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

Roh ulic Vinohradská a Radhoštská, čp.1728.
299/L/l; ZM10 12-24-23; koor. 005:357 009:357.
Rekonstrukce plynovodu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 270.
ARÚ Praha 2764/96.
--

1251
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA -

VINOŘ,

obv.Praha 9

Křivánek R.,Kuna M. (ARÚ Most,ARU Praha); 1992 (23.-25.X.); geofyzikální pruzkum.

[735]

Z od obce, mezi hranou terasy a sloupem elektrického vedenf.
355/0/2; ZM10 12-24-14; koor. 273:317.
Geofyzikální měření gradiometrem FM-36 bylo provedeno na ploše zhruba 80x80 m. Jeho cílem bylo
ověření předpokladu neolitického pravděpodobně kruhového příkopu v místech, kde již dříve proběhl
záchranný výzkum při stavbě plynovodu, který zachytil mimo jiné také 2 identické příkopy ve
vzdálenosti 55 m (Kuna 1988). Měřením byly spolehlivě zastiženy 2 linie paralelních plynovod~,
jejichž anomálie jsou velmi výrazné a plošně rozsáhlé, což má za následek, že v nejbližším okolí
linií plynovodu (přes 5 m) neLze pro vysoký rozptyl hodnot indikovat anomálie méně výrazné. Úpravou
dat lze však zesílit projev anomálií o hodnotách koLem vyšších jednotek nT. Ty odpovfdají projevBm
zahloubeného příkopu. Výsledek měření potvrdil očekávaný neolitický kruh o pr~ru kolem 55 m, který
je protnutý dvojicí plynovod~ ve východní části, a i přes porušení objektu lze identifikovat několik
vstup~ i dalších objekt~. Zajímavá je též skutečnost, že objekt nebyl ani při opakovaných pokusech
zaregistrován leteckou prospekcí.
KOMP A: NEOLIT NEURČ.; akt. sídLištní-kultovní; areál sídliště rovinné; ~ 258; obj. přfkop (1).
1!! Křivánek R., Kuna M. 1993, 133-137 (Geophysics within the ALRNB, PA 84); ARŮ Praha 4400/94, ARŮ
Most 1057/92.
ZAPS Křivánek R.
1252 PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
[936]
AKCE Křivánek R.,Kuna M. (ŮAPPSZČ Most, ARÚ Praha); 1993 (14.-17.IV.); geofyzikální pruzkum/povrchový
sběr.

LOKO Ostroh Kamenný stul.
PIAN 213/P/2; ZM10 12-24-14; koor. 461:283 486:275 484:270 459:278.
POZN Magnetometrické měření doplněné sífovými sběry na ploše 60x260 m s nálezy velkého množství pravěké
keramiky a četnými magnetickými anomáliemi (jámy/hroby?). Geofyzikální měření potvrdilo předpoklad,
že ostroh nebyl opevněn příkopem.
KOMP A: NEOLIT NEURČ.; akt. sídLištní; areáL sídliště; n.v. 255-257; náL. keramika - zlomky (xx).
- - B: ENEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídLiště; n.v. 255-257; nál. keramika - zlomky (x).
C: O.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. sfdlištní; areál sídliště; n.v. 255-257; nál. keramika - zlomky (xxx).
O: O.HALŠTATSKÁ-O.LATÉNSKA; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 255-257; nál. keramika - zlomky
(xx).
E: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 255-257; náL. keramika - zlomky (xxx); kámen-ši zlomky (x); kosti zv. - zLomky (xx); kámen-bn - zlomky (x).
F: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídLištní; areáL sídliště; n.v. 255-257; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 4400/94.
ULOŽ ARÚ Praha, projekt ALRNB.
ZAPS Křivánek R.
1253
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
[300]
Turek J. (ARÚ Praha); 1993 (XII.); povrchový sběr.
Ostrožna Kamenný st~l.
222/P/2; ZM10 12-24-14; koor. 450:292 473:287 469:267 449:277.
Dne 12.3.1994 jsem spolu~popelou a M.Rosem provedl povrchový sběr na poli na ostrožně zvané
"Kamenný stul". Na osetém a zvláčeném poli byly pro povrchový sběr ideáLnf podmfnky. Vzhledem k
rekognoskačnímu charakteru povrchového pruzkumu byly sbírány pouze tvarově nebo výzdobou výrazné
zLomky keramiky a kamenné nástroje. Z nálezu lze vyčlenit několik komponent. A: Keramické zlomky
charakteru mladého neolitu (ml.vypíchaná/lengyel). B: Kamenné broušené nástroje, asi starý eneolit.
Jedna kamenná sekera byla vyrobena ze zeleného tufu. Na lokalitě byl nalezen ještě další zlomek této
horniny, bez jakýchkoliv známek opracování. Užívání této suroviny se téměř výlučně datuje do období
řivnáčského. C: Keramický zlomek s otiskem šňury (podle určení E.Neustupného kultura řivnáčská nebo
jordanovská, dle mého názoru kultura kulovitých amfor nebo šňurové keramiky). O: Keramické zlomky,
pozdní doba bronzová (kultura štítarská). E: Keramické zlomky laténské. F: Broušený nuž vyrobený z
jílovce, uvnitř šedý, na povrchu zbarvený do okrovočervena. V literatuře bývá tento (cf. V.Moucha AR
1969) připisován řivnáčské kultuře, nebo! se vyskytuje především na výšinných sídlištích zmíněného
období. Jediný pozitivní nález z kontextu řivnáčského objektu byl učiněn n~ hradišti Čertovka Vraný na Slánsku. Šlo by o první nález z období řivnáčského na lokalitě. V rámci povrchové prospekce
byl rovněž navázán kontakt s panem Řezníčkem, majitelem pozemku za domem čp.338, od něhož jsme
převzali dva soubory keramiky a zvířecích kostí. Tyto nálezy pocházejí z přístavby zadního traktu
zmfněného domu z roku 1972. Keramické zlomky a kamenný brousek měl nálezce celých 22 let uloženy na
zahradní skalce, tedy vystaveny vlivUm počasí. Druhý soubor pochází z východního okraje parcely, kde
si majitel v roce 1991 postavil bazén o rozměrech asi 5x3 m. Také tyto keramické zlomky a zvířecí
249

kosti byly uloženy celé 3 roky na římse altánu, tedy pod širým nebem. Podle sdělení nálezce byl
bazén zahlouben do 1,5 m mocné černé kulturní vrstvy. Všechny nálezy převzaté od pana Rezníčka lze
připsat štítarskému stupni.
KOMP A: MLADŠí NEOLIT; ~ 250-257; nál. keramika - zlomky (x).
C: JORDANOVSKÁ K.; n.v. 250-257; nál. keramika - zlomky (xx).
B: STARŠí ENEOLIT; n.v. 250-257; nál. kámen-bn 4 sekery, otloukač zhotovený z hrance, surovina;
valoun - otloukač.
F: RIVNÁČSKÁ K. ?; n.v. 250-257; nál. kámen-bn n~ž.
D: ŠTÍTARSKÁ K.; n.v. 250-257; nál. keramika.
E: D.LATÉNSKÁ; n.v. 250-257; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1811/95.
iJlciZ MM Praha.
1254 PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
[136]
AKCE Daněček V. (Katastrální úřad Praha); 1993 (26.V.); orientační zjištění.
LOKO SZ část tzv. Velkého hradiště.
PIAN 188/0/2; ZM10 12-24-14; koor. 458:247.
POZN Orientační.dokumentace výkopu pro stožár elektrického vedení (2x2 m, hl.1,5 m). Ve stěně výkopu
zjištěna část jámy s šedohnědou, popelovitou výplní, zahloubená minimálně 1 m do podloží. Jámu
překrývala 20 cm mocná kulturní vrstva a 30 cm ornice. Z jámy odebráno několik zlomk~ keramiky
halštatského období, další nálezy získány sběrem na vyházené zemině a v bezprostředním okolí.
KOMP A: RIVNÁČSKÁ K.; n.v. 258; nál. keramika - 1 zlomek (slámovaný povrch).
B: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 258; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (x), přeslen; mazanice - zlomky (x); kosti zv. - zlomky (x).
C: D.LATÉNSKÁ; areál sídliště výšinné; ~ 258; nál. bronz - zlomek spony.
O: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 258; obj. vrstva
(x); nál. keramika - zlomky (xx).
hl! špaček~1975 (Výzkumy v Čechách 1972-73); ARŮ Praha 255/93.
ULOŽ ARŮ Praha, 58/93.
ZAPS Kuna M.
PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
[350]
Bubeník J. (ARŮ Praha); 1994 (7.IX.); plošný odkryv.
Lohenická ul., za čp.451 a 452.
211/0/2; ZM10 12-24-09; koor. 414:011.
Za zadním traktem domk~ čp.451 a 452 v Lohenické uLici zjištěna skrývka na ploše cca 15x20 m.
Odkryta ornice a část podorničí do hloubky kolem 30 cm. Jen místy vystupoval povrch skalnatého či
spíše kamenitého podloží. Archeologické objekty nezjištěny, stejně jako artefakty, a to ani ve
vyhrnuté hlíně.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 233.
LIT. ARŮ Praha 5187/94.

1255
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

1256
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT

PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (3.VIII.); identifikace lokality.
Místo zaniklé tvrze v hospodářském dvoře u zámku.
220/0/2; ZM10 12-24-14; koor. 417:310.
A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál tvrz; n.v. 250.
Ebel M. 1995 (eB 5); ARŮ Praha 3560/95.

1257
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP

PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
Turek J.,Brn ič Ž. (ARŮ Praha); 1995 (1 5.-19.XI.); vertikální

[540]
řez;

anal. palynologická.

Vinořské náměstí, před čp.34.

219/B/1; ZM10 12-24-14; koor. 423:314.
Z objekt~ dokumentovaných na řezu výkopu pro kanalizaci (obj.10-11/95) byly mj. odebrány vzorky pro
palynol og ickou analýzu (B.Albert) a paleobotanické vzorky.
A: O. HALŠTATSKÁ (ha.c-ha.d2); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 247; obj. jáma (2); nál.
keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx); mazanice - zLomky (x); dřevo - zlomky (x);
paleobot.m. - (x); paLynoL.m.
~ ARŮ Praha 5386/96.
ZAPS Turek J.
1258
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PRAHA - VINOŘ, obv.Praha 9
[526]
Turek J. (ARŮ Praha); 1995 (VIII.); vertikáLní řez; anaL. paLeobotanická.
Výkop pro kanalizaci v uL. Živanické, před hostincem Na křižovatce.
221/L/1; ZM10 12-24-14; koor. 406:329 408:327.
Středověké objekty: 1-8/95. Z objektu 1/95 byly odebrány paLeobotanické vzorky. Kamenná sekera
naLezena mezi objekty 1/95 a 4/95.
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KOMP B: ENEOLIT NEURČ.; akt. intruze; ~ 247; nál. kámen - sekera druhotně použitá jako otloukač.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (poč. 13.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 247; obj. jáma (8);
nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (x); kámen - přeslen - z mastku ?; struska zlomky (x); kosti zv. - zlomky (X).
LIT. ARŮ Praha 5386/95.
1259
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - VOKOVICE, obv.Praha 6
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Evropská.
310/0/2; ZM10 12-24'16; koor. 070:152.
Rekonstrukce benzinového čerpadla.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 320.
ARŮ Praha 2752/96.

[536]

1260
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
Smejtek L. (Archaia); 1994; orientační
Dostavba spořitelny na Vršovickém nám.
290/0/2; ZM10 12-24-22; koor. 444:268.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 220.
ARÚ Praha 2684/96.

[202]

Dvořák

zjištění.

1261
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
[253]
Kašpar V. (Archaia); 1994; nedokumentovaná akce.
Ul. K Botiči, Petrohradská, volný prostor mezi ulicemi na Z břehu Botiče.
289/0/2; ZM10 12-24-22; koor. 466:198.
Záchranný archeologický výzkum probíhal formou dohledu při hloubení stavební jámy nového činžovního
domu. Během stavby nebyly zachyceny žádné archeologické situace, prostor byl téměř celý porušen
recentními rozsáhlými zemními pracemi. Částečně byly zachyceny náplavové horizonty Botiče obsahujícf
recentní a novověkou keramiku.
KOMP A: NOVOVĚK (19.-20.stol.); akt. přemístění zeminy; n.v. neud.; obj. souvrstvf (xxx).
LIT. ARÚ Praha 2697/96.
1262
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PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
L. (Archaia)j 1995; orientační zjištění.
Petrohradská ul. 2082/1.
289/B/2; ZM10 12-24-22j koor. 465:198.
Výstavba bytového domu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍj n.v. 200.
ARŮ Praha 2728/96.
--

[553]

1263
AKCE
LOKO
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POZN
KOMP
LIT.
ZAPS

PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Na Hroudě, Na Vrších.
304/P/2j ZM10 12-24-23; koor. 177:268 184:270 186:258 177:256.
Stavba obchodního centra IPS.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 2786/96.
Břeň D.

[849]

1264
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
L. -(Archaia)j 1995j orientačnf zjištění.
Ul. Nad Vršovskou horou 3060/3.
303/0/2j ZM10 12-24-23j koor. 116:178.
Výstavba benzinového čerpadla.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 238.
ARŮ Praha 2768/96.
--

1265
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
L. (Archaia); 1995; orientačnf zjištění.
Ul. U V~šoviekého nádraží.
292/L/1j ZM10 12-24-22; koor. 422:248 427:248 426:242.
Rekonstrukce plynovodu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍj n.v. 200.
ARŮ Praha 2760/96.
--

Dvořák

Dvořák

Dvořák

Dvořák
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[846]

1266
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRAHA - VRŠOVICE, obv.Praha 10
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Vršovické náměstí 8 a ul. Borodinská.
291/L/1; ZM10 12-24-22; koor. 447:268 446:258.
Plynovod pro spořitelnu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 210-220.
ARŮ Praha 2758/96.

[119]

1267
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - VYSOČANY, obv.Praha 9
Smejtek L. (Archaia); 1994; orientační zjištění.
Freyova ul. 95, ppč.415/6-7. Výstavba prodejny a servisu MITSUBISHI.
321/0/2; ZM10 12-24-18; koor. 341:303.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 194.
ARŮ Praha 2678/96.

[837]
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LOKO
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POZN
KOMP
LIT.

VYSOČANY, obv.Praha 9
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Ul. Freyova, Bassova.
320/0/2; ZM10 12-24-18; koor. 337:321.
Rekonstrukce a dostavba banky.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 198.
ARŮ Praha 2751/96.
--

[839]

1269
AKCE
hQKQ
PIAN
KOMP
LIT.

PRAHA - ZÁBĚHLICE, obv.Praha 4
Marešová D. (Archaia); 1995-1996 (11.XII.1995-11.I.1996); orientační zjištění.
Dostavba a rekonstrukce. Bazén a vodovodnf přípojka v ul. Hlavní 666/87.
298/0/2; ZM10 12-24-23; koor. 245:022.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 239.
ARŮ Praha 2799/96.
--

[156]
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PRAHA - ŽIŽKOV, obv.Praha 3
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Chlumova ul.
315/L/1; ZM10 12-24-17; koor. 458:073 457:060.
Rekonstrukce plynovodu.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n_v. 220.
ARŮ Praha 2750/96_
--

[107]
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LIT.

PRAHA - ŽIŽKOV, obv.Praha 3
Břeň D. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
Jeseniova ul. ppč.1802.
317/P/1; ZM10 12-24-18; koor. 022:071 024:072 024:071 022:070.
Dvorní přístavba (garáže) cca 24x12 m.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 240.
ARŮ Praha 2778/96_
--

[052]

Dvořák

PRAHA -

Dvořák

Dvořák

1272 PRAHA - ŽiŽKOV, obv.Praha 3
[057]
AKCE Bureš M. (Archaia); 1995 (X.-XI.); sondáž.
LOKO Ppč.420 mezi ulicemi Koněvova, Kališnická a Hájkova.
~ 319/P/1; ZM10 12-24-18; koor. 072:119 065:116 074:113.
POZN Zjišfovací výzkum před výstavbou nové administrativní budovy na nezastavěném pozemku. Bylo vykopáno
a zdokumentováno 8 sond rovnoměrně rozmístěných po předmětné ploše. Sondy zachytily pouze novověké
navážky nasedající na kótě 248,2-248,5 m n.m. na geologické podloží.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 246-250.
LIT. ARŮ Praha 2713/96, NZ 2541/96.
1273 PRAHA - ŽiŽKOV, obv_praha 3
L. (Archaia); 1995: vertikální řez.
LOKO Příběnická ul.
PIAN 316/L/1; ZM10 12-24-17; ~ 362:070 370:075 378:075.
POZN Rekonstrukce NTL plynovodu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJI ŠTĚN Í; n.v. 210-220.
LIT. ARŮ Praha 2765/96.
--

~ Dvořák
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[105]

1274 PRAHA - ŽIŽKOV, obv.Praha 3
L. (Archaia); 1995; orientační zjištění.
LOKO Ul. Na Balkáně 66.
PIAN 318/0/2; ZM10 12-24-18; koor. 223:169.
POZN Výstavba nového rodinného domu.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
~ ARŮ Praha 2772/96.

[102]

~ Ovořák
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PRACHATICE, okr.Prachatice
[846]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (22.-26.11.); sondáž.
Kostel sv.Jakuba.
36/0/2; ZM10 32-21-01; koor. 027:302.
Ve dnech 22.-26.2.1993 jsem proVedl záchranný výzkum v jižní sakristii kostela sv. Jakuba v
Prachaticích. Práce byly zahájeny v souvislosti s celkovou rekonstrukcí kostela. V jižní sakristii a
s ní sousedící kapli sv. Barbory byla odstraněna ještě před mým příchodem podlaha a zahájeny výkopové
práce, jejichž smyslem bylo vyhloubit podél obvodových stěn 80-100 cm hluboký a 60 cm široký žlábek
pro vzduchotechniku. Ve všech zkoumaných partiích byl zjištěn jednotný světle hnědý zásyp
obsahující místy drobné i větší neanatomicky uložené lidské kosti a drobné vrcholně středověké
střepy. Ve východní části zkoumaného prostoru se podařilo zachytit několik částí anatomicky
uložených lidských pozustatku a částí rakví, vše ve směru V-Z. V jižní části pod gotickým oknem byl
zjištěn zával z volných kamenu, obsahující v meziprostorách značné množství vrcholně středověké
keramiky (velké střepy, cca 10 sáčku, pestrá tvarová náplň). O týden později prohlédl situaci J.Muk.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní-pohřební; areál město; ~ 566; obj. kostel, pohřeb; nál.
kosti lid. - (xx); dřevo - pozustatky rakví; keramika - zlomky (xx).
LIT Beneš J. 1994 (Regionální archeologický výzkum, Zlatá stezka 1); ARŮ Praha 1186/93.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 1·1/93 až 1-13/93.
1276 PRACHATICE, okr.Prachatice
[935]
AKCE Beneš J. (M Prachatice); 1993 (17.-21.V.); vertikální řez.
LOKO Solní ulice a bývalá Pasovská brána.
PIA~ 37/L/2; ZM10 32-21-01: koor. 016:296 011:288.
POZN V týdnu od 17.-21.5.1993 jsem provedl záchranný výzkum vyvolaný stavbou městského plynovodu. Pod
telesem starší kostkové dlažby byl nalezen horizont staršího, nejspíše pozdně středověkého dláždění.
Středně velké plošší kameny byly v hloubce asi 50 cm našikmo naskládány tak, že vytvářely souvislé
dláždění. Ačkoliv bude složitější vznik dlažby přesněji datovat, je podle nálezu keramických zlomku
ve vrstvě pod dlažbou patrné, že Solní ulice byla takto vydlážděna někdy na přelomu 16.a 17.století.
Tak lze totiž datovat časově nejmladší zlomky, které tato dlažba přikryla. Vrstva pod dlažbou je asi
30 cm silným horizontem, který odděloval dlažbu od písčitého rostlého podloží. Hmota tohoto
horizontu obsahovala velké množství rozdrcených kostí, většinou větších hospodářských zvířat. Jde
jednoznačně o puvodní nedlážděný povrch komunikace, která byla vyspravována vším, co bylo poblíž
ulice k dispozici. Trasa plynovodu však odhalila v Solní ulici především 2 objekty, jejichž hmota
přímo tvořila tzv. Horní bránu, tedy dnes již neexistující součást městského opevnění. Na rohu Horní
a Solní ulice byla odhalena líc základové zdi brány, která tvořila vstup do města. ArcheologUm tak
bude umožněno doplnit závěry nedávno provedeného stavebně historického pruzkumu domu čp.129, který
provedl architekt R.Kristián. Dalším pozoruhodným zjištěním bylo zachycení vrcholně středověké
kamenné konstrukce, související se vstupem do města před dnešními hudebninami firmy ARX.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město: n.v. 573: obj. dláždění, vrstva, brána (2),
zdi vo; nál. keramika - zlomky: kosti zv. - (xxx): kámen-stav. - zlomky.
B: NOVOVĚ K (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 573; obj. dláždění, vrstva; nál.
keramika - zlomky (x); kámen-stav.
bl! Beneš J. 1994 (Regionální archeologický výzkum, Zlatá stezka 1); ARŮ Praha 1908/93.
ULOŽ H Prachatice, př.č. 9-1/93 až 9-7/93.
1277
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
----

PRACHATICE, okr.Prachatice
[019]
Beneš J. (M Prachatice): 1994 (22.VIII.-3.IX.); sondáž.
Horní ulice, stavba trafostanice.
40/0/2; ZM10 32-21-01; koor. 005:302.
Plošný odkryv sondáží mezi zadním traktem měšfanských domU a renesančním městským opevněním.
A: MEZOLIT; akt. int ruze; n.v. 578; nál. kámen-ši - (1).
B: VRCHOL NÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 578; obj. hradba, destrukce,
příkop, vrstva: nál. kámen; keramika - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ ST Ř EDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 578; obj. souvrství; nál.
keramika - zlomky (xx); kov - mince (x); keram.tech. - zlomky kachl u (x); sklo - zlomky (x).
bl! Beneš J. 1~94 (Regionální archeologický výzkum, ZLatá stezka 1); ARŮ Praha 4297/94.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 3/94.
1278 PRACHATICE, o.Prachatice, okr. Prachatice
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 1994 (29.XI.); povrchový

[927)
sběr.
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LOKO Pole JV od hřbitova.
PIAN 42/L/2; ZM10 32-21-01; koor. 080:371 087:378.
POZN Povrchový pr~zkum spolupracovníka Prachatického muzea M.Parkmana. Identifikovaný shluk keramických
zlomk~ zasahuje do mapového listu 22-43-21.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 575; nál. keramika - zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 575; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 1254/95.
ULOž M Prachatice.
ZAPS Beneš J.
1279 PRACHATICE, okr.Prachatice
(904]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 1994 (29.XI.); povrchový sběr.
LOKO Pole mezi hřbitovem a silnicí na Husinec.
PIAN 105/0/2; ZM10 22-43,21; koor. 054:031.
~ oválný shluk keramiky z 12.-13.stol. a z vrcholného středověku ve vzdálenosti cca 100 m kolem bodu
identifikace.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt . sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 618; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 1245/95.
-ULOž M Prachatice, př.č. 26-5/94.
ZAPS Beneš J.
1280
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRACHATICE, okr.Prachatice
[909]
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (29.XI.); povrchový sběr.
Pole mezi vodojemem a silnicí na Husinec.
104/0/2; ZM10 22-43-21; koor. 051:019.
Oválný shluk keramiky z 12.-13.stol. a z vrcholného středověku ve vzdálenosti cca 80 m kolem bodu
identifikace.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 620; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 1244/95.
-ULOž M Prachatice.
~ Beneš J.
1281
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

PRACHATICE, okr.Prachatice
[844]
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (29.XI.); povrchový sběr.
Pole Z od silnice na Husinec.
106/0/2; ZM10 22-43-21; koor. 028:095.
Větší oválný shluk keramiky z 12.-13.stol. a z vrcholného středověku.
A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 615; nál. keramika - zlomky.
ARÚ Praha 1251/95.
--ULOž M Prachatice, př.č. 26-3/94.
ZAPS Beneš J.
1282
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

PRACHATICE, o.Prachatice, okr.Prachatice
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (29 . XI.); povrchový sběr.
Pole Z od silnice na Husinec.
43/0/2; ZM10 32-21-01; koor. 030:376.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 595.
ARŮ Praha 1253/95.
-M Prachatice.
Beneš J.

[845]

1283
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PRACHATICE, okr.Prachatice
[233]
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (7.VIII.); povrchový sběr.
Šibeniční vrch.
93/0/2; ZM10 22-43-21; koor. 023:112.
Shluk štípané industrie~ně středověkých stře~. U štípané industrie je pozoruhodný její výskyt
ve vztahu ke značné nadmořské výšce.
KOMP A: PALEOLIT-MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 621; nál. kámen-ši - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 621; nál. keramika - zlomky
(x).

LIT.

ARŮ

Praha 6794/94.

UlOZ M Prachatice,

př.č. 26-1/94 a 26-2/94.

ZAPS Beneš J.
1284 PRACHATICE, o.Prachatice, okr.Prachatice
Beneš J. (M Prachatice); 1995 (pr~běžně po celý rok); sondáž; anal. geologická.

~
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[105]

Proluka v Neumannově ulici čp.14.
PIAN 41/B/l; ZM10 32-21-01; koor. 022:308.
POZN Výzkum v plochy probíhal v 5 sondách o celkové pLoše 142 m', které odkryLy zákLady zděného domku z
vrcholného středověku. Podél domku bylo odkryto kamenné vodohospodářské díLo, datované vznikem
předběžně do 16.století. Fragment díLa se dochovaL v délce cca 13 m, z čehož asi 5 m bude dochováno
in situ jako součást živé expozice muzea. ByLo zjištěno, že stavebník nejprve vyhLoubiL do
jílovitého podloží příkop z plochým dnem, do něhož pak byla kamenná stavba umístěna. Jde o 2 úzké,
asi 50 cm široké kvádříkové zdi na vrchoLu sklenuté do oblouku. Vnitřní kanálek je 40 cm široký a
pr5měrně 160 cm vysoký. Vnitřek je zaplněn sedimentem, z něhož byly odebrány vzorky na
palynologickou analýzu. Stavba byla překryta na V straně černou vrstvou, obsahující materiáL konce
16.století a velké množství paleobotanického materiálu.
KOMP A: VS-NOVOVEK (15.-17.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 569; obj. vodovod, d5m zděný (1);
nál. keramika - zlomky, kachle; kost - zvířecí kosti; dřevo - odštěpky stavebního dříví, koryto;
paleobot.m. - semena, plody, stonky; palynol.m. - sediment z vodohospodářského díla.
hl! Beneš J. 1995 (Zlatá stezka 2); ARŮ Praha 3525/95.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 2-1/95 až 2-44/95.
~

1285 PRACHATICE, okr.Prachatice
AKCE Zavřel P.,Kubu F. (JČM České B.,M Prachatice); 1995 (V.-IX.); vizuální pruzkum/

[617]

geodeticko-topograf.pruzkum/orientační zjištění.

LOKO Prostor mezi Prachaticemi a Libínským SedLem, na zalesněných úbočích Libína a Černé Hory.
PIAN 14/P/2; ZM10 32-12-10; koor. 395:350 399:380 432:482 445:474 417:380 410:352.
POZN V rámci projektu dokumentace pruběhu všech 3 větví Zlaté stezky na českém území, který probíhá od
roku 1990, bylo v roce 1995 přikročeno ke kompLexnímu pruzkumu a dokumentaci všech zachovaných
systémU úvozových cest. V rámci tzv.Prachatického systému byla provedena jeho kompLetní
fotodokumentace, geodetické zaměření a pruzkum detektorem ko~, který přinesl řadu náLezu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2; akt. komunikace; n.v. 650-800; obj. cesta; nál. keramika - 1 zlomek;
železo - 7 hřebu, 1 oko s trnem, 1 část podkovy.
B: NOVOVEK; akt. komunikace; n.v. 650-800; obj. cesta; nál. železo - část sekery; železo - 2 pásová
kování, 14 ruzných kování; měa - 2 mince; kov - 1 hliníkový prstýnek.
hl! Kubu F., Zavřel P. 1993, 123-127 (Archaologische Arbeitsgemeinschaft ••• ); Kubu F., ZavřeL P. 1995,
15-20 (Katalog zur Ausstellung Kulturregion Gold.Steig); Kubu F., Zavřel P. 1995, 341-346
(Begleitband zur Ausslellung SaLz in Bayern); Kubu F., Zavřel P. 1994, 54-76 (Zlatá stezka 1); Kubu
F., Zavřel P. 1995, 165-198 (Vortrage des 13.Niederbayersch.Arch.Tages, Deggendorf); Kubu F.,
Zavřel P. 1995, 237-244 (Katalog zur Ausstellung ~eisses Gold); KubU F., Zavřel P. 1995 (Zlatá
stezka 2); ARŮ Praha 1884/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24941.
ZAPS Zavřel P.
PRACHOV, o.Holín, okr.JiČín
[023]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993-1994 (21.IX.1993-7.IV.1994); vertikální řez.
Paralelně se silnicí Prachovskými skalami. Pařezská Lhota až obec Prachov.
64/B/l; ZM10 03-34-15; koor. 358:071.
Výkop pro vodovod (vodovod Holín - 1.etapa). Dne 10.12.1993 profat 1.val slovanského hradiště,
zjištěna destrukce a požár hradby po r.995. Z destrukce střep z konce 10.stol. (analog. Libice).
KOMP A: HRADiŠTNÍ OBD. (po 995); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 387; obj. val (1); nál. keramika 1 zlomek; uhlíky.
LIT. ARŮ Praha 2210/94.
ULOŽ M Jičín, 76/93.
1286
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1287
AKCE
LOKO
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POZN
KOMP

PRACHOV, o.Holín, okr.JiČín
[720]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (12.1., 17.111., 1.IV.); orientační zjištění.
Prachovské skály, slovanské hradiště. Z a S od 1.valu.
65/0/2; ZM10 03-34-15; koor. 359:073.
Sběr v blízkosti výkopu pro vodovod na obdělávané ploše (cca 60x80 ml.
C: NEOLIT NEURČ. (ne.vyp ?); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 388; nál. kámen-ši 1 čepel.
A: HRADiŠTNÍ OBD. (rs.3 ?); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 388; nál. keramika zLomky.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVEK; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 388; nál. keramika - zlomky
(x); železo - 1 hřebík.
LIT Turek R. 1946 (Prachovské skály na úsvitě dějin); ARŮ Praha 579/95, NZ 2210/94.
ULOŽ M Jičín, 1/94, 5/94, 12/94.
1288
AKCE
LOKO
PIAN

PRASKOLESY, okr.Beroun
Stolz D. (Žebrák); 1993; povrchový sběr.
Pole při silnici Stašov - Chlustina.
81/P/2; ZM10 12-32-25; koor. 070:100 070:104 101:102 101:099.
255

[233]

KOMP O: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 302-306; nál. keramika - zlomky (x);
kámen-ši.
A: STARŠÍ-STŘEDNÍ O.BRONZOVÁ; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 302-306: nál. keramika zlomky (xx).
B: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 302-306; nál. keramika - zlomek.
C: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 302-306; nál. keramika - 2 zlomky.
E: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 302-306; nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 7204/94.
UlOi Sbírka D.Stolze.
12B9
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PROSTŘEDNÍ NOVÁ VES, o.Lázně Bělohrad, okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (B.II.-5.X.); vertikální řez.
Plynovod v poloze Japonsko, asi 400 m výkopu do hloubky BO cm.
92/L/2; ZM10 03-43-19; koor. 424:134 425:142 447:150 447:143.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 299-303.
ARÚ Praha lB72/95.
--

1290
AKCE
LOKO
PIAN
POlN

PROTIVÍN, okr.písek
[405]
Frčhlich J.,Klápště J.,Dragoun Z. (M Písek,ARÚ Praha): 1993; povrchový sběr.
Pole ppč.1121/1 v trati Hlinky.
B3/0/2: ZM10 22-43-04; koor. 144:372.
Sběr na známé lokalitě.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1: akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 399: nál. keramika - zlomky
(xx).
Frčhlich J. 19B5 (Výzkumy v Čechách 19B2-B3); ARÚ Praha 1161/95.
M Písek, 2BO/93.
Frčhlich J.

KďMP

hll
ULOŽ
ZAPS

[100]

PŘEČAPLY, okr.Chomutov
[049]
Smrž Z. (ARŮ Most); 1993 (2.111.); vertikální řez.
Vlevo od státní silnice Chomutov - Žatec, traf K seníku.
114/L/2; ZM10 02-33-1B; Koor. OB2:114 155:064.
Průzkum rýhy plynovodu táhnoucího se po levé straně silnice Chomutov-Žatec. Bližší údaje viz hlášení
k.ú.Údlice čj.622/93.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: ~ 2BO-2B6.
LIT. ARŮ Praha 621/93.

1291
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1292
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---

PŘEDHRADÍ,

okr.chrudim
[246]
Frolík J. (ARÚ Praha); 1994 (9.-1B.V.); povrchový sběr/orientační zjištěnf.
Hrad Rychmburk. Rekonstrukce inženýrských sítí na nádvoří a ve vstupní části.
14/0/1: ZM10 14-33-06; koor. 347:299.
Dokumentace 3 řezů ve výkopech na nádvořf a v průjezdu hradu Rychmburk (k.ú.Předhradí). Registrovány
stavebnf aktivity 15.-16.století a stopa jinak nedoloženého požáru téhož obdobf. V průjezdu do hradu
nalezeno zdivo, související snad s konstrukcf padacího mostu. Proveden sběr ve stráni pod hradem a
kolem čp.72 na předhradí.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 412; obj. souvrstvf: nál. keramika zlomky (xx).
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní: areál hrad: n.v. 412: obj. souvrstvf, zdivo (1): nál.
keramika - zlomky (xx); železo - hřeby (x), zlomky (x): kosti zv. - zlomky (xx): uhlíky - zlomky
(xx): keram.stav. - zlomky cihel (x); sklo - zlomky (x), duté: bronz - zlomek plechu: struska zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 4702/94, NZ 4525/94.
UlciZ M Chrudim.
PŘEDLÁNCE, okr.Liberec
NZ [124]
Stará M. (SČM Liberec): 1993: sondáž.
Úprava zahrady paní šefrové, ppč.297 u domu čp.70.
11/0/2; ZM10 03-12-11; koor. 333:109.
Malá sondáž (6 ml) během stavby plotu a úprav zahrady na soukromém pozemku paní Šefrové. Sondáží
zachyceno souvrství s vrcholně středověkou a novověkou keramikou a část opevnění.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.-14.stol.); akt. sídlištnf; areál tvrz: ~ 240: obj. val (1): nál.
keramika - zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xx): železo - hřeby, kováni, šipky.
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní: areál tvrz: ~ 240: nál. keramika - zlomky (xx):
železo - hřeby, kování, přezka.
bl! Jahn M. 1926, 1-21 (Sudeta): ~aldhauser J. 1980, 49-65 (Zprávy a studie krajského musea v Teplicích
14): ARŮ Praha NZ 2288/94, SČM Liberec NZ 1/93.

1293
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
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ULOŽ

SČM

Liberec, P 22236-P 22347.

1294 PŘEHÝŠOV, okr.Plzeň-sever
[019]
AKCE Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (X.-XI.); povrchový sběr/sondáž.
LOKO Polní traf U komína, S od silnice Dolní Sekyřany - Blatnice.
PIAN 94/B/2; ZM10 11-44-23; koor. 007:216 037:208.
POZN Při pr~zkumu trasy dálnice 05, úsek 0511, jsme povrchovými sběry získali keramické zlomky
datovatelné do pozdní doby halštatské a další atypický pravěký materiál. Geologická sondáž a menší
odkryvy v trase připravované dálnice neprokázaly existenci objekt~ či kulturní vrstvy.
KOMP A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 364-370; nál. keramika - zlomky.
---- B: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 364-370; nál. keramika-:-Žlomky.
LIT. ARŮ Praha 687/96.

ULOž

ZČM Plzeň.

1295 PŘEHÝŠOV, okr.Plzeň·sever
[359]
AKCE Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1994; povrchový sběr.
LOKO Pole V od jádra obce.
PIAN 93/0/2; ZM10 11-44-23; koor. 129:014.
KOMP A: PRAVĚK (atyp.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 367; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky
(xx).
LIT. ARŮ Praha 980/95, ZČM Plzeň 98/94.
ULOŽ ZČM Plzeň.
PŘEMYŠLENÍ, o.Zdiby, okr.Praha-východ
[255]
Turek J. (ARŮ Praha); 1994 (16.IV.); orientační zjištění.
Ulice Na Brnky, u čp.60.
225/L/1; ZM10 12-24-07; koor. 277:222 285:223.
Vrstva splach~ obsahující pravěkou a středověkou keramiku se od místa vzdáleného 1 m od pravého rohu
levého sloupku vjezdu na pozemek domu čp.60 táhla podél ulice liNa Brnkyll. V řezu výkopu pro
kanalizaci bylo možné vrstvu sledovat v úseku 28 m.
KOMP A: OBD. HaD AŽ LtA; akt. přemístění zeminy; n.v. 259; nál. keramika - zlomky (xx).
B: STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy; n.v. 259; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1816/95.

1296
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1297
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

PŘE ROV

NAD LABEM, okr.Nymburk

[008]

Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (B.IX.-3.XII.); síf
Svah vnitřního okraje příkopu, podélný prBkop valem

vertikálních řezu/sondáž.
na V a J straně zámku.
170/L/1; ZM10 13-13-08; koor. 245:122 244:120 240:120.
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. přemístění zeminy; areál zámek; ~ neud.; obj. jáma.
ARŮ Praha 505/96, ŮAPPSČ Praha NZ 148/93.

PŘEROV NAD LABEM, okr.Nymburk
[907]
Jaklová V.,Sedláčková H. (M Poděbrady); 1993 (14.IV., 22.IV., 26.IV.); sondáž.
Zámek (sklep). Stavební úpravy.
155/B/1; ZM10 13-13-08; koor. 242:124.
V souvislosti se stavebními úpravami odkryty 4 sondy ve sklepních prostorách SV křídla zámku.
A: NOVOVĚK 1 (2.pol. 16.stol.); akt. sídlištní; areál zámek; n.v. 180; obi. dláždění, vrstva, zdivo;
nál. keramika - zlomky, kachle; kámen-stav. - archit.články; kámen - vápencové dlaždice; uhlíky;
hlína - zlomky cihel.
LIT. ARŮ Praha 3757/93.
ULOž M Nymburk, sine.
ZAPS Sedláčková H.

1298
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

1299 PŘEROV NAD LABEM, okr.Nymburk
[113]
AKCE Křivánek R. (ARÚ Praha); 1995 (27.X.); geofyzikální prBzkum.
LOKO Přerovská hBra, pole v Z části vrcholového plata, VSV od obce.
PIAN 172/0/2; ZM10 13-13-08; koor. 362:164.
POZN Ověřování výsledk~ leteckého snímkování (Gojda 1995) magnetometrickým měřením části plochy. Výsledky
měření potvrdily leteckým snímkováním identifikované opevnění západní části vrcholového plata. V
terénu patrný terénní zlom napříč osetým polem je rozoraným širokým valem. Vně oblouku valu směrem
na východ pak byly měřením identifikovány relikty 2 příkopO (první před valem a druhý o 15 m dále).
V archivu leteckých snímk~ je lokalita vedena pod označením Přerov n.L. 1. Z lokality jsou z
dřívějších sběrB známy nálezy zlomkB keramiky z období eneolitu, halštatu 8 doby hradištní.
~ A: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; ~ 233; obi. val (1), příkop (2).
LIT. ARŮ Praha 5175/95.
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1300 PŘEROV NAD LABEM, okr.Nymburk
[105]
AKCE Křivánek R. (ARÚ Praha); 1995 (25.X.); povrchový sběr.
LOKO Přerovská h~ra, zorané pole v Z části vrcholového plata, VSV od obce.
PIAN 173/P/2; ZM10 13-13-08; koor. 355:177362:173 332:161 331:167.
POZN Ověřování výsledk~ leteckého snímkování (Gojda 1995) sběry. povrchový sběr byl proveden pouze na
dobře viditelné části pole, která se nachází nesporně uvnitř opevněné západní třetiny vrcholového
Z-v protaženého plata. V archivu leteckých snímk~ je lokalita vedena pod označením Přerov nad Labem
1.

KOMP A: MLAOŠÍ·POZONÍ O.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; ~ 231-235; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 5169/95.
ULOŽ ARÚ Praha (M.Gojda).
PŘERUBENICE, okr.Rakovník
[152]
Bubeník J. (ARÚ Praha); 1993 (16.VIII.-26.IX.); sondáž.
Poloha Na pískách, majitel ZD Přerubenice, budoucí stavba ropovodu.
70/B/1; ZM10 12·12-23; koor. 470:040.
Předstihový výzkum na b~í trase ropovodu Ingolstadt. Nevelká sondáž rozsáhlé lokality, zejména
železářského centra střední až mladší doby římské. Ve vrstvách a objektech též výskyt železitých
konkrecí· zdroj suroviny (?), jinak ojedinělě zlomky keramiky doby bronzové a starší až střední
doby hradištní.
KOMP A: O.BRONZOVÁ NEURČ. ?; akt. intruze; ~ 358; nál. keramika - zlomky (x).
B: O.ŘÍMSKÁ (střední až mladší); akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště; n.v. 358; obi. chata zahl.
(1), chata k~l. (1), dílna-hutnická-železo (1), pec-hutnická (1), jáma (11); nál. keramika zlomky (xxx); keramika - terra sig., zlomky (x); mazanice - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xxx);
bronz - 1 spona, 1 pinzeta, 1 terčík; sklo - 1 zlomek; železo - struska, ruda; uhlíky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.2-rs.3); akt. intruze; ~ 358; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 3174/93, 2807/93, 2965/93, 3282/93.
ULOŽ ARÚ Praha, 11/93.
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1302 PŘERUBENICE, okr.Rakovník
[704]
AKCE Venclová N. (ARÚ Praha); 1994 (10.-18.XI.); vertikální řez.
LOKO Rýha ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou, levý břeh levého přítoku Bakovského potoka, S od
obce Bdín.
PIAN 80/L/1; ZM10 12-12-23; koor. 462:042 475:054 485:054.
KOMP A: MLADŠí O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště rovinné; pian 81/L, 462:042 468:046;
n.v. 354-360; obj. chata zahl. (3), vrstva (1), jáma-hutnická (3); nál. mazanice - zlomky (x);
kosti zv. - zlomky (xx); keramika - zlomky; struska - železná (xx).
LIT. ARŮ Praha 1589/95, 7265/94.
ULOŽ ARŮ Praha, 161/94.
1303 PŘERUBENICE, okr.Rakovník
NZ [601]
AKCE Venclová N. (ARÚ Praha); 1995 (1.-15.11.); vertikální řez.
LOKO Levý břeh levého přítoku Bakovského potoka, S,od obce Bdín, J a JZ sousedství úseku zkoumaného v
r.1994.
PIAN X/-/1; ZM10 12-12·23; koor. viz komponenty.
POZN Rýha ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou a rýha pro signalizační kabel k ropovodu.
KOMP B: O.LATÉNSKÁ (la.b-d); akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště rovinné; pian 89/B, 481:033; ~
349; nál. keramika - zlomky (x); švartna - odpad výr. (x).
A: MLADŠí O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště rovinné; pian 88/L, 460:040462:042;
n.v. 355-356; obj. jáma (7), vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - (xx); struska železná (xx); paleobot.m. - (xx).
LIT. ARÚ Praha NZ 3188/95.
ULOi ARÚ Praha, 8/95.
1304 PŘESTAVLKY, okr. Benešov
[5271
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (11.IV.); vizuální pr~zkum.
LOKO Zaniklé městečko Od ranec pod hradem Stará Dubá.
PIAN 59/0/1; ZM10 13-31-22; koor. 196:008.
POZN Při revizi stavu podhradního městečka konstatován setrvalý stav bez rušivých zásahB. Pouze destrukce
nadzemních zdiv pOkračuje zrychleným tempem, zvláště v případě objektu západní brány.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.stol.- 1466); akt. sídlištní; areál město; ~ 278; obi. hradba, brána
(2), věž (1).
LIT. ARÚ Praha 1607/94.
1305 PŘESTAVLKY, okr.Benešov
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (28.V.); vizuální
LOKO Zaniklý sídlištní komplex Stará Dubá.

[241]
pr~zkum.
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PIAN 58/S/1; ZM10 13-31-22; koor. 183:003.
POZN Stav lokality je setrvalý, v opevnění podhradního městečka Odranec pokračují destrukce opevnění. V
areálu obléhacího tábora zarostlého mlázím bylo pozorováno několik zcela čerstvých bodových
narušení, ve vyházené hlíně se vyskytovaly hrudky mazanice.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.stol. - 1466); akt. Sídlištní-boj; areál město; ~ 333; obj. d~ zděný
(X), věž (X), val (x), příkop (X), kaple (1), brána (x), hradba (x), pal.post. (x)
LIT. ARÚ Praha 2464/94.
1306 PŘEŠTICE, okr.PLzeň·jih
[730]
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; orientační zjištění.
LOKO Havlíčkovo nám.
PIAN 37/L/2; ZM10 22-11-16; koor. 075:117 077:121.
POZN Při procházení již z poloviny zasypaných výkopO pro el.kabely a kanalizační přípojky na Havlíčkově
náměstí, byla v hromadách hlíny podél výkopu, před domy čp.269,270, kat.č.99 a 100, zjištěna velmi
silná koncentrace středověké keramiky.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 351; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 42/95.

illiiZ

ZČM Plzeň.

1307 PŘEŠTICE, okr.PLzeň-jih
[739]
AKCE Metlička M. (ZČM Plzeň); 1994; orientační zjištění.
LOKO Jungmannova ul.
PIAN 35/0/2; ZM10 22-11-16; koor. 052:111.
POZN Při ústí Jungmannovy ulice do náměstí jsme v profilu výkopu pro elektrické a kanalizační vedení
zjistili zahloubený pravěký objekt (obj.l) a severně od něj objekt ze 13.stol. (obj.2). Výkop byl
široký 80 cm a hluboký 80-90 cm, stěna výkopu se táhla podél JZ fronty d~ v Jungmannově ulici ve
vzdálenosti 50 cm od ní.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 354: obj. jáma (1); nál. keramika zlomky; mazanice - zlomky; kámen-ši - nástroje; kámen-dž - drtidlo.
S: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 354; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky; mazanice - zlomky; kosti zv. - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 51/95.
ULOŽ ZČM Plzeň, RP 94/18.
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PŘEŠTICE, okr.Plzeň-jih
Metlička M. (ZČM Plzeň);

[735]
1994;

orientační zjištění.

Pobřežní ul.
36/L/2; ZM10 22-11-16; koor. 078:112 086:118.
Při sledování výkopO pro elektrické a kanalizační vedení, které byly již z části zasypané, byla z
hromad hlíny podél výkopu sebrána vrcholně středověká keramika.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areáL sídliště rovinné; n.v. 350; nál. keramika - zlomky.
ARÚ Praha 43/95.
---------------

ZČM Plzeň.

PŘEZLETICE, okr.Praha-východ
Sýkorová I. (ARÚ Praha); 1994 (2.111.); orientační zjištění.
Ppč.90/2 a 90/3.
363/0/2; ZM10 12-24-09; koor. 386:067.
Stavba 10 nepodsklepených dvou a třípodlažních rodinných domO.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARÚ Praha 2496/96.
-----

[501]

PŘÍSRAM, o.Příbram I, okr.Příbram
NZ [103]
Kašpar V.,Sureš M. (Archaia); 1993 (24.V.-24.VI.); sondáž.
Nám. T.G.Masaryka v Příbrami čp.99, ppč.99-1.
96/P/1; ZM10 22-21-01; koor. 135:225 136:225 136:220 135:220.
Výzkum byl vyvolán zamýšlenou stavbou pobočky Agrobanky v Příbrami. Při bagrování základO měla být
celá parcela odtěžena. Výzkum probíhal v místě nepodsklepených částí čelní fronty demO a na celé
ploše dvora formou vícenásobné sondáže v místech, kde byly do podloží zahloubeny objekty (veškeré
situace nad podložím byly pouze recentního až subrecentnfho stáří). Ze zahloubených objektO byla
prozkoumána zaniktá pozdně středověká kovárna s kamennou zdí a pozOstatky dřevěné konstrukce krovu,
vrstva z prOběhu 15.-poč.16.stol., odpadní jáma z prOběhu l6.-poč.17.stol. s velkým množstvím
technické keramiky (kachlO), několik pozOstatkO systému kamenných kanalizací z prOběhu
la.-poč.19.stol., sekaná studna-cisterna do skalního podloží s nálezy 18.-l9.stol., zaniklá
parazitní zástavba dvora z 19.-20. stol., četné recentní a subrecentní stavební jámy a kamenná
studna.
KOMP S: NOVOVĚK 1 (16.- l.pol. 17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 502; ob;. jáma (1); nál.
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keramika - 493 zlomky; keram.tech. - 724 zlomk~ kachl~; železo - n~ž; železo - 16 hřebík~; železo 8 zlomk~; kosti zv. - 37 zlomk~; uhlíky - 4 zlomky; keram.stav. - 2 prejzy; keram.stav. - 5 cihel;
mazanice - 5 zlomk~.
C: NOVOVĚK (17.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 502; obj. cisterna (1), studna (1),
d~ zděný (1), jáma (7), souvrství (xx), výkop (xx); nál. keramika - 1542 zlomk~; keram.tech. 241 zlomk~ kachl~; kosti zv. - 155 zlomk~; železo - 72 zlomk~; bronz - 10 zlomk~; sklo - 38 zlomk~;
keram.stav. - 17 zlomk~; uhlíky - 25 zlomk~; keram.stav. - 4 prejzy; struska - 7 zlomk~; dřevo 16 zlomk~.
A: VS-NOVOVĚK (2.pol. 15.- poč. 17.stol.); akt. výrobní-sídlištní; ~ město; n.v. 502; obj.
dílna-kovářská-železo (1), vrstva (1); nál. keramika - 241 zlomk~; keram.tech. - 90 zl omku kachl~;
železo - 84 hřebík~; železo - 2 podkovy; železo - 2 nože; železo - 2 kování; železo - pásek;
železo - kroužek; železo - 3 obruče; železo - 26 zlomk~; bronz - 3 mince; bronz - 2 špendlíky;
bronz - knoflík; bronz - 4 zlomky; kosti zv. - 23 zlomk~; uhlíky - 30 zlomk~; dřevo - 12 zlomk~;
keram.stav. - cihla; keram.stav. - 3 zlomky; mazanice - 13 zlomk~; paleobot.m. - pecka.
LIT. ARÚ Praha NZ 730/94, NZ 731/94.
ULOZ Archaia, 3/93.
ZAPS Kašpar V.
PŘÍSRAM, okr.Příbram
[100]
Kašpar V. (Archaia); 1993 (18.X.); vizuá lní pruzkum.
Staveniště Okresního soudu naproti obchodnímu domu Skalka, J od náměstí.
97/0/2; ZM10 22-21-01; koor. 138:200.
Po ohlášení nálezu dutých prostor~ jsem navštívil staveniště Okresního soudu v Příbrami. Jednalo se
o sklepy parazitní zástavby z 19. a 20.století, které byly fotograficky dokumentovány. Žádné starší
situace nebyly stavbou narušeny. Plocha se nachází v mírné prohlubni, kde ~vodně protékal potok. Z
tohoto d~vodu lze archeologické situace očekávat pravděpodobně ve větší hloubce a překryté náplavy.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. neud.; obj. dUm zděný (3).
LIT. ARÚ Praha 727/94.·
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PŘÍBRAM, okr.Příbram

[233]

Smejtek L. (Archaia); 1994; vertikální řez.
Městská část Březové Hory. Hustá síf telefonních kabel~ v intravilánu.
23/P/2; ZM10 22-12-05; koor. 470:172 480:153 430:093 437:149.
Mělké výkopy převážně v chodnících a na okrajích komunikace.
~: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 510-540.
ARÚ Praha 2683/96.

1313 PŘIMDA, okr.Tachov
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (15.IX.); vizuální pruzkum,
LOKO Cca 1500-1900 m JZ od středu obce, na kraji lesa, S od silnice Přimda - Milíře.
PIAN 103/L/2; ZM10 21-21-01; koor. 060:021 043:013 021:005.
POZN Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvoz~ přerušené širokým pr~smykem, hloubka relikt~ v
od prOsmyku 0,5-1,5 m, jižně od pr~smyku 0,4-1 m. Předpokládána souvislost s prOběhem
tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 685-693; obj. cesta.
LIT. ARÚ Praha 1826/94, ZČM Plzeň 412/~

[032]

části severně

PŘIMDA, okr. Tachov
[255]
široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (15.IX.); vizuální pruzkum.
Cca 950'm ZJZ od středu obce, V od silnice Přimda - Orlov, S od vrcholu Na kopci (kóta 677).
102/L/2; ZM10 21-21-01; koor. 233:100 256:075.
Zaměřeny jednoduché větvené zbytky úvoz~, hloubka cca 1,6 m. Relikty jsou od SZ zasypávány
rozr~stající se obecní skládkou. V době pr~zkumu bylo místo zarostlé hustou vegetací, která se dále
k JV stávala neprostupnou. Předpokládána souvislost s prOběhem tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 664-682; obj. cesta.
LIT. ARÚ Praha 1828/94 , ZČM Plzeň 414/93.
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1315 PŘIMDA, okr. Tachov
[304]
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (15.IX.); vizuální pruzkum.
LOKO Při S okraji širokého pr~smyku, na svahu obráceném k Z, cca 450 m VSV od kóty 555 (rozcestí).
PIAN 20/L/2; ZM10 21-12-10; koor. 356:349 364:350.
~ Pr~zkumem zjištěny a částečně zaměřeny jednoduché větvené zbytky úvozu, hloubka nejjižnějšího ev
náčrtu označen A) 1,5-2 m, ostatních 0,5-0,8 m. Větší část reliktu zustala skryta v hustém mlázf.
Předpokládána souvislost s prUběhem tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 586-594; obj. cesta.
LIT. ARÚ Praha 1827/94 , ZČM Plzeň 413/93.
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1316 PŘIMDA, okr. Tachov
[055]
AKCE Široký R.,Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.VII.); povrchový sběr.
LOKO Vrch Přimda (kóty 838 a 848) SZ od obce.
PIAN 109/L/2: ZM10 21'21·01: koor. 090:173 104:209.
POZN Při průzkumu celého vrchu nebyly nalezeny žádné stopy po opevnění hradiště zmiňovaného R.Turkem
(1979,s.3). Jím zmiňovaný relikt souběžný s dnešní přístupovou cestou ke hradu je ve skutečnosti
úvozová cesta, puvodní přístupová komunikace. Celá vrcholová partie vrchu je poseta skalními suky,
což prakticky vylučuje intenzívní osídlení.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?: akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 838,848; obi. cesta.
h!I Turek R. 1979, 3 (Stavební ráz středověkých hradu na Tachovsku, Sborník M Tachov 5); ARŮ Praha
3912/93, ZČM Plzeň 419/93.
ZAPS Široký R.
PŘIMDA, okr. Tachov
[919]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (27.VI.); vizuální průzkum.
Hrad Přimda.
11/B/1; ZM10 21'21-01: koor. 090:173.
V areálu hradu navštíveného na základě požadavku PŮ Plzeň, nebyla patrna žádná narušení. Technický
stav donjonu je kritický a nepochybně bezprostředně hrozí další destrukce zdiva. Oproti stavu v době
výzkumu v r. 1973 byla vybourána zazdívka portálu do prostory v síle zdiva v průchodu z přístavku do
vlastního donjonu v úrovni 1.patra. Nároží věže bylo v důsledku zmíněné prostory destruováno již
nejspíše koncem středověku či v ranném novověku, takže původní románská dispozice je dochována pouze
částečně a autenticita některých kvádru může být předmětem diskuse. Dochována je část portálu,
vnitřní stěna a výběh stěny zadní, prostor kryje mohutná žulová deska neznámého stáří. Není zcela
jasná ani interpretace, dochovaný stav příliš neodpovídá předpokládanému schodišti. Celé zběžně
dokumentované situaci hrozí bezprostřednf destrukce.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK (12.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 838; obj. věž (1), věž (X),
brána (x), dům zděný (x), hradba (x), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 3221/95.

1317
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1318
AKCE
LOKO
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POZN
KOMP
LIT.

PŘÍSEČNÁ, okr.Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov): 1995 (I.); vertikální řez.
S od silnice Český Krumlov - České Budějovice.
75/0/2: ZM10 32-23-05; koor. 489:086.
Dozor výkopu pro kanalizaci.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 528.
ARŮ Praha 1087/96, M Český Krumlov 72/95.

[815]

1319 PSINICE, o.Libáň, okr.JiČín
[009]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (4.III.-18.V.); orientační zjištění.
LOKO Vodovod Libáň (od hřbitova) - Psinice (po JV okraj obce) podél silnice. Maximální hloubka 140-150
cm.
PIAN 14/L/2; ZM10 13-12-09; koor. 172:525 170:425 174:380 173:355 138:294.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 218-240.
LIT. ARŮ Praha 1873/95.
-1320
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

PŠOV, okr.Louny
[740]
Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1990 (23.V.); povrchový sběr.
Poloha 1. V úpatí vrchu Rubín.
242/0/3; ZM10 12-11-17; koor. 440:080.
Dne 23.5.1990 byla společně s J.Bubeníkem, Z.Smržem a P.Medunou prováděna obhlídka katastru obce
Pšova. V poloze 1, známé již z dřívějších sběru a záchranných akcí, byly odebrány vzorky pravěké a
hradištní keramiky.
KOMP A: PRAVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 324; nál. keramika - zlomky (xx).
B: HRADiŠTN Í OBD.: akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 324; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1574/95.
ULOi ŮAPPSZČ Most, př.č. 36/90.
1321
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

PYŠELY, okr. Praha-východ
[800]
Sruská Z. (M Pyšely); 1992-1993; orientační zjištění.
Sběr podle vykopaných rýh kanalizace a vodovodu v zahradě J od zámku a S od kostela.
73/L/2; ZM10 13-31-21; koor. 136:012 145:016 148:022.
Nalezeny 2 neurčené zděné stavby.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 358-372; nál. keramika - zlomky (xxx);
keramika - 30 kachlů; železo - zlomky (xx); bronz - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 1 (1500 - 1600); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 358-372; nál. sklo - přes 650
zlomků; železo - zlomky (x); bronz - zlomky (x); keramika - 350 kachlů.
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C: DATACE

NEURČENA;

n.v. neud.; obj. zdivo.

hl! Hazlbauer Z., Vítanovský M. 1994, 35-44 (MaVP 32); Hazlbauer Z. 1993 (Pyšelský zpravodaj
č.2,8,9, 11, 12); Hazlbauer Z. 1994 (Pyšelský zpravodaj
ULOŽ M pyšely.
ZAPS Hazlbauer Z.

č.1

až 4);

ARŮ

Praha 1164/95.

1322
AKCE
LOKO
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PYŠNÁ, o.Vysoká Pec, okr. Chomutov
[603]
Černá E. (ŮAPPSZČ Most); 1992; vizuální pruzkum/povrchový sběr.
S od obce.
129/0/3; ZM10 02-33-02; koor. 402:317.
V jarním období letošního roku byla provedena rekognoskace krajiny v prostoru mezi Malým Hájem a
Jirkovem. Severně od obce, v blízkosti relikt~ středověké komunikace na skrývkách zjištěny
rozptýlené zLomky keramiky vrchoLně středověké a novověké.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. komunikace; n.v. 710; obj. cesta.
B: VS-NOVOVĚK; n.v. 710; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1575/95.
ULOi ŮAPPSZČ Most.
1323
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LOKO
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PYŠNÁ, o.Vysoká Pec, okr.Chomutov
[613]
Černá E. (ŮAPPSZČ Most); 1992; vizuální pr6zkum/povrchový sběr.
S od obce.
128/0/3; ZM10 02-33-02; koor. 387:322.
V jarním období letošního roku byla prováděna rekognoskace krajiny v prostoru mezi Malým Hájem a
Jirkovem, severně od obce, v blízkosti relikt~ středověké komunikace na skrývkách zjištěny volně
rozptýlené zlomky keramiky vrcholně středověké a novověké.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. komunikace; n.v. 680; obj. cesta.
8: VS-NOVOVĚK; n.v. 680; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1575/95.
ULOi ÚAPPSZČ Most.
1324
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RABÍ, okr.KLatovy
[841]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VI.); vizuální pruzkum.
Státní hrad Rabí.
2/8/1; ZM10 22-31-15; koor. 183:239.
Stav hradu je setrvaLý, rekonstrukční práce v současné době neprobíhají. Prvou etapou povrchového
pr~zkumu velké věže bylo zjištěno, že její spodní tři úrovně jsou výrazně starší, než se doposud
předpokládalo (minimáLně románské), a že věž do dnešní podoby prodělala složitý stavební vývoj. Nad
přízemím obsahovaLa ~vodní stavba vstupní etáž s portálem v jiném místě, než je dnešní. Hlavní
úroveň (2.patro) osvětlovalo 8 románských okének. Zjištěná prvá fáze věže je mimořádně závažným
příspěvkem ke studiu počátk~ české hradní architektury a vyžádá si detailní zaměření a zhodnocení.
Měřické práce provedeny ještě v tomto roce.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK (12. ? -17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 520: obj. věž (x), palác
(x), brána (x), hradba (x), příkop (x), val (x), kaple (x), m.zpracov. (x), cisterna (x), studna
(1), bašta (x), d~ zděný (x).
LIT. ARŮ Praha 2966/95.
1325
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-LIT.

RA8ŠTEJN NAD STŘELOU, okr.PLzeň-sever
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (3.VIII.); identifikace lokality.
Hrad Rabštejn.
9/B/1; ZM10 11-24-25; koor. 276:016.
A: VS-NOVOVĚK (14.-18.stol.); akt. sídlištní: areál hrad; n.v. 470; obj.
příkop (x), d~ zděný (x).
-ARŮ Praha 3558/95.

[205]

věž

(1), hradba (x),

RABŠTEJN NAD STŘELOU, okr.PLzeň-sever
[201]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (3.VIII.); identifikace lokality.
Zříceniny hradu předsunutého před hrad v Rabštejně, snad hradu Sychrova.
10/8/1; ZM10 11-24-25; koor. 261:014.
A: VS-NOVOVĚK (14.- poč~stol.): akt. sídlištní; areál hrad; ~ 480; obj. věž (1), d~ zděný
(1), hradba (x), příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 3557/95.

1326
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

1327
AKCE
LOKO
PIAN

RÁBY, okr.Pardubice
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993; identifikace lokality.
Hrad Kunětická Hora.
29/8/1; ZM10 13-24-23: koor. 140:351.

[820]
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KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 300.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 300.
LIT. ARÚ Praha 1964/93.
1328
AKCE
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RAČí,

o.Horní Vltavice, okr.Prachatice

[234]

Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1994 (15.VII.); vizuální průzkum.

Hora Obrovec, kóta 1146. 1,6 km Z od železniční stanice v Kubově Huti.
13/0/3; ZM10 32·12·02; koor. 174:022.
V rámci terénního průzkumu vimperské větve Zlaté stezky ověřena informace o údajném výskytu
laténského hradiště v místě výše uvedené lokality. Nezjištěno nic, co by tuto domněnku potvrzovalo.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 1146.
LIT Beneš A. 1979, 54-55 (Vimperk - město pod Boubínem); ARÚ Praha 1880/96.
1329
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RAČiNĚVES, okr.Litoměřice
Křivánek R.,Kotyza o. (ARŮ

1330
AKCE
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KOMP
LIT.

RADČICE, okr.PLzeň-město
Nováček K. (ZČM PLzeň); 1995

[727]
Praha,M Litoměřice); 1993 (16.VI.); geofyzikální průzkum.
Pískovna a její předpolí V od obce.
70/0/2; ZM10 12-21-04; koor. 363:215.
Magnetometrické měření gradiometrem FM-36 na dvou plochách 5x15 m (skrytá plocha pískovny a plocha
pole podél její hrany 2 m od plochy první). Cílem detailního měření v síti 0,5xO,5 m bylo vymezit
silně narušený a odtěžený objekt a vyšetřit možné pokračování objektů mimo skrytou plochu. Výsledky
magnetometrie zaznamenaly několik anomálií X až 10 nT, které představovaly na skryté ploše patrně
objekty. Podobné anomálie v klidnějším charakteru magnetického pole mimo skrývku budou představovat
projevy objektů antropogenního původu také a Lze je očekávat i v širším okoLí severně a východně
pískovny. Pro tuto ideu hovoří i veLice výrazné porostové příznaky na zrajícím obiLí viditelné i ze
zemského povrchu.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídLištní; areáL sídLiště; n.v. 224; obj. jáma (x).
LIT. ARÚ Praha 4396/94.
ZAPS Křivánek R.

ULOž
1331
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.
ZAPS

(V.); povrchový sběr/vertikální řez.
HLavní siLnice, 5 m JV od křižovatky s uL. Prašnou, V část vsi.
105/B/1; ZM10 12-33-16; koor. 028:332 . .
Sběr keramiky na hromadách rýhy pro teLefonní kabeL.
A: PRAVĚK; n.v. 317; nál. keramika - zLomky.
ARÚ Praha 4471/96, ZČM Plzeň NZ 386/95.
ZČM PLzeň.

RADČICE, okr.PLzeň-město
Nováček K.,Braun P. (ZČM PLzeň);

[003]
1995 (22.V.); sondáž.

UL. Ke Kyjovu, před čp.88.
104/B/l; ZM10 12-33-16; koor. 007:337.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. pohřební; areáL samostatný;
ARÚ Praha 4470/96, ZČM PL zeň NZ 386/95.
Nováček K.

~

316.

RAD Č ICE, okr_Strakonice
VencL S.,M ichálek J. (ARŮ Praha); 1994 (5.IX.); povrchový sběr.
Radčický vrch, spočinek na JZ svahu.
98/0/3; ZM10 22-43-03; koor. 321:072.
Povrchový nález několika set artefaktů štípané industrie na trase budované siLnice.
A: POZDNÍ PALEOLIT; akt. sídLištní; areáL sídLiště; ~ 434; náL. kámen-ši - rohovec (xxx).
ARÚ Praha 4978/94.
ULOž M Strakonice.
ZAPS VencL S.

1332
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LIT.

[946]

1333 RADECHOV, o.Radonice, okr.Chomutov
[829]
E. (ŮAPPSZČ Most); 1989 (20.111 .); povrchový sběr.
LOKO PoLoha 1. U S okraje vsi.
PIAN 15/0/2; ZM10 11-22-15; koor. 147:088.
POZN Kontrola naleziště zjištěného sběry v r.1987 (viz čj.314/87). I tentokrát byL získán pouze maLý
soubor atypické keramiky pravěké a hradištní, který neumožniL zpřesnění datování.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areáL sídLiště; ~ 334; náL. keramika - zLomky.
B: HRADiŠTN Í OBD.; akt. sídLištní; areáL sídliště; ~ 334; náL. keramika - zLomky.
LIT. ARÚ Praha 1576/95.
ULOž ÚAPPSZČ Most, př.č. 33/89.
~ Černá
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1334
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RADĚTICE, okr.Přibram
Nováček K. (ZČM Plzeň):

[048]
1993 (21.111.)i povrchový sběr.
Pole na Z svahu údolí Radětického potoka, 400·700 m JJZ od středu návsi v Raděticích.
94/P/2: ZM10 22'21·07; koor. 120:018 139:014 145:-28 120:-26.
V rámci systematického pr6zkumu sídelní buňky Radětice-Stěžov proveden sběr na poli. Nalezeno 7 kus~
metalurgické strusky dvou typ~ (těžká, pórovitá "Laufschlacke", tmavě šedá, pravděpodobně s velkým
obsahem oxidu železitého a kompaktní, silikózní struska, zabarvená do smolnatě černého odstínu či
tmavomodře), 7 zlomk~ keramiky hradištní či 13.století, dalších 13 atypických zlomk~ obdobného
charakteru (2 zlomky tuhové), 2 fragmenty mazanice a 6 zlomkB keramiky 15.století a mladší. Nálezy
byly rovnoměrně rozptýleny po ploše s náznakem mírné kumulace směrem k severnímu okraji pole.
KOMP A: PRAVĚK 1i n.v. 506-524; nál. struska.
B: VRCHoLNÝ STŘEDOVĚK 1;"n.v. 506-524; nál. keramika 26 zlomk~i mazanice.
C: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; n.v. 506-524i nál. keramika - 6 zlomk~.
LIT. ARŮ Praha 1331/93.
--ULOž Perspektivně M Příbram.
RADĚTICE, okr. Tábor
Beneš Jiří (České Budějovice)i 1993 (14.1.); povrchový sběr.
S od obce, traf Za vechcí, J od lesa Soudný, S od rybníčku, Vod silnice z obce do Bernartic.
40/0/2: ZM10 22-42-02; koor. 329:053.
A: STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištníi areál sídliště; n.v. 407: nál. keramika - zlomky (x).
D: MLADŠí O.BRONZOVÁ; akt. sídlištníi areál sídliště: ~ 407; nál. keramika - zlomky (x).
B: O.LATÉNSKÁ O: akt. sídlištníi areál sídliště; n.v. 407i nál. keramika - zlomky (x).
C: PRAVĚK i akt. sídlištní: areál sídlištěi n.v. 407; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 7693/94.
----ULOž JČM České Budějovice, A 24846.
ZAPS Mil itký J.

[123]

1336
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[22n

1335
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RADIM, okr.Kol in
Sedláček Z. (M Kolín): 1994 (II.-VII.): orientační zjištění.
1 km JV od obce Radim, při V straně silnice Radim - Plaňany (V dolích), skrývka pro skládku.
118/P/1; ZM10 13-14-21; koor. 161:178 181:176 178:163 194:167204:147 194:146 193:131 186:129
172:135 180:142 162:143.-Pr~zkum a archeologický dozor při rozšiřování plochy stávající skládky u Radimi.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 220-250.
ARŮ Praha 6720/94.
-Valentová J.

1337 RADONICE, o.Milavče, okr.Domažlice
AKCE Břicháček P. (JČM České Budějovice)i 1993: povrchový sběr.
LOKO Ploché návrší JV od obce, profaté železniční tratí.
PIAN 46/0/2; ZM10 21-24-11; koor. 117:336.
POZN Materiál získán sběrem po hluboké orbě.
KOMP A: PRAVĚK: akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 442i obj. vrstva (x): nál. keramika
zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 968/95, ARŮ Plzeň 303/93.

[241]

ULoi

ZČM Plzeň.

1338
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-LIT.

RADONICE,

o.Milavče,

[251]

Břicháček

P.

ULoi

okr.Domažlice

(JČM České Budějovice)i

1993i vertikální

řez.

V obci před čp.4.
47/0/2; ZM10 21-24-11: koor. 074:351.
Souvrství profaté rýhou vodovodu.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.-12.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinnéi ~ 397i obj. vrstva
(x); nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 968/95, ARŮ Plzeň 361/93.
ZČM Plzeň.
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RADONICE, okr.Praha-východ
[820]
Kostka H.,Turek J. (MM praha,ARŮ Praha)i 1993-1994; orientační zjištění/vertikální řez.
Farma v polích u Vinoře, vedle polní cesty tvořící hranici katastr~, ppe.206.
212/P/1i ZH10 12-24-15; koor. 011:331 017:336 016:327.
Stavba farmy, stojící osamoceně v polích, hned vedle polní cesty vedoucf z Vinoře na východ, směrem
k Radonicím. Ve výkopech pro základy zjištěny pravěké objekty, stavbou urychleně zničené. Místo
přiléhá od severu k hranici Prahy 9 a katastru Radonic.
KOMP A: ŠTÍTARSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinnéi ~ 252i obi. jáma (5)i nál. keramika zlomky (xx); kosti zv.
264

LIT. ARÚ Praha 556/94, 1815/95.
ZAPS Kostka M.
RADONICE NAD OHŘÍ, o.Peruc, okr. Louny
[917]
R.,Meduna P. (ARÚ Praha,ÚAPPSZČ Most); 1995 (25.-26.1.); geofyzikální pr~zkum.
SZ a SV obvodní zdi kostela v centru obce.
X/-/1; ZM10 12-12-05; koor. viz komponenty.
V rámci rozsáhlého pokládání nového vodovodu po celém intravilánu obce byl P.Medunou prováděn
archeologický výzkum. V rýhách kolem pahorku kostela byl zachycen široký objekt, pravděpodobně
příkop. Magnetometrický pr~zkum byl uskutečněn na dvou plochách 12x8 m a 15x20 m v síti 0,5xO,5 m.
Pro přítomnost elektrického vedení, obvodového zdiva ohrazeného kostela a asfaltové komunikace, byla
rozlišitelnost anomálií slabších možná pouze na části měřených ploch. Přesto na obou měřených
plochách byla vnější hrana mohutného příkopu identifikována. Její pr~běh byl později ověřen další
sondáží mimo plochu geofyzikálního měření, ta potvrdila předpoklad opevněného sídliště na místě
dnešního uměle upraveného pahorku novorománského kostela.
KOMP A: HRAOIŠTNÍ OBO.; akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; pian 78/B, 008:310; ~ 173; obj.
příkop (1).
B: HRAOIŠTNÍ OBO.; akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; pian 79/B, 013:309; ~ .172; obi.
příkop (1).
LIT. ARÚ Praha 2578/95.
ZAPS Křivánek R.
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Křivánek
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RAOOVESICE, o.Hrobčice, okr.Teplice
NZ [415]
Koutecký O. (ARÚ Most); 1978-1980; plošný odkryv.
TYLOM ve vsi.
202/B/1; ZM10 02-34-03; koor. 329:252.
Ookončení výzkumu pohřebiště (výzkum probíhal v letech 1974-1980). Nejprve byla rozšířena plocha
580x580 cm, kde v hloubce 10-30 cm byl opět odkryt kamenný zával s nesouvislou vrstvou kamení. Po
jejím zajištění se podařilo objevit na 7 místech z roku 1978 keramiku, z toho na 3 místech spálené
kosti a v roce 1980 na 6 místech keramiku, z toho na 4 místech spálené kosti. Cílem výzkumu bylo
ověřit, zdali nejde o podobnou situaci jako při výzkumu v Břežánkách 1973-1974, kde pod kamenným
závalem byly odkryty bylanské žárové hroby. Výzkum předpoklady potvrdil.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 315; obj. hrob-žárový (x); nál. keramika zlomky (xx); bronz; kosti lid.
B: POZONÍ O.HALŠTATSKÁ; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 315; obj. hrob-žárový (x); nál.
keramika - zlomky (x); bronz; železo; kosti lid.
LIT. ARÚ Praha NZ 2098/93, ARÚ Most NZ 372/93.
UlOZ ÚAPPSZČ Most, 83/78-1-14, 116/80, 9/79-1-8, 71/80-1-19.
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RAOOVESICE, o.Hrobčice,·okr.Teplice
NZ [803]
Muška J. (M Teplice); 1980-1982; plošný odkryv.
"U silnice do Kostomlat".
209/0/2; ZM10 02-34-03; koor. 415:250.
Naleziště se nachází na vrstevnicích 310-320 m na mírném jižním svafiu, cca 1100-1200 m na VSV od
středu bývalé obce Radovesice. 150 m na jih od středu naleziště protéká bezejmenný potok a 100 m na
východ podél naleziště protéká drobná svahová vodoteč. V prostoru SVod obce v úhlu silnic do Hetova
a do Kostomlat v dubnu 1980 se narazilo na čerstvě provedenou skrývku. Ve východní části polohy
zmíněné skrývky byly porušeny pravěké objekty. Následoval záchranný výzkum, který pokračoval i v
dalších 2 sezónách (v r.1981 a 1982). Kromě 8 jam bez nález~ byly ostatní objekty datovány od
pravěku do novověku.
KOMP C: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní-pohřební-intruze; areál sídliště; ~ 317; obi. jáma (xxx),
hrob-kostrový-sídl.kontext (1); nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky; mazanice - zlomky;
keramika - závaží; kámen-ši - pazourek, porcelanit; kámen-bn; kámen - pískovec, křemenec; kosti
lid.
D: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní-pohřební-intruze; areál sídliště; ~ 317; obj. jáma (11),
hrob-kostrový-sídl.kontext (1); nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky; mazanice - zlomky;
mušle; kámen-ši - pazourek, porcelanit; keramika - závaží; kámen.
B: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště; n.v. 317; obj. jáma (xx); nál. keramika zlomky; kosti zv. - zlomky; mazanice - zlomky; kámen; kámen-ši - křemenec.
E: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 317; obj. hrob-kostrový (13); nál.
keramika - zlomky; kosti lid.; kosti zv. - zlomky; jantar - korálek; kámen-ši - pazourek.
F: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště; ~ 317; obj. jáma (x); nál. keramika zlomky.
G: KNOVÍZSKÁ K. ?; akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště; ~ 317: obj. jáma (1); nál. keramika zlomky; kosti zv. - zlomky; struska - struska s vápencem.
H: O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 317; obj. jáma (x); nál. keramika - zlomky;
kosti zv. - zlomky; mazanice - zlomky.
I: D.HALŠTATSKÁ-D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 317; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky; mazanice - zlomky.
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J: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní-výrobní; areál sídliště; n.v. 317; obi. jáma (8); nál. keramika zlomky; kosti zv. - zlomky; mazanice - zlomky; struska - železná struska.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 317; obi. jáma (4); nál. keramika - zlomky;
mazanice - zlomky; kosti zv. - zlomky.
K: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 317; obj. jáma (x); nál. keramika - zlomky.
L: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 317; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky; kosti
zv. - zlomky; mazanice - zlomky.
H: DATACE NEURČENA; n.v. 317; obj. jáma (8).
blI Budínský P. 1984, 109 (Výzkumy v Čechách 1980-81); ARŮ Praha NZ 5392/94.
ULOŽ H Teplice - zámek Bílina, př.č. 36-79/80, B 87-113/80, B 83-87/81, B 242-249/82.
ZAPS Brnič Ž.
1343
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP

RAKOVNÍK, okr.Rakovník
[104]
Ježek M. (ARÚ Praha); 1994 (III.); sondáž.
Dvur muzea, čp.1, východně od náměstí.
70/B/1; ZM10 12-14-17; koor. 102:283.
Sondou na dvorku muzea zJištěny doklady osídlení od poloviny 13.století. Mladší vrstvy zřejmě
zničeny při úpravách terénu.v 17.století.
A: VS-NOVOVĚK (13.-17.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 318; obi. vrstva, dláždění; nál.
keramika - zlomky (x).
blI Ježek M. 1995, 141-146 (K prvotní poloze Rakovníka, AH 20); ARŮ Praha 3800/94, 7487/94.
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RAKOVNÍK, okr.Rakovník
[840]
Ježek M. (ARÚ Praha); 1994; sondáž.
Kostel sv.Jiljí.
73/8/1; ZM10 12-14-16; koor. 408:345.
Okolí apsidy kostela sv.Jiljí bylo zkoumáno ve 4 sondách. Nejstarší keramický materiál pochází z
2.pol.14.stol. a byl nalezen ve výplni hrobU. Stavební horizont ležel přímo na podloží. Na tento
horizont nasedala mohutná vrstva s keramikou 1S.-17.stol. Výzkum zpochybnil oprávněnost tradiční
datace vzniku kostela.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (2.pol. 14.- 17.stol.); ~ neud.; obj. vrstva (1), hrob (x); nál. keramika - zlomky;
malta - zlomky.
blI Ježek M. 1995 (AH 20); ARŮ Praha 7488/94.
ZAPS Brnič Ž.
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RAKOVNÍK, okr.Rakovník
Ježek M. (ARÚ Praha); 1994 (IV.-XII.); sondáž.
Masná ul., čpp.113, 176, 177.
79/8/1; ZM10 12-14-17; koor. 087:301.
Zadní trakty středověkých parcel, doklady využití od 2.poloviny 14.století.
A: VS- NOVOVĚK (vs.2-no); akt. sídlištní; areál město; n.v. 324; nál. keramika - zlomky (x);
mazanice.
LIT. ARŮ Praha 5983/96.
ULOi ARŮ Praha.

[437]
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RAKOVNÍK, okr.Rakovník
Ježek M. (ARÚ Praha); 1994 (5.1.); náhodný nález při terénním zásahu.
Ul. U hluboké studny čp.138/1.
71/0/2; ZM10 12-14-17; koor. 081:308.
Při hloubení základu novostavby nalezeny keramické zlomky.
A: NOVOVĚK (17.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 328; nál. keramika - zlomky (x).
ARŮ Praha 83/94.
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RAKOVNÍK, okr.Rakovník
[219]
Ježek M. (ARÚ Praha); 1994 (5.1.); náhodný nález při terénním zásahu.
Vysoká ul. čp.82.
69/8/1; ZM10 12-14-17; koor. 057:303.
Při výkopu pro plynovou přípojku k monti-buňkám byly nalezeny keramické zlomky, patrně z navážky.
A: VS- NOVOVEK (1S.-17.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; n.v. 319; nál. keramika - 17
zlomku nádob; mazanice; kámen; struska.
LIT. ARŮ Praha 83/94.
ULOi ARŮ Praha.
1348 RAKOVNÍK, ok r.Rakovník
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1995; identifikace lokality.
LOKO čtyřúhelníkové valy (Viereckschanze) Kokrdov Z od silnice Rakovník - Líšany, S od Rakovníka.
2M

[331]

PIAN 75/0/1; ZM10 12-14-12; koor. 029:079.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ; areál samostatný: ~ 360; obj. val (x).
B: VRCHoLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. boj; areál vojenský tábor; ~ 360.
LIT. ARÚ Praha 946/95, NZ 1906/75.
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RAKOVNÍK, okr.Rakovník
[337]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (20.V.); vizuálnf prBzkum.
Poloha U kamenné panny. Smírčí kříž v Z sousedstvf silnice Rakovník - Lfšany, u odbočky na Kokrdov.
74/0/2; ZM10 12-14-12; koor. 098:063.
Smírč; kříž s poškozeným povrchem s okrouhlou svrchnf částí, místní tradicí zvaný Kamenná panna.
Čelnf strana je nově poškozena, reliéf nečitelný (nejspíše šlo o hrubý kříž). Materiálem je nejspfše
hrubý pískovec. Byla provedena fotodokumentace.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ?; n.v. 329; nál. kámen - smírčí kříž.
LIT. ARŮ Praha 890/95.
--RAŠOVICE, okr.Litoměřice
NZ [055]
Gabriel F. (PÚ Ústí nad Labem); 1986-1991; sondáž.
Hrad Helfenburk, "Hrádek".
9/B/1; ZM10 02-42-21; koor. 462:238.
Výzkum sondáží při opravě a konzervaci zdiva, úpravě prostoru u studny, řešení mostu a při úpravě
terénu pro zpřístupnění hospodářského traktu. Hrad situován na ostrožně západně od Rašovic nad
Ptačím dolem.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 320; obj. studna (1), zdivo, cesta (1),
souvrství, sklep, dBm zděný, žlab, jáma, ohniště (?); nál. keramika - zlomky (x); kov - 1 mince;
kámen-stav.; mazanice; malta.
LIT. ARÚ Praha NZ 587/93.
ULOŽ M Litoměřice, 30000-32024.
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RATAJE NAD SÁZAVOU, okr.Kutná Hora
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993; identifikace lokality.
Hrad Pirkenštejn v městečku.
24/B/1; ZM10 13-33-10; koor. 213:367.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 330.
B: NOVOVĚK; akt. sídl ištní; areál hrad; n.v. 330.
ARŮ Praha 839/93.

[837]
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RATAJE NAD SÁZAVOU, okr.Kutná Hora
[346]
Bubeník J. (ARŮ Praha); 1993 (28.VII.); orientační zjištění.
Stavba septiku pod SZ nárožím Z křídla zámku.
23/L/2; ZM10 13-33-05; koor. 231:002 236:002.
Dohled na stavbě. Zčásti již zasypaný výkop pro septik a kanalizaci na svahu pod zámkem. Surové
vrstvy s kameny, maltovinou, střešní krytinou, novověkou keramikou, sklem, zvířecími kostmi.
Nesbíráno.
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál zámek; ~ 360-363; obi. destrukce.
LIT. ARŮ Praha 3175/93, 2379/93.
ULOŽ ARŮ Praha.
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RATAJE NAD SÁZAVOU, okr.Kutná Hora
[834]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VIII.); vizuální prBzkum/stavebně historický prBzkum.
Hrad přestavěný na záme~ . v čele stejnojmenného městečka.
16/0/1; ZM10 13-33-10; koor. 256:378.
Stav lokality je setrvalý, nepříliš dobrý, část zadního mostu je propadlá. Žádné probfhajfcf práce
či zásahy do terénní situace nebyly registrovány.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 373; obj. palác (x), příkop (x),
most (2), d~ zděný (x).
LIT. ARŮ Praha 3877/95.
RATBOŘ. okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1994 (27.V., 4.VII.); vertikální řez/sondáž.
Údolí Kořenické~o potoka SV od obce, pod bývalým cukrovarem.
200/L/1; ZM10 13-32-08; koor. 257:005 270:009 274:013 277:015 277:017.
Archeologický dohled při stavbě čističky odpadních vod a příslušné vodovodnf
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 280-290.
~ ARŮ Praha 6724/94.
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1355 ROKYCANY, okr.Rokycany
[546]
AKCE Kašpar V. (Archaia); 1994; orientační zjištění/síf vertikálních řez~.
LOKO JV část města, ul. Knihy, Sladovnická a část města směrem k náměstí S a Z od těchto ulic.
~ 99/L/2; ZM10 12-33-20; koor. 055:069 051:060 060:055 064:061.
POZN Záchranný výzkum v trase výkop~ pro kabelovou televizi. Rekognoskace výkop~ v ulicích Knihy a
Sladovnické nezachytila žádné archeologické"situace, ale pouze recentní zvrstvení a parkové úpravy.
Mezi panelovými domy severně od ulice Knihy byla ve dně výkopu zachycena patrně pozdně gotická až
novověká valounová dlažba. V místě vyústění Sladovnické ulice na Malé náměstí byla pří překopu
vozovky Sladovnické ulice zachycena stratigrafie obsahující nálezy 13.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; pian 101/B, 063:059; ~
364; obj. souvrství (x); nál. keramika - zlomky (xx).
B: VS-NOVOVĚK; akt. komunikace; areál město; pian 100/L, 051:060 058:064; n.v. 363; obj. dláždění;
nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 2689/96.
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ROKYCANY, okr. Rokycany
NZ [225]
Kašpar V. (Archaia); 1994; sondáž.
Malé nám., stavební číslo 113, rohová parcela na rohu Malého náměstí a Sladovnické ulice.
98/0/2; ZM10 12-33-20; koor. 064:061.
Kompletní výzkum rohové městké parcely před výstavbou nové pobočky České spořitelny. Celá plocha
byla prozkoumána sítí jednotlivých sond, které poté vytypovaly plochy určené k plošnému výzkumu.
Výzkumem nebylo zachyceno osídlení starší 13.stol., které by mohlo souviset s biskupským dvorcem
zmiňovaným již ve 12.stol. Výrazně se projevuje osídlení 13.stol., v minimálně 2 horizontech
(pravoúhlý zahloubený dům, ploty, jámy, komunikační úrovně). 14.-1.pol.15.stol. jsou zastoupeny na
zkoumané ploše nevelkým souborem nález~ z 1.pol.15.stol. z interiéru shořelého objektu dřevěné
konstrukce a z vrstev přiléhajích k mohutné kamenné zdi kopírující uliční čáru Sladovnické ulice v
minimální délce 12 m. Domněnka, že by se mohlo jednat o starší fázi městského opevnění však bude
nutno vyřešit až dalšími výzkumy. V pr6běhu 16.stol. dochází k výstavbě minimálně čtyřprostorového
rozsáhlého domu s kamennou podezdívkou a hrázděnou konstrukcí ve svrchních partiích, jehož 2
místnosti byly podsklepeny. Dům, jehož čelní fronty do Malého náměstí i Sladovnické ulice ustupují o
5 m oproti dnešnímu stavu, zaniká mocným požárem okolo pol.17.stol. Tuto událost lze patrně spojit s
vypálením města Švédy v r.1639. Patrně ještě v pr~běhu 17.stol. je postaven další kamenný dům s
třídílným loubím otevřeným směrem do Sladovnické ulice a částečně i na Malé nám., který víceméně
dodržuje dispozici staršího kamenného domu. Až v pr~běhu 19.stol. se uzavírá vývoj rohové parcely
vybudováním mohutné a téměř z 1/3 podsktepené budovy rychty. Její dispozice se již posouvá na
hranici dnešního Malého náměstí a Sladovnické ulice. Tato fakta společně s doloženou exístencí
starší kamenné zástavby v severní části dnešního Malého náměstí patrně svědčí o jeho mladším datu
vzniku, než se p6vodně předpokládalo.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (13.stol.- 1.horizont); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; n.v.
- - neud.; obj. souvrství (xxx), chata zahl. (x), jáma (xx), ohrazení (xx); nál. keramika - zlomk-y(xxx); kosti zv. - zlomky (xxx); železo - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (13.stol.- 2.horizont); akt. sídlištní; areál předlokační aglomerace; ~
neud.; obj. souvrství (xx), já~a (xx), ohrazení (xx); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. zlomky (xxx); železo - zlomky (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. chata (1), hradba (1); nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
D: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.: obj. dům zděný (1), sklep (2); nál. keramika
- zlomky (xxx), kachle (xxx); kostí zv. - zlomky (xxx).
E: NOVOVĚK 2 (17.-18.stol.): akt. sídlištní: areál město: n.v. neud.: obj. dům zděný (1): nál.
keramika - zlomky (xx): kosti zv. - zlomky (xx).
F: NOVOVĚK 2 (19.stol.): akt. sídlištní; areál město; ~ neud.: obj. dům zděný (1).
~ ARÚ Praha NZ 2690/96.
1357 ROZKOŠ, okr.Pelhřimov
NZ [328]
Durdík T.,Černý J.,Dragoun B. (ARŮ Praha,M Rychnov n.K.): 1994 (VII.-IX.): sondáž.
LOKO Hrad Orlík u Humpolce. Zříceniny.
PIAN 9/B/l: ZM10 23-21-21: koor. 396:097.
POZN Výzkum v areálu hradu byl vyvolán probíhajícími stavebními úpravami, především sanacf zdiva palác~ v
- - jádře hradu včetně jejich kleneb. Úkolem archeologických prací v roce 1994 bylo především prozkoumat
klenební zásypy, které by v rámci současných památkových úprav v celém rozsahu zanikly. Ve všech
třech zkoumaných zásypech kleneb paláce se ukázala nepříliš komplikovaná stratigrafická situace
ukazující, že klenby vznikly až dodatečně v rámci pozdněgotické přestavby hradu. V JZ místnosti, kde
byla situace nejméně postižena subrecentními a recentními zásahy, se v nádvorní stěně podařilo
zjistit i několik kapes p~vodního trámového stropu. V téže místnosti se podařilo zřejmě zachytit
poz~statky romantického altánu z 19.stol. Kromě klenebních zásypO byla zkoumána i část plochy
kuchyně při bráně v areálu předhradí, která má být postižena památkovými úpravami (kotvení
zastřešení), kde se podařilo odkrýt poz~statky další, doposud neznámé pozdněgotické pece. Výzkum
získal ze všech zkoumaných ploch poměrně kvalitní soubor archeologického materiálu, který bude mít
kromě poznání hradního mobiliáře a výbavy význam i pro lokální sekvenci středověké keramiky.
Po několika letech provádění stavebních prací bez účasti archeologa byla na hradě nastolena dobrá
~
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~ 199....
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1995

fotogrametrické záběry
mimo zkoumané plochy

Obr. 8: Rozkoš, okr. Pelhřimov. Plán výzkumů hradu Orlík u Humpolce (T. Durdík).
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spolupráce, jejímž výsledkem je zamezení úniku informací při provádění dosti rasantních památkových
úprav. při jejich dalším pokračování zákonitě musí pokračovat i archeologický výzkum.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 642; obj. věž (1), d~ zděný (2),
brána (4), hradba (x), příkop (x), bašta (5), d~ zděný (3), val (x); nál. keramika - zlomky (xxx);
kosti zv. - (xxx); kov - předměty (xx); sklo - zlomky (x); jiný mat. - slída, zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 6932/94, 4355/94, 6831/94.
ULOi M Rychnov nad Kněžnou.
ZAPS Durdík T.
ROZKOŠ, okr.Pelhřimov
NZ [734]
Durdík T.,Dragoun B. (ARŮ Praha,M Rychnov n.K.); 1995 (V.-X.); sondáž.
Hrad Orlík u Humpolce.
9/B/1; ZM10 23-21-21; koor. 396:097.
Výběr zkoumaných ploch~1995 byl diktován požadavky stavby. Její provoz též determinoval pr~běh
prací. V jádře hradu byl proveden výzkum čelní suterénní místnosti bočního paláce. Situace zde byla
značně poškozena výkopy a zásahy především ve 40.letech 20.stol. Na členitém skalním podloží byla
místy zachycena geologická světlá jílovitá vrstva. Historické nadloží se dochovalo pouze zcela
sporadicky a pouze na jednom místě se podařilo odkrýt fragment blíže bohužel nedatovatelné dlažby (v
rozsahu 3 keramických dlaždic). Zkoumán byl též klenební zásyp kleneb peronu bočního paláce, který
poskytl minimum datovacího materiálu. Obdobná situace byla konstatována i při odkryvu prostoru čel
jeho pilíř~. V prostoru parkánu jádra byl zkoumán klenební zásyp a prostor přízemí budovy situované
vedle brány jádra. Výzkum prokázal dodatečné vložení této valeně zaklenuté stavby do parkánu.
Klenební zásyp na malém zbytku klenby poskytl minimum nález~, v úrovni přízemí byla stratigrafie
tvořena subrecentními navážkami. Výzkum této prostory nemohl být vzhledem k jejímu zablokování
stavbou ramenát~ pro doklenutí klenby dokončen v plném rozsahu. Zkoumán byl rovněž klenební zásyp a
koruna nejvyšší úrovně sousední čtverhranné pozdněgotické bašty. Odkryta byla stratigrafie
subrecentních stavebních úprava původní historická situace. Zvláštní pozornost si zaslouží nález
zděného soklu zřejmě kachlových kamen. Vlastní klenební zásyp poskytl kvalitní nálezový fond včetně
zlomk~ náročného stolního skla a mincí. Odkryv koruny objektu pozdněgotické hlavní brány jádra
ukázal, že tento objekt byl v rámci subrecentních úprav opatřen do malty kladenou dlažbou. Z úrovně
nad ní byla odkryta pouze část jedné stěny s několika kapsami. Před čelem jádra byly vyhloubeny v
prostoru předpokládaného pr~běhu parkánové hradby 2 malé zjišfovací sondy. V sondě 30 v prostoru
před čelem bočního paláce jádra bylo zachyceno torso této hradby s vnitřním lícem a částí při zděného
zdiva. V sondě 31 v prostoru před bergfritem byl přímo pod drnem zastižen již skalní povrch beze
stop zdiva, historická situace zde beze stopy zanikla. V prostoru dolního hradu pokračoval výzkum
prostoru kuchyně se složitou stratigrafií s kvalitním nálezovým fondem (včetně mincí).
Nejd~ležitějším novým zjištěním je odkrytí odtokového kanálku z druhé fáze kuchyně. Vzhledem k
charakteru současných památkOVých úprav, které komolí historické konstrukce, pokračovala intensivně
fotogrammetrická dokumentace doposud takto nepostižených zdiv (především hlavní brána jádra, risalit
bočního paláce jádra při bývalé prvé bráně, boční budova dolního hradu). Vzhledem ke špatné kvalitě
používaného situačního zaměření bylo rovněž započato s novým situačním měřením, předeVŠím v prostoru
jádra. Výzkum bude v souladu s postupem stavby pokračovat v r.1996.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 396; obi. věž (1), palác (x), hradba
---- (x), brána (x), d~ zděný (x), příkop (x), va~, bašta-CX>; nál. keramika - zlomky (xxx); kosti
zv. - zlomky (xxx); kov - předměty (xx); stříbro - mince (xx); sklo - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 4296/95, 3468/95, 4409/95.
ULOZ ARŮ, M Rychnov n.Kněžnou.
~ Durdík T.
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1359 ROŽMBERK NAD VLTAVOU, okr.Český Krumlov
[816]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993 (XII.); síf vertikálních řez~.
LOKO Okolí kostela sv.Mikuláše v obci.
PIAN 3/0/1; ZM10 32-42-01; koor. 260:110.
POZN Při hloubení rýh pro kanalizaci byl v okolí kostela sv.Mikuláše zachycen hřbitov. Vedle recentních
pohřb~ zjištěny kostrové pohřby v natažené poloze na zádech ve vrstvě nad podložím, ze které pochází
četný střepový materiál ze 13.stol. To by odpovídalo době založení osady i první zmínce o kostelu
sv.Mikuláše z roku 1271.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. pohřební; areál město; ~ 534; obj. hrob-kostrový (x); nál.
keramika - zlomky (x).
B: VS-NOVOVĚK; akt. pohřební; areál město; ~ 534; obj. hrob-kostrový (xxx); nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 6319/94.
ULOi JČM České Budějovice, č.sáčk~ 1027-1030.
1360
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ROŽMBERK NAD VLTAVOU, okr.Český Krumlov
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1993; povrchový nález.
Plocha před vstupním mostem do hradu, ppč.139/2.
4/0/2; ZM10 32-42-01; koor. 262:138.
Při obhlídce areálu hradu před započetím prací na melioracích
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[805]

náhodně

nalezena drobná

stříbrná

mince: Ferdinand 11.(16241), krejcar. Uloženo do sbírek SH Rožmberk.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (1624 1); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. neud.· nál. stříbro - 1 mince.
LIT. ARŮ Praha 1583/94, PŮ České Budějovice 29/93.
-, -ULOž SH Rožmberk.
1361
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RUPRECKTOV, okr.Karlovy Vary
[216]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1992; orientační zjištění.
Trasa plynovodu farma Odeř - Vitický potok - Ostrý vrch - Ruprechtov.
18/L/2; ZM10 11-21-13; koor. 403:191 408:190 418:167426:163 435:117452:110 458:099 477:094 482:091

KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ;
LIT. ARŮ Praha 3983/92.

~

474-518.
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RYCHNOV, okr. Svitavy
[833]
Vencl S. (ARŮ Praha); 1995 (11.X.); povrchový sběr.
Ostroh asi 700 m JV od soutoku potok6 Rychnovského, Lukovského a Moravské Sázavy.
2/L/2; ZM10 14-34-05; koor. 478:025 478:031.
Dne 11.10.1995 jsem v doprovodu V.Dubinského navštívil lokalitu na shora zmíněném ostrohu, kde
V.Dubinský v létech 1993-1995 nasbíral několik desítek štípaných artefaktfi. Hlavní koncentrace se
nachází podél SZ hrany pole na ostrožně. Podloží je hlinité. Kromě subrecentní keramiky, která se na
pole dostává s hnojem, neposkytlo naleziště jiné nálezy. Jde o další doklad osídlení
předneolitického stáří v prostoru horního toku Moravské Sázavy.
KOMP A: MEZOLIT; akt. sídlištní; ~ 356-362; nál. kámen-ši - (xx).
B: NOVOVĚK 2; akt. přemístění zeminy; ~ 356-362; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 4459/95.
ULOž ARŮ Praha.
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, okr.Rychnov n/Kněžnou
[049]
Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1993 (24.VIII.); vertikální řez.
Křižovatka ul. Palackého a Zborovské, před budovou Okresní správy policie. Ppč.2919.
17/B/1; ZM10 14-13-10; koor. 107:113.
Předem nehlášeno. Asfaltový pokryv a již položená trubka teplovodu.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (konec 15.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 320; obj. sklep; nál.
hlína - zlomky vepřovice (xxx); keramika - zlomky nádob (xx); keram.tech. - kachle (xxx),
komorové, miskovité.
blI Beková M. 1993 (K poznání středověkého Rychnova nad Kněžnou, Zápotockého sborník); ARŮ Praha
3828/93.
ULOŽ M Rychnov nad Kněžnou, 1-1-134/1-3.
1363
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ŘEBŘÍ, okr. Tachov
[039]
široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (25.VII.); vizuální pr6zkum.
Na pravém břehu potoka Šárka, vlevo od silnice Řebří - Ošelín, na S svahu vrchu Pláň (kóta 537).
42/L/2; ZM10 11-43-19; koor. 142:285 153:322 132:328.
Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozfi. Jejich prfizkum byl bohužel limitován okolním hustým mlázím.
Směrem k silnici Řebří-Ošelín lze předpokládat další relikty. Mimořádných rozměrfi dosahuje zbytek
hlavního úvozu, šířka 10-19 krokfi, hloubka 4-5 m, v dolní části cca 6-8 m. Hloubka ostatních zbytkfi
0,5-2 m. Předpokládána souvislost s prfiběhem tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK 1; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 440-492; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1825/94, ZČM Plzeň 411/93.
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1365 ŘEPOV, okr.Mladá Boleslav
[915]
AKCE Čtverák V. (ŮAPPSČ Praha); 1993 (15.VIII.-20.X.); plošný odkryv.
LOKO Stavba logistického centra, S okraj obce.
PIAN 30/P/1; ZM10 03,33-25; koor. 248:208 273:202 269:194 248:199.
KOMP A: STARŠÍ ENEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 214; obj. vrstva; nál. keramika zlomky.
B: D.LATÉNSKÁ D; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 214; obj. vrstva, jamka kfilová (2),
stavba kfil. (1); nál. keramika - zlomky.
C: STŘEDOVĚK; n.v. 214; nál. keramika - zlomek.
blI Turek R. 1932 (Řepov v pravěku): Filip J. 1947 (Dějinné počátky Českého ráje): Filip J. 1956
(Keltové ve střední Evropě): Waldhauser J., Salač V. 1977 (Keltská pohřebiště ve středním Pojizeří,
Museum a současnost): Vlček V. 1986 (Hory a nížiny): ARŮ Praha 596/96_
ULOŽ ŮAPPSČ Praha, dep. Závist, RV 1/93-3/93.
1366 ŘEPOV, okr.Mladá Boleslav
AKCE Waldhauser J. (M Mladá Boleslav): 1995 (14.IV.):

NZ [73n
povrc~ový sběr.
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LOKO "Kolem hřbitova", V okraj obce.
PIAN 38/0/3; ZM10 03-33-25; koor. 205:190.
POZN Ojedinělý nález zlomku žernovu z kunětického porfyru v poloze 09 na k.ú.Řepov. Prfizkum v rámci
projektu "Prostorová identifikace archeologických nálezu na okrese Mladá Boleslav".
KOMP A: D.LATÉNSKÁ (la.c-d1); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 212; nál. kámen-dž.
bl! Yaldhauser J. 1995 (Boleslavský deník 21.5.1995); ARÚ Praha NZ 2163/96, M Mladá Boleslav NZ 10/96.
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 307/95.
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ŘÍČANY, okr.Praha-východ
Vařeka P. (ARÚ Praha); 1992

[046]

(19.11., 27.11.); orientační zjištění.
Hrad a město. Ulice pod hradem.
7/0/1; ZM10 12-42-10; koor. 443:163.
Výkopy inženýrských sítí zaházeny investorem před možností dokumentace odkryté situace.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 338.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 338.
LIT. ARÚ Praha 703/92.
--ŘÍČANY, okr.Praha-východ
[800]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994 (11.IV.); vizuální pruzkum.
Hrad Říčany ve městě.
7/B/1; ZM10 12-42-10; koor. 443:163.
Při revizi konstatován setrvalý stav bez rušivých zásahfi.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.- poč. 15.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 338; obj. palác (1),
věž (1), dfim zděný (2).
LIT. ARÚ Praha 1608/94.
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SAMOPŠE, okr.Kutná Hora
[654]
Bubeník J. (ARÚ Praha); 1994 (16.XI.); vertikální řez.
Místní část Budín, mezi rekreačním střediskem Pražských pekáren a čp.17.
26/L/2; ZM10 13-33-04; koor. 377:307 380:303 395:318.
Výkopy pro elektrické vedení při pravé straně silnice směrem k Mrchojedfim, mezi objektem rekreačního
střediska Pražských pekáren, chatou č.0116/čp.3 a dále podél plotu ppč.623 k domku čp.17. Místo je
na pravém břehu řeky proti poloze Bílý kámen s pravěkými až středověkými vápencovými lomy. V úzkém,
nehlubokém výkopu (š.cca 50 cm, hl.cca 90 cm) nebyly patrny žádné stopy po archeologických
objektech, ani žádné nálezy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 298-302.
LIT. ARÚ Praha 7134/94.
-1370
AKCE
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SÁZAVA, okr.Kutná Hora
NZ [050]
Fantys M. (Sázava); 1971 (24.IV.); náhodný nález při terénním zásahu.
"Na Sádku", zahrada domu M.Fantyse, ul. V lázních čp.352.
20/0/2; ZM10 13-33-04; koor. 250:320.
~ M.Fantys přišel při výkopu jímky na kostru. Nálezce poté, co odkryl lebku, výkop zastavil. Později,
v r.1976, sdělil M.Fantys ještě několik dalších údajů k nalezišti.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (vs.2 7); akt. pohřební; areál samostatný; ~ 287; obj. hrob (1); nál.
keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK 7; n.v. 287; nál. železo - 1 hřeb; dřevo.
LIT. ARÚ Praha NZ 703/93.
ULOi NM Praha (kosti lid.), M.Fantys (ostatní).
ZAPS Bubeník J.
SBĚŘ, okr.JiČín
[749]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (11.-31.X.); povrchový sběr.
S okraj k.ú.Sběř, okraj pole V od silnice z Vysokého Veselí do Sběře.
113/P/2; ZM10 13-21-07; koor. 220:036 231:032 224:013 215:022.
Sídliště, sběr po obou stranách silnice Vysoké Veselí-Sběř, vymezení plochy sídliště s keramikou
lineární a vypíchanou. Sídliště pokračuje z k.ú.Vysoké Veselí.
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER. (mladší stupeň); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 250-253; ob;. jáma
(4), vrstva (1); nál. keramika - zlomky (x); mazanice - zlomky (x).
B: K.VYPÍCHANÉ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 250-253; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARÚ Praha 605/95.
ULOi M Jičín, 74-75/94, 69-70/94, 71-73/94.
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1372 SBĚŘ, okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. (M

[90n
Jičín);

1994 (1.-23.XI.); vertikální

řez.
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obce, před čp.40a a 4Z.
PIAN llZ/L/2; ZM10 13·Z1·1Z; koor. Z48:353 Z53:348.
~ V centru obce asi 5 m severně od čp.40 v rýze kulturnf vrstva a objekt č.l/94 (vs.l). Objekt Č.Z/94
(vs.l) Z m západně od SZ nárožf čp.4Z.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (Z.pol. 13.stol.); akt. sfdlištní; areál sfdliště rovinné; n.v. Z4Z; obi.
v~stva (1), chata zahl. (Z); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARU Praha 604/95.
ULOž M Jičín, 87·89/94.
~ Střed

1373 SEDLEC, okr.Kutná Hora
NZ [755]
AKCE Šumberová R. (ARŮ Praha); 1995 (V.·IX.); síť vertikálních řez6.
~ Intravilán, vně historického jádra, sídliště Šipšf (4.stavba).
PIAN Z13/P/Z; ZM10 13·3Z·15; koor. 130:191 lZl:19Z 110:18Z 111:164 lZ7:169 155:15Z 15Z:148 159:141
173:149 178:161.
POZN Síť vertikálních řez~ při rekonstrukci a výstavbě horkovodu a kotelny, šířka 80-150 cm, hl.60-150
cm.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
LIT. ARŮ Praha NZ 5630/95, NZ 5637/95.
SEKEŘICE, o.Žlunice, okr.JiČín
[8Z9]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (9.VIII.); identifikace lOkality/povrchový sběr.
Tvrziště u čp.l0.
10ZI0/2; ZM10 13·Z1-16; koor. 408:350.
Lokalizace a identifikace tvrziště u čp.l0. Okrouhlá plocha ohraničená přikopem a mimo SZ stranu i
valem. Sběr na zorané ploše tvrziště. V obci dalšf tvrziště u čp.ZO. Obě tvrziště (u čp.20 i stará
hráz rybníka) navržena k zápisu do státního seznamu nemovitých památek. Tvrz u čp.20 k 1580 pustá. V
soukromé sbírce pana Pižla (Žlunice) pohár (úplný) z 15.stol., pocházejfcf z požárové vrstvy tvrze
(neurčeno které).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sfdlištní; areál tvrz; ~ 278; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (x).
B: NOVOVĚK 1 (před 1580); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 278; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (x); keram.tech. - zlomky kachl~; kosti zv. - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5437/95.
ULOŽ M Jičín, 32/95.
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LIT.

SENOHRABY, okr.Praha·východ
[735]
Rendek J. (NM Praha); 1993; povrchový sběr.
Hrad Zlenice.
6/0/1; ZM10 13-31-22; koor. 042:090.
Sběr v S-SZ svahu nad údolím potoka Mnichovka, 8 keramických zlomk~ ze 14.stol.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.); akt. sídlištní; areál hrad: ~ 306; nál. keramika - 8 zlomk~.
ARŮ Praha 833/95.
ULOž NM Praha.
ZAPS Brych V.
1376
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SENOHRABY, okr.Praha-východ
[950]
Durdík T. (ARŮ Praha): 1994 (7.IV.): vizuální pr6zkum/povrchový sběr.
Hrad Zlenice (Hlásky). Zříceniny.
6/B/l; ZM10 13-31-22; koor. 042:090.
~ Na základě upozornění na narušování lokality jsem navštfvil hrad Zlenice. Na mfstě bylo zjištěno, že
skutečně dochází k narušovánf dlouhodobě sledované lokality. V prostoru palácového křídla pod velkou
věží byla do hloubky cca 2 m vytěžena terénní situace v prostoru portálu v příčné zdi, vykopaný
materiál byl svržen ze stráně. Na profilech je patrna destrukce. Smysl tohoto výkopu, omezujícfho se
plošně pouze na vlastní prostup zdivem, není jasný. Není však pochyb o tom, že kolmé profily se
budou dále sypat a destrukce terénnf situace postoupí do stran a provedený výkop povede ke změně
režimu této části hradu, který mfiže mít za následek dalšf destrukce. Další narušení jsou patrna na
téže straně jádra hradu ve svahu pod jeho přední částí. Zde jsou na několika místech patrné jámy a
další zásahy, některé zcela čerstvé, vzniklé přehrabáváním svahoviny za účelem získání
archeologických nález~, které se zde ve velkém množství vyskytují. Tyto zásahy ohrožujf stabilitu
svahu a lze zde předpokládat zcizení značného počtu nález~. Stav ostatních částí hradu, jak v
nadzemních konstrukcích, tak v terénní situaci je setrvalý.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Z (l.pol. 14.stol.- 1466); akt. sídlištní: areál hrad; ~ 306; obj. věž (1),
palác (x), brána (3), věž (1), hradba (x), příkop (3), val (x), d~ zděný (x): nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha Z03Z/94.
ULOi ARŮ Praha.
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SENOHRABY, okr. Praha-východ
[719]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (1.111.); vizuální pr6zkum/povrchový sběr/orientační zjištění.
Hrad Zlenice.
6/B/1; ZM10 13,31-22; koor. 042:090.
Revise stavu hradu Zlenice. Byl prohlédnut bezprecedenční amatérský výkop zjištěný četnými
návštěvníky již v loňském roce při vnitřním líci zdi zadního čela hradu. Dosahuje plochy cca 18 m' a
hloubky až 3,5 m. Byl jím odkryt do té doby neznámý pilíř přistavený k vnitřnímu líci obvodové zdi,
vykopaný materiál byl svržen do příkopu. Stratigrafii pod povrchovou humusovitou vrstvou tvoří hrubá
destrukce nasedající na jemnější vápenitou vrstvu v níž se vyskytne i cihla, pod níž opět až ke dnu
výkopu pokračuje hrubá destrukce. V loňském roce se dle sdělení návštěvník~ vedle této jámy
vyskytovala obrovská hromada vyházené keramiky, kterou si návštěvníci rozebírali. Z mého popudu
tehdy značnou část odnesl amatérský spolupracovník M.Kovář a zbytek pak dr.P.Vařeka. Takto
zachráněný materiál obnáší několik desítek kg keramických fragment6. Nepatrný zbytek byl sesbírán
ještě při současné návštěvě. Ve svahu vlevo od vstupu do jádra, který je již léta rozrýván, byla
konstatována dvě zcela čerstvá narušení, u nichž se opět povalovaly střepy.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.- 1466); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 306; obj. věž (X), brána
(x), palác (x), příkop (x), val (x), d~ zděný (X), brána (x); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1233/95.
UlOž ARŮ Praha, ŮAPPSČ Praha.
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SENOHRABY, okr.Praha-východ
NZ [818]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995; jiný druh evidence.
Hrad Zlenice.
6/B/1; ZM10 13-31-22; koor. 042:090.
Nálezová zpráva o plánku hradu Zlenice z r.1940.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.- 1466); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 306; obj. věž (2), palác
(x), hradba (x), brána (4), d~ zděný (x), příkop (x), val'(X).
ARŮ Praha NZ 3885/95.
SŮPP Praha.
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[928]

UlOZ

SEPEKOV, okr.Písek
Cícha J.; 1994; náhodný nález při terénním zásahu.
Les Chlum, 400 m JZ od vrcholu chlumu.
28/0/2; ZM10 22-24-17; koor. 373:245.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. ojedinělý nález; n.v. 496; nál. keramika - zlomky nádobky.
ARŮ Praha 2954/95.
-UlOZ M Písek, 773/94.
ZAPS Frohlich J.
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SKÁLY, okr.Písek
[045]
Handschuh B.; 1993; povrchový sběr.
Tvrz Božejovice, sběr na dně vypuštěného Tvrzského rybníka (kolem tvrze).
52/0/1; ZM10 22-41-23; koor. 069:232.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (převážně 15.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 396; nál. keramika zlomky nádob a kachl6 (xxx); železo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1572/94.
ULOŽ M Písek, 276/93.
ZAPS Frohlich J.
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SKÁLY, okr.Písek
[709]
Frohlich J.,Koppová E. (M Písek); 1995; orientační zjištění.
Na návsi před čp.30, 26 a 4. Výkop pro kabel Telecomu.
147/L/2; ZM10 22-41-23; koor. 268:325 257:322 273:324.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 382; nál. keram.tech. zlomky kachl~ (xx) ; kámen - brousek; keramika - zlomky nádob (xx).
--A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 382; nál. keramika - zlomky (xx).
C: VS-NOVOVĚK (13.,15.,16.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 382; nál. keramika - zlomky
nádob (x).
LIT. ARŮ Praha 5519/95.
UlOZ M Písek, A 11556-11565.
ZAPS Frohlich J.
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SKRAMNÍKY, okr.Kolín
[216]
Valentová J. (M Kolín); 1994 (4.V., 19.X.): orientační zjištění.
Pískovna Z od obce, ppč.136/12-14, 233 (k.ú.Skramníky) a 136/12-15, 137 (k.ú.Žhery).
168/P/1; ZM10 13-13-25: koor. 176:371 168:367 162:385 166:380.
Archeologický pruzkum a dohled v pískovně Skramníky na ploše určené pro další těžbu štěrkopísku.
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Proveden po skrývce ornice.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 234-237.
hll Kudrnáč J., Sedláček Z. 1981, 132-133 (Výzkumy v

Čechách

1976-77);

ARŮ

Praha 7370/94.
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SKRYJE, okr.Rakovník
[947]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (19.VII.); vizuální pr5zkum.
Vrch Stražiště J nad Skryjemi, Z od silnice Skryje, křižovatka U ručiček.
75/B/1; ZM10 12-32-12; koor. 359:137.
Dne 19.7.1993 jsem provedl opakovaný povrchový pr~zkum vrcholu Stražiště, na němž má podle plánku v
Čížkově sbírce být okrouhlý příkop. Vegetační pokryv nebyl pro pr5zkum příznivý. Na skalnatém
vrcholu Stražiště v okolí bodu nivelace jsou patrny minimálně dvě větší jámy neznámého původu,
rozhodně však antropogenní. Na svahu směrem ke Skryjím se nachází několik malých lomB. Pokud by
relikty eventuálního příkopu neměly být příliš výrazné, mohly by patrně být konstatovány pouze v
době vegetačního klidu. Poloha je nepochybně dominantní s možností dalekého výhledu.
KeMP A: DATACE NEURČENA; areál samostatný; n.v. 447; obj. lom (x), jáma (2).
LIT. ARŮ Praha 2262/93.
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [139]
7; před 1920; nedokumentovaná akce.
Továrna Breitfeld-Daněk, nyní ČKD Slaný.
58/0/3; ZM10 12-21-22; koor. 236:096.
Historie naleziště. Na území továrny Breitfeld-Daněk (dříve Bolzano-Tedesco, dnes ČKD Slaný) se prl
příležitosti zemních prací nacházely archeologické nálezy, které se bez bližších údajů dostávaly do
sbírek slánského muzea. Hájkem lokal ita označena "Fundstelle ll".
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 280: nál. keramika - 2 džbánky.
Hájek L. 1968, 114 (ASM 5); ARÚ Praha NZ 3741/93.
M Slaný, 2638, 2639.
Moucha V.

NZ [040]
SLANÝ, okr.Kladno
7; před 1932; nedokumentovaná akce.
Pálova továrna, dnes Bateria.
56/0/3; ZM10 12-21-22; koor. 300:109.
Ve sbírkách Vlastivědného musea ve Slaném jsou uloženy nádoby kultury se zvoncovitými poháry, které
pocházejí z bývalé "Pálovky". Předměty se dostaly do musea v r.1932 se sbírkou MVDr. Ladislava
Běhounka. Podle inventáře Běhounkovy sbírky přešly do musea tyto předměty: 2 džbánky s uchem (i.č. M
Slaný 557 a 559) a čtyřuchá mísa (i.č.570). V Běhounkově inventáři u č.i.559 je poznámka:
"Slaný-Pálovka. Zvoncový hrob, patří ještě mísa se 4mi úšky, 2 hrnce s úšky a 1 hrneček s úšky."
Podle toho by měl hrob obsahovat celkem 5 nádob. K souboru nepochybně patří džbánek i.č.2794, který
byl ve střepech a teprve později byl slepen. V souboru tedy chybí 1 nádobka (džbánek). V úvahu by
mohl přicházet džbánek i.č.2656, který je v M Slaný uložen bez bližších nálezových okolností.
KOMP A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 280; nál. keramika - 4 nádoby.
LIT. ARŮ Praha NZ 3743/93.
ULOž M Slaný, 557, 559, 570, 2794.
ZAPS Moucha V.
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NZ [120]
SLANÝ, okr.KLadno
7; před 1932; nedokumentovaná akce.
"U Sajlerů".
59/0/2; ZM10 12-21-22; koor. 305:132.
Předměty se dostaly do muzea ve Slaném se sbírkou MVDr.Ladislava Běhounka. Jako místní polohu uvádí
L.Hájek "Fundstelle V", omylem pak "U Seidlerů".
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 271; nál. keramika - zlomky džbánku:
kosti lid. - části kostry.
LIT Hájek L. 1968, 114 (ASM 5); ARŮ Praha NZ 3744/93.
ULOŽ M Slaný, 1404, 1405.
~ Moucha V.
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [108]
7; před 1933; nedokumentovaná akce.
Katastr obce.
60/0/4; ZM10 12-21,22; koor. 256:167.
Ve sbírkách Vlastivědného musea ve Slaném jsou bez bližších údajO uloženy nádoby z období kultury se
zvoncovitými poháry. Nálezy pocházejí z k.ú. města Slaného.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; n.v. neud.; nál. keramika - 3 nádoby.
Bčhm J. 1933, 64 (PA 39, tab.VI:23 (zde publikována mísa č. 2637»; Hájek L. 1968, 115 (ASM 5); ARŮ
Praha NZ 3740/93.
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ULOŽ M Slaný, 2636, 2637, 2656.
ZAPS Moucha V.
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [315]
Šalle M. (ARŮ Praha): 1944 (16.-22.VI.): povrchový sběr.
"Pod BoZím hrobem", na J okraji města. Listnatý porost obklopující Božf muka.
55/0/2: ZM10 12-21-22: koor. 224:048.
V létě r.1944 se při kopání krytB pro dělníky Českomoravské Kolben-Daněk přišlo nedaleko "Božího
hrobu" na několik kostrových hro~, z nichž několik prozkoumal M.Šolle. Hroby se nalézaly na ppč.505
na mírném severním svahu, asi 100 m východně od návrší s kapličkou Božfho hrobu. Hrobové jámy byly
jen málo výrazně zapuštěny do písku do hloubky 70-80 cm.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU: akt. pohřební: areál samostatný: n.v. 300: obj. hrob (x): nál. keramika 4 nádoby: kosti lid.: kámen - opuka: kámen - ztracená motyka z hrobu č.ll.
Hájek L. 1968, 114-115 (ASM 5): Knor A. 1948, 46 (Zprávy památkové péče 8): ARŮ Praha NZ 3745/93,
NZ 996/44.
M Slaný, 3670-3673, 8354.
Moucha V.
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [152]
1: před 1945: nedokumentovaná akce.
Chemická továrna.
57/0/3: ZM10 12-21-12: koor. 355:136.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ: akt. pohřební: areál samostatný: ~ 286: nál. keramika - nádoba.
Hájek L. 1968, 114 (ASM 5); ARŮ Praha NZ 3742/93.
M Slaný, 2635.
Moucha V.
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SLANÝ, okr.Kladno
Moucha V. (ARŮ Praha); 1968 (29.VI.); náhodný nález při terénním zásahu.
J okraj města, ul. U FlaškářB čp.701.
73/0/2; ZM10 12-21-22; koor. 270:126.
Nález při terénních úpravách na dvoře domku čp.701, majitel V.Švandrlík.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; n.v. 266: nál. keramika - nádoba.
ARŮ Praha NZ 674/95. - ---M Slaný, 7394.

KOMP
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NZ [736]
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [033]
Moucha V. (ARŮ Praha): 1993 (12.X.-15.XI.); vertikální řez.
S strana Masarykova náměstí, ul. Fričova, Vinařická.
68/L/1; ZM10 12-21-22; koor. 241:168 254:164 256:155 258:154.
Záchranný výzkum při výstavbě kabelovodu v centru města (1.etapa).
A: BYLANSKÁ K.; akt. pohřební: areál samostatný: n.v. 274-276; obj. hrob-žárový (1), vrstva: nál.
keramika - 1 nádoba, část zásobnice.
B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál město: ~ 274-276: obj. studna (1).
C: NOVOVĚK 1 (16.stol.); akt. přemístění zeminy; areál město; n.v. 274-276: nál. kosti lid. zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 7200/94, 3956/93.
ULOŽ ARÚ Praha.
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [726]
Moucha V. (ARŮ Praha); 1993 (4.XI.); vertikální řez.
S strana Masarykova nám., rozhraní domB čp.142 a 1004.
74/B/1; ZM10 12-21-22; koor. 248:166.
Při výkopu rýhy pro položení kabelB Telecom byl porušen žárový pohřeb z období kultury bylanské.
Obsahoval zásobnici (z větší části odbagrována) a terinu s uchem zdobené smolnou barvou na plecích.
KOMP A: BYLANSKÁ K. (ha.c); akt. pohřební; ~ 276; obj. hrob-žárový (1); nál. keramika - 2 nádoby, z
jedné jen část.
LIT. ARŮ Praha NZ 675/95.
ULOŽ M Slaný, př.č. 15-16/93.
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SLANÝ, okr.Kladno
NZ [022]
Moucha V. (ARŮ Praha); 1993 (16.XI.-15.XII.): vertikální řez.
Z strana Masarykova náměstí, ul. Velvarská, Kynského, Masnokrámská.
67/L/1; ZM10 12-21-22; koor. 241:175 241:168 237:168 236:164 237:161 236:159.
Záchranný výzkum při výstavbě kabelovodu v centru města (1.etapa).
A: BYLANSKÁ K.; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 276-278; obj. hrob-žárový (1); nál. keramika 276

zlomky (x).
B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál město; ~ 276-278; obi- sklep (1); nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha NZ 7200/94, 3989/93.
ULOŽ ARŮ Praha.
1394
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.
1395
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

SLANÝ, okr.Kladno
Moucha V. (ARÚ Praha); 1994 (1.-111.); vertikální řez.
SZ roh Masarykova náměstí, ul. Kynského a Husova.
69/L/1; ZM10 12-21-22; koor. 237:168 226:172 222:168 216:171.
Záchranný výzkum při výstavbě kabelovodu v centru města(2.etapa).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 276-278; obj. souvrství.
ARŮ Praha NZ 7200/94, 1400/94, 1902/94.

NZ [011]

SLANÝ, okr.Kladno
[742]
R.,Turek J. (ARŮ Praha); 1995 (24.VIII.); geofyzikální pr~zkum.
Pole Z od města, pláň J od silnice na Tuřany, stavba dálničního obchvatu.
72/0/2; ZM10 12-21-22; koor. 009:175.
Magnetometrické měření na části skryté plochy pro stavbu dálničního obchvatu kolem Slaného. Cílem
bylo zkušebně proměřit plochu s možným dalším výskytem neolitických hro~. Ty byly objeveny již
dříve na dvou od sebe vzdálených místech cca 100 m na téže terénní hraně nad terasovitým údolím.
Geofyzika kromě výrazných proje~ vodovodního potrubí a částečně se projevujících změn podloží
neidentifikovala žádný další objekt. Ani následným doskrytím plochy měření nebyl žádný další objekt
nalezen, pouze mimo ni byl identifikován patrně 1 relikt téměř zničeného hrobu. Pro nízkou
pravděpodobnost úspěšnosti měření při 0,5 m skrývky pOd bylo měření ukončeno.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 311.
LIT. ARŮ Praha 4791/95.
ZAPS Křivánek R.
Křivánek

SLAVKOV, o.Světlík, okr.Český Krumlov
[032]
P. (JČM České Budějovice); 1993 (VI.); orientační zjištění.
Okolí místního kostela.
40/0/2; ZM10 32-23-14; koor. 337:190_
V červnu 1993 jsem prováděl dozor při snižování terénu v bezprostředním okolí místního kostela. Toto
snižování bylo prováděno v d~sledku výstavby nového chodníku a nepřesáhlo hloubku 20 cm. Nebyly
proto zasaženy žádné archeologické situace a nedošlo také k žádným nález~.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; areál sídliště; n.v. 782.
---------LIT. ARŮ Praha 692/96.
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Zavřel

1397 SLAVONICE, okr. Jindřichův Hradec
[746]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1993 (28.VI.-28.VIII.); sondáž.
LOKO Nám. Míru, Horní nám., U Dačické brány.
PIAN 4/B/1; ZM10 33-21-01; koor. 156:092 175:086 154:100.
POZN Předstihový archeologický výzkum v d~sledku pokládání nové dlažby. Celkově položeno 6 sond (4 na
Nám.Míru, 1 na Horním nám. a 1 U Dačické brány).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 510-518; obj. jáma (1); nál. keramika
- zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 510-518; obj. vodovod (1); nál.
keramika - zlomky (xxx); stříbro - 6 mincí.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 510-518; nál. keramika - zlomky (xxx); měa 4 mince; železo - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 6316/94.
UlOi JČM České Buděj~vice, č.sáčk~ 544-586/93.
1398
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

SLAVONICE,
Břicháček

okr.Jindřichův Hradec
(JČM České Budějovice);

P.

[811]
1993;

orientační zjištění/vertikální řez.

Ppč.53, JZ část historického jádra města.
5/B/1; ZH10 33-21-01; koor. 145:094.
V kanalizační rýze protnuto celé opevnění města a kulturní souvrství.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 512; obi. hradba (1), parkán (1), vrstva
(xx); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 969195, JČM České Budějovice 367/93.
ULOž H slavonice.

1399 SLAVONICE, okr.Jindřichův Hradec
AKCE Břicháček P. (JČM České Budějovice); 1994; vertikální

[744]
řez/plošný
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odkryv.

LOKO A: Výzkum historického podzemí. B: Zástavba S od kostela.
PIAN 6/0/2; ZM10 33-21-01; koor. 153:095. '
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 504; obj. sklep, vodovod;
nál. keramika - zlomky (xx).
B: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; pian 7/0, 166:090; ~ 517; obj. vrstva,
srub (1), sklep; nál. keramika - zlomky (xxx); keram.tech. - dlaždice (xx).
~ ARŮ Praha 981/95, JČM České Budějovice 153/94, 176/94, 267/94, 274/94, 93/94.
ULOZ Dep.Landštejn,M Slavonice.
1400 SLAVONICE, okr.JindřichOv Hradec
[706]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1994 (VIII.); vertikální řez/sondáž.
~ Náměstí Míru.
PIAN 9/P/l; ZM10 33-21-01; koor. 150:092 155:089 159:082.
~ Dozor v prostoru Náměstí Míru při budování nových inženýrských sítí a pokládání nové dlažby.
Nacházena keramika 14.stol. až doby recentní. U kašny položena sonda, jež zjistila nejstarší vrstvy
z 13.stol.
~ A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 511-513; obi. jáma (1); nál. keramika zlomky (xx).
B: VRcHoLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 511-513; obi. dláždění (1); nál.
keramika - zlomky (x).
C: VRCHoLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 511-513; obj. vrstva (7); nál. keramika zlomky (xxx); železo - 1 sekera, neurč. zlomky (x).
D: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 511-513; obj. vrstva (4); nál. keramika - zlomky
(xxx); železo - neurč. zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1877/96.
UlOž JČM České Budějovice, č.sáčkO 1478-1536/94.
1401 SLAVONICE, okr.JindřichOv Hradec
[724]
AKCE Zavřel P. (JČM České Budějovice); 1995 (VII.-X.); sondáž.
LOKO Parcela domu čp.448 v ul. Jana Švermy.
~ 8/0/1; ZM10 33-21-01; koor. 148:106.
POZN Položeny zjišfovací sondy (celkově 8) na rOzných místech parcely, jež umožnily nahlédnout do
----- stratigrafických poměrO lokality a určit tak její klíčové partie, kam bude zaměřena pOzornost v 2.
etapě výzkumu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 512; nál. keramika - zlomky (x).
----- B: VRCHoLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 512; obi. hradba (2), příkop (1),
dláždění (1), dBm zděný (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kost - zlomky (xx); železo - neurč.
zlomky artefaktO (x).
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 512; obj. dBm zděný (2), sklep (1), zdivo (1); nál.
keramika - zlomky (xxx); kost - zlomky (xx); železo - neurč. zlomky artefaktO (x); dřevo - zlomky
(x); sklo - zlomky (x); bronz - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 1871/96.
ULOi JČH České Budějovice, č.sáčkO 2986-3035/95.
1402
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

m.
UlOž

SLAVOŠOV I CE, okr.Klatovy
HOrková J. (M Klatovy); 1991-1994; povrchový sběr.
800 m JV od Slavošovic.
16/P/2; ZM10 22-13-16; koor. 104:067 107:063 104:055.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 416-418; nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 2453/94.
----M KLatovy, inv.č. 2558-2577.

[039]

1403 SLUPENEC, okr.Český Krumlov
[126]
AKCE Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (25.X.); orientační zjištění.
LOKO Z od obce, po pravé straně cesty spojující Slupenec a Nové Spolí, ppč.12/3.
~ 45/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 405:143.
~ Dozor při stavbě rodinného domu. Výkopy pro základy domu nedošlo k porušení archeologických situací,
ojediněle na haldách vyházeného materiálu zlomky keramiky.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; ~ 573; nál. keramika.
LIT. ARŮ Praha 1080/96, M Český Krumlov 347/95.
UlOž M Český Krumlov.
1404 SMRKOVICE, okr.Písek
AKCE Frohlich J. (M Písek); 1995; povrchový sběr/sondáž.
~ 20 m SZ od konce hráze Velkého klášterského rybníka.
PIAN 144/8/1; ZM10 22-41-13; koor. 244:309.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné;
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[810]

~

384; nál. keramika - zlomky nádob

(xxx).
B: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 384; obj. jáma (1); nál. keramika zlomky nádob (xx).
C: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. ojedinělý nález; n. v. 384; nál. keramika - zlomky nádob (x).
LIT. ARÚ Praha 5525/95.
ULOŽ
- M Písek, 1-2/96.
"
1405
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

SMRKOVÝ TÝNEC, okr.Chrudim
NZ [231]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (24.V.); vizuální pr~zkum/stavebně historický pr~zkum.
Hrad Rabštejnek.
272/B/1; ZM10 13-42-22; koor. 185:299.
Dispozice hradu je dvoudílná. Předhradí nebylo možno detailněji studovat, nebo! je hustě zarostlé
nepropustnou vegetací a zcela nevhodně využité jako školka. Byl upřesněn stavební vývoj jádra,
poněkud odlišný od dosavadních představ (D.Menclová). Romantické úpravě náleží v plném rozsahu celá
nádvorní i příčná zea tzv.paláce, v jehož interiéru se dochoval výběh zdiva staršího objektu. V
prostoru budovy za obytnou věží zjištěný hojný výskyt mazanice signalizuje značný podíl dřevěných
konstrukcí. Zadní polookrouhlá vížka byla zřejmě ještě v době života hradu plně vyzděna. Sběrem bylo
získáno několik zlomkO keramiky 14.-15.století, včetně kachlO.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (vs.2-no.1); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 388; obj. věž (1), zdivo, příkop (1),
d6m zděný (1), hradba; nál. keramika.
1l! Durdík T. 1984 (České hrady); Menclová D. 1976 (České hrady); Sedláček A. 1931 (HZT 1); Durdík T.
1995 (Encyklopedie ••• ); ARÚ Praha NZ 3929/93, 1622/93.
1406
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP
LIT.

ULOZ

SNOPOUŠOVY, o.Dolní Lukavice, okr.PLzeň-jih
[713]
M. (ZČM Plzeň); 1993 (10.111.); povrchový sběr.
Pole k myslivně Vysoká.
25/P/2; ZH10 22-11-11; koor. 428:273 438:270 439:264 426:266.
Povrchový sběr na uvláčeném poli na mírném východním svahu na levé terase Úhlavy. Získán soubor
nevýrazné pr avěké keramiky datovaný jedním zlomkem do mladší doby bronzové.
A: MILAVEČ SKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 351-357; nál. keramika - 18 zlomkO.
ARÚ Praha 1173/95.
ZČM Plzeň, RP 93/3.
Metlička

1407
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP

SOBOTKA, okr.JiČín
[941]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993 (23.VI.); orientační zjištění.
Přízemí čp.198, těsně pod dřevěnou podlahou.
66/B/1; ZM10 03-34-13; koor. 391:111.
Po oznámení nálezu mince (Jan Jiří Saský 1597) a keramiky, skrývka asi 1 m' neporušeného terénu.
Střepy, nádobky, železná dělová koule pod dřevěným shořeným trámem (třicetiletá válka).
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; ~ 310; obj. žlab (1); nál. keramika - zlomky (x); železo; uhlíky;
železo - dělová koule.
LIT. ARŮ Praha 2212/94.
ULOž M Jičín, 51/93-61/93.
1408
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

SOBOTKA, okr.JiČín
[200]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (15.VI.); orientační zjištění.
Přístavba k rodinnému domu čp.110.
88/0/2; ZM10 03-34-13; koor. 368:110.
A: VRCHOLNÝ STŘEOOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 297; obj. vrstva (1); nál. keramika - 1
zlomek.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 297; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 5438/95.
ULOž M Jičín, 26/95.
1409
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

ULOž

SOLANY. o.Děčany, okr.Litoměřice
Koutecký D. (ARŮ Most); 1980; povrchový sběr.
JZ od hřbitova, J od železniční trati, S od vsi.
118/P/2; ZM25 02-344; koor. 280:308 291:308 291:315 280:315.
Sběr na poli v ohybu vlevo od silnice SoLany-Třebívlice.
A: KNOVÍZSKÁ K.; ~ 243-251; nál. keramika· 8 zlomkO, 1 nádoba.
ARŮ Praha NZ 259/93, ARÚ Host NZ 1075/93.
ÚAPPSZČ Most, př.č. 5/77, 115/80.

1410 SOLANY, o.D ěčany, okr.Litoměřice
AKCE Koutecký D. (ARŮ Most); 1980; povrchový sběr.
LOKO Pole na S okraji vsi, 120 m od silnice Solany -

NZ [209]

NZ [201]
Třebívlice.
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PIAN 207/0/3; ZM25 02-344; koor. 286:304.
POZN Pole pana Matouška.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ; n.v. 245; nál. keramika - 12 zlomk~, 1 přeslen.
B: STŘEDOVĚK; n.v. 245; nál. keramika - 4 zlomky.
liT. ARÚ Praha NZ 258/93, ARÚ Most 1123/92.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, př.č. 178-179/80.
1411
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

KOMP

1!I
ULOŽ
ZAPS

SOPOTNICE, okr.Ústí n/Orlicí
NZ [106]
Šubrt J.,Šotola J. (Sopotnice); 1990-1993; povrchový nález.
Zahrada domu čp.125 proti kostelu.
20/0/2; ZM10 14-14-21; koor. 103:120.
Nálezy při úpravě záhonu na zahradě domu čp.125. Soubor nález~ má výrazně typologicky i metricky,
surovinově i technologicky sourodý chrarakter. Jde zjevně o kolonizačnf horizont, v souboru scházejf
jakékoli pozdně hradištní prvky. V trase zasypaného vodovodu ležfcího 15 m Z od záhon~ ani v jamkách
pro stromky nebyla nalezena žádná keramika.
B: VRCHOLNÝ STŘEOOVĚK; akt. sídtištní; areál sídliště; ~ 345; nál. keramika - zlomky; struska.
C: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 345; nál. kov - zlomky barevných kov~; keramika zlomek kachle.
A: DATACE NEURČENA; ~ 345; nál. kámen - část brusného kotouče.
Hrdlička l., Vencl S. 1993, 87-92 (Zpravodaj KMVČ 19); ARŮ Praha NZ 1056/93.
MVČ Hradec Králové, sine.
Vencl S.

1412
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

[139]

ULOZ

SPOlÍ, o.Přidolí, okr.Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1994 (4.IX.); povrchový nález.
Levobřeží Sloupeneckého potoka cca 100 m od jeho toku, 1 km od obce Spolí.
46/0/2; ZM10 32-23-10; koor. 374:017.
Náhodný nález na pol i. - A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; ~ 600; nál. keramika.
ARÚ Praha 1145/96.
M Český Krumlov, 38/94.

1413
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

SRBEČ, okr.Rakovník
Venclová N. (ARÚ Praha); 1994 (XI.-XII.); vertikální řez.
Rýha ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou.
84/L/1; ZM10 12-12-24; koor. 090:109 160:155 217:166.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neude
ARÚ Praha 1590/95, NZ 3188/95.

[745]

1414
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP

SRBSKO. okr.Mladá Boleslav
[150]
Jenč P. (Mnichovo Hradiště); 1993-1994; sondáž.
Abri 1. Masiv Sokolka.
82/L/2; ZM10 03-34,07; koor. 239:207 242:204.
Výše uvedené souřadnice vymezujf délku abri. Rozměry abri: 30 x 5-7 x 20-25 m (zfskány ze stati
B.Balat ky o geomorfologii Českého ráje v Oborovém dokumentu Správy CHKO).
B: ŘI VNÁČSKÁ K.; areál nález pod abri; ~ 280; nál. keramika - 2 zlomky.
A: ENEOlIT NEURČ.; areál nález pod abri; n.v. 280; nál. keramika - 1 zlomek.
C: LUŽICKÁ K. ; areál nález pod abri: ~ 280: nál. keramika - zlomky (x)_
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; areál nález pod abri; n.v. 280: nál. keramika - zlomky (x).
E: DATACE NEURČENA; areál nález pod abri: n.v. 280: nál. kámen - 5 kus~ čediče_
1!I Jenč P. 1993, 49 (Pojizerský sborník): ARÚ Praha 1299/95.
ULOŽ MMladá Boleslav.
1415
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

SRBSKO, okr.Mladá Boleslav
Jenč P. (Mnichovo Hradiště): 1993-1994; sondáž.
Abri 2. Masiv Sokolka.
81/L/2; ZM10 03-34-07; koor. 243:203 246:201.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (10.stol.); areál nález pod abri: ~ 280: nál. keramika - 4 zlomky.
B: STŘEDOVĚK; areál nález pod abri; ~ 280: nál. keramika - 1 zlomek.
C: DATACE NEU RČENA; areál nález pod abri; n.v. 280: nál. kámen - 7 kus~ čediče.
LIT. ARÚ Praha 1298/95.
ULOZ M Mladá Boleslav.

[143]

1416 SRBY,

[723]

okr.Plzeň-

~ Metlička

jih

1994; orientační zjištění.
LOKO Skalnf výběžek nad soutokem Úslavy a čižického potoka.
M.

(ZČM Plzeň):

280

PIAN 20/0/2; ZM10 22-13-05; koor_ 116:264.
POZN Chamské výšinné sídliště v Srbech na skalním suku nad soutokem Čížkovského potoka s Úslavou. Sídlo
bylo z velké části zničeno v 60. letech lomem. Ve stěnách lomu se nám podařilo sebrat menší mmnožství
keramiky a mazanice. Světle červenohnědá hlinitá kulturní vrstva je 15-25 cm silná.
KOMP A: CHAMSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 440; nál. keramika - zlomky; mazanice zlomky.
LIT. ARÚ Praha 46/95.
ULOž ZČM Plzeň, RP 94/14.
1417
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

SRUBEC,

okr.České Budějovice

[019J

Zavřel

P. (JČM České Budějovice); 1992 (I.); povrchový sběr.
Pole v okolí Staré Pohurky.
85/0/3; ZM10 32-22-08; koor. 460:083.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města České Budějovice.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 471; nál. keramika - 10 zlomk~.
~ Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARÚ Praha 6341/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24798.
1418
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

STACHY, okr.Prachatice
[106]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (28.V.): orientační zjištění.
Jáma po dřevěnici u chalupy čp.101.
12/0/2; ZM10 22-33-15; koor. 357:279.
Se spolupracovníky RK OÚ Prachatice jsem navštívil shluk horských venkovských usedlostí Chalupy u
Stach. Pracovníci OÚ mě informovali předem, že v bezprostřední blízkosti chráněné památky lidové
architektury čp.l01 se nalézá výkop učiněný vlastníkem parcely. Na dotčeném místě stála nechráněná
dřevěnice, kterou vlastník buldozerem zboural. Při ohledání profilu jsem zjistil zlomky vrcholně
středověké až raně novověké keramiky, které svědčí o stáří osídlení parcely. Jedná se většinou o
šedočernou, redukčně pálenou keramiku 16.století a mladší glazovanou raně novověkou keramiku.
Prostor výkopu budeme i nadále sledovat.
KaMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 850; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 1906/93.
ULOž M Prachatice, sine.
1419
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

STANKOV, okr.Domažlice
P.,Kamenická E. (JČM Č.Budějovice,PÚ Plzeň); 1994; vertikální řez.
Pole J od silnice Staňkov - Křenovy.
28/0/2; ZM10 21-22-22; koor. 030:226.
A: NYNICKÁ SKUPINA; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 361; obj. jáma (3), vrstva (1); nál.
keramika - 2 nádoby, zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 982/95.

UlOž

ZČM Plzeň.

ZAPS

Břicháček

1420
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

[047J

Břicháček

P.

STARÁ BOLESLAV, okr. Praha-východ

[859J

Boháčová 1.,Špaček,Vochozková,Bartošková,Tomková (ARÚ Praha,M Čelákovice); 1992; vertikální řez.

Nám. Míru, přípojka k čp.283.
139/L/1: ZM10 13-13-01: koor. 131:146 146:154.
Dokumentace řezu a vzorkování při výkopu pro plyn a vodu v areálu

někdejšího předhradí

přemyslovského hradiště.

KOMP A: STREDOVĚK-NOVOVĚK (od rs.4): akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; ~ 173-174: obj.
souvrství; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1998/92, NZ 3744/92.
ULOž M Čelákovice.
ZAPS Boháčová I.
1421 STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[839J
AKCE Boháčová 1.,Špaček,Vochozková,Bartošková,Tomková (ARÚ praha,M Čelákovice); 1992; vertikální řez/
sondáž.
LOKO Ul. M.Švabinského, přípojky k čp.118, 117, 116, 114, 132, 112, 433, 111, 110.
PIAN 106/L/1; ZM10 13-13-01; koor. 128:145 124:140 116:136 111:131 106:125 131:146.
POZN Dokumentace řezu a vzorkování při výkopu pro plyn a vodu v areálu někdejšího přemyslovského
---- hradiště. Sondáží při východním ústí Švabinského ulice odkryty pozOstatky sakrální stavby obklopené
pohřebištěm.

KOMP C: ÚNĚTICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 170-173; obj_ jáma (1): nál. keramika - zlomky
(x).

A: STREDOVĚK-NOVOVĚK (od rs.4); akt. sídlištní: areál sídl.rovinné opevněné; ~ 170-173; obj.
souvrství, vrstva-kámen; nál. keramika - zlomky (xx); kámen-stav.; kosti zv. - zlomky (xx); kost 281

obložení.
B: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK (od konce 11.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; pian 141/0,
128:143; ~ 170-173; obj. kostel, hrob (xx), zdivo (x); nál. keramika - zlomky (xx); kámen-stav.;
keram.stav. - zlomek dlaždice; sklo - přesleny, zlomky dutého skla (xx); kámen - obložení hrob5,
náhrobní kameny, závaží; dřevo - obložení hrobu; kov - mince Václava IV.; bronz - záušnice (x).
LIT. ARÚ Praha 1998/92, NZ 3744/92.
UlOž M Čelákovice.
ZAPS Boháčová I.
1422 STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[325]
AKCE Frolík J.,Boháčová 1.,Špaček J. (ARÚ Praha,M Čelákovice); 1993 (12.VII.-8.VIII.); sondáž.
LOKO Děkanská zahrada S kostela sv.Václava. Sonda Y.
PIAN 161/B/1; ZM10 13-13-01; koor. 115:145.
POZN Řez v místě předpokládaného opevnění hradiště. Na písčitém podloží zjištěna opuková plenta (zbytek
valu - 10.století ?), překrytá mocnými planyrkami a navážkami. Na ně postavena zea z pískovcových
ploten na nekvalitní maltu (10.století), dodatečně rozšířená směrem dovnitř další opukovou zdí
(11.-13.? století). Za opevněním složitá sídlištní situace (jámy, kulové jamky, pec) 11.-13.století.
Toto opevnění bylo ve 14.století nahrazeno dochovanou hradbou. Nejmladší aktivity (16.století)
souvisejí již se zahradou.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (10.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; n.v. 170; obj. val,
souvrství; nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; ~ 170; obj. hradba (1),
souvrství, jáma (x), jamka kulová (xx), pec (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky
(xx); bronz - es.záušnice; kov - 1 mince; hlína - přesleny (x); železo - zlomky artefaktu (xx).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; n.v. 170; obj. souvrství (1); nál. keramika zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 170; obj. hradba (1), souvrství; nál.
keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); železo - zlomky artefaktu (xx); sklo - zlomky
(xx).

E:

NOVOVĚK;

akt. sídlištní; areál

město;

n.v. 170; obj. jáma (1), souvrství; nál. keramika - zlomky

(xx); kosti zv. - zlomky (xx); sklo - zlomky (xx); železo - zlomky artefaktu (xx).

LIT. ARÚ Praha 2214/94, 1785/94.
M Čelákovice, sine.
ZAPS Frolík J.

ULOž

1423
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[349]
J. (M Čelákovice); 1994 (V.-VIII.); vertikální řez.
Komenského ul., u budovy proboštství, stpč.1519, úsek 57.
164/B/1; ZM10 13-13-01; koor. 150:153.
Ve vykopu pro telefonní kabel registrována vrstva s nálezy 11.-13.stol.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 175; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 121/95.
ULOž M Čelákovice.
ZAPS Frolík J.
Špaček

1424
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[704]
Frolík J.,Špaček J. (M Čelákovice); 1994 (V.-VIII.); vertikální řez.
Mělnická ul. u čp.27 (úsek 55) a u čp.l0 (úsek 56).
166/B/1; ZM10 13-13-01; koor. 138:159.
Dokumentovány 2 úseky výkopu pro telefonní kabel. U čp.27 (úsek 55) registrovány 3 jámové objekty
(mladohradištní) a fragment blíže nedatované zdi. U čp.l0 (úsek 56) registrována vrstva s keramikou
a zlomky kachlu 16.-17.stol.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 172; obj. jáma (3); nál. keramika - zlomky
(xx).

B: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 172; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xx).
C: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 172; obj. zdivo (1).
LIT. ARÚ Praha 123/95.
ULOi M Čelákovice.
ZAPS Frolík J.
1425
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[750]
Boháčová 1.,Frolík J.,Špaček J. (ARÚ Praha,M Čelákovice); 1994 (VIII.-XI.); sondáž.
S část děkanské zahrady, Z od sondy Y/1993.
167/B/1; ZM10 13-13-01; koor. 112:143.
Sondáž k ověření pruběhu~tování opevnění "Opere romano". Odkryta situace doplňující a
potvrzující zjištění loňské sezony. 1: Ověřena starší fortifikace pozustávající z torza lícované
opukové zídky (nasucho), překryto písčitými uloženinami (povodeň ?). 2: Dokumentován pruběh opevnění
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"Opere romano", overena jeho šíře, charakter pojiva (bLízké maltě) a zdění (pískovcové plotny při
Líci, bez zákLadového vkopu) a datování do 10.stol. 3: Ověřeno prOběžné zpevnění jižního líce
opukovou dozdívkou s jíLovým pojivem. 4: Potvrzeno užití pískovce výše zmíněné hradby jako
stavebního materiáLu hradby gotické. Vše silně poškozeno mladším (recentním) zásahem.
KaMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3/rs.4); akt. sídlištní-přemístění zeminy; areál sídl.rovinné opevněné; n.v.
170; obj. hradba (1), val (1), souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx);
malta - (xx); kámen-stav. - (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 170; obj. hradba (1), souvrství (1);
nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx); železo - zlomky artefaktO (x); bronz.
LIT. ARŮ Praha 7670/94.
ULOZ M Čelákovice, STB 1: v rámci 2322-2538.
ZAPS Boháčová I.
1426 STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[728]
AKCE Špaček J. (M Čelákovice); 1994 (VI.); sondáž.
LOKO Stará Boleslav, ul. M.Švabinského, dvOr domu čp.132. (překop 12).
PIAN 163/B/1; ZM10 13-13-01; koor. 112:135.
~ Nevelká sondáž vzniklá rozšířením výkopu pro telefonní kabel zachytila část zahloubeného objektu
(zásobní jámy?), v němž byla rozměrná zásobnicová nádoba a další keramika 12.-13.stoL.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt . sídlištní; areál sídl.strateg.jiné opevněné; n.v. 171; obj. jáma zásobní
(1), souvrství (1); nál. keramika - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 122/95.
ULOZ M Čelákovice.
ZAPS Frolík J.
1427
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
NZ [053]
J.,Frolík J.,Špaček J. (ARŮ Praha,M Čelákovice); 1994 (VII.-VIII.); vertikální řez/sondáž.
Ul. Maxe Švabinského.
162/L/2; ZM10 13-13-01; koor. 111:131 116:136 124:140.
Záchranný výzkum při rekonstrukci vozovky (I.etapa stavby). Stavbou narušeno sídlištní souvrství
raného středověku, pohřebiště předběžně datované do 11.století a přetrvávající nejméně do sklonku
středověkého období, a nároží vrcholně středověké stavby s jílovým pojivem situované v jeho rámci.
Na někoLika místech dokumentováno opukové štětování z poloviny 12.století. U raně středověkých hrobO
zjištěno dřevěné obložení a obložení jednotlivými kameny. Hroby mladšího horizontu bez zřetelných
jam, často narušeny. V západní části vozovky (při T~ních) pouze situace novověké, štěty komunikace a
navážky. (Navazuje bezprostředně na situace zkoumané v r.1988-92.)
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.3-rs.4); akt. sídlištní-pohřební-komunikace; areál sfdl.rovinné opevněné;
n.v. 171-172; obj. dláždění, jáma (1), hrob-kostrový (x), souvrství (x); nál. keramika - zlomky
(xx); kosti zv. - zlomky (xx); kosti lid. - torza skeletO.
B: VS-NOVOVĚK (vs.1-no.1); akt. sfdlištní-pohřební-komunikace; areál město; n.v. 171-172; obj.
dláždění, hrob-kostrový (x), souvrství (c), zdivo (1); nál. keramika - zlomky (xx); kosti zv. zlomky (xx); kosti lid. - torza skeletO; železo - podkova.
LIT. ARŮ Praha NZ 7669/94.
ULOž M Čelákovice, STB 1: v rámci 2322-2538.
ZAPS Boháčová I.
Boháčová

1428
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[955]
Frolík J.,Špaček J. (ARŮ Praha,M Čelákovice); 1994 (V.-VIII.); vertikálnf řez.
Železná ul. (úsek 54).
165/L/1; ZM10 13-13-01; koor. 150:139 155:140.
Dokumentován řez o délce 32 m ve výkopu pro telefonnf kabel.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištnf; areál sídliště; ~ 174-175; obj. jáma (4); nál. keramika zlomky (xx).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 174-175; obj. jáma (3), vrstva (x); nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 124/95 ••
UlOi M Čelákovice.
ZAPS Frolík J.
1429
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ
[613]
praha,M Čelákovice); 1995 (VI.-XII.); sf! vertikálnfch řezO/sondáf.
Nám. sv.Václava a Mariánské (dřfve nám. Mfru).
196/P/1; ZM10 13-13-01; koor. 138:159 143:152 123:140 121:143 131:147.
V desftkách sond a na obnažených řezech terény dokumentovány v souvislosti s rekonstrukcf vozovky a
přilehlých ploch .sídlištní situace 10.-13.stol. Zjištěné souvrství dosahuje v jádru akropole
hradiště mimo zahloubené objekty až 1 m mocnosti, v prostoru předhradf je jeho dochování variabilnf
(předběžně do 40 cm). Získány byly detailní informace o části fortifikačního systému mezi akropolí a
předhradím a o charakteru osídlení hradiště. Upřesněn byl rozsah ploch využívaných jako pohřebiště.
Boháčová 1.,Špaček J. (ARŮ
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KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.l: akt. sídlištní-výrobní-pohřební-komunikace: areál sídl.rovinné opevněné: ~
172.3: obj. cesta (x), jáma (xx), jamka k~lová (xx), ohniště (x), příkop (x), pec (x), hrob
-kostrový (xx), souvrství (xx), zdivo (x); nál. bronz - artefakt, es.záušnice (x); struska - (xx);
stříbro - 1 mince; kost - zlomek hřebene, šídlo (xx), osobní předměty; železo - klíč, 1 zákolník,
kopí (x), n~ž (x): keramika - nádoba (x), zlomky (xxxx), přeslen (xx), dlaždice (x), obkládačka;
kosti zv. - (xxx): kosti lid. - (xxx); kámen - náhrobní kámen (x); mazanice - (xx); paroh - (x);
keram.stav. - zlomky prejz~ (x); paleobot.m. - (x); malta - zlomky (xx); dřevo - zlomky (xxx);
sklo - zlomky (xx), kroužky.
.
B: VS-NOVOVĚK (vs.2-no); akt. sídlištní-komunikace: areál město; ~ 172.3; ob;. dláždění (x),
souvrství (xx); nál. bronz - zlomky artefakt~ (xx); železo - zlomky artefaktu (xx), podkova (x);
sklo - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 5841/96, 5247/95, 916/96.
ULOŽ M Čelákovice, STB 1: 2539, STB 2: 713-876.
ZAPS Boháčová I.
1430
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ

[651]

Boháčová 1.,Špaček J. (ARÚ praha,M Čelákovice); 1995 (VIII.-X.); vertikální řez.
Ulice Šarochova, U staré školy, železná, Lázeňská a Na vršku.

195/0/2; ZM10 13-13-01: koor. 154:140.
Záchranný výzkum v souvislosti s kladením kabel~ - dokumentovány úseky s pozitivními doklady
osídlení raně středověkého stáří a z počátku vrcholného středověku. Ostatní části novověké a
recentní. Dokumentované souvrství dosahuje mocnosti 30-50 cm (mimo zahloubené objekty).
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 174; obi. souvrství: nál.
keramika - zlomky (xxx): kost.
LIT. ARŮ Praha 5842/96.
ULOZ M Čelákovice, STB 3: 713-876.
ZAPS Boháčová I.

1431
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

STARÉ BENÁTKY, o.Benátky nad Jizerou, okr.Mladá Boleslav
Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (20.IV.-30.V.): vertikální řez.
V obci podél cesty Staré Benátky - Straky.
l/L/l; ZM10 13-"-18: koor. 272:385 270:382 278:375 290:360 295:358 310:351 340:335.
A: NOVOVĚK; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 191-207.
ARŮ Praha 154/93.

okr. České Budějovice
P. (JČM České Budějovice); 1992 (III.); povrchový sběr.
Pole v okolí Pohurky.
84/0/3; ZM10 32-22-08; koor. 400:015.
Sběry v souvislosti s projektem dalšího poznání pravěku města České Budějovice.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 428; nál. keramika - 16 zlomku.
~ Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6343/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24796.
1432
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

STARÉ

1433
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

STARÉ

HODĚJOVICE,

[058]

[054]

Zavřel

Zavřel

HODĚJOVICE, okr.České Budějovice
P. (JČM české Budějovice); 1992;

[110]
povrchový

sběr.

Pole Z od Starých Hodějovic.
91/0/3; ZM10 32-22-13: koor. 345:312.
Sběry v rámci projektu dalšího poznání pravěku města České Budějovice.
A: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 430; nál. keramika - 26 zlomku.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 430; nál. keramika - 23 zlomk~.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště: ~ 430; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT Zavřel P. 1993, 3-29 (JSH 62); ARŮ Praha 6331/94.
ULOŽ JČM České Budějovice, A 24808-809.
STARÉ NESPEŘICE, o.Petrovice, okr.Kutná Hora
[945]
Brych V.,Rendek J. (NM Praha); 1993; vizuální pruzkum/povrchový sběr.
Tvrz Líšfany.
15/0/2; ZM10 13-34-07: koor. 258:291.
Revisní pruzkum stavu lokality v poloze "U hradu". Na vnitřní ploše tvrziště zjištěn amatérský
výkop, z vyházené zeminy získán soubor 21 keramických zlomku, včetně nádobkových kachl~, zlomek
prejzu a 8 hřebu (klínce, šindeláky, křídlové hřeby) z 15.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 498; nál. keramika - 3 zlomky;
keram.tech. - 18 zlomku nádobkových kachlu; keram.stav. - 1 zlomek prejzu; železo - 8 hfebO.
LIT. ARŮ Praha 822/95.
ULOi NM Praha, H2 132469-132498.
ZAPS Brych V.
1434
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

284

1435
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

liT

STARÉ PRACHATICE, okr.Prachatice
[007]
Beneš J.,Frčhlich J. (M Prachatice,M Písek); 1994 (22.11.); povrchový sběr.
Pole nad osadou Ostrov.
95/P/2; ZM10 22-43-21; koor. 078:118 082:112 073:092 063:089.
Revizní výzkum na základě sběrB M.Parkmana.
A: MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 554-576; nál. kámen-ši - (x).
B: O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 554-576; nál. keramika - zlomky (xx).
C: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 554-576; nál. keramika - zlomky (xx).
O: RANÝ STŘEDOVĚK (10.-11.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 554-576; nál. keramika zlomky (xxx).
Beneš J., Parkman M. 1994 (Staroprachatická sídelní aglomerace, Zlatá stezka 1); ARŮ Praha 4296/94.

ULOŽ M Prachatice.
ZAPS Beneš J.
1436 STARÉ SEDLO, okr. Tachov
[719]
AKCE Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (3.IV.); vizuální prBzkum.
lOKO Cca 1100 m SV od obce, V od bezejmenného rybnfčku,po obou stranách lesnf cesty, na svahu obráceném
k Z.
PIAN 100/l/2; ZM10 21-21-04; koor. 143:082 188:096.
POZN Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozu, částečně porušené probíhající cestou, hloubka 0,5-2 m.
Předpokládána souvislost s prBběhem tzv.Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 450-477; obj. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1817/94, ZČM Plzeň 395/93.
[025]
1437 STARÉ SEDLO, okr.Tachov
AKCE Nováček K.,široký R. (ZČM Plzeň); 1995 (25.XI.); vertikální řez.
LOKO Křižovatka hlavních komunikací v obci.
PIAN X/-/1; ZM10 21-21-04; koor. viz komponenty.
POZN Při prBzkumu dvou výkopů pro plynovod byl v jednom z nich zjištěn 60 cm hluboký objekt vyplněný a
převrstvený 20-40 cm mocnou kulturní vrstvou s obsahem keramiky, skla i kBže datovatelné do 19.
století. Ve druhém výkopu byl z 25 cm silné vrstvy vyzvednut kus strusky.
KOMP B: NOVOVĚK 2 (19.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště; pian 105/8, 066:015; ~ 433; obj. jáma,
vrstva; nál. keramika; sklo; kůže.
A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. výrobní; areál sídliště; pian 106/B, 066:013; ~ 433; ob;. vrstva;
nál. struska.
liT. ARÚ Praha 4451/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
ZAPS Nováček K.
1438 STARÝ PLZENEC, okr.Plzeň· jih
[724]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1992 (21.XII.); vertikální řez.
LOKO Ppč.119, v SV části náměstí.
PIAN 40/8/1; ZM10 22-11-03; koor. 126:359.
POZN Na profilech stavební jámy pro d~ zjištěn rozsáhlý zahloubený objekt s členitým dnem (severní
profil) a zbytek kamenného pláště jinak kompletně odtěžené studny (?, západnf profil). Oba objekty
pocházejí patrně z jednoho časového horizontu (přelom 15. a 16.stol.), stopy staršího osfdlení
nezjištěny.

KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 341; ob;. jáma (1), studna (1), vrstva
(4); nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 802/95, ZČM Plzeň 348/93.
STARÝ PLZENEC, okr.Plzeň·jih
[220]
K. (ZČM Plzeň); 1993 (15.IX., 17.IX.); vertikální řez.
Malá Strana, okolí Malostranského náměstí.
87/L/2; ZM10 12-33-23; koor. 110:047 112:044 104:035 106:030.
PrBzkum na trase plynovodu vedoucího do Lidového domu přes Malostranské náměstf kolem skupiny demO k
SV a severu. Výkop o hloubce 70-120 cm a šfřce 60 cm procházel v celém sledovaném úseku souvrstvfm
eluviálnfch jílovitých hlín. Nejvíce exponovaný úsek nad Lidovým domem, v jehož okolf byly již dřfve
učiněny raně středověké nálezy, byl však v době pruzkumu zahrnut.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 338-360.
LIT. ARŮ Praha 2989/93.
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1440 STARÝ PLZENEC, okr.Plzeň-jih
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (28.1.-19.IV.); vertikálnf řez/sondáž.
LOKO Ul. Baslova, ZJZ od kostela sV.Jana Křtitele, proluka mezi čp.545 a 142,
PIAN 39/0/1; ZM10 22-11-03; koor. 117:345.
285

[842]
ppč.148.

POZN V SZ nároží parcely zachován a prozkoumán souvislý úsek neporušených situací o rozměrech cca 6x3 m,
odkryta část velké, mělké deprese s kamenitou výplní a 5 jamek. Na ostatní ploše byla rýhováním
existence výraznějších relikt~ osídlení vyloučena (3 izolované jámy, četné recentní zásahy).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (2.pol. 13.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 344; obj. jáma (4),
jamka k~lová (5); nál. keramika - zlomky (xxx-xxxx); kosti zv. - (xx); struska - (XX)i železo zlomky (x); bronz - 1 kroužek; uhlíky - (xx).
LIT. ARŮ Praha 794/95, ZČM Plzeň 384/93.
1441 STARÝ PLZENEC, okr.Plzeň-jih
[939]
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; identifikace lokality.
~ Hrad Radyně.
PIAN 30/B/l; ZM10 22-11-03; koor. 065:164.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areáL hrad; n.v. 580; obj. dům zděný, věž, brána, hradba,
příkop, cisterna, val, bašta.
~ ARŮ Praha 504/94.
1442 STARÝ PLZENEC, okr.PLzeň - jih
[248]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (13.VII.-16.XI.); orientační zjištění/vertikální řez.
LOKO Náměstí Republiky, Husova ul., část Smetanovy ul.
PIAN 44/P/l; ZM10 22-11-03; koor. 106:380 125:362 126:353 130:349 120:350 123:357.
POZN Dozor a záchranný výzkum při komplexní rekonstrukci prOtahu městem (všechny inženýrské sítě včetně
kanalizačního sběrače, přesun kašny a pomník~, úprava povrchu), která znamenala úplnou likvidaci
pOvodních terénO v prostoru náměstí Republiky, Husově ul. a v západní části Smetanovy ul. Zemnf
práce nepřinesly překvapivě žádná pozitivní zjištění (podloží, recentní úpravy tělesa vozovky) s
výjimkou rýhy naproti čp.6S, kde byl dokumentován řez zahloubeným objektem 1S.stoletf (sklep 1).
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (1S.stol.); akt. sídlištníi areál město; pian 4S/B, 138:347i ~ 346.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; areál město; n.v. 333-345.
LIT. ARŮ Praha 4476/96, ZČM Plzeň 161/96.

ULOž

ZČM Plzeň.

STRAŠKOV, okr.Litoměřice
[721]
Gojda M. (ARŮ Praha); 1992-1993 (VII., XI.1992; 111.1993); letecký průzkum/povrchový sběr.
Ověřování leteckého pr~zkumu sběry.
80/0/2; ZM10 12-21-05; koor. 025:110.
Povrchový průzkum lokality, objevené leteckým průzkumem pomocí vegetačních příznaků (červenec 1992).
Jím byl zjištěn čtyřúhelníkový objekt (cca 1Sxl0 m) s vchodovým přerušením na severnf straně a dále
několik desítek bodových objektů nepravidelně rozptýlených v okolí uvedeného objektu (jámy, obydlí).
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU 1; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 224; obj. jáma (XX)i nál.
keramika - zlomek.
B: STARŠÍ-STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídLištní; areáL sídlištěi ~ 224i obj. jáma (XX)i nál.
keramika - zlomky (xx); kámen-ši - industrie (5).
C: PRAVĚKi n.v. 224i obj. ohrazení.
LIT. ARŮ Praha 1154/95.
ULOž ARŮ Praha.
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1444 STRAŠKOV, okr.Litoměřice
[422]
AKCE Křivánek R.,Gojda M. (ŮAPPSZČ Most,ARŮ Praha); 1993 (18.111.); geofyzikální pr~zkum/povrchový sběr.
LOKO Terasa V od obce.
PIAN 66/0/1; ZM10 12-21-05i koor. 008:109.
POZN Magnetometrické měření gradiometrem FM-36 na ploše 45x53 m, navazující na geofyz.měřenf plochy v
----- r.1992 (čj.971/92). Cílem bylo ověření obdélníkového objektu zachyceného leteckým snímkovánfm (Gojda
1992). Měření bylo provedeno ve čtvercové síti 1 m s přesností odečítaných hodnot lnT. Na proměřené
ploše jsou patrné liniové anomálie jednotek nT, které však nemusf souviset s vlastním obdélníkovým
objektem. Ten lze vymezit pouze velice nespojitou linií prvních nT, jejíž hodnoty se často od okolf
téměř neliší. Během vytyčování plochy měření byla nalezena neolitická sekerka a několik pazourkových
úštěp~.

KOMP B: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 221; nál. kámen-bn - sekerka.
A: PRAVĚK; akt. sídlištníi areál sídliště; n.v. 221i nál. kámen-ši - pazourkové úštěpy.
LIT. ARŮ Praha 4401/94.
ULOž M Litoměřice.
~ Křivánek R.
1445 STRÁŽ, okr. Tachov
[111]
AKCE Nováček K.,Široký R. (ZČM Plzeň)i 1993 (3.VII., 4.IX.)i stavebně historický průzkum.
~ Kostel sv.Václava.
PIAN 85/B/li ZM10 21-21-02; koor. 388:052.
POZN Dokumentace dvou portál~ v jižní obvodové zdi lodi odkrytých při rekonstrukci fasády. Po pravé

straně stávajícího barokního portálu vysoký lomený gotický portál lineárnfho tvarosloví, zařaditelný
do 1.poloviny 14.století. Na levé straně jednoduchý portálek s nepravidelně ~lkruhovým záklenkem a
pravoúhlým ostěním, oba profily hranolovité, nečleněné. V tympanonu zbytky pozdně románsky
koncipované malby. Kostel i městečko se poprvé zmiňuje teprve r.1331.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.- 1.pol. 14.stol.): akt. kultovní: areál město: n.v. 451: obi. kostel.
LIT. ARŮ Praha 2985/93.
ZAPS Nováček K.

1446 STRÁŽ, okr.Tachov
[141]
AKCE Široký R.,Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (3.VII.): vizuální pr6zkum.
LOKO Při cestě ze Stráže k Zámečku, ZJZ kóty 537, na Z svahu.
PIAN 87/L/2: ZM10 21-21-02; koor. 154:030 205:031.
POZN Zaměřeny větvené zbytky úvoz6, hloubka 0,5-1 m. Předpokládána souvislost s pr6během tzv. Norimberské
stez ky.
KOMP A: ST ŘEDOVĚK ?; akt . komunikace: areál samostatný; ~ 528-530: obi. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1819/9~ČM Plzeň 398/~
ZAPS Široký R.
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STRÁŽ, okr. Tachov
[154]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (11.IV.); vizuální pr6zkum.
Při polní cestě Z od hřbitova.
86/L/2; ZM10 21-21-02; koor. 301:045 322:047340:052.
Pr6zkumem zjištěn mohutný úvoz zaplněný subrecentní skládkou. Jižně od polní cesty a východně od
rybníka byl zaměřen jednoduchý zbytek úvozu směřujícího po mírném svahu přímo do rybníka.
Předpokládána souvislost s prBběhem tzv. Norimberské stezky.
KOMP A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 466-474; obi. cesta.
LIT. ARŮ Praha 1818/94, ZČM Plzeň 396/93.

STRAZ POD RALSKEM, okr.Česká Lípa
[746]
Durdík T. (ARÚ Praha): 1995 (30.VIII.); vizuální prBzkum.
Zámek Vartmberk na ostrohu nad městem.
21/B/1; ZM10 03-31-03; koor. 097:114.
V areálu hradu nebyly patrny žádné zásahy do terénní situace. Stav vypáleného objektu zarBstajícího
špatně prostupnou vegetací se stále zhoršuje.
A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 335; obi. brána (x), hradba (x),
bašta (x), příkop (x), most (1), dBm zděný (x).
LIT. ARŮ Praha 4120/95.
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STROPNICE, okr.České Budějovice
[923]
Frčhlich J. (M Písek); 1995: povrchový sběr.
Mělké sedlo nad pravým břehem Stropnice, sběr na poli.
6/0/2; ZM10 33-13-12: koor. 062:179.
A: PALEOLIT-MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sfdliště rovinné: n.v. 561; nál. kámen-ši - 4 artefakty.
Frčhlich J. 1995, 153~počátkBm Horní Stropnice, Výběr 32);~ Praha 5529/95.
M Písek, 3/96.

1450 STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, okr.Prachatice
[236]
AKCE Kudrnáč J. (ARŮ Praha): 1993 (V.-X.); sondáž.
LOKO Staveniště rodinných domkB na J straně vrchu Na Hořicfch, S od městečka.
PIAN 64/0/2: ZM10 22-43-16: koor. 428:356.
POZN Výzkum formou 3 plošných sond navázal na výzkum z r.1992. Nálezy 2 denárB z doby Přemyslovce
Bedřicha z 80.let 12.století se podařilo zpřesnit časové zařazenf objeveného sídliště, dále byla
při temeni vrchu odkryta dřevohlinitá stavba pevnBstky z 2.pol.15.stoletf a na SZ straně vrchu
objeveny příkopky k zasazení základB dřevěného opevněnf.
KOMP C: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. intruze; ~ 470; obi. vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
A: PŘECHOD RS.4-VS.1: akt. sídlištní: areál sfdl.výšinné opevněné: ~ 470; obj. vrstva, jamka
kBlová (xx), příkop, palisáda: nál. keramika - zlomky (xxx), přesleny: bronz - plíšky (x),
prsteny, náušnice, pozlacená podložka; železo - nýty, zlomky, ostruha, hřeby, rydlo, hrot šfpu;
kosti zv. - zlomky (xx); sklo - zlomek; kov - mince, 2 denáry 1179, 1181: kámen - přesleny z
mastkB, brousky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15.stol.); akt. boj; areál samostatný: ~ 498; obi. dřev.konstr.,
jamka kBlová (x); nál. uhlfky; keramika - zlomky; železo - nýty, zlomky (xx); dřevo; kosti zv. zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 3650/93, 1797/93, 2103/93, 2480/93, 2687/93, 3001/93, 3378/93.
ULOZ ARŮ Praha.
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1451 STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, okr.Prachatice
NZ [101]
AKCE Kudrnáč J. (ARŮ Praha); 1994; sondáž; anal. paleobotanická.
1QfQ Staveniště rodinných domk~ na J straně vrchu Na Hořicích.
PIAN 64/0/2; ZM10 22-43-16; koor. 428:356.
POZN Pokračování víceletého předstihového výzkumu v místě raně středověkého hradiště.
KOMP A: ENEOLIT NEURČ.; n.V. 470; nál. kámen'ši . pazourkové úštěpky (x).
B: K~OVÍZSKÁ K.i akt. sídlištní; ~ 470; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x).
C: PRECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní: areál sídl.výšinné opevněné; ~ 470: obj. jamka k~lová (xx),
jáma (x), hradba (1), vrstva, ohniště (1), destrukce' kámen; nál. keramika' zlomky (xxx);
paleobot.m.; železo - hřeby, břitva, kování, část podkovy (xxx); mastek - přeslen; kámen - brousek;
struska; sklo - korálek; stříbro - mince - denár; kosti zv.; bronz - prstýnky, zlomky plíšk~ (x),
jehla, náprstek; kov - pozlacená měděná okrasa opasku.
LIT Kudrnáč J. 1992, 271-272 (Objev sídliště 12.-13.století ve Strunkovicích nad Blanicí, Výběr 29);
Kudrnáč J. 1994, 2-6 (Další archeologické objevy ve Strunkovicích, Výběr 31); ARŮ Praha NZ 7091/94,
1884/94, 3541/94, 4025/94, 4424/94, 4936/94, 6295/94, 6890/94, 7319/94, 7744/94.
ULOŽ M Prachatice, po ukončení výzk~ a analýz.
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STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, okr.Prachatice
[515]
Kudrnáč J. (ARŮ Praha); 1995; sondáž.
J svah vrchu Na Hořicích, za SZ okrajem města.
64/0/2; ZM10 22-43-16; koor. 428:356.
Pokračování předstihového výzkumu na staveništi rodinných domk~ (výzkum od r.1992).
B: O.LATÉNSKÁ; akt. ojedinělý nález; n.v. 470; nál. sklo - zlomek náramku.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště výšinnéi n.v. 470; obj. vrstva, jáma (1); nál. keramika zlomky; uhlíky.
C: PŘECHOD RS.4-VS.l (12.- poč. 13.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 470;
obj. vrstva, jamka k~lová (8); nál. keramika - zlomky; bronz - prsten, zlomek prstenu, zlomek
náprstku, pinzeta ?, zlomky; železo - hřeby, zlomky podkov, n~ž, ocílka, šipka, kroužky; stříbro denár (1182).
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 470; nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha 5264/95, 1472/95, 2155/95, 2714/95, 3182/95, 3503/95, 3955/95, 4308/95, 4630/95, 5232/95,
5484/95.

STŘEVAČ, okr.JiČín
[140]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (27.IV., 5.VIII.); náhodný nález při terénním zásahu.
Neohlášená stavba dílny ve svahu u čp.24.
94/0/2; ZM10 03-34-25; koor. 121:162.
Sběr na hromadě vytěžené hlíny před čp.24. Kachle (nejméně z 5 kachlových kamen), keramika 15. a
16.stol. Nejmladší keramika koresponduje s nálezy z blízkých Starých Hrad~, horizont před stavbou
zámku (1571-1573).
KOHP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 288; obj.
- - vrstva (x); nál. keramika - zlomky (xx): keramika - kachle (xx).
-B: NOVOVĚK 1 (před 1573): akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 288: obj. vrstva (x); nál.
keramika - zlomky (xx); keramika - kachle (xx): železo - 1 n~ž.
LIT. ARŮ Praha 587/95.
ULOž M Jičín, 14-17/94.
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STŘíBRO. okr. Tachov

NZ [415]
1993 (I.-IV.): sondáž.
V část náměstí, areál minoritského kláštera.
81/0/2; ZM10 11-44-16; koor. 139:217.
Výkopy byly zahájeny v sakristii minoritského kláštera. Pod shnilou barokní podlahou byly zjištěny
mocné vrstvy novodobých zásypO. V hloubce asi 120 cm od úrovně recentnf podlahy byl nalezen vrchol
klenebního čela sklepa s prolomenou cihlovou klenbou. Celý prostor sakristie byl podsklepen a
zasypán destrukcí a odpadky s keramikou 17.-18.století. V SZ rohu sakristie byla ponechána šikmá
plošina, na níž byly zbytky vcho~, jimiž se vstupovalo do sklepa. Další sondy byly položeny v
sakristii ve zdivech. Později se postupovalo sondami v severním křídle ambitu. Bylo zde odkryto
množství kostrových hrob~ a sledovány stratigrafie zdiv. Kromě recentnfch zdí u vchodu do sakristie
byla zjištěna starší fáze pod severní zdí ambitu s nárožím vybíhajícím k jihu. Posledním zkoumaným
prostorem byly výkopy pro kabel při jižní zdi školy (~odně kostela). Podařilo se zde odkrýt
několik poškozených kostrových hro~ a ~odní základové zdivo kostela s opěrákem směřujícím k jihu,
na nějž navazuje zdivo konventní budovy.
~ A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní-pohřební: areál klášter: n.v. 392; obj. sklep, chodba (1), hrob
-kostrový (12); nál. keramika - zlomky (xx), zlomky kachl~ (xx).
LIT. ARŮ Praha NZ 970/95, 271/93, 4133/93, 567/93, 992/93.
UlOž M Stříbro.
Břicháček

P.

(ARŮ Plzeň);
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STŘÍBRO, okr. Tachov
[011]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (28.IX.); vertikálnf řez.
Výkop před poštou čp.217.
83/B/1; ZM10 11·44·16; koor. 096:234.
V souvislosti s budováním přípojky plynu k poště byl proveden prOzkum výkopu (délka 2,3 m, šířka
0,45 m, hloubka v době prOzkumu 0,9 m, vzdálenost východní hrany výkopu od východnfho prOčelf pošty
6,2 m, výkop byl kolmý na jižní prOčelf pošty). Nebyly zjištěny žádné historické vrstvy, povrch
dnešní vozovky nasedal přímo na geologické podložf.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 402.
LIT. ARŮ Praha 3911/93.
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STŘÍBRO, okr. Tachov
Břicháček P. (JČM České Budějovice);

1457
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STŘÍBRO, okr. Tachov
Břicháček P. (JČM České Budějovice);

[054]
1994; vertikálnf řez/sondáž.
v areálu.

Minoritský klášter, S část přestavby
84/0/2; ZM10 11·44'16; koor. 136:222.
A: VS-NOVOVĚK (13.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 399; obj. hradba; nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 983/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.
[049]
1994; vertikálnf řez/sondáž.

Plynofikace radnice.
85/0/2; ZM10 11-44-16; koor. 120:218.
A: VS'NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sfdlištní; areál město; ~ 401; obj. jáma, vrstva, dlážděnf;
nál. keramika - zlomky (xx); železo - podkovy (x); kosti zv. - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 983/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.
1458 STŘÍBRO, okr. Tachov
[425]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (IV.); vertikální řez.
LOKO Ul. B.Němcové, dvOr čp.129, ppč.93/2.
PIAN 107/B/1; ZM10 11-44-16; koor. 097:221 •.
POZN Předstihový výzkum před výstavbou telekomunikační budovy. Řezem odkryta vneJSl strana mohutné
kamenné zdi, pravděpodobně městské hradby, a přiléhající max.2,2 m vysoké souvrství sterilních
navážek či svahových jílovitých hlín a recentní demoliční vrstvy. Neprokázána existence intaktních
středověkých vrstev.
KOMP A: VS-NOVOVĚK ?; akt. sídlištní; areál město; n.v. 396; obj. zdivo, vrstva (x).
LIT. ARŮ Praha 4452/96, ZČM Plzeň NZ 343/95.
1459
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LIT
ULOŽ
ZAPS
1460
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STUDENĚVES,

okr.Kladno

NZ [342]

?; 1938; nedokumentovaná akce.
Katastr obce.
63/0/4; ZM10 12-21-21; koor. 412:082.
Miska nalezena při stavbě vojenských betonových pevnOstek (řopíkO) v r.1938.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ neud.; nál. keramika - mísa.
Hájek L. 1968, 119 (ASM 5); ARŮ Praha NZ 3748/93.
M Slaný, 2643.
Moucha V.
STUDENĚVES,

okr.Kladno
NZ [349]
1945; nedokumentovaná akce.
Katastr obce.
62/0/4; ZM10 12-21-21; koor. 412:082.
Nejspíše jde o nálezy hrobové.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ neud.; nál. keramika - 2 nádoby.
bl! Hájek L. 1968, 119 (ASM 5); ARŮ Praha NZ 3747/93.
ULOŽ M Slaný, 2640, 2641.
ZAPS Moucha V.
1461
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?;

před

STUPNO, okr.Rokycany
[939]
M. (ZČM Plzeň); 1993 (l.X.); povrchový sběr.
Vrch Křemenáč.
12/P/2; ZM10 12-33-09; koor. 463:298 467:298 467:285 463:282.
Povrchové sběry na chamském a pozdně halštatském výšinném sídlišti na skalním suku v poloze
"Křemenáč". Sběrem v porušeném terénu byl získán soubor převážně atypické eneolitické keramiky.

Metlička
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KOMP A: CHAMSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 493; nál. keramika - 74 zlomk~.
LIT. ARŮ Praha 1172/95.
UlOž ZČM Plzeň, RP 93/7.
1462
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP
----

SUHROVICE, okr.Mladá Boleslav
Waldhauser J. (M Mladá Boleslav); 1993; orientační zjištění.
Výklenková jeskyně Oko nad Novou Vsí u Branžeže, 250 m VJV od hotelu U jezera.
74/0/2; ZM10 03-34-07; koor. 121:118.
Na nálezy v jeskyni upozornil dr.Waldhausera V.Daněček z Nové Vsi. V těsném sousedstvf tohoto
výklenku je 5,5 m široká, 3-4,5 m vysoká a 3,5 m hluboká skalní brána.
B: SLEZSKOPLATĚNICKÁ HaC'D; n.v. 275; nál. keramika' 1 zlomek.
A: ML.D.BRONZ.-D.HALŠTATSKÁ; n.v. 275; nál. keramika - 2 zlomky.
C: DATACE NEURČENA (pr.zem-vstred): n.v. 275: nál. keramika - 6 zlomk~: kosti zv. - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 147/95.
ULOž M Turnov.

[019]

SVATÁ KATEŘINA, o.Rozvadov, okr. Tachov
Braun P.,Břicháček P. (ZČM Plzeň); 1993 (V., VIII., X.): povrchový sběr.
Ploché návrší Z od Kateřinských chalup nad pravým břehem Kateřinského potoka.
21/P/2; ZM10 21-12'05: koor. 020:107 040:105 060:096 042:101.
Předstihový pr~zkum dálnice D5, sběr kamenné industrie na k.ú.Svatá Kateřina.
A: POZDNÍ PALEOLIT: akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 515; nál. kámen-ši rohovec (10).
LIT. ARŮ Praha 688/96.

[059]

1463
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

UlOž

křemen,

pazourek,

ZČM Plzeň.

ZAPS Braun P.
1464
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----

SVATONI CE, okr.Písek
[718]
Frohlich J. CM Písek): 1995; jiný druh evidence.
Svah návrší pole S od vsi, vlevo od zaniklé polní cesty.
146/0/2: ZM10 22-41-04; koor. 028:190.
Pruzkum detektorem kov~ na místě staršího nálezu mincí. 12 pražských groš~ a jejich zlomk~ (Václav
IV. a Vladislav ll.), peníz se čtyřrázem, fenik a p~lfenik. Bronzová šipka snad ze zničené mohyly

KOMP
---LIT
ULOŽ

A: STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález: n.v. 485: nál. bronz - šipka.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2: akt. depot: areál samostatný: n.v. 485: nál. stříbro - mince (xx).
Křivánek L. 1980, 69-70 (IISvatonický pokladli v Píseckém muzeu, Výběr 17/1): ARŮ Praha 5524/95.
M Písek, A 11594, 875/95.

(?).

1465 SVATÝ JAN POD SKALOU, okr.Beroun
NZ [143]
AKCE ?: 1921 (IX.): sondáž.
lOKO Osada Jánská, ppč.903.
PIAN 83/0/3; ZM10 12-41-08; koor. 246:136.
POZN Převzatý popis výzkumu od prof.B.Novotného (dokumentace jímky na železnou rudu).
KOMP A: PRAVĚK; akt. výrobní; areál samostatný; n.v. 252: obj. jímka (1), žlab (1): nál. kámen; struska:
ruda - kusy na tavbu; hlína - ohnivzdorný výmaz.
LIT. ARŮ Praha NZ 3541/93.
~ Křivánek R.
SVÉBOŘICE, okr.Česká Lípa
NZ [150]
Gabriel F. (PU Ustí nad Labem); 1992 (11.1.): povrchový sběr.
V okolí likvidovaného dvora Ostrov.
22/0/3: ZM10 03-31-08: koor. 452:067.
Při ověřování polohy dvora Ostrov byl povrchovým sběrem získán soubor keramiky. Soubor pochází z
míst stržených v minulosti technikou, která současně likvidovala většinu staveb a shrnula je.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní: areál ~r: n.v. 400; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 4233/96.
-------------UlOž M Česká Lípa, 12765·12792.

1466
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1467 SVÉRADICE, okr.Klatovy
NZ [002]
AKCE Hůrková J. (M Klatovy): 1992-1993; povrchový sběr.
lOKO Pole v klínu mezi soutokem Březového a Svéradického potoka a silnicí Babín - Svéradice.
PIAN 90/P/2; ZM10 22-32-02; koor. 000:291 008:292 006:281 001:282.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ-D.LATÉN~akt. sídlištní: areál sfdliště rovinné: ~ 430; nál. keramika zlomky (xxx).
~ ARŮ Praha NZ 2446/94.
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ULOŽ M Klatovy,
1468
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

ULOZ

inv.č.

2722-2742.

SVÉRAOICE, okr.Klatovy
[731]
J. (M Klatovy); 1995; povrchový sběr.
Pole V od soutoku Svéradického a Březového potoka, mezi tímto soutokem a silnicí Svéradice - Babín.
96/0/2; ZM10 22,32-02; koor. 005:284.
A: .OBO. HaD AŽ LtA; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 430; nál. keramika - zlomky (xxx).
ARU Praha 1908/96.
M Klatovy, př.č. 33/95.
Hůrková

1469 SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM, okr.Liberec
NZ [041]
AKCE Stará M. (SČM Liberec); 1992; povrchový sběr/sondáž.
LOKO Okolí kostela a fary, zahrada čp.3.
PIAN 20/B/l; ZM10 03-31-05; koor. 461:170.
POZN Předstihová sondáž před stavebními úpravami kostela sv.Mikuláše ve Světlé pod Ještědem. Výsledky
doplněny materiálem ze sběrů při pozdějším výkopu vodovodu u fary a sběrem na zahradě čp.3.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní-kultovní; areál sídliště; ~ 543; obj. zdivo; nál. keramika
- zlomky (xx); kámen-stav.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní-kultovní; areál sídliště; n.v. 543; obj. dláždění, zdivo, kostel; nál.
keramika - zlomky (xx); kámen-stav.
LIT. ARÚ Praha NZ 857/93.
ULOŽ SČM Liberec, P 22187-P 22206.
1470
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KOMP
LIT.

SVĚTLÍK. ok r.Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (16.1.); vizuální průzkum.
Kostel sv.Jakuba.
76/0/1; ZM10 32-23-19; koor. 089:186.
Dozor výkopových prací pro vedení odvodu dešfové vody od kostela sv.Jakuba ve
hluboké rýhy neporušily ani v jednom místě archeologické situace.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 796.
ARÚ Praha 1144/95, M Český Krumlov NZ 70/95.

1471
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LIT.

SVOJKOV, okr.Česká Lípa
[842]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (30.VIII.); vizuální průzkum.
Hrad Svojkov.
59/B/l; ZM10 02-42-05; koor. 073:346.
Stav skalního hradu je setrvalý bez rušivých zásah~ do terénní situace.
A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 380; obj. palác (x), hradba (x).
ARÚ Praha 4121/95.

1472
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LIT.

SVRČOVEC,

ULOZ

okr.Klatovy
J. (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
Pole Na Kopaninách.
44/0/2; ZM10 21-24-14; koor. 388:055.
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné;
ARÚ Praha NZ 2451/94.
M Klatovy, inv.c. 2578-2583.

[918]

Světlíku.

20-30 cm

NZ [947]

Hů~ková

~

402; nál. keramika - zlomky (xx).

SVRŽNO, o.Hostouň, okr.Domažlice
[955]
Chytrácek M. (ARÚ Praha); 1990 (1985; 1986; 1990); geofyzikální průzkum/povrchový sběr/sondáž.
černý vrch", S vrchol nad údolím Radbuzy.
28/P/l; ZM10 21-21-17; koor. 246:119 256:118 254:107 248:106 244:110.
Záchranný výzkum na ohrožené ploše hradiště, vykácené v souvislosti s těžbou v kamenolomu (I.etapa:
6 sond).
KOMP A: MICHELSBERSKÁ K.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště výšinné; n.v. 575-592; obj. jáma; nál.
keramika - zlomky (xx); kámen-ši - (xx).
B: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště výšinné; ~ 575-592; obj. jáma,
vrstva; nál. keramika - zlomky (xx).
C: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště výšinné; ~ 575-592; obj. jáma, vrstva;
nál. keramika - zlomky (xx).
O: NYNICKÁ SKUPINA; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště výšinné; ~ 575-592; obj. jáma, vrstva,
" příkop, hradba; nál. keramika - zlomky (xx); bronz - sekera, nástroje.
E: O.HALŠTATSKÁ O; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 575-592; obj. jáma (6), destrukce
-kámen, hradba (x), příkop (1), val (2), žlab (x), chata kůl., jamka kůlová (xx), souvrství,
dřev.konstr.; nál. železo - kladívko, kroužky, zlomky; mazanice; kámen-stav. - (xxx); kámen;
struska; keramika - zlomky (xxxx), přesleny, nádoby; paleobot.m.; uhlíky; dřevo - trámy; kámen -

1473
AKCE
LOKO
PIAN
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závaz!; kámen - křišfál; sklo - korále_
F: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní-intruze; areál sídliště výšinné; ~ 575-592; nál. keramika zlomky (xx).
G: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 575-592; nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1133/93.
---...
ULOZ UAPPSC Praha. dep. Závist.

-
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SVRŽNO, okr.Domažlice
NZ [904]
Chytráček M. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (3.VIII.-29.X.); vertikální řez/plošný odkryv.
Hradiště na Černém vrchu. Odtěžený vrchol. kóta 592.
28/P/l: ZM10 21-21-17: koor. 246:119 256:118 254:107 248:106 244:110.
Záchranný výzkum probíhal v r.1993 za plného provozu kamenolomu, kdy docházelo k rozsáhlému záboru a
odtěžení dalších částí hradiště. Ve východní části zbytku temene Černého vrchu byla provedena velká
povrchová skrývka. která zasáhla hluboko do podloží a v pásu dlouhém 70 m postoupila max. o 15 m
západním směrem do vnitřní plochy hradiště. Vznikl tak dosti čitelný svislý řez s patrnou sídlištní
vrstvou a zahloubenými objekty. který procházel větší částí hradiště a na jižní straně kolmo
protínal vnitřní obvodový val z.pozdní doby halštatské. Záchranný výzkum v roce 1993 vyvolala
především nutnost dokumentace nově vzniklého řezu (řez 55. délka 67 m, max.výška 2.5 m) a také
informace o plánovaných dalších aktivitách kamenolomu. V říjnu 1993 se měla uskutečnit závěrečná
rozsáhlá povrchová skrývka, při které měla lokalita již definitivně zaniknout. Řez 55 směřoval do
prostoru zesíleného jižního opevnění. jehož stavební vývoj nebyl dostatečně detailně poznán_ Hlavním
záměrem výzkumu bylo blíže objasnit poměrně složitý vícefázový stavební vývoj předsunuté šíjové
pevnostní linie. V klíčovém úseku opevnění vyměřen 6 m široký řez (sonda "0"), který směřoval kolmo
na obvodový val z pozdní doby halštatské, protínal šíjovou hradbu, část příkopu a také větší vnitřní
pLochu přiléhající k obvodovému opevnění. Výzkum byl veden tak, aby mohl být získán dostatečný počet
řez5 několika zřejmě postupně budovanými fortifikacemi. K nejd~Ležitějším patří řez 56,57,58 a 29 m
dlouhý řez 59. Výzkum přinesL řadu nových poznatk~ a d~Ležitých zjištění. Nejstarší opevnění
(předsunutý příkop a šíjová hradba) vybudováno již v pozdní době bronzové. Na zákLadě
stratigrafického pozorování Lze konstatovat, že šíjová hradba je mladší než sídlištní vrstva
(pokrývající skalnaté podloží) pr5kazně datovaná do mLadší doby bronzové. Šíjové opevnění (zjištěny
2 stavební fáze: v zákLadech žlabu zadního Líce starší fáze naLezena keramika z mladší a pozdní doby
bronzové) s předsunutým příkopem je zároveň starší než pozdně haLštatská obvodová fortifikace, jejíž
kamenitá destrukce s množstvím žárem spečených kamenO nasedá na povrch valu již zanikLé a níže ve
svahu položené šíjové hradby. Stopy po palisádách v těLese rozpadlé šíjové fortifikace a ve výplni
částečně zasypaného příkopu prozrazují obnovení obranné funkce příkopu a šíjové hradby v pozdní době
haLštatské. D~ležité je také zjištění dvou stavebních fází pozdně haLštatského obvodového opevnění
(starší fáze-jednoduchá paLisáda: mladší fáze-oboustranně lícovaná 2,8-3 m široká hradba ze dřeva,
kamene a hLinitého štěrku) i jeho těsné provázání s přilehlou vnitřní zástavbou hradiště. V tomto
prostoru zachyceny výzkumem reLikty někoLika povrchových dřevěných staveb (nadzemní snad kOlové
konstrukce). které nebyly současné a patřily s největší pravděpodobností k jednotlivým stavebním
fázím fortifikací.
KOMP A: MICHELSBERSKÁ K.; akt. intruze; areál sídliště výšinné; n.v. 581-583; nál. keramika - zlomky
(xx); kámen-ši - zLomky (xx); kámen-bn - 1 zlomek artefaktu.
B: MILAVEČSKÁ K. (ha.a); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 580-581; obj. vrstva (1),
jáma (2); nál. keramika - zlomky (xx). 1 nádoba; uhLíky - zlomky (xx).
C: NYNICKÁ SKUPINA (ha.b): akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné: ~ 579-586: obi. příkop
(1). destrukce. žLab (2). hradba, zdivo. chata kOL. (1), jamka kOLová (xx): nál. keramika - zlomky
(xx). 1 přeslen: mazanice - zlomky (xx): uhLíky - zlomky (xxx): kámen_
D: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ (ha.d): akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 579-586: obi.
palisáda. žlab (4). hradba, destrukce. jáma (xxx), jamka k~lová (xxx), mělký obj. (xx), chata k5l.
(xx); nál. keramika - zlomky (xxx). 11 nádob. 4 přesLeny; mazanice - zlomky (xxx); uhLíky - velké
zlomky (xxx); kámen-stav. - spečené kameny z těLesa hradby; železo - 4 kování.
E: RANÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 581-584: obi. vrstva: nál.
keramika - zlomky (x).
LIT Chytráček M. 1991. 105-109 (ArchaeoLogy in Bohemia); Chytráček M. 1992, 59-73 (Sborník ZČM Plzeň):
Chytráček M. 1993. 221-224 (AR 45); Chytráček M. 1994, 58-66 (ArchaoLogische
Arbeitsgemeinschaft ••• , KeLheim); Chytráček M. 1995, 115-127 (AR 47); Chytráček M. 1996, 68-81
(Archaologische Arbeitsgemeinschaft •••• SuLzbach-Rosenberg): Chytráček M. 1997 (ArchaoLogische
Arbeitsgemeinschaft •••• Hluboká nad Vltavou); ARŮ Praha NZ 4834/94, 912/93, ŮAPPSČ Praha 145/93.
1475
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

SYŘENOV, okr.SemiLy
[353]
ULrychová E•• Hrdina J.,Prostředník J. (M JiČín.M Turnov): 1988 (6.VIII.): povrchový sběr.
Hrad BradLec. JZ a JJV svah pod obytnou věží.
33/B/l: ZMl0 03-43-12; koor. 166:342.
Sběr na svahu pod obytnou věží, zaznamenána větší kumuLace střep5 a kostí. PřibLižně 1 m od současné
podlahy věže je v profilu viditelná kuLturní vrstva nestejné mocnosti. Z této kulturní vrstvy
vypadávají zvířecí kosti. střepy a mazanice. Keramiku datujeme do 14.-16.století, tedy do ceLého
funkčního období hradu. Hrad byl zaLožen na přelomu 13.a 14.století, existovaL až do poLoviny
16.stoLetí. roku 1569 je již označen za pustý.
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KOMP A: VS-NOVOVEK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 540; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky (x); kosti
zv.; mazanice.
LIT. ARŮ Praha 729/93.
UlDZ M Železnice, 965-1040/88.
ZAPS Ulrychová E.
SYŘENOV, okr.Semily
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994; identifikace lokality.
Hrad Kumburk. Zříceniny.
83/B/1: ZM10 03-43-07; koor. 394:009.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 642: obj.
brána, příkop, val.
LIT. ARŮ Praha 498/94.

1476
AKCE
LOKO
PIAN
KOHP

[013]

věl, d~ zděný

1477 ŠÁROVCOVA LHOTA, okr.JiČín
AKCE Ulrychová E. CM Jičín); 1994 (8.VII.); orientační zjištění.
LOKO Vodovod od zdroje v lese, JV nad obcí (kravínem) podél lesa a první cestou od
okraji silnice.
PIAN 99/L/2; ZM10 03-43-24; koor. 271:189 270:184 289:182 295:176.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTENÍ: n.v. 280-294.
LIT. ARŮ Praha 1879/95.
----

(2), hradba, bašta,

[317]
něho

do obce, k

1478 ŠIPOUN, o.Strunkovice, okr.Prachatice
[820]
AKCE Beneš J.,Parkman M. CM Prachatice); 1994 (3.111_): povrchový sběr.
LOKO Východní sedlo vrchu Hnojnice.
~ 109/L/2; ZM10 22-43-17; koor. 309:380 330:377.
POZN Na dotyčné ploše pole jsem provedl spolu se spolupracovníkem Prachatického muzea M.Parkmanem
povrchový prBzkum. Zjistili jsme menšf shluk keramiky z doby bronzové na jižním svahu pod
nejvýchodnější částí hřbetu, vybíhajícího z vrchu Hnojnice. Jde o sídlištní polohu, která souvisí s
výšinným sídlištěm v sedle Hnojnického hřbetu.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 506-509; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 1241/95.
ULOi M Prachatice, př.č. 33/94.
ZAPS Beneš J.
1479
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ŠITBOŘ, okr.Domažlice

[030]
K. (ZČM Plzeň); 1995 (27.VII.): stavebně historický prBzkum/sondáž.
Kostel sv.Mikuláše na SZ okraji vsi.
55/B/1; ZM10 21-23-03; koor. 001:060.
Na žádost RK OkŮ Domažlice rekognoskace zříceného gotického kostela, V souvislosti s množícími se
narušeními terénu v interiéru. Byl zhotoven náčrt půdorysu s vyznačením zjevných stavebních fází a
detailB, vyčištěny, vyhodnoceny a zdokumentovány všechny vkopy. V lodi a sakristii zjištěno několik
úrovní dlážděných podlah.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVEK 2 (14.stol.): akt. kultovní: areál kultovní areál: ~ 486: obj. dláždění
Nováček

(x).

LIT.

ARŮ

Praha 4496/96.

1480
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

ŠKVOREC, okr.Praha-východ
Štefl J. (Škvorec); 1994; povrchový nález.
Pole J od potoka.
92/P/3; ZM10 13-31-02; koor. 133:370 150:356 137:350.
A: NEOLlT NEUR,Č,.: n.v. 330-346; nál. kámen-bn - sekera; kámen-ši ARŮ Praha 1813/95.
UlOž Sbírka J.Štefla, Škvorec.
ZAPS Turek J.

[823]

úštěp.

1481 ŠKVOREC, okr.Praha-východ
[907]
~ Štefl J. (Škvorec); 1994: povrchový nález.
~ Pole S od obce, SVod hřbitova.
PIAN 176/P/3; ZM10 13-13-22; koor. 096:034 116:063 130:068 102:020.
KOMP A: K.VYPÍCHANÉ KER.; n.v. 302-320: nál. keramika - zlomky (xx): kámen-bn - ex): kámen-ši - (x).
---- B: ŠTÍJARSKÁ'K.; n.v. 302-320: nál. keramika - zlomky (xxx).
---LIT. ARŮ Praha 1819/95-.--UlOž Sbírka J.Štefla, Škvorec.
~ Turek J.
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1482
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ŠKVOREC, okr.Praha-východ
[124]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (1.111.); vizuální průzkum.
Hrad (dochovaný) ve vsi.
171/B/l; ZM10 13-13-22; koor. 072:004.
Dne 1.3.1995 jsem navštívil hrad ve škvorci. Jeho stav byl shledán neutěšený, většina prostor
prázdných a vybitých, jeden štít z větší části destruovaný. Na objektu právě začínají rekonstrukčnf
práce. Byl zcela vyčištěn hradní příkop, kde byla též odstraněna veškerá vegetace. Byly odstraněny
zazdívky prvého oblouku mostu a návazně k umožnění vjezdu mechanizace do příkopu odtěžena část jeho
výplně. Pokud bylo na čerstvých profilech patrno, odtěžená část výplně byla novověkého původu.
Přípravy k rekonstrukčním pracem byly patrny i ve vlastním areálu hradu.
~ A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 300; obj, palác (1), brána (1),
příkop (x), d~ zděný (X).
~ ARŮ Praha 1217/95.
1483 ŠKVOŘETICE, okr.Strakonice
AKCE Náhodný nálezce; 1994; nedokumentovaná akce.
LOKO Za domem pana J.Čapka.
~ 22/0/2: ZM10 22-14-20; koor. 172:063.
POZN Muzeu předal J.Beneš ze Zlivic čp. 11.
KOMP A: POZDNÍ O.HALŠTATSKÁ; akt. ojedinělý nález: n.v. 460; nál. keramika - přeslen.
LIT. ARŮ Praha 5518/95.
ULOi M Písek, 503/94, A 11433.
ZAPS Frčhlich J.
1484
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT
ULOŽ
ZAPS

[849]

ŠLAPANICE, okr.Kladno
NZ [008]
?; před 1933; nedokumentovaná akce.
Katastr obce.
61/0/4: ZM10 12-21-12; koor. 421:339.
Nález bez bližších údajů.
A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební: areál samostatný; n.v. neud.; nál. keramika - nádoba.
Hájek L. 1968, 122 (ASM 5); Bčhm J. 1933, 64 (PA 39, tab.VII:31): ARŮ Praha NZ 3746/93.
M Slaný, 2645.
Moucha V.

ŠTÍTARY, o.Hostouň, okr.Oomažlice
[009]
Chytráček M.,Majer A. (ARŮ Praha); 1993 (25.-26.111.); geofyzikálnf průzkum/orientační zjištění.
Ppč.94, 97, 98, 22/1, ostrožna nad soutokem Radbuzy a Mělnického potoka u osady Hostětice.
38/B/1; ZM10 21-21-18; koor. 090:180.
Prvotní záchranný výzkum při výstavbě areálu kravína doplněný geofyzikálnfm měřenfm protonovým
magnetometrem na ploše 20x20 m v JZ části ostrožny.
KOMP A: O.HALŠTATSKÁ (ha.c/d); akt. sfdlištní: areál sídl.výšinné opevněné: n.v. 446.
LIT. ARŮ Praha 911/93.
ZAPS Chytráček M.
1485
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1486
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

ŠTÍTARY, okr.Kolín
Sedláček Z.,Valentová J. (M Kolín); 1994; orientační
U bývalého mlýna, na poli ppč.2478, stavba SKAO.
195/L/1; ZM10 13-32-03; koor. 370:087 374:092.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 220.
U T. ARŮ Praha 522/95.
-ZAPS Valentová J.
1487
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

[747]
zjištění.

ŠTÍTARY, okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1995 (21.IX.-2.XI.): vertikální řez.
Stavba plynovodu na SZ okraji obce, ul. Ke hřišti, těsně nad Pehelským potokem.
232/L/1; ZM10 13-32-03: koor. 374:060 374:055 362:048 358:050 324:024.
Archeologický dohled s negativním výsledkem. Sledováno cca 700 m trasy.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 224-230.
ARŮ Praha 357/96.

1488 ŠTOLMÍŘ, okr.Kolín
Z. (M Kolín); 1994 (IX.): orientačnf zjištěnf.
LOKO SZ okraj obce Štolmíř. Stavba VVTL-RS plynu, ppč.236/1.
~ 169/B/l; ZM10 13-13-18; koor. 340:081.
POZN Archeologický dozor na stavbě regulačnf stanice plynu v katastru obce.
~ A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud,
~ Sedláček
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[508]

[110]

LIT. ARÚ Praha 7373/94.
ZAPS Valentová J.
1489
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE, okr.Prachatice
[004]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (26.·27.VII.); sondáž.
Kostel.
16/0/2; ZM10 22-34-24; koor. 084:223.
Na základě žádosti referátu kultury OÚ Prachatice a Duchovní správy římskokatolické církve Lažiště
jsem provedl zjišfovací sondáž. Podlaha v kostele bude stavebníkem rekonstruována a jde o to
zjistit, zda se zde nenacházejí podzemní prostory (např.krypta), případně provést jejich
archeologický průzkum. Bylo rozhodnuto umístit v části pokleslého prostoru sondu A o rozměrech
250x100 cm s cílem zjistit stratigrafické poměry a pokračovat až do hloubky, která by již vyloučila
podzemní dutinu. V průběhu sondáže byly zjištěny zásypové vrstvy, které nebyly na žádné ze 4 stěn
profilu přerušeny. Vrstvy na sebe průběžně navazovaly, jejich konzistence je pevná a usedlá. Hranice
vrstev je vždy přímá a vodorovná. Podloží dosaženo nebylo. Po zjištění úrovně skeletu bylo
rozhodnuto sondáž zastavit a ponechat pohřeb (event.pohřby) neporušený v zemi. Sled nadložních
zásypových vrstev ukazuje na normální stavební vývoj vesnického kostela. V době barokní přestavby,
kdy byla položena kamenná podlaha, přestalo se již jistě běžně pohřbívat uvnitř kostela. Zjištěný
skelet v hloubce 130 cm je zřejmě nižším patrem středověkých nebo pozdně středověkých pohřbů, které
ušly při barokní přestavbě nucené likvidaci (přemístění). Drobné lidské kosti ve vrstvě nad skeletem
patří rovněž předbarokním pohřbům. Svrchní vrstvy od 80 cm výše již vznikly v novověku.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; akt. pohřební; areál kultovní areál; n.v. 810; obj. kostel, vrstva, hrob-kostrový
(1); nál. kosti lid. - (xx).
LIT. ARÚ Praha 2344/93.
ULOZ M Prachatice, sine.
1490 SVABY, okr.Česká Lípa
NZ [138]
AKCE Panáček J.; 1992 (31.V.); povrchový nález.
LOKO Západní okraj ostrožny Stará Hora.
PIAN 68/0/1; ZM10 02-42-18; koor. 364:208.
POZN Při návštěvě lokality Stará Hora získal ing.J.Panáček povrchovým sběrem na západním okraji ostrohu
Stará Hora soubor keramických fragmentu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; n.v. neud.; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha NZ 4238/96.
ULOŽ M Česká Lípa, 12761-12764.
ZAPS Gabriel F.
1491
AKCE
-LOKO
PIAN
POZN

ŠVIHOV, okr.Klatovy
[046]
Durdík T.,Kamenická E. (PÚ Plzeň,ARÚ Praha); 1994 (28.IV.); vizuální průzkum/stavebně historický
průzkum.

Státní hrad Švihov.
4/B/1; ZM10 21-24-10; koor. 203:204.
Dne 28.4.1994 jsem na základě objednávky PÚ Plzeň navštívil hrad Švihov. Na místě byly prohlédnuty
práce prováděné v současné době. Jde především o výkopy v čelním parkánu jádra, kde byla odkryta
původní situace, a v prostoru přístupu do nádvoří jádra. Problémy spojené s těmito prostory byly na
místě prokonsultovány, stejně jako otázka rekonstrukce vstupního portálu sýpky ve vnějším ohražení.
Při řešení odvodnění jádra by měl být maximálně respektován původní systém. Další zásahy do terénní
situace by zde měly již probíhat především formou regulerních archeologických sond a ne až doposud
převažující formou výkopů prováděných správou hradu, a až následně prohlížených a dokumentovaných
archeologem.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 371; obj. věž (4), palác (x), kaple
(1), brána (4), bašta (11), hradba (x), příkop (x).
LIT. ARÚ Praha 2408/94.
ZAPS Durdík 1.

ŠVIHOV U LAŽIŠf, o.Lažiště, okr.Prachatice
[507]
Beneš J.,Parkman M. (M Prachatice); 1995 (VIII.); vertikální řez.
Tvrz v Drslavicích.
31/B/1; ZM10 22-34-24; koor. 425:064.
V souvislosti se stavebními pracemi v areálu tvrze byl začištěn, ovzorkován a zdokumentován profil
nad původním schodištěm v jejím SV traktu. Bylo zde zjištěno několik vrstev, které byly nasypány nad
spodní částí původního schodiště, vedoucího do prvního patra. Tím bylo vytvořeno malé odpočívadlo,
na které se již vcházelo krátkým schodištěm z nádvoří. V horní části profilu bylo zjištěno několik
úrovní podlah, které byly vydlážděny dlaždicemi a patrně i kamením.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 667; obj. souvrství (1); nál. keramika zlomky; kámen-stav. - zlomky černého granodioritu.
LIT Beneš J. 1995 (Výzkumy archeologického pracoviště, Zlatá stezka 2): ARÚ Praha 5513/96.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 3/95.
1492
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
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ZAPS Beneš J.
1493
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TÁBOR, okr.Tábor
NZ [933]
Krajíc R. (M Tábor); 1992; vertikální řez.
Pražská ul. čp.212 a 235. Historické jádro města.
19/0/2; ZM10 22-24-20; koor. 485:198.
Vzorkování dvou rýh a menší sonda v místě křížení plynofikačního rozvodu. V profilu rýhy u čp. 212
byla patrná červenočerná vrstva, jež mohla souviset s pozdně středověkými požáry (z roku 1532 či
1559).
KOMP A: O.HALŠTATSKÁ O (ha.d2-3); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 444; obi. vrstva (x), jáma (2);
nál. keramika - 141 zlomkB; mazanice - 28 zlomkB.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 444; obj. vrstva (1).
hl! Krajíc H., Břicháček P. 1994 (Archaologische Arbeitsgemeinschaft .•• , Kelheim); ARÚ Praha NZ 1315/94.
ULOŽ H Tábor, 919-930.
ZAPS Brnič Ž.
1494
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TÁBOR, okr.Tábor
[905]
Krajíc R. (H Tábor); 1993; plošný odkryv.
Hrad. JV část.
27/0/2; ZH10 22-24-20; koor. 452:170.
Předstihový záchranný výzkum JV části bývalého hradního areálu. Na celé zkoumané ploše byla zjištěna
pozdně halštatská vrstva, která v sondě 3 byla převrstvena laténskou vrstvou. Nejzávažnější zjištěnf
o středověkém hradu jsou: 1) Stratigrafické datovánf výstavby hradu do třetf čtvrtiny 13.stol. 2)
Stratigrafické určení postupu výstavby raně gotického královského hradu. 3) Nálezy raně gotického
hradu odpovídají královskému dvorskému prostředf. 4) Zjištění dosud neznámého východního křídla raně
gotického hradu.
KOMP A: O.HALŠTATSKÁ O (ha.d2-3); akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 434; obi. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky.
B: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 434; ob]. vrstva (1); nál. keramika - zlomky.
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (3.čtvrt. 13.stol.); akt. sfdlištní; areál hrad; ~ 434; obi. hradba (1),
věž (2), zdivo (x), dBm zděný-kámen (1); nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky; malta zlomky; železo - zlomky artefaktB.
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol. ?); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 434: obj. vrstva (1).
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (po 1420-husitský horizont); akt. sídlištní: areál hrad: ~ 434: obj.
hradba (1), věž (2), parkán (1), dBm zděný-kámen (1), chodba (1): nál_ keramika - zlomky; malta zlomky; kosti zv. - zlomky: keram.tech. - zlomky kachlB; železo - zlomky artefaktB: sklo - zlomky
artefaktB: kov - mince.
F: NOVOVĚK (od 17.stol.); akt. výrobní; areál město: ~ 434; obj. zdivo (xx), m.výroby (1).
LIT. ARÚ Praha 1115/94.
iJLciZ H Tábor.
ZAPS Brnič Ž.
1495
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

TÁBOR, okr.Tábor
[140]
Krajic R. (M Tábor); 1994 (VI.-IX.): sondáž.
Hrad. Výzkum JV části areálu na ploše cca 600 ml.
27/0/2; ZH10 22-24-20; koor. 452:170.
C: POZDNÍ O.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sfdliště; n.v. 434: obi. vrstva: nál. keramika.
O: O.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sfdliště: ~ 434: obj. vrstva: nál. keramika.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídLištní: areál hrad: n.v. 434; nál. keramika.
B: NOVOVĚK; akt. výrobní; areál město: n.v. 434: obi. m.výroby: nál. keramika: sklo; sklo: kov;
keramika - kachle; kov - mince.
LIT Krajíc R. 1994 (Tábor - hrad. Roční zpráva o výzkumu 1993); ARÚ Praha 1120/95.

1496
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

TÁBOR, o.Tábor, okr. Tábor
[817]
Krajíc R. (M Tábor); 1993-1994 (XII.1993-IV.1994); sondáž.
Pražská uL. čp.220.
26/0/2; ZH10 22-24-20; koor. 477:197.
Odpadní jímka a Loch v domě čp. 220, na úrovni prvního podzemního podlažf.
A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 444; obi. jímka (1), sklep (1); nál. keramika zlomky; kost - zlomky; sklo; kov: dřevo: textil: kBže: kov - mince; keram.tech. - kachle.
LIT. ARÚ Praha 1881/94.

1497
AKCE
LOKO
PIAN

TACHOV, okr. Tachov
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (4.IX.): vertikální
Hradební ul., naproti čp.79.
8/B/1: ZM10 11-34-15: koor. 345:331.

[048]
řez.
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POZN V Hradební ulici narušena výkopem pro kabel klenba sklepa. Sklep je obdélný, o vnitřních rozměrech
506x305x178 cm, vyzděný z kamene na maltu (obvodová zea o mocnosti 85 cm), zaklenutý valenou klenbou
silnou 30 cm, s otisky šalování na líci. Objekt přiléhá kratší východní stěnou k uliční čáře. Rub
klenby je překryt klenebním zásypem (vrstva 1) a krátkým pozustatkem propáleného destrukčního
souvrství s mazanicí (vrstva 2). Keramický materiál z klenebního zásypu lze datovat do 16.století.
Ve vrstvě 2 se vyskytl ojedinělý zlomek podhrdlí hrnce s červenou a bílou malovanou linkou, který je
podle keramické sekvence ze sondy IV výzkumu v ulici B.Němcové, ppč.380, zařaditelný do 2.poloviny
15. či na přelom 15. a 16.století. Sklep ~žeme interpretovat jako poz~statek pozdně gotické
příhradební zástavby, která je v této části dnes nadzemně zaniklá.
KOHP A: PŘECHOD VS.2·NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; n.v. 495; obj. sklep, destrukce, souvrství,
vrstva; nál. keramika - zlomky (x); malta; uhlíky.
LIT. ARÚ Praha 2986/93.
ULOž ZČM Plzeň, fond HA.
ZAPS Nováček K.
1498
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TACHOV, okr.Tachov
[113]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (4.IX.); sondáž.
Kostelní ul., SVod chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
9/B/1; ZM10 11-34-15; koor. 345:337.
Při návštěvě Tachova prohlédnut cca 35 m dlouhý úsek plynovodní rýhy v horní části Kostelní ulice.
Výkop (hloubka 90 cm, šířka 50-60 cm) proťal orniční vrstvu (parkový návoz) a souvislou jednolitou
světle hnědou písčitou vrstvu s kameny, v níž nebyly viditelné žádné archeologické situace. Na
hromadách hlíny byly nalezeny ojedinělé keramické zlomky z 15.století (včetně 2 červeně a bíle
malovaných okraju a zlomku keramického kouřovodu 7).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 500; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky
nádob (x), zlomky kouřovodu 1.
LIT. ARŮ Praha 2986/93.
ULOž ZČM Plzeň, fond HA.
ZAPS Nováček K.
1499
AKCE
LOKO
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TACHOV, okr. Tachov
Krupička J.,Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (24.-28.IX.); vizuální pruzkum/vertikální řez.
Výkop kolem domu čp.35 v Husitské ulici.
7/B/1; ZM10 11-34-15; koor. 332:339.
Výkop vyhloubený kolem domu čp.35 v Husitské ulici a v uličce mezi ní a hradbou městského opevnenl
byl zjištěn J.Krupičkou, který také v části výkopu v době pruzkumu autora již zasypané, sebral
soubor glazované i neglazované kuchyňské keramiky, glazovaných kachlu a skla (zvířecí kosti byly
skartovány), jejž lze datovat rámcově do 16.-17.století. J.Krupička pořídil rovněž zaměření části
výkopu přiléhající k hradbě městského opevnění, Z něhož vyplývá, že poblíž hradební věže bylo
zachyceno jakési zdivo, snad rovnoběžné s hradbou. Jeho datace a interpretace je vzhledem ke
sporným nálezovým okolnostem nemožná. Po vyrozumění J.Krupičky se na místo dostavil autor hlášení,
který provedl zaměření celkové situace a pruzkum nezasypané části výkopu před domem. Zde bylo
zjištěno výkopem poškozené soujámí. Byla dokumentována východní strana rýhy, analogická situace byla
však zachycena i na straně západní. Při vzorkování obou profilu vyšlo najevo, že rýhou byla zničena
východní část severní jámy a západní část jižní jámy. Obě jámy byly zasypány současně černou hlínou
s drobnými kameny, která obsahovala četné zbytky uhlíku a poměrně velké množství strusky (získán 1
sáček) a rovněž 2 zlomky keramiky (z toho 1 okraj), které lze datovat do 2.poloviny 13.století.
Zásyp jámy byl vyrovnán vrstvou šedé písčité hlíny s kameny, ze které se nepodařilo získat žádné
artefakty. Vzhledem k přítomnosti velkého množství uhlíku a strusky v soujámí je snad možné uvažovat
o metalurgické výrobě ve sledovaném prostoru. Vrstva hnědooranžového písku se štěrkem a kameny,
která celou situaci překrývá, pochází až z období novověké úpravy terénu. Dokazuje to z ní zfskaný
oboustranně glazovaný střep, který lze rámcově datovat do 17.(2.polovina)-19.století.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní-výrobní; areál město; n.v. 496; obi. hradba, věž (1), jáma
(2), m.výroby; nál. keramika - zlomky (x); struska; uhlíky.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ 496; obi. vrstva; nál. keramika - 1 zlomek.
LIT. ARÚ Praha 3910/93, ZČM Plzeň 421/93.
ULOž ZČM Plzeň, fond HA, 93/15.
ZAPS Široký R.
1500 TACHOV, okr. Tachov
[300]
AKCE Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (9.1.-15.11.); stavebně historický pruzkum/vertikální řez.
LOKO Kostelní ul., ppč.17, JZ od věže kostela Nanebevzetí P.Marie.
PIAN 14/B/l; ZM10 11-34-15; koor. 337:334.
POZN Bezúčelným zahloubením přístupové cesty na staveniště zničena podstatná část požárem zaniklého domu
ze 14.století na kamenné podezdívce, jehož prOčelní (východnf) část byla opatřena kamenným, valeně
klenutým sklípkem. Štítová linie domu vytvářela nevelké prostranství před vstupem do kostela,
zanikl é při pOZdě jších posunech uliční čáry.
~ A: VS- NOVOVĚK (14 .-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 495; ob;. zdivo.
LIT Nováček K. 1996 (Městská archeologie v Tachově ••• , Sbornfk ZeM 13 - Historie); ARÚ Praha 4441/96,
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ZČM Plzeň

ULOŽ ZČM Plzeň.
1501
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1/95, NZ 102/95.

TACHOV, okr. Tachov
NZ [322]
K.,Široký R. (ZČM Plzeň); 1995 (24.XI., 30.XI.); vertikální řez.
Kostelní ul., ppč.26, stavba víceúčelového objektu.
15/B/1; ZM10 11-34-15; koor. 338:331.
Severním profilem stavební jámy zničena část požárem zaniklého, vrcholně středověkého objektu s
dřevěnou podlahou.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; n.v. 492.
hll Nováček K. 1996 (Městská archeologie v Tachově .•• , Sborník ZČM 13 - Historie); ARÚ Praha NZ 4442/96,
ZČM Plzeň NZ 189/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
ZAPS Nováček K.
Nováček

1502
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TACHOV, okr. Tachov

NZ [336]
1995 (24.XI.-7.XII.); orientační zjištění/vertikální řez •.
od ZŠ.
16/0/1; ZM10 11-34-15; koor. 339:343.
Stavební jámou pro přístavbu školy zachycena kontraeskarpová hrana městského příkopu a část výplně s
hojným novověkým materiálem.
KOMP A: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 502; obj. příkop.
hll Nováček K. 1996 (Městská archeologie v Tachově ••• , Sborník ZČM 13 - Historie); ARÚ Praha NZ 4443/96,
ZČM Plzeň NZ 188/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
1503
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

TACHOV, okr. Tachov
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (24.XI., 27.XI.); vertikální řez.
S část Hradební ulice.
18/B/1; ZM10 11-34-15; koor. 347:332.
Ookumentován pr~raz rýhy pro telekomunikační kabel základem hradební zdi.
A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 496; obj. hradba.
ARÚ Praha 4445/96, ZČM Plzeň 178/96.

Nováček K. (ZČM Plzeň);
Kostelní ul., ppč.44, Z

[400]

[609]
TACHOV, okr.Tachov
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (XI.-XII.); vertikální řez.
S část Náměstí Republiky, mezi čp.84 a vyústěním Husitské ul.
13/L/1; ZM10 11-34-15; koor. 328:328 341:326.
Rýha hloubkového kabelovodu zachytila pouze úseky subrecentní dlažby.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; areál město; n.v. 489.
~ Nováček K. 1996 (Městská archeologie-v-Tachově ••• , Sborník ZČM 13 - Historie); ARÚ Praha 4440/96,
ZČM Plzeň 179/96.
1504
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

1505
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

TACHOV, okr.Tachov
[513]
K. (ZČM Plzeň); 1994-1995 (7.X.1994; 19.-25.V.1995); orientační zjištění/vertikální řez.
Soudní ul., ppč.293 a 294 (příslušné k čp.84).
19/B/1; ZM10 11-34-15; koor. 343:372.
Sondáží a dozorem při hloubení základ~ telekomunikační budovy prokázáno zničení cca 94% plochy
staršími zásahy. Na jediné intaktní ploše v SZ rohu ppč.294 dokumentována stratigrafie středověkých
úprav povrchu dvora a navážek v kontaktu s ohradní zdí parcely a se sklepem domu čp.84.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 522; obj. zdivo, vrstva.
~ Nováček K. 1996 (Městská archeologie v Tachově~Sborník ~13 - Historie); ARÚ Praha 4447/96,
ZČM Plzeň NZ 344/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.
Nováček

1506
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TACHOV, okr. Tachov
[343]
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (31.VII.-21.IX.); sondáž.
Ul. K.H.Borovského, ppč.368, J okraj bývalého Heumarktu.
17/B/1; ZM10 11-34-15; koor. 331:314.
Výzkum, vyvolaný výstavbou prodejny obuvi, zachytil pokračování nadzemně zaniklého úseku městské
hradby, která porušila bohatou stratigrafii 13.století ukládanou na prudce svažitém úpatí údolí,
obsahující i přemístěnou mezolitickou štípanou industrii. Dále prozkoumána část pozdně středověkého
mlýna s několika úrovněmi podlah, z nichž nejmladší odpovídá zánikovému horizontu v r.1945. Plocha
jižně od hradby byla kompletně zničena sklepy z 18.století.
KeMP A: MEZOLIT; akt. přemístění zeminy; areál sídl.strategické jiné; ~ 480; nál. kámen-ši.
B: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 480; obj. hradba, zdivo.
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LIT Nováček K. 1996 (Městská archeoLogie v
--- ZČM Plzeň NZ 370/95.
ULOŽ ZČM Plzeň.

Tachově ... ,

Sborník

ZČM

13 - Historie);

ARŮ

Praha 4444/96,

1507 TACHOV, okr. Tachov
NZ [412]
AKCE Nováček K.,Široký R. (ZČM PLzeň); 1995 (27.XI.-7.XII.); vertikální řez/sondáž.
LOKO Ul.B.Němcové, ppč.379-80, staveniště spořitelny.
PIAN 21/P/l; ZM10 11-34-15; koor. 343:316 344:316 345:316 346:313.
~ 2.etapa záchranného výzkumu a dozoru (viz BZO 1990-92, s.351). Severně od sondy IV pod úrovnf skle~
zachycena superpozice dřevěných vodovod5, dna jímky (?) a dřevěné pilotáže (vše 15.-16.stol.).
Východní stěna stavební jámy souvisle proťala část hradebního systému (hradba, zea hradební uličky),
vybudovaného na hraně již zaplněné rozsáhlé deprese přirozeného ~vodu (okraj nejnižší terasy Mže
?). Hojný obsah ekofakt5 ve výplni (zejména organických) byLo možno prostřednictvím jen několika
zLomk5 keramiky datovat do 13.stoLetí. Uvnitř hradeb narušena část ulice s hafovaným povrchem.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 479-480; obj. vodovod, jáma, hradba,
zdivo, haf; nál. keramika - zlomky; dřevo.
1lI Nováček K. 1996 (Městská archeologie v Tachově ... , Sborník ZČM 13 - Historie); ARŮ Praha NZ 4446/96,
ZČM Plzeň NZ 131/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
ZAPS Nováček K.
1508
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TACHOV, okr. Tachov
[548]
Yeber J. (Tachov); 1995; náhodný nález při terénním zásahu.
Zahradní ul. čp.160.
20/B/2; ZM10 11-34-15; koor. 321:303.
Při výkopu pro sklep narušena v hloubce 1-1,5 m vrstva charakteru rašeliny s hojnými zlomky
keramiky. Nález je prvním dokladem středověkého osídlení v prostoru JZ předměstí.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (l.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 478; obj. vrstva; nál.
keramika - zlomky.
LIT Nováček K. 1996 (Městská archeologie v Tachově ..• , Sborník ZČM 13 - Historie); ARŮ Praha 4448/96.
ULOŽ ZČM Plzeň.
ZAPS Nováček K.
1509
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TALMBERK, okr.Kutná Hora
[936]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VIII.); vizuální pr5zkum/stavebně historický pr5zkum.
Hrad Talmberk.
3/B/l; ZM10 13-33-05; koor. 221:278.
V areáLu hradu nebyly pozorovány žádné zásahy do terénní situace. Nějaká stavební činnost probíhá v
areálu usedlosti situované v prostoru čelního příkopu jádra. V prostoru pod hlavní věží byla
vybudována nová terasa (tento prostor je prostorem parkánu, jehož poz5statky zde tak nejspíše
zanikly). Hradní konstrukce významně chátrají, což se projevilo zvláště u druhé věžovité stavby v
čele jádra, kde zanikla většina líc5. Při povrchovém pr5zkumu v prvé pol.70.let nebyl zaregistrován
zbytek klenutého sklepa paláce a na SZ straně zřejmě pozOstatky parkánové hradby.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 370; obj. věž (2), palác (1), hradba
(x), brána (1), příkop (x).
1lI Durdík T., Holeček J. 1976 (SVPP 17); ARŮ Praha 3882/95.
1510
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

TATENICE, okr.Ústí n/Orlicí
Vencl S. (ARŮ Praha); 1993 (14.V.); povrchový sběr.
Ostrožna porušená lomem, V od obce.
3/0/2; ZM10 14-43-01; koor. 333:181.
A: PALEOLIT-MEZOLIT ?; akt. sídlištní; areál sídliště;
industrie (x).
LIT. ARÚ Praha 1525/93.
ULOi ARÚ Praha.
1511
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

[032]

~

358; nál. kámen-ši - pazourková

TEPLICE, okr.Teplice
NZ [053]
Rusó A. CM Teplice); 1989 (19.-2l.VI.); vertikální řez.
Zámek, u V křídla pOvodního románského kláštera.
89/0/1; ZM10 02-32-13; koor. 317:130.
D: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areál sídliště; ~ 230; obj. vrstva (1);
nál. keramika - 1 zlomek.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areál klášter; ~ 230; obj. vrstva (1);
nál. ~eramika - zlomky (xx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. přemístění zeminy-sídlištní; areál feudální sídlo; ~ 230; obj. zdivo
(1), vrstva (1); nál. keramika - zlomky (xxx).
A: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál feudální sídlo; ~ 230; obi. zdivo (7), vrstva

(1); nál. keramika - zlomky (x).
E: VS-NOVOVĚK (14.-17.stol.); akt. přemístění zeminy-sídlištní; areál feudální sídlo; n.V. 230;
obi. vrstva (1); nál. keramika - 1 zlomek.
bl! Hejna A. 1956, 171-76ad. (AR 8); Peer P. 1969 (Dějiny Teplicka do roku 1848); 1973 (SHP SÚRPMO,
Teplice zámek); Rusó A. 1992, 156-157 (Výzkumy v Čechách 1988-89); ARŮ Praha NZ 3136/95, 195/90,
3933/90.
ULOŽ M Teplice' zámek Bílina, reg.č. AO RMT BÍ: 5/89, inv.č. 168918-169001.
TĚŠOVICE, okr.Prachatice
[359]
Beneš J.,Parkman M. (M Prachatice); 1994 (15.XI.); vizuální pruzkum.
U jezu.
94/0/2; ZM10 22-43-21; koor. 131:316.
Pruzkum blíže neurčeného čtvercového ohrazení při silnici Těšovice - Husinec. Na místě zjištěno malé
čtvercové ohrazení cca 20x20 m. Ohrazení se nachází nad silnicí směrem do svahu. Tvoří jej mělký
příkop o šířce asi 2 m, chráněný dnes již nízkým valem. Na odvrácené jižní straně směrem od
komunikace se ve středu valu nachází na puvodní úrovni terénu jediný vstup do ohrazení. Je
pravděpodobné, že se jedná o jednoduchou dělostřeleckou baterii z ranného novověku (viz P.Meduna,
in: Studies of postmediaeval archaeology). Pod silnicí byl objeven komplex historických úvozových
cest, ležení se tedy nachází přímo na spojce Těšovice-Husinec (návazné středověké a raně novověké
komunikace na Zlatou stezku).
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. boj; areál vojenský tábor; n.v. 506; obj. ohrazení (1), příkop (1), val (1),
cesta (x).
bl! Beneš J. 1996 (Dělostřelecká baterie, Výběr 33); ARÚ Praha 7144/94.
ZAPS Beneš J.

1512
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1513
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

TETÍN, okr. Beroun
Benková I. (M Beroun); 1993; orientační zjištění.
Úprava strže pod hradištěm a pokládka kanalizace.
104/L/2; ZM10 12-41-12; koor. 321:058 330:062 339:064.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 270.
ARÚ Praha 2041/94.
--

[104]

1514 TETÍN, o.Miletín, okr.JiČín
[300]
AKCE Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (8.VI.); orientační zjištění.
LOKO Dálkový optický kabel. Rýha profala sklepní prostory zaniklé usedlosti asi 100 m Z od Z okraje
obce.
PIAN 100/0/2; ZM10 03-43-25; koor. 385:366.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 350; obi. sklep (1), vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 5439/95.
ULOi M Jičín, 23/95.
1515 TISMICE, okr.Kolín
[922]
AKCE Křivánek R. (ARÚ Praha); 1995 (25.X., 30.X.); geofyzikální pruzkum/povrchový sběr.
LOKO Na hradištích, ostroh Třešňovka J od obce, pravý břeh potoka Bušinec.
PIAN 174/0/2; ZM10 13-13-23; koor. 204:070.
POZN OVěřování výsledku leteckého snímkování (Gojda 1995) magnetometrickým měřením na vybrané části
plochy doplněným povrchovými sběry. Výsledky měření potvrdily snímkováním identifikované opevněnf
ostrožny. Magnetometrickým měřením byly potvrzeny 3 příkopy. Plošné měření nad částf prostředního Z
nich pak navíc doložilo pokračovánf příkopu i níže severněji po dnes již terasovitě upraveném svahu
ostrožnya pravděpodobně byl zastižen jeden ze vchodU bývalého opevnění. V archivu leteckých snímku
je lokalita vedena pod označením Tismice 1.
KOMP A: 'ŘIVNÁČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 287; nál. kámen-bn - celá sekera.
B: PRAVĚK (neolit-eneoli ?); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 287; obi. příkop;
nál. kámen-ši - 2 pazourky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK (rs_2-rs.3); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 287; obi. příkop
(3), brána; nál. keramika - zlomky s výzdobou.
D: DATACE NE URČENA; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 287; nál. kosti zv. - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 5177/95.
ULOi ARÚ Praha (M.Gojda).
1516
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TOČNÍK, okr.Beroun
NZ [404]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (V.-VI.); vertikální řez.
Hrad Točník na vrcholu Zámecké hory nad obcí.
7/B/1; ZM10 12-32-24; koor. 230:182.
V květnu až červnu 1993 proběhlo sledování výkopU základu nové provozní budovy a septiku na prvém
nádvoří hradu. Pod recentními vrstvami se zde nacházel povrch nádvořf tvořený mohutnou naváfkovou
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vrstvou s množstvím nálezO, provedenou zjevně při renesančních úpravách hradu v 16.století. Pod ní
byly konstatovány zřejmě středověké jílové úpravy povrchu nádvoří. Vzhledem ke špatným
meteorologickým podmínkám nemohly být výkopy prohloubeny, event.rozšířeny. Z renesanční navážkové
vrstvy byl získán kvalitní vzorek pozdně středověkého a raně novověkého materiálu včetně kachl~.
KOHP A: VS-NOVOVĚK (od lS.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 462; obj. dBm zděný (3), věž (1),
brána (5), studna (1), příkop, most (1), hradba, val; nál. keramika - zlomky (xxx): kosti zv.;
železo: sklo; hlína - kachle.
LIT. ARŮ Praha HZ 3296/93, 1350/93, 2529/93, HZ 4915/95.
ULOZ ARŮ Praha, dep. Křivoklát, TO 4, TO 5.
TOČNÍK, okr. Beroun
[456]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (19.VII.): vizuální pr~zkum/povrchový sběr.
Hrad Žebrák.
18/B/1; ZH10 12-32-24; koor. 190:148.
Revize stavu hradu Žebrák. Stav hradu (mimo uzavřenou část starého paláce a velkou věž, které nebyly
v době návštěvy přístupné) je setrvalý a nebyly pozorovány žádné rušivé zásahy do terénní situace.
Sběrem v areálu spodního hradu pod starým palácem, věží a předním palácem bylo na straně dnešního
vstupu do hradního areálu získáno několik zlomk~ středověké keramiky včetně střepu importované
kameniny.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areál hrad: ~ 350: obj. věž (3), d~ zděný (x), palác (3),
hradba (x), příkop (x), kaple (1): nál. keramika - zlomky (x): kamenina - 1 zlomek importované
kameniny.
LIT. ARŮ Praha 2258/93.
ULOZ ARŮ Praha.

1517
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1518 TOLŠTEJN, o.Jiřetín pod Jedlovou, okr.Děčín
AKCE Gelnar M.,Gelnarová M. (Nový Bor): 1989-1992: povrchový sběr.
LOKO V a JV od čp.20, levý břeh potoka nad malým rybníčkem s mostkem, naproti
Rozhled.
PIAN 3D/P/2; ZM10 02-24-09; koor. 390:347 390:353 392:353 392:347.
POZN Povrchovým sběrem doložena činnost zaniklé sklářské hutě v osadě Rozhled
KOHP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.): akt. výrobní; areál samostatný: n.v.
----- zlomky (x), zlomky pánví (xx): sklo~uté, zlomky, kapky (xx); struska
LIT. ARŮ Praha 1609/95.
ULOi Sbírka M.Gelnara.
~ Gelnar H.

[623]
horské

chatě

Slovan, osada

(Glasendorf).
515-520: nál. keramika - sklovina: kov - zlomek.

1519 TOLŠTEJN, o. Jiřet ín pod Jedlovou, o kr. Děčín
[010]
AKCE Černá E. (ÚAPPSZČ Most ): 1994 (9 . V. ): povrchový sběr.
LOKO Osada Rozhled, u hotelu slovan.
PIAN 29/0/2: ZM10 02-24-09: koor. 392:348.
POZN Sběr v odkryté situaci při úpravách rybníka. Nálezy doložena existence sklárny s možnými výr.obními
objekty v okolí.
~ A: VS-NOVOVĚK (vs.2-novověk): akt. výrobní; ~ 517: obj. souvrství: nál. keramika - zlomky (xx):
keram.tech. - zlomky pánví (x).
LIT. ARŮ Praha 2395/94.
ULOi M Děčín.
1520 TOPĚLEC, okr.Písek
AKCE Frohlich J. (M Písek); 1993: povrchový sběr.
LOKO Les Hřebíček.
PIAN 131/0/2; ZM10 22-41-03; koar; 188:026.
POZN Sběr v rýhách pro výsadbu stromk~. Lokalita je 200 m SSV od skupiny mohyl ze
KOMP A: O.BRONZOVÁ NEURČ. (střední-mladší): ~ 409: nál. keramika - 19 zlomk~.
LIT. ARŮ Praha 1575/94.
ULOi M Písek, 277/93.
1521
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

ULOi

TOPĚLEC,

[734]

střední

doby bronzové.

okr.Písek
[742]
Frohlich J. (M Písek): 1993: povrchový sběr.
Les Hřebíček.
132/0/2: ZH10 22-41-03; koor. 180:016.
Sběr v rýhách pro výsadbu · stromk~. Lokalita je 200 m SSV od skupiny mohyl ze střední doby bronzové.
A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. ojedinělý nález: ~ 425: nál. keramika - zlomek.
ARŮ Praha 1575/94.
M Písek, 277/93.

301

1522
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TOUŠEŇ, okr.Praha-východ
Špaček J. (M Čelákovice);

NZ [416]
1958; orientační zjištění/sondáž.
Naleziště v zaniklé cihelně otevřené na S svahu sprašové návěje.
154/0/3; ZM10 13-13-06; koor. 435:165.
Hrob byl částečně porušen sesutím sprašové stěny. Hrobová jáma byla zapuštěna 60 cm hluboko do
sprašového podloží překrytého 30 cm mocnou vrstvou ornice. Sesuvem sprašové stěny došlo ke zničení
severní části hrobu po celé délce. V sesutém materiálu pod stěnou cihelny se našla mísa s vloženým
džbánečkem. V obdélníkovité hrobové jámě o rozměru 130x60 cm ležela ve tmavohnědé zemině špatně
zachovalá kostra ve skrčené poloze na pravém boku. Orientace podélné osy hrobu JZ(hlava)-SV(nohy).
Ploché dno hrobu bylo v hloubce 90 cm od dnešního povrchu. V SV části hrobu v blízkosti dolních
končetin stál vakovitý džbánek a dva džbánečky. V této části hrobu byla i mísa se džbánečkem, které
se našly v sesuté zemině.
KOMP A: K.ZVONCOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 198; obj. hrob (1); nál. keramika 5 nádob; kosti lid. - (x).
LIT Hájek L. 1968, 127 (ASM 5); ARŮ Praha NZ 3749/93.
ULOŽ M Čelákovice, inv.č. 835 (mísa); ARŮ Praha, sine (kosti lid.).
ZAPS Moucha V.
TRHOVÉ SVINY, okr.České Budějovice
[831]
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1995 (III.); vertikální řez.
Okolí kostela P.Marie.
41/B/1; ZM10 32-24-05; koor. 289:297.
Při hloubení melioračních rýh kolem obvodových zdí kostela narušeny kostrové hroby. Po ohlášení
nálezu provedena základní dokumentace. Jednotlivé hroby silně porušeny mechanizací. Nálezy zbytk~
kování rakví.
KOMP A: NOVOVĚK; akt. pohřební; areál kultovní areál; ~ 460; obj. hrob-kostrový (x); nál. kosti lid.;
bronz - kování.
LIT. ARŮ Praha 1756/96.

1523
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

1524
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP
LIT.

TRNOVÁ, okr. Tachov
[024]
Široký R. (ZČM Plzeň); 1993 (28.11.); vizuální pruzkum.
Na kraji lesa cca 600 m S od obce Trnová, na levém břehu Sedlišfského potoka.
44/L/2; ZM10 11-43-11; koor. 270:173 237:188.
Zaměřeny rozsáhlé větvené úvozy, hloubka 0,5-1,3 m, nejvzdálenější od okraje lesa až 1,8 m, v době
pr~zkumu sněhová pokrývka cca 10 cm. Předpokládána souvislost s pr~během tzv.Norimberské stezky.
A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; n.v. 486-502; obj. cesta.
ARŮ Praha 1808/94, ZČM Plzeň 377/93.

TROCNOV, o.Borovany, okr.České Budějovice
[052]
Thomová Z. (PŮ České Budějovice); 1993; vertikální řez/sondáž.
V areálu památníku Jana Žižky (NKP) v prostoru "Mikšova dvorce", ppč.646, 684.
110/0/2; ZM10 32-22-20; koor. 076:112.
V rámci sanace zdiva zbytku statku stojícího na místě malé tvrze "Mikšův dvorec" a při rekonstrukci
objekt~ spojených s odvodněním plochy prováděn záchranný archeologický výzkum. Nalezená keramika ze
závěrečné fáze existence dvorce.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEOOVĚK 2 (15.stol.); akt. sídlištní; areál dv~r; ~ 477; obj. zdivo-kámen; nál.
keramika - zlomky (xx).
B: NOVOVĚK (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál dvur; n.v. 477; obj. zdivo-kámen, cesta-kámen;
nál. keramika - zlomky (xx).
!:ll Hejna A. 1957, 35-48 (ČNM 126); ARŮ Praha 1593/94, NZ 1415/57, PÚ České Budějovice NZ 17/93.
ZAPS Thoma J.
1525
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

1526
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

TROSKOVICE, okr.Semily
[143]
Lutovský M.,~aldhauser J. (NM Praha,NTM Praha); 1993; sondáž.
Fortifikace cca 1300 m V od dvora Semín. Zjišfovací sondáž.
67/0/2; ZM10 03-34-09; !coor. 164:176.
Řez vnější stranou šíjového opevnění (val a příkop) rozsáhlého (cca 180 ha) areálu. Sonda 16,5x1,4 m
zachytila valové těleso (až 3 m mocný násep), rozvalenou kamennou plentu a cca 2,5 m hluboký příkop
(zachycen v šířce 4 ml. V příkopě zachyceny na dvou místech zlomky laténské keramiky.
KOMP A: O.LATÉNSKÁ (la.c-d1); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 320; obj. val (1),
destrukce (1); nál. keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK; n.v. 320; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1597/94, NZ 347/94.
ULOi NM Praha, H1 3/93.
ZAPS Lutovský M.
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1527
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TROSKOVICE, okr.Semily
[850]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (12.VI.); vizuální pr~zkum.
Hrad Trosky.
83/0/1; ZM10 03-34-09; koor. 295:267.
Při současných památkových úpravách byl až na skálu vytěžen interiér věže Baby bez archeologického
dozoru. Dle sdělení kastelána však tento prostor byl poprvé vytěžen již ve 30. letech. Při prohlídce
na místě samém již nebyl patrný žádný poz~statek pfivodní terénní situace a ani stopy v literatuře
uváděného vnitřního členění věže. Dnešní zdivo je ze značné části výsledkem romantických úprav,
včetně podoby otvorfi.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 460; obj. věž (2), palác (2), dfim
zděný (X), hradba (x), brána (x).
LIT. ARÚ Praha 2902/95.

TŘEBANICE, okr.Prachatice
[944]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (12.X.); povrchový sběr.
Temeno kopce Velký Hrádeček.
9/P/2; ZM10 32-21-03: koor. 108:323 113:326 126:328 126:326 115:322.
Dne 12.10.1993 jsem navštívil opevněné hradiště Velký Hrádeček. Lokalita je až na výjimku v
neporušeném stavu. Pouze v jižní části valu byl shledán recentní otvor o velikosti 50x60 cm, který
odhalil dutinu v kamenné konstrukci tělesa valu. Jedná se zřejmě o amatérský zásah. Místo bylo
fotograficky zdokumentováno.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 560-571; obj. val.
LIT. ARÚ Praha 3338/93.

1528
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

TŘEBEL, okr. Tachov
[906]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (28.IV.); vizuální pruzkum/stavebně historický pruzkum/povrchový nález.
Hrad Volfštejn. Zříceniny.
13/B/1; ZM10 11-43-09; koor. 100:063.
Dne 28.4.1994 jsem spolu s E.Kamenickou navštívil hrad Volfštejn za účelem konsultace a posouzení
probíhajících úprav. Na místě bylo zjištěno, že práce již nezasahují pod úroveň terénu. V prostoru
pokládaném za relikt studny bylo patrno amatérské narušení, z nějž bylo získáno několik vrcholně
středověkých střepu. V provedeném zaměření, realisovaném v loňském roce, jsou,chybně zakreslena
zdiva v prostoru výkopfi v čtverhranné věži a chybí zbytky parkánové hradby. Tyto skutečnosti je
nutno opravit, resp. doplnit. Vzhledem k uvažovaným zásah Um doporučuji provést fotogrammetrické
zaměření minimálně stěn paláce a polohopisné zaměření v úrovni 1.patra, stejně jako doplnění detailfi
v prostoru paláce. Obecně je nutné, aby se zaměření účastnil archeolog či alespoň pro geometry
připravil odpovídající podklady. Zednické zajištění čtverhranné věže je provedeno kvalitně až na
povrchy znečištěné maltou. Při dalších zednických pracech je nutno trvat na následném mytí líce.
Další práce by měly probíhat tak, aby pokud možno jeden objekt byl ukončen před započetím dalšího a
práce by se měly omezit na nadzemní konstrukce bez zásahfi do stávající teréní situace.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 609; obj. věž (2), palác (1), dUm zděný (1),
hradba (x), parkán (x), brána (x), příkop (1), val (x); nál. keramika - zlomky (x); kosti zv. -

1529
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

(1).

LIT. ARŮ Praha 1928/94.
ULOŽ PÚ Plzeň.
1530
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

TŘÍSOV, okr.Český

1531
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TUCHORAZ, okr.Kolín
[954]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (29.V.): vizuální pruzkum.
Tvrz v Tuchorazi.
76/B/1; ZM10 13-31-03: koor. 400:376.
Dne 29.5.1993 jsem navštívil hrad či tvrz v Tuchorazi. Stav v areálu jádra, které je v současné době
v dOsledku restituce pro veřejnost uzavřeno, je setrvalý, bez rušivých zásahfi. Méně příznivá situace
je v areálu hospodářské části. Gotická budova je z části bez střechy a došlo k další destrukci v
jejím nádvorním prOčelí. Paralelně s ní bylo v prostoru dvora těžkou mechanizací provedeno plošné
zahloubení (patrně pro nějaké zemědělské využití), které dosáhlo úrovně pod základovou spárou dnešní
ohradní zdi. Vzhledem k jeho stavu nebylo bližší posouzení terénní situace možné.

Břeň

Krumlov

NZ [018]

J. (NM Praha); 1965-1972; plošný odkryv.

S akropole keltského oppida, ppč.703.
111/0/2; ZM10 32-22-16; koor. 139:036.
Systematický výzkum části keltského oppida (vrcholek severní akropole).
A: D.LATÉNSKÁ (la.d1-la.d2); akt. sídlištní-kultovní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 539.4; obj.
chata zahl. (1), chata kfil. (1), jáma (10); nál. keramika - zlomky; bronz - rukojef římské import.
nádoby; železo - zlomky nástrojfi; sklo - korálek.
LrT Břeň J. 1975, 7-15 (ČNM 144); Břeň J. 1975, 119-136 (ČNM 144); Břeň J. 1975, 139-141 (Alba
Regia-Annales musei Stephani Regis 14, Székesfehérvár); ARŮ Praha NZ 349/94, NM Praha 345/93.
ULOŽ NM Praha.
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KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 275; obj. zdivo, destrukce.
LIT. ARŮ Praha 1925/93.
1532
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TUCHORAZ, okr.Kolín
[945]
Valentová J. (M Kolín); 1994 (12.X.): orientační zjištění.
2,5 km dlouhá trasa vodovodu vedoucí od úpravny vody v poloze Zahrady.
75/L/1; ZM10 13-31-03; koor. 352:325 356:324 357:318 313:264 291:250 225:185 212:189 217:200.
Archeologický dohled při stavbě vodovodu od prameniště Zahrady. Trasa rýhy vedena v inundačním
terénu po pravém břehu Šembery a ve svažitém terénu nad ním.
KOHP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 236.
LIT. ARŮ Praha 7371/94.
1533
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

TUKLATY, okr.Kolín
Valentová J. (M Kolín); 1995 (4.VII.-25.VIII.); orientační zjištění.
Stavba čerpací stanice pohonných hmot u silnice Kolín - Praha v úseku za Rostoklaty.
178/P/1: ZM10 13-13-"22; koor. 364:285 384:284 384:279 364:280.
Archeologický dohled při~ích pracích. Intaktnf jflovité vrstvy.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 263.
LIT. ARŮ Praha 254/96.
--

[106]

KOMP

1534 TUPADLY, okr.Klatovy
[429]
AKCE H5rková J. (M Klatovy): 1993; povrchový sběr.
LOKO Pole Pod Dobrochovcem.
PiAN 45/P/2; ZM10 21-24-19; koor. 270:193 270:182 276:182 276:193.
KOHP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídLiště rovinné: n.v. 448-460; nál. keramika - zLomky
(xxx).

LIT. ARŮ Praha 2454/94.
ULOŽ M Klatovy, inv.č. 2497-2530.
1535
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.
ULOŽ

TUPADLY, okr.Klatovy
H5rková J. (M Klatovy): 1994: povrchový sběr.
Ověřování polohy rozoraného mohylníku podLe mapy K.Hostaše. 450 m JZ od
49/0/2: ZM10 21-24-19: koor. 336:183.
A: PRAVĚK: n.v. 441: nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 1914/96.
-M Klatovy, př.č. 27/94.

1536
AKCE
LOKO
PIAN
KOHP
LIT.

TUPADLY, okr.Klatovy
[834]
H5rková J. (M Klatovy): 1994-1995: povrchový sběr.
Pole pod J svahem vrchu Dobrochovec.
45/P/2: ZM10 21-24-19: koor. 270:193 270:182 276:182 276:193.
A: MILAVEČSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 448-460; nál. keramika - zlomky (xxxx).
ARŮ Praha 1902/96.
M Klatovy, př.č. 3508-3528.

ULOž
1537
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

[831]
AnděLic.

poloha Na vrchu.

TURNOV, okr.Semily
[020]
J. (M Turnov); 1993 (14.-20.VII.); orientačnf zjištěnf.
Mariánské nám. ppč.4D76/2.
31/B/1: ZM10 03-32-23: Koor. 267:297.
Záchranný výzkum při stavbě České pojišfovny v památkové zóně města.
A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ K. (ha.d1); akt. sídlištnf; areál sfdliště; ~ 275; obj. vrstva; nál.
keramika - zlomky (xx).
C: NOVOVĚK (18.stol.): akt. sídlištní; areál město; ~ 275; obj. souvrstvf; nál. keramika zlomky (x).
B: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. sfdlištnf; areál město; n.v. 275; obj. souvrstvf, chata zahl.,
příkop; nál. keramika - zlomky (xxx); mazanice: struska - bronzová; železo - zlomky (x); dřevo podlaha objektu: kosti zv. - zlomky (xx); sklo - terčfky (xx); keram.tech. - kachle (xx), 1
matrice.
LIT. ARŮ Praha 156/94.
ULOi M Turnov, př.č. 50-84/93.
Prostředník

1538 TURICE, okr.Mladá Boleslav
1; 1: nedokumentovaná akce; anal. spektrografická.
LOKO Katastr obce.
~ 5/0/4: ZM10 13-11-22; ~ 342:362.

[826]

~
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POZN Nález ze starého muzejního fondu musea v Mladé Boleslavi.

Přfslušnost

ke

kultuře únětické

je velice

pravděpodobná.

KOMP A: ÚNĚTICKÁ K. 1; n.v. neud.; nál. bronz - terčovitá záušnice 1.

hl! Břicháček P., Moucha V. 1993, 460:465 (Ůnětická kultura v Čechách a horní Podunají, AR 45): ARŮ
Praha 681/95.
ULOŽ M Mladá Boleslav, 27705.
ZAPS Moucha V.
1539
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

TUŽÍN, o.Radim u Jičína, okr. Jičín
Ulrychová E.,Vácha P. (M Jičín): 1994 (VII.); povrchový nález_
Náhodný nález v korytě potoka Tužínka.
102/L/2; ZM10 03-43-12; koor. 363:074 372:063 377:048.
Asi polovina kopytovitého klínu (část s pracovní plochou) ze šedozeleného kamene.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.: ~ 320-322: nál. kámen-bn.
ARŮ Praha 612/95.
ULOi M Jičín, 95/94.
ZAPS Ulrychová E.

[228]

1540
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
LIT.

[032]

TVRZICE, okr.Prachatice
Parkman M. (M Prachatice); 1994 (19.111.); povrchový sběr.
U jezu.
24/0/2; ZM10 22-34-15; koor. 413:261.
Shluk štípané industrie-.-A: PALEOLIT-MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné:
ARŮ Praha 6793/94.
-UlOi M Prachatice, př.č. 32-1/94.
ZAPS Beneš J.

~

485: nál. kámen-ši,

1541 TÝN NAD VLTAVOU, okr.České Budějovice
[853]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (25.VIII.); vizuální průzkum.
LOK O Hrad v Týně nad Vltavou.
PIAN 30/0/2; ZM10 22-42-22; koor. 223:347.
POZN Běžná revize stavu hradu v Týně nad Vltavou. V areálu nebyly pozorovány žádné rušivé zásahy. Stav je
setrvalý.
KOMP A: PŘECHOO VS.2-NOVOVĚK (vstred-no.1); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 382.
LIT. ARŮ Praha 2630/93.
1542 TÝNEC NAD SÁZAVOU, okr.Benešov
[8471
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha): 1995 (14.IV.); vizuální průzkum/povrchový sběr.
Hrad Zbořený Kostelec.
PIAN 22/B/1; ZM10 12-44-05: koor. 004:153.
POZN Současně s komisionelním jednáním ve věci úprav hradu byla provedena revise jeho stavu, který byl
- - shledán setrvalým s několika zcela drobnými lokálními destrukcemi. Pouze v interiéru paláce při
čelní hradbě jádra byl zaznamenán nezákonný výkop pohybující se v destrukčních vrstvách.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (poč. 14.stol.- 1467); akt. sfdlištní; areál hrad; ~ 296; obj. věž (1),
palác (x), brána (x), hradba (x), dBm zděný (x), příkop (x), val (x).
LIT. ARŮ Praha 1940/95.

LOKO

1543
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

TÝNEC NAD SÁZAVOU, okr.Benešov
[900]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (27.V.); náhodný nález při terénnfm zásahu.
Hrad.
11/B/1; ZM10 12-44-10; koor. 013:271.
Při návštěvě hradu zjištěno, že v prostoru před vstupem do musea probíhá snižovánf terénu. Na mfstě
byla prohlédnuta menší hromádka novověkého materiálu pocházejícího z hnědé hlinité vrstvy s kameny.
Pod základy nádvorní zdi budovy musea byl vybrán menšf soubor kvalitních renesančních kachlO, které
ke zpracování převzal Z.Hazlbauer.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.): akt. sídlištní; areál hrad: n.v_ 280: obi_ kultovní obj, (1), věž (1),
---- palác (1), dBm zděný (x), hradba (x), příkop (x): nál. keram:-tech. - kachle (x).
LIT. ARŮ Praha 2717/95.
1544
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
--

TÝNEC NAD SÁZAVOU, okr.Benešov
[909]
Hazlbauer Z. (Praha): 1995 (27.V.); povrchový nález.
Hrad, zevní líc S zdi palácové stavby.
11/B/1; ZM10 12-44-10; koor. 013:271.
V uvedené neomítnuté zdi palácové stavby hradu v Týnci nad Sázavou byl náhodně zjištěn zazděný,
prakticky úplný, renesanční kachel. Po jeho vyjmutí byly z vnitřku zdi získány pozOstatky dalších
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dvou reliéfních kachlO.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (pol. 16.stol.); akt. intruze; areál hrad; n.v. 280; obi. zdivo (3); nál. keram.tech. kachle (xx).
bl! Hejna A. 1977, 129-140 (SVPP 18); Hazlbauer Z. 1995 (Památky středních Cech); ARŮ Praha 5026/95,
2384/90.
1545 TÝNiŠTĚ NAD ORLICÍ, okr.Rychnov nf Kněžnou
NZ [133]
AKCE Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1993 (26.111-17.IV.); vertikální řez.
1QKQ Náměstí před čp.268 a 738, Lipská ul. před čp.242.
PIAN 19fL/1; ZM10 14-13-12; koor. 081:343 094:340 097:336.
POZN Předem nehlášený záchranný výzkum. Hloubka vzorkování dána asfaltovým pokryvem, do kterého byla
- - plynofikační rýha zaříznuta.
KOMP A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ K. (pozdnf fáze); akt. sídlištnf; areál sídliště; pian 24/B, 081:343; ~
251-254; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky (x).
C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; pian 25/B, 097:336; n.v. 251-254; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky
(xx) .
B: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídl.rovinné opevněné; pian 24/B, 081:343; n.v. 251-254;
obj. žlab (1); nál. keramika'- zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha NZ 2515/93.
UlOž M Vamberk, A: 1-E-224, B: 1-J-75.
1546 TÝNiŠTĚ NAD ORLICÍ, okr.Rychnov n/Kněžnou
[839]
AKCE Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1993 (29.111.); orientační zjištění.
LOKO Základový výkop pro dOm fy KNAJFL. Náměstí ppč.267.
PIAN 22/B/1; ZM10 14-13-12; koor. 092:343.
POZN Předem nehlášená akce, záchranný výzkum. V pOvodní poloze zachycen již jen objekt z 18.stol., střepy
z 16.stol. roztroušeny po lokalitě, která již byla téměř zcela vybagrovaná do hl.3-4 m.
KOMP B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 254; nál. keramika zlomky (x).
A: NOVOVĚK 2 (18.stol.); akt. sídlištní; areál ffiěsto; ~ 254; obi. jáma (1); nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1488/95.
ULOŽ M Rychnov nad Kněžnou, pobočka Vamberk 1-J-103, 1-J-104.
1547
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
--

ÚDLICE, okr.Chomutov
(027]
Smrž Z. (ARÚ Most); 1993 (2.111.); vertikální řez.
Vlevo od silnice chomutov - Žatec, traf Dolní lehká strana.
113/L/2; ZM10 02-33-18; koor. 000:148 082:114.
Pr~zkum rýhy plynovodu táhnoucího se po levé straně silnice Chomutov - Žatec (40 m východně od náspu
silnice). Prohlédl jsem úsek od odbočky silnice Údlice - státní silnice, po odbočku státní silnice Přečaply, tedy v délce cca 1750 m, na k.ú.Údlice a Přečaply. Výsledek pr~zkumu negativní. Pr~zkumu
jsem věnoval značnou pozornost, nebof rýha vodovodu probíhala přes pole, na němž byl při letecké
prospekci v roce 1992 objeven rozsáhlý objekt typu dvorce, projevující se v porostových přfznacích
(viz hlášení čj.912/92 Most - geofyzikální prospekce). Výkop však objekt míjelo cca 100 m JZ od
něj. V profilech ani ve vybagrované a shrnuté hlíně nebyly objekty ani nálezy. Podloží na nalezišti
tvořil jíl s občasnými ostrovy štěrkopísku. Hladina spodní vody je velmi nízko soudě podle toho, že
rýha se okamžitě zaplňuje vodou. Hlášení o pr~zkumu téže rýhy na k.ú.Přečaply viz čj.98/93 Most.
Investor stavby byl upozorněn na to, že Archeologický ústav nebylo stavbě informován a nebyla mu
ani doručena dokumentace k výběru staveniště.
KaMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 286-294.
LIT. ARŮ Praha 622/93.
--

ÚDRNICE, okr.JiČín
(951]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (26.V.); orientační zjištění.
Kostel sv.Martina.
22/0/2; ZM10 13-12-05; koor. 031:218.
~ Při opravě kostela hloubena rýha pro svod dešfové vody do kanalisace při SV části presbytáře,
plochou hřbitova až k hřbitovní zdi a za ní. Ve výkopu hl.60 cm narušené starší hroby a střepy
U.stol.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEOOVĚK 1 (1.pol. 13.stol.); akt. sfdlištní; areál sfdliště rovinné; ~ 269; obi.
vrstva (1); nál. kosti lid. - zlomky (xxx); keramika - zlomky (x), nádoby (x).
LIT. ARÚ Praha 5440/95.
UlOž M Jičín, 20/95.
1548
AKCE
LOKO
PIAN

1549 UHLÍŘSKÉ JANOVICE, okr.Kutná Hora
AKCE Šumberová R. (ARÚ Praha); 1995; orientační zjištění.
1QKQ Kolínská ul., mezi objektem Benziny a trafostanicí, ppč.1919.
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(923]

PIAN 219/L/l; ZM10 13-32-22; ~oor. 074:130 078:129 070:113.
POZN Kabelová přípoj~a NN pro čerpací stanici Benzina, vý~opy vedeny
pouze recentní vrstvy.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 408-4140.
LIT. ARÚ Praha 2752/95.

převážně

v chodnfcích, porušily

1550 UHY, o~r.Kladno
(659]
AKCE Křiváne~ R. (ARŮ Praha); 1995 (18.-19.X.); geofyzi~ální pr~zkum.
LOKO Pole S od obce, ostroh uměle vytvořený vytěžením pískovny, reli~t původního terénu.
PIAN 79/0/1; ZM10 12-21-15; ~oor. 166:072.
POZN Ověřování výsledků letec~ého sním~ování (Gojda 1993) magnetometric~ým měřením na části vybrané
plochy. Pro blíz~ost stožáru vysokého napětf a značné ~olísánf napětí nebylo možné kruhové objekty z
výsled~~ magnetometrického měření blíže vymezit. To by bylo možné pouze užitím jiné geofyzikální
metody. V archivu letec~ých snfmků je lokalita vedena pod označenfm Nové Uhy 1. Sběry negativní,
objekty nelze jednoznačně datovat.
KOMP A: DATACE NEURČENA; a~t. pohřební; ~ 226.
~ ARÚ Praha 5171/95.
1551
AKCE
LOKO
PIAN

UHY, okr.Kladno
Křivánek R. (ARŮ Praha); 1995 (25.X.); vizuální průzkum/sondáž.
Pole SSV od obce, ostroh vytvořený vytěžením pískovny, relikt původního terénu.
78/0/2; ZM10 12-21-15; ~oor. 182:076.
~ Vizuální průzkum při budování základu pro sloup vysokého napětí byl stejně jako povrchový
okolí haldy negativní. V archivu leteckých snímků je blízké okolf místa výkopu vedeno pod
Nové Uhy 1 (Gojda 1993).
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 220.
LIT. ARÚ Praha 5172/95.
---1552
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP
LIT.

(935]

sběr v
označením

ÚJEZD, o~r.Tachov
[246]
ŠirOký R. (ZČM Plzeň); 1993 (3.VII.); vizuální průzkum.
V od můstku lesní cesty přes bezejmennou vodoteč, SZ od kóty 599.
101/L/2; ZM10 21-21-01; ~oor. 028:296 031:301 040:308 053:312.
Zaměřeny rozsáhlé větvené zbytky úvozů na svahu svažujícím se od západu k vodoteči, hloubka cca
0,5-1 , 9 m. Předpo~ládána souvislost s průběhem tzv.Norimberské stezky.
A: STŘEDOVĚK ?; akt. komunikace; areál samostatný; ~ 585-607; obi. cesta.
ARÚ Praha 1824/94, ZČM Plzeň 410/93.

ÚJEZD POD TROSKAM[, okr.JiČín
(929]
Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (24.-30.IX.); orientační zjištění.
Poloha U zbraně.
62/L/2; ZM10 03-34-10; koor. 002:141 007:155.
Sídliště II: 62,5 m dlouhá kulturní vrstva dalšfho slezskoplatěnického sídliště. Ze tří jejich
souvislých úseků 161 střepů (z toho 1 malovaný).
A: SlEZSKOPLATĚNICKÁ K.; a~t. sfdlištnf; areál sídliště; n.v. 298-304; obj. vrstva; nál. keramika 161 zlomků.
LIT. ARÚ Praha 517/93.
ULOž H Jičín, 4650-4815.
1553
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
---KOMP

ÚJEZD POD TROSKAM[, o~r.JiČín
(321]
Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (24.-30.IX.); orientační zjištěnf.
Poloha Vrcha.
61/L/2; ZM10 03-34-09; ~oor. 455:083 460:090.
~ Poloha "Vrcha", sídliště I: 4 jámy s jamkou po kulu v jedné linii, část kulové chaty, nalezen
halštatský střep. Sídliště I: další 2 jamky (objekt 7-1;5-1), 8 m široký pás napřfč výkopem,
popelovitá výplň, při vnitřní straně jedna ~ulová jamka, 18 m nad poslední terasou od kdysi
meandrovitého toku říčky Libuňky.
KOMP A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 276-280; obj. jamka kulová (7); nál.
keramika - 1 zlomek.
LIT. ARŮ Praha 517/93.
ULOž M Jičfn, 4650-4815.
1554
AKCE
LOKO
PIAN

1555 ÚSTÍ, okr. Tachov
AKCE Nováček K_ (ZČM Plzeň); 1995 (6.~., 20.V.); povrchový sběr/sondáž.
LOKO Kóta Na spáleništi, 700 m SZ od Ustí.
PIAN 50/8/2; ZM10 11-43-07; koor. 244:158.
~ V rámci průzkumu mezoregíonu Tachovsko rekognoskován výrazný vrchol nad soutokem Mže a Tiché.
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[618]

Trojůhelná vrcholová plošina (cca 0,8 ha) nenese jednoznačné stopy opevněnf, na JZ hraně zfskáno z
vývratu a sondy lxl m celkem 22 atypických zlomk~ keramiky. Sonda zachytila oválnou jamku s plochým
dnem (35x27x5 cm) a nevýraznou kulturní vrstvu s ojedinělými uhlíky.
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 546; obj, vrstva, jáma; nál. keramika - 22
zlomk~; uhlíky.
LIT. ARÚ Praha 4453/96, ZČM Plzeň NZ 236/95.
ULOž ZČM Plzeň.

1556 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, okr.Ústí n/Orlicí
AKCE Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1993 (1.VIII.-30.X.); orientační zjištění.
LOKO Novostavba pošty, resp. překládka kabel~ Telecom mezi Kociánovou ul. a starou poštou (pod

NZ [209]

náměstím).

PIAN 9/L/l; ZM10 14-32·11; koor. 473:306 472:297472:292 467:291.
POZN Kociánova ulice, severní a východní strana náměstí. Dokumentace výkopO prováděných bagrem v
historickém centru města. Dokladem velmi problematického zakládání staveb v centru Ústí je trámkový
rošt pod komunikací podél východní hrany náměstí. Komponenta B: Zachyceny pBvodní městské
kanalizace. Komponenta O: Pravděpodobně patky podloubf dvou r~zných domO.
~ O: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; pian 121B, 468:291.; !l& 350; nál. kámen - 2
patky podloubí.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK? (2.pol. 14.stol. ?); akt. sfdlištní; areál město; pian 10/B, 473:304; ~
350; obj. srub (1); nál. keramika - zlomky.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; pian 11/B, 472:301; !l& 350; nál. keramika - zlomky.
C: NOVOVĚK ?; akt. sídlištní; areál město; pian lD/B, 473:304; !l& 350; nál. dřevo - segment
vodovodu, bez kontextu.
LIT. ARÚ Praha NZ 3009/95.
ULOi MÚstí nad Orlici.
ÚTUŠICE, okr.Plzeň- jih
[80n
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (IX.-X.); vertikální řez.
Za robčickými humny, SVod křižovatky polních cest k Robčickému potoku a regulační stanici plynu.
33/L/2; ZM10 22-11-01; koor. 314:176 355:138 397:096 413:076.
Archeologický dozor při výstavbě plynovodu Útušice-Šlovice na k.ů.Útušice. V době zjištění výkopO
byl ůsek na k.ů.Šlovice již zahrnut. Plynovod prochází územím s příhodnými podmínkami k osídlení
(mírné svahy údolí Robčického potoka sktoněné k východu a západu, sprašové podloží), v blízkosti
nově zjištěného neolitického sídliště na k.ů.Litice. Přesto byl pr~zkum negativní, rýha pro plynovod
neporušila žádnou archeologickou situaci.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 345-380.
LIT. ARŮ Praha 686/96.
----1557
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

1558
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

ÚVALY, okr. Praha-východ
Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (12.V.-30.X.); vertikální řez/sondáž.
JV okraj obce.
159/P/l: ZM10 13-13-17; koor. 011:188 017:186 017:175 010:178.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 234.
ARÚ Praha NZ 4384/95, ÚAPPSČ Praha 144/93.

NZ [054]

1559 UZENICE, okr. Strakonice
[746]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (8.VIII.); vizuální pr~zkum/stavebně historický pr~zkum.
lOKO Hrad Křikava, osada Černívsko.
PIAN 20/B/l; ZM10 22-14-10; koor. 100:125.
POZN Při zběžném povrchovém pr~zkumu bylo konstatováno, že minimálně okolo jižnf poloviny hradu je nutno
počítat s existencí parkánu, na jihu ~že poz~statek parkánové zdi tvořit jádro nejvyšší tarasní
zdi. Na této straně je svah pod hradem členěn systémem několika úzkých teras s nasucho skládanými
tarasními zdmi (vinice 1, zahradní úprava ?). V prostoru příkopu a před nfm jsou patrny subrecentnf
úpravy (převážně terasy). V západní hradbě je patrna zazděná brána. Velmi zajfmavá je situace SZ
budovy zasekané do skály a obíhané na straně k hradbám úzkou chodbou. V areálu hradu bylo
konstatováno množství drobných narušenf, která lze nejspíše považovat za dokLad rabování kovových
předmět~ pomocí detektoru.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; !l& 482: obj, věž (1), palác (1), d~ zděný
(1), hradba (x), brána (x), příkop (1).
LIT. ARÚ Praha 3654/95.
1560 UŽl CE, okr.Mělník
AKCE Jančo M. (ARÚ Praha); 1995 (17.XI.); orientačnf
LOKO Výstavba dílny, Vodolská ul. 214.
PIAN 61/0/2; ZM10 12·22·16; koor. 443:055.
~ Dohled při výkopových pracích.

zjištění.
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[957]

KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
Praha 5515/95.

~ ARŮ

1561
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VALCHA, o.Plzeň 3, okr.Plzeň-město
[057]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (X.·XI.); vertikální řez.
Ulice U Černého mostu a Východní.
89/L/2; ZM10 12,33-21; koor. 051:055 072:066073:072 100:070.
Trasa plynovodu Plzeň-Valcha v ulicích U Černého mostu a Východní o celkové délce cca 350 m vedla
silničním tělesem.

KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 330-336.
LIT. ARŮ Praha 685/96.
1562
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VAMBERK, okr.Rychnov n/Kněžnou
[804]
Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1992; vertikálnf řez.
Husovo náměstí.
20/L/1; ZM10 14-13-20; koor. 195:379 199:379.
Záchranný výzkum v rýze plynovodu ve Vamberku. Ve všech sledovaných 8 řezech byl zaznamenán stejný
sled vrstev I.-VI. Ve vrstvách V. a VI. byly nalezeny střepy ze 16.stol., ve vrstvě IV. ze 17.stol.
a ve vrstvě III. z 18.stol. Rýha nedosáhla podložf. Předpokládá se existence staršf vrstvy z období
počátk~ města.

KOMP A: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 314; obj. vrstva (x): nál. keramika zlomky.
LIT. ARŮ Praha 828/94, NZ 829/94.
ULOŽ M Rychnov nad Kněžnou, pobočka Vamberk 1-1-292.
ZAPS Brnič Ž.
1563
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

VAMBERK, okr.Rychnov n/Kněžnou
[054]
Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1992; vertikálnf řez.
Radniční ul., za garážemi naproti podniku Masna Vamberk.
21/B/1; ZM10 14-13-20; koor. 208:368.
Záchranný výzkum v rýze plynovodu ve Vamberku. Narušený sklípek (porušen byl již jednou, a to v
souvislosti s výstavbou garáží, jeho přední část byla ubourána a jeho výplň, promíšená recentními
odpady, do něj byla znovu nahrnuta) byl ·zkoumán v dochované části do hloubky asi 60 cm. Zánik
sklípku lze předpokládat v prBběhu 16.stol. Vznik sklípku lze jen předpokládat. Terminus post quem
je založení měs ta ( poč.14.stol.).
A: VRCHOLNÝ STŘ ED OVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; obj. sklep (1): nál. keramika zlomky.
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál město; ~ neud.; nál. keramika - zlomky.
ARŮ Praha 828/94, NZ 829/94.
M Rychnov nad Kněžnou, pobočka Vamberk 1-1-293-298.
Brnič Ž.

1564 VAMBERK, okr. Rychnov n/Kněžnou
AKCE Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1992 (XII.); orientační zjištění/vertikálnf řez.
LOKO Výkopy pro kanalizaci kolem farního kostela sv.Prokopa. Základový výkop pro školnf jídelnu,

[755]

ppč.1755.

PIAN 23/L/1; ZM10 14-13-20; koor. 182:377 188:379 188:380 190:380.
POZN Sledovaná lokalita je podle A.Sedláčka opevnění předhradf vamberského hradu.
KOMP A: NOVOVĚK (baroko); akt. pohřební; n.v. 320: obj. hrob (xx): nál. keramika - 4 zlomky nádoby.
B: NOVOVĚK (19.stol.); akt. sídlištní; areál město: ~ 320: obj. vrstva; nál. keramika - zlomky.
bl! Sedláček A. 1888, 36-37 (HZT 2); ARŮ Praha 3010/95.
1565
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VEJPRN ICE, okr . Plzeň-sev e r
[925]
Nováček K. ( ZČM Plzeň); 1995 ( 17.111.-l 1.IV.): vertikálnf řez.
JV od areálu kostela sv.Vojtěcha, podél státní silnice.
108/L/1; ZM10 11-44-25; koor. 163:351 161:345.
V rýze pro telefonní kabel dokumentováno souvrství akumulovaných hlfn s přemístěnými artefakty a
dvojice mohutných kamenných zdí na jíl (šířka 85 a 110-115 cm), jejichž prfiběh (ZJZ-VSV) koliduje se
současnou silnicí a jejichž existenci lze zařadit do doby před r.1838.
KOMP A: PRAVĚK; ak t. přemístěni zeminy; areál sídliště rovinné: ~ 332-337.
B: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. přemístění zeminy: areál sfdliště rovinné: ~ 332-337.
C: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol.); akt. přemístění zeminy: areál sfdliště rovinné: n.v. 332-337.
--LIT. ARŮ Praha 4463/96, ZČM Plzeň NZ 386/95.

ULOž

ZČM Plzeň.
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VELEŠICE, o.Hrobičany, okr.JiČín
[713]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (3.XI.); povrchový sběr.
S od kostela, výrazná výšinná poloha nad Cidlinou.
107/P/2; ZM10 13-21-12; koor. 281:378 288:376 282:373.
Ověření informací a nálezB z r.1991. Sběr keramiky na orané ploše.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (konec 10.stol.); akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; n.v. 250-254; obi.
vrstva (1); nál. keramika - zlomky (x).
B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál sídliště výšinné; ~ 250-254; nál. keramika - zlomky
(xxx) .
LIT. ARŮ Praha 607/95, NZ 247/92.
ULOŽ M Jičín, 84/94.
1566
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

VELEŠICE, o.Hrobičany, okr.JiČín
[747]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (8.XI.); povrchový sběr.
V od kostela až na okraj obce, sběr na orané ploše.
106/P/2; ZM10 13-21-12; koor. 288:376 308:377 308:369 289:370.
Namátkový sběr na poli asi 200x25 m.
A: K.VYPÍCHANÉ KER.; .akt .. sídl ištní; areál sídliště rovinné; n.v. 254-263; nál. keramika - 1 .zlomek.
B: SLEZSKOPLATĚNICKÁ HaC-D; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 254-263; nál. keramika zlomky (xx).
C: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 254-263i nál. keramika - zlomky
(xx) .
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1i akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 254-263i nál. keramika zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 606/95.
ULOŽ M Jičín, 86/94.

1567
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP
----

1568
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

VELEŠÍN, okr. Český Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (XI.)i vertikální řez.
Rýha pro plynovod.
46/L/2i ZM10 32-24-02i koor. 447:158457:160452:170 465:179 481:156 481:148 455:069.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 530-550.
ARŮ Praha 1082/96, M Český Krumlov 43/96.

1569
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VELHARTICE, okr.Klatovy
[929]
Kamenická E. (PÚ Plzeň)i 1993 (I.)i sondáž.
Hrad, Huertovo křídlo_
1/B/1; ZM10 22-31-12i koor. 043:085.
Výzkum při snižování podlah ve dvou místnostech Huertova křídla pro vestavbu sociálního zařízení a
zavedení kanalizace (bývalá kuchyně).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.)i akt. sídlištníi areál hradi n.v. 646.
B: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol~akt. sídlištní; areál hradi n.v. 646; obi. vrstva, zdivo,
dláždění, ohniště; nál. keramika - zlomky (xx); hlína - cihla pro dlažbu; kámen-stav. - dlažba;
kosti zv. - zlomky (xx); keramika - zlomky kachlB; uhlíky.
ARŮ Praha 3861/93.
PŮ Plzeň, prac. Plasy, sine.

KOMP
---LIT.
ULOŽ

[851]

1570
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VELHARTICE, okr.Klatovy
[221]
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1993 (25.11., 1.-3.111.); vertikální řez/sondáž.
Hrad, tzv. Huertovo křídlo, střední část.
18/B/1; ZM10 22-31-12; koor. 048:081.
V jižní části místnosti, přiléhající východně ke kuchyni, vyhodnoceny profily kanalizační rýhy.
Zjištěny zbytky stavební vrstvy na skalnatém podloží a více než 1 m mocné souvrství vyrovnávací
navážky s materiálem 15.-16.stol. V severní části odkryty sondou 3 úrovně podlah barokního Huertova
křídla, spočívající na 90-100 cm mocném souvrství ze 14.-1.pol.15.stol. Zachycena hrana neznámého,
do skály zasekaného a zřejmě zaklenutého objektu (sklep), jehož vznik lze chronologicky spojovat s
počáteční etapou existence hradu.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 646; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (xxx); keramika - stavební (xx).
LIT. ARŮ Praha 801/95, ARŮ Plzeň 374/93.
1571 VELHARTICE, okr.Klatovy
[108]
AKCE Durdík T.,Kamenická E. (ARŮ praha,PÚ Plzeň); 1994 (29.IV.); vizuální pr5zkum/stavebně historický
prflzkum.
LOKO Hrad Velhartice.
PIAN 1/B/1; ZM10 22-31-12; koor. 043:085.
POZN Dne 29.4.1994 jsem na základě objednávky konsultace navštíl hrad Velhartice. Současné práce
310

nezasahují do terénní úrovně. Konsultováno bylo několik otázek. Prvou byla úprava vnější fasády
Huertova křídla, kde byla projednána otázka řešení okenních otvorfi. V žádném případě nedoporučuji
provést vyprojektované ostře ohraničené omítnutí horní části fasády. Její výraz by měl v podstatě
z~stat nezměněn v dnešní podobě včetně novodobého arkýře. Dále byla pozornost věnována připravovaným
úpravám Rajského domu. V jeho zaniklém nároží a navazujícím parkánu je nutno provést regulérní
archeologický výzkum, jehož nejefektivnější varianta byla na místě projednána. Před zahájením úprav
je nezbytné provést podrobnou měřičskou dokumentaci a prfizkum paláce. Zaměření by mělo obsahovat jak
pfidorysy všech podlaží, tak pohledy na stěny, nejlépe provedené fotogrammetricky. Dále byla
konzultována otázka úprava prezentace prostoru kuchyně v Huertově křídle a postup prací v objektu
pivovaru, který by si dle mého názoru zasloužil revizi projektu.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areá l hrad; n. v. 646; obi. dfim zděný (X), věž (1),
most (1), brána (2), příkop, m.výroby, hradba.
LIT . ARŮ Praha 2416/94.
ZAPS Durdík T.
1572
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP
LIT.
----..
ULOZ

VELHARTICE, okr.Klat ovy
[648]
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (22.111.); sondáž.
Hrad Velhartice, Huertfiv palác horního hradu.
18/B/l; ZM10 22-31-12; koor. 048:081.
Sondáž v chodbičce vedle cisterny před protažením kanalizační rýhy (1,5 m'). Skalní podloží v
hloubce pr~ěrně 40 cm pod současným povrchem pokrývalo vrcholně středověké odpadní souvrství,
přiléhající k předzákladu gotické obvodové zdi hradu. V nadloží zjištěny pouze novověké úpravy
podlah.
A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 646; obj. zdivo, souvrství.
ARŮ Praha 4490/96.
ZCH Plzeň.

-

1573 VELIM, okr.Kolín
NZ [058]
AKCE Hrala J.,Vávra M.,Sedláček Z. (ARŮ Praha,M Kolín); 1985 (10.IV.-21.XI.); geofyzikální pruzkum/sí!
vertikálních řezfi/sondáž; anal. antropologická, geologická, pedologická.
LOKO Skalka, naleziště 7, ppč.1103-1173, 1084/1, stavba rodinných domkfi.
PIAN 2/L/1; ZM10 13-14-23; koor. 002:155 014:162 025:167.
POZN 2.sezóna výzkumu ovlivněná hloubením rýh pro el.vedení. Skrytá plocha 1200 m'. Rýhami podél cest
----- doložena neočekávaně velká rozloha ohrožené části výšinného sídliště ze střední doby bronzové, které
bylo, dle výsledkfi akce opevněno minimálně 2 pásy příkopfi. Za 2 roky zachyceno 46 objektfi, 223
kfilových jamek.
KOMP A: MLADŠí PALEOLIT; akt. ojedinělý nález; n.v. 202-206; nál. kámen-ši - patinovaný pazourek.
----- B: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ (br.c); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 202-206; obi.
příkop (3), palisáda (1), jáma (xx), chata zahl., vrstva, jamka k~lová (xx); nál. keramika zlomky; kámen; kosti zv. - zlomky; bronz - 3 sekerky, srp, bronzovina; uhlíky; mazanice.
C: LUŽICKÁ K. (br.c/d)i akt. sídlištní-pohřební; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 202-206; obi.
vrstva, hrob-kostrový (3), jáma (xx), jamka kfilová (xx), chata kfil.; nál. keramika - zlomky; kámen;
kosti zv. - zlomky; kosti lid.; uhlíky; mazanice.
LIT. ARŮ Praha NZ 1690/93.
Uloi M Kol ín, inv.č. 1381-2691.
ZAPS Hrala J.
1574
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

VELlM, okr.Kolín
[830]
Harding A.F. (Durham University); 1992 (VII.); plošný odkryv.
Staveniště rodinných domů na návrší Skalka S od obce.
68/P/1; ZM10 13-14-23; koor. 012:172 014:169 026:174 027:171 026:165 003:152 008:162.
A: STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. boj-kultovní-sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 200-207; obj.
destrukce (1), hradba (1), jamka kfilová (34), palisáda (1), příkop (3).
LIT Hrala J., Sedláček Z., Vávra M_ 1992, 288-308 (PA 83): Dočkalová M. 1990, 197-202 (Characteristik
--- of osteol.finds •.. Antropologie 28/2-3): ARŮ Praha 5618/95.
ULOŽ M Kolín, Velim 13001-13147.
ZAPS šumberová R.
1575 VELlM, okr.Kolín

~ Vávra M.,Harding A.F.,Valentová J. (ÚAPPSČ,Durham,M Kolín); 1993 (18.-22.IV.,15.VII.-19.Xl.);

[819]

orientační zjištění/vertikální řez/sondáž.

LOKO
PIAN
POZN
-----

Návrší Skalka, S-SZ svah a úpatí, ppč.1113, 1115, 1117, 1156, 1158, 1160, 1164, 1168-1173, 1096/6.
68/P/1; ZM10 13-14-23; koor. 012:172 014:169 026:174 027:171 026:165 003:152 -8:162.
Na 10.sezoně záchranného výzkumu se podílel nově vzniklý ŮAPPSC Praha spolu s britskou expedicí
University v Durhamu za kooperace RM Kolín a ARŮ Praha. Pro výstavbu byly uvolněny 3 parcely
(ppč.1113,1115,1160). Na ppč.1164 byly bez dohledu vyhloubeny základy domu (pouze na profilech
zjištěny 2 malé jámy, obj.160-161). Výzkum jsme prováděli uvnitř opevněného prostoru
(ppč.1096/6,1160), ve vnitřním pásu opevnění (ppč.1168,1169), a ve vnější fortifikaci
311

(ppé.1115,1172-1173). Uvnitř opevněné plochy byly v sondách 25 a 25A vedle zbývajících kBlových
jamek ze základ~ hradby vybrány další jamky z vnitřní části areálu. KBlová až trojnásobná hradba
porušovala starší dům vymezený žlábkem (obj.142). Vedle jednotlivých mělkých jam zde byla odkryta
jáma (obj.149) obsahující neanatomicky umístěné lidské kosti, četné zlomky keramiky, mazanici a
žárem zbarvený štěrk. V její blízkosti byl zachycen shluk lidských a zvířecích kostí (obj.149A) nad
kBlovou jamkou. Ve vnitřním pásu opevnění byly zaměřeny prBkopy vyhloubené stavebníky, které zasáhly
do dvou příkopB (ppč.1156-obj.l; ppč.1158-obj.125). Na ppč.1168 byly ve dvou sondách vybírány úseky
příkopu-obj.27 (S.17,22). V sondě 17 bylo dosaženo dna ve větší části velké jámy č.l zahloubené do
příkopu. V sondě 22 byly v příkopu (obj.27) vyzvednuty 10.-13. kumulace nálezB sahající na jeho dno.
Stavební činnost byla dále dokumentována ve dvou malých plochách na ppč.1169 (v základech terasy u
dokončovaného domu podchycen vnější okraj jiného příkopu (obj.27a); v malé S.29 zjištěno 5
nevýrazných k~lových jamek). Vnější opevnění bylo zkoumáno na ppč.1115 (S.27) a na ppč.1172-1173
(S.19). V sondě 27 bylo v řezu 1 dosaženo dno staršího a hlubšího příkopu (obj.76C). Britská
expedice se zaměřila na plochu vymezenou šikmými ulicemi (ppč.1132,l143), kde ve velké sondě 12B byl
odkryt střední pás opevnění tvořený 1 příkopem a ve vnějším pásu fortifikace byly pomocí řezB
profaty 2 příkopy. Výzkum bude pokračovat v r.1994.
~ A: LUŽICKÁ K. (br.c/d); akt. kultovní; areál sídl.výšinné opevněné: ~ 200-208: obj. příkop (7),
žlab (1), hradba, jáma (xx), jamka k~lová (xx), příkop (1); nál. kosti lid. - (xx); kosti zv. (xxx): keramika - zlomky (xxxx); bronz - šipka, náramek, zlomky: mazanice: kámen-dž; kámen-stav.;
uhlíky: malakofauna.
bl! Harding A., Vávra M. 1994, 2 (Zajímáme se o Skalku, Velimské noviny 26); Vávra M. 1994, 5 (Etnická
čistka v pravěku ?, Kolínské noviny IV/4): ARŮ Praha 7867/94, 1799/93, 3080/93, 3793/93, 3716/94.
ZAPS Vávra H.
1576 VELKÉ HYDČICE, okr.Klatovy
Frohlich J. (M Písek); 1993: povrchový sběr.
LOKO Hradiště Prácheň, cesta na V svahu nad valem, pod hřbitovem.
PIAN 93/0/2; ZM10 22-32-06; koor. 165:259.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní: areál sídl.výšinné opevněné:
(xx), 1 přeslen.
LIT. ARŮ Praha 1150/95.
ULOi M Horažďovice.

[721]

~

~

500: nál. keramika - zlomky

VELKÉ HYDČICE, okr.Klatovy
[000]
Nový P. (ZČM Plzeň); 1995 (21.11.); povrchový sběr.
JV nad obcí, vlevo od silnice do Hejné.
100/L/2; ZM10 22-32-06; koor. 050:065 070:040.
Na zoraném poli nalezeno 19 zlomk~ keramiky s koncentrací směrem k okraji vsi (z toho 6-7 pravěk, 2
hradištní?).
KOMP A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 440-450: nál. keramika - zlomky.
B: HRADIŠTNÍ OBD. ?; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 440-450; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 4491/96, ZČM Plzeň 66/96.
ULOi M Klatovy.
ZAPS Nováček K.
1577
AKCE
LOKO
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1578 VELKÉ PŘÍLEPY, okr. Praha-západ
[122]
AKCE Smíšek K. (Velké Přílepy,Polní 229); 1992-1993; povrchový sběr.
lOKO Levá strana silnice z Velkých Přílep do Ůholiček.
PIAN 151/0/3; ZM10 12-23-10; koor_ 433:158.
~ Na poli při levé straně silnice z Velkých Přílep do Ůholiček, mezi výběhem skály a novodobou
zástavbou, sběr mladohradištní keramiky (krupicovitý povrch, okraje s kalichovou profilací, výzdoba
v podobě tenkých rýh a vlnic) a 2 zlomky s hřebenovou vlnicí.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 287; nál. keramika - zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4: akt. sídlištní: areál sídliště; ~ 287: nál. keramika - 2 zlomky.
LIT. ARÚ Praha 2337/93.
ULOi Sbírka p_Smíška, Polní 229, Velké Pří lepy.
ZAPS Tomková K.
VELKÉ PŘÍLEPY, okr_Praha-západ
[032]
Smejtek L.,Vojtěchovská I. (Archaia,M Roztoky); 1994 (VI.-VII.); plošný odkryv; anal. osteologická,
paleobotanická, petrografická.
Výstavba rodinných domkB. Výzkum na ploše zařízení staveniště. Svah k Podmoráňskému potoku.
160/P/l; ZM10 12-23-10; koor. 472:115 477:115 477:110 472:110.
POZN Hrubá skrývka ornice buldozerem, začišfování prováděno ručně. Kromě zahloubených objektB byly v
---- podorničí zjištěny shluky keramiky a mazanice (patrně pozBstatky mělkých objektO nezasahujících do
podloží).
KOMP A: BADENSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 292-296: obj. jáma (12); nál_ keramika
- zlomky (xxx); mazanice - zlomky (xxx); kosti zv. - zlomky (xx): kámen-bn - sekera (x), polotovar
1579
AKCE
---LOKO
PIAN
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(x); kámen-dž - zlomky drtidel (x); kámen-ši LIT. ARÚ Praha 2688/96.
ULOi M Roztoky.
ZAPS Smejtek L.

čepel, úštěpy

(x); uhlíky - zlomky (x).

1580 VELKÉ PŘÍLEPY, okr.Praha-západ
[737]
AKCE Smejtek L.,Vojtěchovská I. (Archaia,M Roztoky); 1995 (VIII.-X.): plošný odkryv; anal. osteologická,
paleobotanická, petrografická.
LOKO Stavba páteřní kanalizace mezi ČOV a zařízením staveniště. Niva a svah k Podmoráňskému potoku.
PIAN X/-/l; ZM10 12-23-10; koor. viz komponenty.
POZN Trasa kanalizace byla zkoumána plošně v pruhu o šířce 12-15 m, který byl začištěn strojem UOS. V
nivě potoka, kde silné splachové vrstvy znemožňovaly plošný odkryv až na úroveň kulturního
souvrství, bylo provedeno strojem 5 kolmých řezu, jejichž profily byly vzorkovány a dokumentovány.
Na okraji nivy byl zachycen úsek cesty (2 štětované koleje), rovnoběžný s potokem. Z nivy koLmo do
svahu probíhal příkop, po jehož východní straně byly zjištěny pozustatky kuLové stavby a ruzně
orientovaných žlabu (palisáda?). Výše ve svahu zasahoval příkop mimo zkoumanou plochu. DaLší objekty
se pak nacházely ve střední a horní části trasy kanalizace (u zařízení staveniště).
KOMP E: E~EOLIT NEURČ •. (en.st-en.sd); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 165/L, 450:122
472:109; ~ 282-297; obi. jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); kosti
zv. - zlomky (xx); kámen-dž - 2 drtidla.
F: O.HALŠTATSKÁ (ha.c/ha.byL); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 165/L, 450:122472:109;
n.v. 282-297; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky (xx); kosti zv. zlomky (xx).
A: MLADŠí O.ŘÍMSKÁ (ri.cl); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; pian 163/B, 468:137; ~ 264;
obi. chata zahl. (1); nál. keramika - zlomky (xxx), 1 přeslen: mazanice - zlomky (xx); kosti zv. zlomky (xx); kost - 1 soustružená tyčinka; železo - kování, 2 nože: bronz - spona s vysokým
zachycovačem, vinutí spony; keramika - 3 zlomky terry sig.
B: O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní-komunikace; areál sídliště rovinné; pian 162/L, 468:137 448:132: ~
264-268; obj. souvrství, cesta (1); nál. keramika - zLomky (xx): mazanice - zlomky (xx); kosti zv.
- zLomky (xx); struska - zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx).
C; ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídlištní; areáL sídL.rovinné opevněné; pian 164/L, 448:132450:122;
n.v. 268-282; obj. příkop (1); nál. keramika - zlomky (xx).
O: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; akt. sídLištní; areáL sídLiště rovinné: pian 164/L, 448:132 450:122; ~
268-282; obi. žlab (3), jamka kuLová (xx), jáma (x); nál. keramika - zlomky (xx): mazanice zlomky (xx); kosti zv. - zlomky (xx) •.
LIT. ARÚ Praha 2721/96.
ULOŽ M Roztoky.
ZAPS Smejtek L.
1581 VELKÉ PŘÍLEPY, okr. Praha-západ
[043]
AKCE Smejtek L.,Vojtěchovská I. (Archaia,M Roztoky); 1994-1995 (IX.-XII.1994;II.-XII.1995); pLošný
odkryv; anal. antropologická, osteoLogická, paleobotanická, petrografická.
LOKO Výstavba rodinných domku a navazujících inženýrských sítí. Hřbet mezi Podmoráňským a Únětickým
potokem.
PIAN 161/P/1; ZM10 12-23-10: koor. 477:100 477:080 450;065 444:095 457:095 457:102.
POZN Veškerá zájmová plocha byla po hrubé skrývce dočištěna strojem UOS. Zkoumány byly 3 paraLelní pásy
(budoucí ulice) a jejich spojnice na obou koncích. Středem pásu byly vedeny inženýrské sítě, po
stranách jsou prostory pro domky. Plochy zahrádek mezi ulicemi nebyly skrývány a tedy ani zkoumány.
Všechny identifikovateLné archeologické objekty, nacházející se v ruzné intenzitě na celé ploše,
byly geodeticky zaměřeny. Kompletně zkoumány byLy všechny hroby a některé sídlištní objekty, ostatní
byly vybírány jen z jedné poLoviny, případně vzorkovány úzkými řezy (zvl.rozsáhlé hliníky). Mocnost
skrývané ornice a podorničí dosahovaLa místy až 70 cm.
KOMP A: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. sídlištní: areál sídLiště rovinné: ~ 298-313; obi. jáma (xx),
jáma zásobní (xx), jamka kuLová (xx), hLiník (x); náL. keramika - zLomky (xxxx), přesleny (x),
nádoby (x); mazanice - zLomky (xxx); kosti zv. - zLomky (xxx); kost - šídlo, dláto (xx): paroh kopáč; kámen - brousek (x): kámen-bn - 1 sekera: kámen-ši - úštěp (x): kámen-dž - drtidlo (x).
B: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRU; akt. pohřební; areál sídliště rovinné; ~ 298-313; obi. hrob-žárový
(2); nál. keramika - 1 zlomek ze spodní části nádoby; kosti lid. - zlomky přepálené (x).
C: ŘIVNÁČSKÁ K.; akt. sídLištní-pohřební: areál sídLiště rovinné; ~ 298-313; obj. jáma (x),
pohřeb-kostrový-nepietní-sídL.kontext (1); náL. keramika - zLomky (xxx): mazanice - zLomky (xx);
kosti zv. - zlomky (xx); kosti lid. - 1 neúplná kostra.
O: K.ŠŇUROVÉ KER.; akt. pohřební; areáL samostatný; ~ 298-313; obj. hrob-kostrový (13); náL.
keramika - zlomky, části nádob (x); kámen-bn - 1 sekera, sekeromlat (x): kámen - 1 bulava;
kámen-ši - 1 čepel; škeble - provrtané kroužky (xx); kost - provrtané zuby, napodobeniny (x);
kosti zv. - z~omky (~)i měa - 1 zLomek náramku, 2 zLomky spiráLek; kosti Lid. - 13 koster.
E: K.ZVONCOVITYCH POHARU; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 298-313; obj. hrob (9): náL.
keramika - zlomky, nádoby (x); kámen - 1 nátepní destička: kámen-ši - 2 úštěpy; kost - 1 knofLík s
V-vrtaním; jantar - drf; kosti Lid. - 9 koster.
F: ÚNĚTICKÁ K. (proto/starounětická); akt. sídlištní-pohřební: areál sídLiště rovinné: ~ 298-313:
obi. hrob (7), jáma (x): nál. keramika - zLomky (xx), nádoby (x); mazanice - zLomky (xx): kosti
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zv. - zlomky (xx); kosti lid. - kostry (x).
H: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. sídlištní; areál sfdliště rovinné; n.v. 298-313: obj. jáma zásobnf
(x), hliník (2); nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (x); mazanice - zlomky (xxx): kosti zv. zlomky (xx); kámen-dž - drtidlo (x).
G: ENEOLIT-D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 298-313: obi. stavba k~l. (2);
nál. keramika - zlomky (x): mazanice - zlomky (x).
I: D.HALŠTATSKÁ (ha.c/ha.byl); akt. sídlištnf; areál sídliště rovinné: ~ 298-313: obi. chata
zahl. (1), jáma (2); nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (x); kosti zv. - zlomky (xx): mazanice zlomky (xx); kámen - 1 brousek: železo - 1 n~f.
LIT. ARŮ Praha 2720/96.
ULciZ M Roztoky.
ZAPS Smejtek L.
1582 VELKÝ BOR, okr.Klatovy
NZ [908]
AKCE H~rková J. (M Klatovy); 1992-1993: povrchový sběr.
LOKO Levý břeh Pačejovského potoka, 300-700 m V od silnice Velký Bor-Horažaovice, 700 m SV od železniční
stanice.
PIAN 86/P/2: ZM10 22-32-01; koor. 324:271 360:279 362:270 325:264.
POZN Sběrem zjištěny tři skupiny koncentrace keramiky.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ·D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 438-446: nál. keramika
zlomky (xxx), 1 přes len; sklo - korálek (inv.č.2756).
LIT. ARŮ Praha NZ 2443/94.
ULOi M Klatovy, inv.č. 2743-2783, př.č. 7/95, 9-10/95.
1583
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VELKÝ BOR, okr.Klatovy
HZ [932]
H~rková J. (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
Poloha Pálkovský.
94/P/2; ZM10 22-32-01: koor. 386:311 393:307 384:294 375:300.
A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: n.v. 446-456; nál. keramika zlomky (xxx); sklo - zlomek korálku s modrobílým očkem (inv.č.2790).
ARŮ Praha NZ 2444/94.
M Klatovy, inv.č. 2789-2799.

1584
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VELKÝ BOR, okr. Kla tovy
HZ [842]
H6rková J . (M Klatovy); 1993; povrchový sběr.
680 m Z od kraje obce.
21/0/2: ZM10 22-14-21: koor. 231:039.
A: D.HALŠTATSKÁ-D.LATÉNSKA: akt. sídlištní: areál sídliště rovinné: ~ 450: nál. keramika zlomky (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní: areál sídliště rovinné; ~ 450: nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha NZ 2442/94.
ULciZ M Klatovy, př.č. 169/93.
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LIT.

UlOž

VELKÝ BOR, okr.Klatovy
[153]
H6rková J . (M Klatovy); 1995; povrchový sběr.
Poloha Pálkovský, 800-900 m JZ od kóty 461.
94/P/2: ZM10 22-32-01; koor. 386:311 393:307 384:294 375:300.
A: OBD. HaD AŽ LtA; akt. sídlištnf: areál sídliště: n.v. 446-456: nál. keramika - zlomky (xx).
ARŮ Praha 1905/96. - ---M Klatovy, př.č. 8/95.
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VELTRUBY, okr.Kolín
[309]
Sedláček Z. (M Kolín): 1994: vertikální řez.
JZ část obce Veltruby, rozkládající se na nízkém pahorku s maximální výškou 200 m n.m.
121/L/1: ZM10 13-14-23: koor. 372:211 379:212 387:213 382:220 389:224.
Archeologické objekty a kulturní vrstvy ml.doby hradištnf zjištěné při sledovánf kabelového rozvodu
NN.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.-12.stol.): akt. sfdlištní: areál sídliště výšinné; pian 122/L, 379:212
387:213: n.v. 196-199: obi. jáma (x), vrstva (x): nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.-12.stol.): akt. sídlištnf: areál sídliště výšinné; pian 123/L, 382:220
389:224: n.v. 194-196: obj. jáma (x), jamka kOlová (1), vrstva (x): nál. keramika - zlomky (xx):
mazanice - 1 zlomek.
LIT Roubík F. 1959, 27 (Soupis a mapa ZSO v Čechách); ARŮ Praha 7307/94.
ULOŽ M Kolín, př.č. 52/94.
ZAPS Valentová J.
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VELTRUBY, okr.Kolín
[810]
Valentová J. (M Kolín): 1994 (15.XI.): orientační zjištění.
Stavba domku u trati, stpč.295, ppč.427/7.
119/0/1: ZM10 13-14-24: koor. 050:280.
Archeologický dozor při hloubení základO pro stavbu rodinného domku na východním okraji obce těsně u
trati (majitel pan Podvecký). Pod ornicí pouze zahliněný písek a písek až do hl.150 cm. Poloha
sledována pro blízkost pravděpodobného pravěkého hradiště Chotule.
KeMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. neud.
LIT. ARŮ Praha 7376/94.
-1588
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VELTRUSY, okr.Mělník
Bubeník J. (ARŮ Praha): 1995 (l.VIII.): orientačnf zjištění.
Městský úřad, ppč.16, dvorek.
60/0/2: ZM10 12-22-16: koor. 050:231.
Výkop pro základy přístavby kanceláří zachytil pouze recentní
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ: n.v. 174.
ARŮ Praha 3531/95.
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VELVĚTY,

[858]

rumiště

na dvorku.

okr.Teplice
[106]
Rusó A. (PÚ Ústí nad Labem): 1995 (21.11.): vertikální řez.
V areálu bývalého JZO, nyní s.r.o.WATO, výkop pro vodovod a kanalizaci podél přfstavby u špýcharu.
230/B/l: ZM10 02-32-19: koor. 301:154.
Vzorkování stěny výkopu a sběry z výhozu.
A: STŘEDOVĚK: akt. sídlištní: areál sídLiště: ~ 172: nál. keramika - zlomky: železo - hřebíky,
kulička:
- omítka: sklo - zlomek.
LIT. ARŮ Praha 5623/95.
ULOŽ M Teplice - zámek Bílina, reg.č. 1/95.
1590 VEPŘEK, okr.Mělník
[831]
AKCE Jaklová V.,Lutovský M. (NM Praha): 1994 (13.-30.VI.): pLošný odkryv: anal_ osteologiCká.
LOKO Stavba dáLniční přípojky na 17,1-17,2 km úseku 0802.
PIAN 62/L/l: ZM10 12-22-11: koor. 008:241 015:251.
POZN Při stavbě přípojky k dálnici 0802 prozkoumáno ve skrytém pásu (5-10xl00 m) 13 zásobních jam s
kolmými nebo podebranými stěnami a kuLatým dnem, 2 jámy nepravidelného pOdorysu a kOLové jamky.
Získán početný soubor knovízské keramiky a zvířecích kostí. Prozkoumaná plocha navazuje na sídliště
zkoumané NM Praha v r.1992.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.: akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 176-181: obj. jáma zásobnf (13), jáma (2),
- - jamka kOLová (4): nál. keramika - zlomky (xxx), nádoby (x): mazanice - zlomky (xx): kosti zv. zlomky (xx): škeble - (x).
hl! SkLenář K., Lutovský M. 1993 (Vepřek. Archeologický prOzkum na KraLupsku); Sklenář K. 1982, 403-410
(Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku): Sklenář K. 1994, 93-97 (Pravěké nálezy na Mělnicku a
Kralupsku, 1.řada oprava doplňkO); ARŮ Praha 5272/95.
ULOŽ NM Praha, př.č. 11/94.
ZAPS Lutovský M.
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VESEC, okr.JiČín
Waldhauser J.,Knobloch L. (M Mladá Boleslav); 1994; povrchový
Poráň,

[903]
sběr.

hradiště.

97/0/2; ZM10 03-34-13; koor. 053:256.
Pan L.Knobloch, zájemce o archeologii, předal soubor keramiky a dne 17.10.1995 označil na lokalitě i
místo nálezu. Jde o sufovou jeskyni na severní straně hradiště Poráň, cca 10-15 m od úrovně ploché
jazykovité ostrožny. Není vyloučena druhotná eroze z plochy hradiště. Mfsto ležf V opevněném areálu.
Nález je možno považovat za autentický, mj. proto, že jmenovaný nemá z archeologických nálezO jiné
předměty laténu, takže nemohlo dojít k záměně.
A: O.LATÉNSKÁ (la.c-dl): n.v. neud.; nál. keramika - 12 zlomkO.
Waldhauser J. 1976 (Turnovský typ kultury Lidu popeLnicových poLf v severnfch Čechách): ARŮ Praha
2165/96.
M Mladá BolesLav, 476/95-1.
Waldhauser J.
VĚVROV, okr.Domažlice
Metlička M. (ZČM Plzeň);

[848]
1994; náhodný náLez

při

terénnfm zásahu.

Hřbet vybíhajícf k JZ od hradiště.
104/0/2; ZM10 21-21-19: koor. 436:163.
Na hřbetu vybíhajícím JZ směrem, vně obvodového vaLu jsme ve vývratu zachytili drobné úlomky
mazanice a střepO, které nelze kulturně zařadit.
A: PRAVĚK: areál sídliště výšinné; ~ 448: nál. keramika - zlomky: mazanice - zlomky.
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LIT.

UlOZ

ARŮ

Praha 47/95.
ZČM Plzeň, RP 94/15.

1593
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

VIDOVLE, okr.Louny
[832]
Dobeš M. (ÚAPPSZČ Most); 1994 (21.X., 1.XI.); vertikální řez.
U vsi.
122/B/l; ZM10 02-33,25; koor. 464:026.
Dokumentace objektu kultury mohylové ve výkopu pro vodovod.
A: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 245; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (x); kosti zv •. zlomky (x); kámen - zlomek zrnotěrky.
LIT. ARŮ Praha 1563/95.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most.
1594
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VILÉMOV, okr.chomutov
[229]
Černá E. (ARŮ Most); 1975; povrchový sběr.
Poloha 10. Topolanský dvur.
140/0/1; ZM10 12-11-11; koor. 217:238.
Kontrola k.ú.Vilémov v poloze Topolanského dvora, odkud byl získán relativně bohatý vzorek keramiky.
Nálezy zlomku datované do sklonku raného středověku jsou uloženy pod výše uvedenými čísly ze 3 míst
s nejvýraznější koncentrací.
KOMP A: PŘECHOD RS.4·VS.1; akt. sídlištní; ~ 300; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1577/95.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, př.č. 27/87-A,B,C.
1595
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

VIMPERK, okr.Prachatice
[036]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (1.X.); sondáž.
Kostel sv. Bartoloměje.
16/0/2; ZM10 22-34-17; koor. 355:025.
Dne 27.9.1993 jsem zahájil v okolí kostela sv.Bartoloměje ve Vimperku záchranný výzkum, který byl
vyvolán stavebními úpravami v okolí kostela. Jejich účelem je odstranění vlhkosti stavby. Kostel
pochází zřejmě ze 3.čtvrtiny 13.století a je nejstarší dochovanou stavbou ve Vimperku. Dosud proběhl
archeologický dozor při hloubení sond podél obvodových stěn kostela, které jsou zde vedeny až na
základovou spáru. V pruběhu stavebních prací byly objeveny 3 středověké pohřby. Je dosti obtížné
určit jejich stáří, nebof muže docházet k záměně s novověkými pohřby. Situace je zde totiž
komplikovaná skutečností, že se jedná o prostor používaného hřbitova. Dosud byla provedena
fotografická a kresebná dokumentace přístupových stěn tělesa kostela. Vyjma několika vrcholně
středověkých střepu nebyl dosud nalezen keramický materiál 13.století. Terén v okolí kostela je
značně porušen novodobými úpravami. Další záchranné práce budou probíhat v měsíci říjnu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní-pohřební; areál město; n.v. 705; obj. pohřeb (3); nál.
kosti lid.; keramika - zlomky (x).
B: NOVOVĚK; akt. pohřební-sídlištní; areál město; n.v. 705; obj. pohřeb; nál. kosti lid.
bll Beneš J. 1994 (Regionální archeologický výzkum, Zlatá stezka 1); ARŮ Praha 3107/93.
ULOŽ M Prachatice, sine.
1596
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

VIMPERK, okr.Prachatice
[214]
Beneš J. (M Prachatice); 1994; sondáž.
Hradebnf zeď mezi městskou branou a renesanční věží v areálu zámku.
17/L/2; ZM10 22-34-17; koor. 327:012 330:014.
Sondáže v úseku první etapy sanace hradební zdi (2 sondy u paty zdi, 2 v zámecké zahradě).
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 720-725; obj. souvrství, dřev.konstr.,
zdivo; nál. sklo - tabulové: keramika - zlomky (xx), kachle (xx).
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 720-725; obj. souvrství; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT Beneš J. 1994 (Regionální archeologický výzkum, Zlatá stezka 1); Beneš J. 1995 (I.etapa záchranného
archeologického výzkumu, Výběr 32); ARŮ Praha 4152/94.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 1-2/94 až 1-27/94.
1597
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VIMPERK, okr. Prachatice
[656]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (24.XI.): vizuální pruzkum/stavebně historický pruzkum.
Hrádek Haselburk, předsunutá bašta hradu Vimperk nad ním.
28/B/1; ZM10 22-34-17; koor. 319:023.
Areál významné památky je ohrožen postupem městského úřadu, který ho po částech začal prodávat k
ruznému nevhodnému využití. V této souvislosti již došlo k narušení terénnf situace v prostoru Za
branou, kde byla plošně snížena terénní úroveň. Baštu tvoří mohutná okrouhlá věž, na nfž se
připojuje hradební okruh na čelnf straně výrazně zesílený. V místě obloukovitého čela byly
rozpoznány pozustatky dvou doposud neregistrovaných dělostřeleckých kobek (možno předpokládat dalšf
ve středu mezi nimi) a další kobka se nacházela v nároží vedle brány. Z vnějšfho hradebnfho okruhu
(dosud většinou patrně chybně považovaného za kontraeskarpovou zeď přfkopu) se v parazitní zástavbě
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dochovala pouze část průběhu.
KOMP A: PŘECHOD VS.2·NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 760; obj. věž (1), hradba (x).
LIT. ARŮ Praha 5116/95.
1598
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VIMPERK, okr.prachatice
[724]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (24.XI.); vizuální průzkum/stavebně historický průzkum.
Na zámek přestavěný hrad Vimperk nad městem.
27/B/l; ZM10 22-34-17; koor. 317:014.
Při zběžné prohlídce zámeckého areálu na počátku uvažovaných úprav byla učiněna některá pozorování
ke středověkému stavebnímu vývoji hradu (např. nejspíše dodatečné při zdění hradby s věžicemi k
Vlčkově věži, či druhotné užití gotických architektonických článků v nárožní armatuře objektu
kaple), která si vyžádají další pozornost a zasazení do souvislostí v dalších etapách průzkumu. V
místě styku čtverhranné věžice s obvodovou hradbou bylo patrno pravidelné čtverhranné narušení
připomínající nedopracovanou šachtici lG průzkumu.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (13.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 750; obj. věž (2), palác (2), věž
(3), kaple (1), dům zděný (x), hradba (x), příkop (x), brána (x).
LIT. ARŮ Praha 5117/95.
1599
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VIMPERK, o.Vimperk, okr.Prachatice
[953]
Beneš J. (M Prachatice); 1995 (12.-20.VI.); sondál.
Náměstí čp.20, dvorek.
30/0/2; ZM10 22-34-22; koor. 320:368.
Cílem záchranného výzkumu bylo zjistit archeologické poměry na stavební parcele, nacházející se na
skalním rulovém hřbetu. Sonda 1/95 odhalila tyto situace: Několik decimetrů mocné subrecentní vrstvy
s vrcholně středověkou a barokní keramikou, zbytek intaktní středověké vrstvy se nacházel v JV rohu
sondy. Jáma na hašení vápna ve středu sondy zničila základy kamenné konstrukce z 15.-16.století,
snad fortifikačního charakteru. Zajímavé výsledky přineslo pozorování průběhu základové spáry
parcelní zdi. V severní části existovala přímá linie zdi, která se zřejmě do barokního období
napojovala v pravém úhlu na výše zmíněnou fortifikaci(?). Asi v lB.století byla zea přestavěna do
mírně esovitého průběhu.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 710; obj. hradba (1);
nál. keramika.
B: NOVOVĚK (lB.stol.); akt. sídlištní; areál město; n.v. 710; nál. keramika.
LIT Beneš J. 1995 (Výzkumy archeologického pracoviště, Zlatá stezka 2); ARŮ Praha 5515/96.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 22-1/95 až 22-17/95.
1600
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP

VIMPERK, o.Vimperk, okr.Prachatice
[425]
Beneš J.,Parkman M. (M Prachatice); 1995 (IX.); vertikální řez.
Ulice 1.Máje a Hřbitovní.
29/L/2; ZM10 22-34-17; koor. 349:002 363:019 357:027.
Při výkopu pro plynovod bylo dokumentováno několik úseků s vrstvami z vrcholného středověku al
novověku. Vrstvy byly začištěny, ovzorkoványa jejich poloha zanesena do plánu liniové stavby.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 675-700; obj. vrstva (4); nál. keramika
- zlomky.
LIT. ARŮ Praha 4775/95.
ULOl M Prachatice, př.č. 14/95 až 17/95.
ZAPS Beneš J.
1601
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

VINAŘE, okr.Chomutov
Černá E. (ARŮ Most);

1602
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

VINAŘICE, okr.Beroun
Matoušek V. (NM Praha); 1989-1994; sondál.
Vrch Bacín S od Vinařic. Prostor J a V od vrcholu.
52/0/2; ZM1D 12-41-22; koor. 347:251.
A: STARŠí PALEOLIT; akt. ojedinělý nález; areál nález v jeskyni;

[724]
1991; síf vertikálních řezů.
SV okraj obce, v trase vodovodních závlah.
55/0/2; ZM10 11'22-10; koor. 468:220.
V rámci systematického sledování Pětipeské pánve zjištěny SV od obce rozsáhlé liniové výkopy
(závlahové vedení). Kontrolou profilů a hlíny po stranách výkopů zjištěna přítomnost keramických
zlomků a rovněž narušeny 4 objekty. Objekty jsou pravěké, mezi keramikou, získány sběrem plochy mezi
větvemi závlah, zjištěny též zlomky hradištní.
KOMP A: NEOLIT NEURČ.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 298-305; nál. keramika - zlomky (x).
----- B: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 298-305; obj. jáma (4); nál. keramika - zlomky (xx).
C: HRADiŠTNÍ OBD.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 29B-305; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1578/95. ---------ULOl ŮAPPSZČ Most, př.č. 147-156/91.
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NZ [133]

~

489; nál. kámen - 1 jádro.

B: MAGoALÉNIEN; akt. sídlištní; areál sídliště: n.v. 484; nál. kámen - jádra, úštěpy, čepele (x).
C: K.ŠŇŮROVÉ KER.; akt. ojedinělý nález; areál nález v jeskyni: ~ 489: nál. keramika - 1 nádoba.
O: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 484: nál. keramika - zlomky (xx).
E: BYLANSKÁ K.; akt. kultovní-pohřební: areál kultovní areál: ~ 484: obj. hrob-kostrový (1):
nál. keramika' 2 nádoby, zlomky (xxx).
F: OBo. HaD AŽ LtA: akt. ojedinělý nález: n.v. 479: nál. keramika - zlomky (x).
G: RANÝ STŘEDOVĚK: akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 484: nál. keramika - zlomky (xx).
H: VRcHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. ojedinělý nález: n.v. 484; nál. keramika - zlomky (x): železo 1 šipka, 1 podkova.
----I: NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález: n.v. 484: nál. keramika' zlomky (xx); železo - 1 n1'.lž.
LIT. ARÚ Praha NZ 2755/95.
ULOŽ M Beroun, NM Praha, 135/89, 224/90, 412/91 (Beroun);6/92, 5/93, 12/94(Praha).
VITČICE,

1603
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-KOMP
LIT.

o.Podlesice, okr.Chomutov
[219]
E. (ARÚ Most); 1988; povrchový sběr.
Poloha 1. Východní okraj vsi.
223/P/2: ZM10 12'11-11; koor. 186:052 205:045 205:025 191:031.
V rámci systematického pr6zkumu Pětipeské pánve navštívena na katastru obce poloha č.1. Povrchovým
sběrem byl získán pouze nevýrazný hradištní materiál.
A: HRADiŠTNÍ OBD.: akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 287'293: nál. keramika - zlomky (xx).
ARÚ Praha 1579/95.
ÚAPPSZČ Most, př.č. 43/88.

1604
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

VITČICE,

1605
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

VITĚJOVICE,

ULOž

Černá

o.Podlesice, okr.Chomutov
[107]
E. (ARÚ Most): 1989: povrchový sběr.
Poloha 4. Pole JZ od Božích muk.
246/0/2: ZM10 12-11-11; koor. 142:022.
V rámci systematického výzkumu Pětipeské pánve výše uvedeného dne prováděna kontrola naleziště v
poloze č.4. Byly upřesněny hranice naleziště a získán materiál jak pravěký (ojediněle), tak
hradi štní.
KOMP B: PRAVĚK; akt. ojedinělý nález: n.v. 288; nál. keramika - zlomky (x).
A: HRADiŠTNÍ OBo.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 288: nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1580/95.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, př.č. 32/89.
Černá

okr.Prachatice
[951]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (12.X.): vizuální pr6zkum.
Hrad Osule.
86/0/2: ZM10 22-43-22; koor. 017:315.
V terénu jsou patrny značně rozsáhlé poz1'.lstatky pfidorysu staveb, místy zachovalé do výšky jednoho
patra. Koruny zdí jsou v dobrém stavu, zdivo je stabilizované a nerozpadá se. Nebyly pozorovány
žádné negativní zásahy do hmoty stavby, ani do okolního terénu temena kopce.
KOMP B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.- poč. 14.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 646; obj. zdivo.
LIT. ARÚ Praha 3339/93.

VITĚJOVICE, okr.Prachatice
[923]
Beneš J. (M Prachatice); 1993 (21.X.); sondáž.
Údolí Zlatého potoka.
87/0/2; ZM10 22-43-22; koor. 107:128.
Revizní sondáž amatérsky zkoumané situace na štípané artefakty velmi bohatého objektu. V
2.pol.80.let měl údajně amatér pan Kos odkrýt 1000-1500 kus1'.l štípaných pazourkových nástroj1'.l. Místo
bylo identifikováno. Bylo získáno několik pazourkových úštěp1'.l, které nenf možno přesněji
identifikovat.
KOMP A: PALEOLIT-MEZOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 530; nál. kámen-ši - 6 zlomk1'.l.
~ Beneš J. 1994 (Regionální archeologický výzkum, Zlatá stezka ~ARÚ Praha 4352/94, 3341/93.
ULOŽ M Prachatice, př.č. 18-1/93.

1606
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----

VITĚJOVICE, okr.Prachatice
[708]
Lutovský M.,Smejtek L. (NM Praha,Archaia): 1994; vizuální pr1'.lzkum.
Les Kluzí.
103/0/2; ZM10 22-43-21: koor. 484:161.
~ Nově identifikováno zhruba 5 mohyl ZJZ od mohylníku na okraji lesa Kluzf. 2 mohyly nenarušené,
nejistá. pr1'.lměr 4-6 m, výška 70-80 cm. Silně nepřehledný, hustě zarostlý terén.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK ?; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 613; obj. mohyla (5).
LIT. ARÚ Praha 57/95.
ZAPS Lutovský M.

1607
AKCE
LOKO
PIAN
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1608 VlTĚJOVICE, okr.Prachatice
[227]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 1994; povrchový sběr.
LOKO Na skalici, pole "U stopařky".
~ 88/L/2; ZM10 22-43-22; koor. 082:376 106:374.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 492-502; nál. keramika - zlomky
(x); mastek - přes len (x).
LIT. ARÚ Praha 6792/94.
ULOZ M Prachatice, př.č. 28-5/94.
ZAPS Beneš J.
1609
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.
ULOŽ
ZAPS

VITĚJOVICE, okr.Prachatice
[022]
Parkman M. (M Prachatice); 1994; povrchový sběr.
Pod Konopnicí, pole "U stopařky".
89/L/2; ZM10 22-43-22; koor. 082:351 094:341.
A: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. 498-504; nál. keramika - zlomky (x).
ARÚ Praha 6792/94.
M Prachatice, př.č. 28-1/94 až 28-4/94.
Beneš J.

1610
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VITĚJOVICE, okr.Prachatice

[714]

Lutovský M.,Smejtek L. (NM Praha,Archaia); 1994; povrchový nález.
S okraj lesa Kluzí.
102/0/2; ZM10 22-43-22; koor. 001:170.
V kamenné destrukci při východním okraji silně rozrušené mohyly na východním okraji pohřebiště
nalezeny 2 zlomky keramiky.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 610; nál. keramika - 2 zlomky.
LIT. ARÚ Praha 56/95.
ULOZ NM Praha, H1 4/94.
ZAPS Lutovský M.
VITĚJOVICE, okr.Prachat9ce
[219]
Bureš M. (Archaia); 1995 (VIII.-IX.); orientační zjištění.
Křižovatka silnic zvaná U stopařky, ppč;532/3.
111/B/1; ZM10 22-43-17; koor. 079:012.
Záchranný archeologický výzkum proběhl po provedení skrývky ornice na staveništi čerpací stanice
pohonných hmot a prozkoumal 5 antropogenních anomálií ("objektC,lI) bez archeologického materiálu.
Anomálie byly interpretovány jako recentní poz~statky hluboké orby.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ neud.
LIT. ARÚ Praha 2811/96.

1611
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1612
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VITĚJOVICE, o.Vitějovice,

okr.Prachatice
[017l
Beneš J.,Lutovský M. (M Prachatice,NM Praha); 1995 (29.V.-2.VI.); sondáŽi anal. antropologická.
Hohylník V kluzí.
118/0/2; ZM10 22-43-22; koor. 001:167.
Proveden odkryv mohyly II., která byla v roce 1994 vážným zpCIsobem poškozena neznámým pachatelem.
Plášf mohyly byl zkoumán po sektorech. Odkryv přinesl informace o pravoúhlé konstrukci z dřevěných
spálených trá~ (d~ mrtvého). Podařilo se lokalizovat kosti žárového pohřbu a několik keramických
zlomkC,.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (8.-9.stol.); akt. pohřební; areál samostatný; ~ 600; obj. mohyla (1); nál.
keramika.
LIT Beneš J., Lutovský M. 1996 (Záchranný výzkum na mohylovém pohřebišti u Vitějovic, Výběr 33); ARÚ
Praha 5514/96, 3342/93.
ZAPS Beneš J.
VLČKOV, okr.Ústí n/Orlicí
[808]
Vencl S. (ARÚ Praha); 1993 (14.IV.); povrchový sběr.
J svah nad pravým břehem bezejmenného potoka, který protéká Vlčkovem.
6/0/2; ZM10 14-32-21; koor. 084:310.
~ Dne 14.4.1993 jsem spolu s D.Víchem provedl pr~zkum na jižním exponovaném svahu nad pravým břehem
bezejmenného potoka, jenž protéká Vlčkovem. Na vátém písku se tam zhruba v prostoru o prOměru kolem
100 m vyskytuje hojně drobnotvará industrie, která byla převážně vyráběna ze šedomodrého rohovce z
ústecké křídy. Přes pravděpodobnost rozvlečení industrie orbou lze z rozsahu povrchového výskytu
industrie soudit spíš na opakovaně navštěvované sídliště. Relativní převýšení nad potokem činí 19-23
m, vzdálenost 100-200 m. Nálezce označuje lokalitu jako Vlčkov I.
KOMP A: MEZOLIT; akt. sídlištní: areál sídliště; n.v. 414; nál. kámen-ši - drobná industrie ze
šedomodrého rohovce (xx).
LIT. ARÚ Praha 1111/93.

1613
AKCE
LOKO
PIAN
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ULOŽ MVČ Hradec Králové, sine.
VLČTEJN, okr.Plzeň-jih
[853]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995; identifikace lokality.
Hrad Vlčtejn.
38/B/l; ZM10 22-11-13; koor. 297:169.
A: VS-NOVOVĚK (14.-19.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 526; obi. palác (1), hradba (x), dOm
zděný (X), studna (1), val (x), příkop (x), brána (2).
LIT. ARŮ Praha 1265/95.

1614
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

1615
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

VLKSICE, o.Přeštěnice, okr.Písek
Durdík T. (ARÚ Praha); 1994; identifikace lokality.
Tvrz Vlksice ve vsi.
23/B/l; ZM10 22-24-07; koor. 350:179.
A: VS-NOVOVĚK (14.-16.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; n.v. 474; obi. dBm zděný (1).
bl! Chotěbor P. 1994 (CB 4); ARŮ Praha 4754/94.

[752]

VLKÝŠ, o.Heřmanova Huf, okr.Plzeň-sever
[031]
Braun P. (ZČM Plzeň); 1993 (7.X.); geofyzikální pruzkum/sondáž.
Lesní traf U staré školky.
96/0/2; ZM10 11-44-22; koor. 062:146.
~ Pruzkumem trasy dálnice zjištěna skupina 4 mohyl. Výzkum jedné z nich sondáží, bez zachycenf výbavy
hrobu.
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. pohřebnf; areál samostatný; ~ 419; obj. mohyla (4); nál. kámen-stav.
LIT. ARŮ Praha 663/96.
1616
AKCE
LOKO
PIAN

Ulož

ZČM Plzeň.

1617 VODOCHODY, okr.Praha-východ
AKCE Turek J. (ARÚ Praha); 1994 (X.); vertikální řez.
LOKO V ulici kolmé na ul. Vyšehradskou, 34 m od rohu obou ulic ve směru J, mezi zahradami, za domy
a 73.
PIAN 255/0/2; ZM10 12-24-02; koor. 070:241 •.
POZN Nález ve výkopu pro telefonní kabel mezi obcemi Máslovice a Vodochody_
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 230; obj. jáma (1); nál. keramika 4 zlomky; kámen-ši - surovina.
B: O.LATÉNSKÁ B-D; akt. intruze; n.v. 230; nál. keramika - zlomek.
---LIT. ARŮ Praha 7443/94. - -

[816]
čp.77

1618
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VRANOV, o.Rovná, okr.Sokolov
[754]
Hereit P.,Klsák J. (Plzeň,M Karlovy Vary); 1993; povrchový sběr/sondáž.
Tvrz Plikenštejn, 530 m J od soutoku Psího a Lobezského potoka, ppě.148.
13/0/2; ZM10 11-23-11; koor. 271:037.
Tvrz stávala na vrcholu žulového výchozu nad svahem prudce spadajfcfm do údolf Lobezského potoka.
Vrcholová partie skalky o rozměrech 18xl0 m převyšuje okolnf terén až o 20 m. Na JZ straně je skalka
oddělena od okolního terénu náznakem části kruhového příkopu. Proveden sondážnf výzkum po zjištěném
amatérském narušení lokality. Položeny 4 sondy. Sonda přes přfkop ukázala, že se jedná o velmi mělký
příkop (nalezeny stopy po pUsobení ohně, maltová vrstva). V sondě u SZ stěny skály odkryta maltová
vrstva, nalezeny lícované kameny. V sondě na vrcholu skály zachycena zejména mazanice.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 734-755; obj. příkop (1); nál. keramika zlomky (xxx); keram.stav. - zlomky (x); železo - 15 hřebu, 1 podkova, část rukojeti nože, 11
šipek, neurč. předměty (x); kámen - 1 praková koule; cfn - neurč. zlomek; mazanice - zlomky (xx);
kosti zv. - zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 4390/94, 2410/93, ZČM Plzeň NZ 309/94.
Ulož MSokolov, sine.
ZAPS Hereit P.
1619 VRÁTKOV. okr.Kolín
AKCE Sedláček Z. (M Kolín); 1994 (15.XII.); orientačnf zjištěnf.
LOKO Hájenka Vrátkov stpč.253, kabelová přípojka a stavba trafostanice na ppe.1420.
~ 91/L/li ZM10 13-31-03; ~ 194:228 198:224.
POZN Archeologický dohled.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; ~ 304-308.
LIT. ARŮ Praha 2382/95.
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[835]

1620 VRÁTKOV, okr.Kol ín
[91D
AKCE Křivánek R. (ARÚ Praha); 1995 (30.X.); povrchový sběr.
LOKO Poloha Husánek, svažité pole SVod hřbitova a V od obce.
PIAN 175/P/2; ZM10 13'13'23; koor . 332:135 322:110 293:101 288:127.
POZN Ověřování výsledku leteckého snímkování (Gojda 1995) sběry. V archivu leteckých snímku je lokalita
vedena pod označením Tismice 2 (l).
KOMP A: STŘEOOVĚK'NOVOVĚK; akt. sídlištní; n.V. 236-262; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5178/95.
ULOi ARŮ Praha (M.Gojda).
1621 VRBČANY, okr.Kolín
[934]
AKCE Valentová J. (M Kolín); 1994 (1.111.); orientační zjištění.
LOKO Pískovna za dvorem Kubšovka při silnici z Vrbčan na Prahu.
PíAN 87/P/2; ZM10 13·31·05; koor. 295:376 285:380 279:383 280:390 286:389 283:386 289:380.
POZN Dne 1.3.1994 bylo na základě terénního pruzkumu zjištěno, že při severní hraně bývalé pískovny za
dvorem Kubšovka byly mechanizací odstraněny nadložní vrstvy nad tamními štěrkopísky a při jižní
hraně pískovny a několik desítek metru od jejího západního okraje hloubeny jámy a to bez vědomí
orgánu státní památkové péče. Následně byl s majitelem dohodnut závazný postup při exploataci. Po
skrývce pokrýval plochu pouze čistý písek beze stop jakýchkoli archeologických nálezu či situací.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 246-250.
LIT. ARŮ Praha 6722/94.
-1622
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VRBČANY,

okr.Kolín
[754]
Valentová J. (M Kolín); 1995 (15.VII.-14.VIII.); plošný odkryv.
Stavba čerpací stanice u silnice Kolín - Praha, JV od obce.
228/P/l; ZM10 13-32-01; koor. 061:371 055:372 060:376.
Celá plocha skrývky archeologicky negativní, pouze těsně u západního okraje plochy zachyceny 3
kulové jámy bez bližšího časového zařazení (z nálezu jen mazanice a uhlíky).
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 253; obj. jamka kulová (3); nál_ mazanice zlomky (xx); uhlíky - zlomky (xx).
LIT_ ARŮ Praha 255/96.
H Kolín, 1/96.

ULOZ

1623
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
-LIT.

VRBICE, okr.JiČín
[825]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (29.VI.); orientační zjištění.
V rýze pro elektrický kabel JV od obce.
103/0/2; ZM10 13-21,02; koor. 291:112.
A: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 252; obj. vrstva (1); nál. keramika
zlomky (x); k;;:;;;;.tech. - 1 zlomek kachle.
ARŮ Praha 5441/95.
M Jičín, 28/95.

1624
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

[953]

1625
AKCE
-LOKO
PIAN
POZN

VRBiČKA, okr.Louny
[818]
Durdík T.,Štauber B. (ARÚ Praha,M Louny); 1995 (24.VIII.); vizuální průzkum/stavebně historický
pruzkum.
Zříceniny a relikty hradu (1) Lina na vrcholu v údolf u Nové vsi.
8/B/l; ZM10 11-24-05; koor. 185:094.
Lokalita je situována na poměrně rozlehlém ostrožnovitém vrcholku v údolf. Orientaci v nf značně
ztěžuje místy velmi hustý a špatně prostupný křovinatý porost. čelnf strana je vymezena terénnfm
útvarem, který muže být pozustatkem valu, stejně jako mezf. Za ním se v určitém odstupu nacházejf
pozustatky nejspíše ohrazení charakteru zděného (1) plotu. Na straně nad rybníkem v údolí, pod
nejvyšším bodem se nachází zřícenina čtverhranné z lomového kamene na maltu vystavěné lehce obdélné
stavby o rozměrech 710x790 cm a síle zdiva 120 cm. Ve stěnách jsou patrny kapsy po trámech lešení,
vstup nemá dochovány žádné pozustatky špalet. Stavba nevykazujfcí žádné architektonické detaily, je
dle vyobrazení F.A.Hebera ze 40.let 19.stol. dosavadní literaturou považována za věžovitý objekt. V
sousedství je patrný konglomerát 3 výrazných terénních reliktu podsklepených staveb, z nichž
největší dosahovala značných rozměru. Z amatérského narušení zde dle sdělení B.Štaubera pochází
keramika 14.stol. V blízkosti vlastního vrcholu terénního útvaru se nacházejí reliéfní relikty

ULOi

VRBICE, o.Hracholusky, okr.Prachatice
Beneš J. (M Prachatice); 1994 (14.VII.); vizuální průzkum.
Za Libi šem.
97/B/2; ZM10 22-43-22; koor. 305:015 314:008.
Povrchový pruzkum s lokalizací 15-20 mohyl.
A: PRAVĚK; akt. pohřební; areál samostatný: n.v. 616-628; obj. mohyla (xx).
B: RANÝ STŘEDOVĚK; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 616-628; obj, mohyla (x).
LIT. ARŮ Praha 4299/94.
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nedostavěného novověkého

ovclna, s nímž lze spojovat nejsplse i cihly porOznu na lokalitě
registrované. Na vlastní ploše terénního útvaru na mnoha místech vystupuje skalnf podloží. Na zadní
straně, umožňující daleký výhled do krajiny, lze pozorovat náznak ohrazení či oplocenf. V potoce pod
lokalitou lze sbírat vrcholně středověkou keramiku a nálezy téhož stáří přinesly i starší sběry
B.Štaubera na poli před ní. Historické zprávy o lokalitě zcela mlčí. Od 19.stol. je považována za
hrad, jméno Lina (Hlína) je odvozeno od ovčína v blízkosti. Rozhodně se nejedná o lokalitu příliš
typickou. Klíčovou se jeví otázka opevnění či ohražení, bez archeologického výzkumu neřešitelná. I
kdyby toto bylo prokázáno, mělo by nejspíše lehčí formu (bez příkopů). V případě, že by mělo jít o
hrad, byl by tento velmi netypický a prakticky všechny atributy hradu postrádajícf. Celkový dojem a
značná rozloha (pokud k doložené zástavbě náležela skutečně celá plocha terénního útvaru), připomíná
spíše malé hradiště a neumožňuje patrně uvažovat ani o klasické tvrzi. I síla zdiva dochovaného
zděného objektu je v kontextu architektury českých feudálních sídel malá, i když jistě možná.
Celkový dojem z podoby lokality za současného stavu vědomostí odpovídá nejspíše sídlu kvalitativního
charakteru residenční dvorec. Nesporně se jedná o zajímavou lokalitu, která si zaslouží další
pozornost.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál feudální sídlo; n.v. 514; obj. věž (1), dOm zděný (x),
val (?), ohrazení (x).
B: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál feudální sídlo; n.v. 514.
LIT. ARŮ Praha 3883/95.
ZAPS Durdík T.
1626
AKCE
LOKO
PIAN
KaMP
LIT,
ULOŽ

VRCOVICE, okr.Písek
NZ [930]
Fr6hlich J. (M Písek); 1993; povrchový sběr.
Staveniště malé vodní elektrárny pod jezem, na místě zaniklého Herinkova (Švábova) mlýna.
253/0/2; ZM10 22·41'03; koor. 137:253.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (konec 15.stol.): akt. sídlištní: ~ 352; nál. keramika - zlomek kachle.
ARÚ Praha NZ 1574/94.
M Písek, 282/93.

1627
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP
LIT.
ZAPS

VRDY, okr.Kutná Hora
[852]
Šumberová R.,Rulf J. (ARŮ Praha); 1994 (21.IV., 5.V.); vertikální řez.
Ul. U sokolovny.
147/L/2; ZM10 13·41-18; koor. 062:101 084:113.
Kabel 1kV a úprava NN v ul.U sokolovny. ·výkopy v zelených pásech podél vozovky do hl.80 cm, porušena
recentní souvrství. Intenzívně osídlená část Čáslavské kotliny.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. neud.
ARŮ Praha 694/95, 1471/94, NZ 2250/94.
Šumberová R.

VRCHOVANY, okr.Česká Lípa
NZ [252]
Novák M.; 1987; náhodný nález při terénním zásahu.
Hrad Starý Berštejn.
3/0/2; ZM10 02-44-04; koor. 428:368.
2.4.1991 jsem převzal od pana M.Nováka, nájemce hradu Starý Berštejn, nálezy, které, jak uvedl,
získal v prOběhu roku 1987 při vybírání skalní rozsedliny ("studna", i.č.12096-12300) a v její
hlubší části ("studna-spára", i.č.12301-1233). Soubor, uložený v muzeu v české Lípě sestává z
nálezu, datovaných do období halštat - řím (i.č.12301-12317, za laskavé určení děkuji
dr.D.Kouteckému), mladohradištního (i.č.12318-12319) a do 2.poloviny 15.stoletf (i.č.12096-12300 a
12320-12383).
KOMP A: PRAVĚK (halštat-řím); n.v. 380; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomky (x).
B: RANÝ STŘEDOVĚK 4; ~ 380; obj. jáma (1); nál. keramika - zlomek; měa - fragment zausnlce.
C: VRCHOLNÝ ST ŘEDOVĚ K 2 (2.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ 380; obj. jáma (1);
ná l. keramika - zlomky; železo - výrobní nářadí, stavební kování, miLitária: kosti zv.
LIT. ARŮ Praha NZ 4237/96.
ULOZ M Česká Lípa, 12096-12383.
ZAPS Gabriel F.
1628
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

1629
AKCE
LOKO
PIAN
KaMP

VRŠCE, okr.JiČín
[012]
Ulrychová E. (M Jičín); 1990 (7.VI.): povrchový sběr.
J od kravína na J okraji obce, Z od silnice do Slavhostic. Náhodný sběr na zoraném poLi.
19/P/2; ZM10 13-12-15: koor. 466:348 475:347 477:340 466:329.
A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné: ~ 264-266: nál. keramika - zlomky
(x).

B: HRADiŠTNÍ 080.;
LIT. ARŮ Praha 609/95.
ULOZ M Jičín, 91/94.

~

264-266: nál. keramika - 1 zlomek.
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1630
AKCE
LOKO
PIAN
KaMP
LIT.
ULOŽ

VRESNÍK, okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (19.IX.); vertikální
Rýha pro telefonní kabel u čp.23.
105/0/2; ZM10 03-43-20; koor. 273:150.
A: STŘEDOVĚK; n.v. 424; nál. keramika - 1 zlomek.
ARŮ Praha 5442/95.
M Jičín, 47/95.

[157]
řez.

VŠEPADLY, o.Koloveč, okr.Domažlice
[049]
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Lokalita 1. Okolí dvora Košenice.
37/0/2; ZM10 21-24-12; koor. 398:235.
V rámci zpracovávání starých nález~ z Lučice-Lotrova (o.Klatovy) byl proveden pr~zkum a lokalizace
dalších lokalit v nejbližším okolí. V okolí zaniklé středověké osady, dnes dvora Košenice, bylo na
pahorcích SZ od dvora nalezeno jádro a úštěp pozdně paleolitického stáří.
KaMP A: POZDNÍ PALEOLIT; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 512; nál. kámen-ši - úštěp a jádro.
LIT. ARŮ Praha 990/93, 971/95.
ULOŽ ARŮ Plzeň.
1631
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VŠEPADLY, o.Koloveč, okr.Domažlice
[103J
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Lokalita 2. Z od dvora Košenice na JZ svahu.
38/0/2; ZM10 21-24-12; koor. 425:220.
V rámci zpracovávání starých nález~ z Lučice-Lotrova (o.Klatovy) byl proveden pr~zkum a lokalizace
dalších lokalit v nejbližším okolí. Západně od dvora na JZ svahu bylo zjištěno na rozloze cca 20 arO
orbou porušené sídliště. Z nálezu vyniká menší soubor (50 střepU) keramiky a několik hrudek
mazanice.
KOMP B: MLADŠí D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 498; obj. vrstva; nál. keramika - zlomky
(x); mazanice.
A: POZDNÍ D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 498; obj. vrstva; nál. keramika zlomky (x).
C: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 498; obj. vrstva, jáma (x); nál.
keramika - zlomky (x); mazanice.
LIT. ARŮ Praha 990/93, 971/95.
ULOŽ ARŮ Plzeň.
1632
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POZN

VŠEPADLY, o.Koloveč, okr.Domažlice
[952J
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Lokalita 3. Okolí dvora Košenice.
30/0/2; ZM10 21-24-12; koor. 408:237.
V sedle mezi pahorky bylo porušeno orbou menší sídliště. Po orbě bylo patrno několik objektu s
vytrženou keramikou a mazanicí.
KOMP A: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídLiště; n.v. 518; obj. vrstva, jáma (x); nál.
keramika - zLomky (xx); mazanice - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 989/93.
ULOŽ ZČM Plzeň.
1633
AKCE
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KOMP
LIT.
ULOŽ

VŠEPADLY, o.Koloveč, okr.Domažlice
Břicháček P. (ARŮ Plzeň); 1993; povrchový sběr.
Lokalita 6. Okolí dvora Košenice.
33/0/21 ZM10 21-24-12; koor. 419:182.
Bez stop po objektech byLo na poli po hLuboké orbě nalezeno 5 pravěkých atypických
A: PRAVĚK; akt. sídlištní; areál sídLiště; n.v. 497; nál. keramika - 5 zlomkO.
ARŮ Praha 989/93.
-----

[959]

střepU.

ZČM Plzeň.

1635 VŠERUBY, okr.PLzeň-sever
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (8.XI.); identifikace LokaLity.
LOKO Hrad Všeruby.
PIAN 92/B/l; ZM10 11-44-04; koor. 275:080.
KOMP A: . VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 464; obj. příkop (x), kapLe (1).
LIT. ARŮ Praha 6991/94.

[153J

1636 VYSOČANY, o.Hrušovany, okr.Chomutov
AKCE Čech P. (ŮAPPSZČ Most); 1994; povrchový
LOKO SVod kostela.

[907]
sběr/plošný

odkryv; anal. osteologická, paleobotanická.
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PIAN 120/B/1; ZM10 02-33-24; koor. 085:105 063:093.
POZN Záchranný výzkum při stavbě krematoria na k.ú. zaniklé obce Vysočany, východně od kostela. Plocha se
nachází na terase bezejmenného pravobřežního přítoku Hutné a celá oblast je klasickou třetihorní
křídovou terasou Ohře s pokryvem hrubých a jemných štěrkopísk~. Plocha sídliště se nacházela na
okraji sprašového areálu. Spraš se plynule vytrácela směrem po svahu, tzn. k západu, směrem ke hraně
terasy. Únětické hroby se nacházely asi 100 m od hrany terasy na mírném spočinku pod svahem od
sídliště na ploše s čistě štěrkopískovým podložím. Na základě 2 zdobených stře~ lineární keramiky
(žádné jiné neolitické střepy nebyly nalezeny), získaných sběrem na poli v blízkosti obj.11/94, byl
tento objekt datován do LnK (1).
KOMP A: K.LINEÁRNÍ KER.; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 306; obj. chata k~l. (1); nál. keramika 2 zlomky zdobené.
B: ÚNĚTICKÁ K. (fáze III); akt. sídlištní-pohřební; areál sídliště; ~ 306; obj. jáma (7), jamka
k~lová (7), chata k~l. (1), hrob (1); nál. keramika - zlomky; mazanice - zlomky; uhlíky; kosti zv.
- zlomky; kosti lid.; keramika - 1 závaží; kámen-bn - 1 sekerka.
C: ÚNĚTICKÁ K. (fáze III); akt. pohřební; areál samostatný; n.v. 302; obj. hrob (2), jamka k~lová
(3); nál. keramika - zlomky (x); bronz - 2 jehlice; kámen-ši - zlomek pazourkového nástroje.
LIT. ARÚ Praha 5386/94.
ULOŽ ÚAPPSZČ Most, př.č. 1-15/94.
ZAPS Brnič Ž.
VYSOKÁ, okr.Příbram
[236]
Smejtek L. (Archaia); 1995; sondáž.
Výstavba rodinného domu.
22/0/2; ZM10 22-12-15; koor. 133:347.
Během kopání základ~ pro domek byl zjištěn archeologický materiál (keramika, mazanice, uhlíky,
železná lupa). Po oznámení nálezu byla v místě provedena zjiš!ovací sondáž, která odkryla část
zahloubeného objektu. Část jeho výplně tvořila do červena vypálená mazanicová vrstva.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ (ha.d); akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 595; obj. jáma (1); nál.
keramika - zlomky (xx); mazanice - zlomky; uhlíky; železo - lupa, struska.
LIT. ARÚ Praha 2716/96.

1637
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

VYSOKÉ VESELÍ, okr.JiČín
[654]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (8.XI.); orientační zjištění.
Náměstí Míru před čp.6 až čp.10.
108/L/2; ZM10 13-21-07; koor. 308:100 314:103.
V rýze pro kabely zachycena destrukce dřevěných do~ zaniklých požárem v 1.třetině 19.stol. Pod
touto vrstvou nálezy 15.-18.stol.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 247-250; obj. vrstva (1); nál. keramika zlomky (xx); keram.tech. - zlomky kachl~ (xx).
B: NOVOVĚK (16.-18.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 247-250; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (xx); železo - hřebík.
LIT. ARÚ Praha 603/95.
ULOi M Jičín, 76-77/94.
1638
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP

VYSOKÉ VESELÍ, okr.JiČín
[9471
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (8.XI.); povrchový sběr.
Plocha J a V od katolického hřbitova.
109/P/2; ZM10 13-21-07; koor. 343:079 347:078 348:069 337:068 336:072 344:073.
Ověření starých údaj~ (sídliště kultury slezskoplatěnické zjištěné na poč.20.stol.). Sběr na orané
ploše jižně od hřbitova (50x80 ml.
A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ HaC-D; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 252-255; nál. keramika zlomky (xx).
LIT Víč L. 1905, 343-350 (Z archeologického bádání v r.1904, PA 21); ARŮ Praha 608/95.
ULOŽ M Jičín, 85/94.

1639
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
----KOMP

VYSOKÉ VESELÍ, okr. Jičín
[929]
Ulrychová E. (M Jičín); 1995 (16.VIII., 22.-24.VIII.); orientační zjištění.
Trasa kanalizace, stoka A ulicí prof.Deyla.
110/L/2; ZM10 13-21-07; koor. 308:094 299:107.
Trasa kanalizace, stoka A ulicí prof.Deyla. Středem ulice objemný výkop (šíře dna 1,8 m, šíře u
povrchu 3,7 m, hl.4,8-5,1 m) pro kanal.sběrač A. Kulturní vrstva v hl.145-185 cm obsahovala nálezy
14.-16.stol. SZ okraj ulice v hl.120 cm trvale zamokřený horizont (blízkost Cidliny). Stopy po
hatích nezachyceny (pomístní název "Hatě"!).
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 243-245; obj. vrstva (1);
nál. keramika - zlomky (x).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 243-245; obj. vrstva (1);
nál. keramika - zlomky (xx).
C: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní; areál město; ~ 243-245; obj. vrstva (1); nál. keramika - zlomky

1640
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----
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(x); kosti zv. - zlomky (x); železo - zlomek ostruhy; železo - hřebík.
D: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 243-245; nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 5444/95.
ULOž M Jičín. 36/95, 37/95, 38/95.
VYŠEHOŘOVICE, okr.Praha-východ
[411]
Durdík T. (ARU Praha); 1993 (5.V.); vizuální pruzkum.
D~ čp.14 v obci.
153/B/l; ZM10 13-13-12; koor. 350:048.
Dne 5.5.1993 jsem náhodně při návštěvě Vyšehořovic za účelem jednání o obnově tvrze zjistil. že ve
fasádě do návsi domu čp.14 se nachází pozdně gotické obdélné okénko. Brána do dvora usedlosti má
jeden z pilíř~ opatřený okoseným tesaným soklem. Objekt si nepochybně zaslouží další pozornost.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 238: nál. kámen-stav. - gotické
okénko, sok l .
LIT. ARŮ Praha 1404/93.

1641
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VYŠEHOŘOVICE, okr.Praha-východ
[425]
Durdík T. (ARU Praha); 1993 (5.V.); stavebně historický pruzkum.
Zříceniny tvrze ve dvoře.
152/B/1; ZM10 13-13-12; koor. 361:049.
Dne 5.5.1993 jsem se zúčastnil jednáni ve věci památkových úprav tvrze. Při té příležitosti jsem též
provedl revizi stavu lokality. Stav je setrvalý. žádné rušivé zásahy do terénní situace nebyly
pozorovány.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál tvrz; ~ 240.
----- B: NOVOVĚK; akt. sídl ištní; areál tvrz; n.v. 240.
~ ARŮ Praha 1405/93.

1642
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
-----

1643 VYSNY, okr.Český Krumlov
AKCE Ernée M. CM Če sk ý Krumlov); 1995 (10.IV.); povrchový sběr.
LOKO Cca 1 km Z od obce Vyšný. na levém břehu Hučnice 20-80 m od jejího toku,
potokem.
PIAN 72/P/2; ZM10 32-23-05: koor. 157:144 152:131 157:129 163:142.
POZN Sběr na uvláčeném opršelém poli, 2 lidé·cca pul hodiny.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; n.v. 542-552; nál. keramika; mazanice.
-------LIT. ARŮ Praha 1072/96.
ULOl M Český Krumlov, 21/95-2.

[905]
při

soutoku s Lazeckým

VYSNY, okr . Če s ký Krumlov
Ernée M. (M Český Krumlov); 1995 (10.IV.): povrchový sběr.
Cca 800 m od obce Vyšný mezi Lazeckým potokem a silnicí Vyšný - Křenovský Dv~r.
73/P/2; ZM10 32-23-05: koor. 177:142 176:123 194:124 196:144.
POZN Sběr na uvláčeném opršelém poli na terase nad Lazeckým potokem. 2 lidé cca 40 min.
KOMP A: PRAVĚK; n.v. 548-552; nál. keramika: železo.
----- B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: n.v. 548-552; nál. železo; keramika.
C: NOVOVĚK; n.v. 548-552; nál. keramika; železo.
LIT. ARŮ Praha 1071/96.
ULOi M Český Krumlov. 21/95-1.
1644
AKCE
LOKO
PIAN

[8311

1645 VYŠNÝ, okr.Český Krumlov
[821]
AKCE Ernée M. CM Český Krumlov); 1995 (10.IV.); povrchový sběr.
LOKO Levobřeží Lazeckého potoka. mezi jeho tokem a silnicí Vyšný - Křenovský D~r, cca 1,2 km Z od obce
Vyšný.
PIAN 74/P/2; ZM10 32-23-05: koor. 127:148 126:146 150:137 152:142.
POZN Sběr na poli při soutoku Lazeckého potoka s přítokem Hučnice na mírně se sbíhajícím svahu. 2 lidé
cca 20 min.
KOMP A: PRAVĚK: n.v. 546-552; nál. keramika - omletý tuhový střep.
----- B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: n.v. 546-552; nál. keramika - omletý tuhový střep.
LIT. ARŮ Praha 1073/96.
ULOi M Český Krumlov. 21/95-3.
1646
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

VYŽLOVKA, okr.Kolín
[109]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (28.V.); vizuální průzkum/povrchový sběr.
Zaniklá středověká vesnice v poloze Spálenka (Ve spáleném).
86/0/1; ZM10 13-31-08: koor. 066:105.
Dne 28.5.1994 jsem navštívil zaniklou středověkou ves Vyžlovka Spálenka (Ve spáleném). V prostoru
nejlépe patrných terénních reliktu bylo pozorováno několik zcela čerstvých narušení. V jejich okolí
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se povaluje velké množství střep~, z nichž narušitel evidentně vybral pouze okraje, zdobené či jinak
zajímavé fragmenty.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (14.stol.): akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 400; obj. zdivo (x); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ. Praha 2469/94.
ULOZ ARU Praha.
~

ZÁBLATÍ, okr.České Budějovice
[032]
Thomová Z. CPÚ české Budějovice); 1992; povrchový sběr.
Poloha Na kerch~vku.
99/0/3; ZM10 22-43-10; koor. 200:064.
Po přinesení keramických střepů, které nalézali místní obyvatelé, proveden namátkový sběr v uvedené
trati po předešlých melioračních pracích. Poloha ležf mezi vesnicemi Záblatí a Dubenec na okraji
dnes již zaniklého rybníka. Poloha byla využívána i v době 30.leté války.
KOMP A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK (15.-16.stol.); akt. sídlištní; n.v. 397; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1565/94, PŮ České Budějovice NZ 11/92.
ULOŽ PŮ České Budějovice.
1647
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ZÁBOŘÍ NAD LABEM, okr.Kutná Hora
Valentová J. CM Kolín); 1995 (V.-IX.); vertikáLní řez.
KabeLové vedení cca 700-900 m S od kosteLa, na okraji dnešní zástavby.
145/L/l; ZM10 13-41-01; koor. 178:178 201:178 205:187 219:180 223:185.
ArcheoLogický dohLed s negativním výsledkem, pouze recentnf narušení hlinitopísčitých a
vrstev.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 206-222.
LIT. ARŮ Praha 355/96.

1648
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[242]

písčitých

1649 ZÁLEZLY, okr.Prachatice
[753]
AKCE Beneš J. CM Prachatice); 1993 (IV.-V.): geodeticko-topograf.průzkum.
LOKO Hradiště Věnec.
PIAN 18/B/l; ZM10 22-34-14; koor. 049:123.
POZN SpoLečně s firmou Mario PospíšiL geodeticko-topografický pr~zkum hradiště Věnec. Během kampaně byLa
zaměřena plocha 18 ha laserovým zaměřovačem TOPCON. Zaměřovány a dokumentovány byLy všechny na
povrchu patrné detaily známého třípásmového opevnění, včetně p~vodních bran i moderních prostupů.
Pozornost byla věnována revizi původních bran, hustější síf bod~ byLa změřena na tzv.akropoli. Body
byly členěny na body vrstevnic a vrstvu relikt~ val~. Získaná data byLa zpracována v
českobudějovickém CAO studiu programem Autocad s nástavbou GEO. ByLo pořízeno někoLik grafických
výstup~ na barevné tryskové tiskárně HP, včetně "trojrozměrných" pohLedťi.
~ A: O.LATÉNSKÁ; akt. sídLištní; areál sídl.výšinné opevněné; ~ 765; obj. val (3).
hlI Beneš A. 1981 (Vimperk - město pod Boubínem); Michálek J., FrohLich J. 1989 (ArcheoLogické nemovité
památky okresu Prachatice); Beneš J. 1994 (Regionální archeoLogický výzkum, Zlatá stezka 1); ARŮ
Praha 1907/93, NZ 4154/94.
1650
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ZÁLEZLY, okr.Prachatice
[745]
Beneš J. CM Prachatice); 1993 (24.IV.); povrchový sběr.
PoLe mezi křížkem a PotuŽí.
19/0/2; ZM10 22-34-14; koor. 168:090.
Sběr na poli mezi křížem a polohou PotuŽí. Byl získán soubor 3 sáčku keramiky, svědčící o zaniklém
středověkém sídlišti.
KOMP A: STŘEDOVĚK; akt. sídlištní: areáL sídliště; ~ 585; nál. keramika - zlomky (x).
~ ARŮ Praha 1909/93.
ULOŽ MPrachatice, př.č. 8/93.
1651
AKCE
LOKO
PIAN

ZÁLEZLY, okr.prachatice
Beneš J. (M Prachatice); 1994 (25.V.); povrchový sběr.
Pole V od intravilánu obce.
21/0/2; ZM10 22-34-12; koor. 227:233.
Pr~zkum trasy telefonního kabelu.
KOMP A: O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní: areál sídliště: n.v. 553; nál. keramika - zlomky (x).
~ ARŮ Praha 4153/94.
-ULOi M Prachatice, sine.

[134]

1652 ZÁLEZLY, okr.Prachatice
Beneš J. (M Prachatice); 1994 (IV.-V.); geodeticko-topograf.pruzkum.
LOKO S od vnějšího opevnění hradiště Věnec.
~ 20/0/1; ZM10 22-34-14; koor. 030:185.

[031]

POZN

~
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~

Geodeticko topografický průzkum z důvodů povolovacího řízení blokové dobývky žuly v oblasti starého
lomu 400 m od severního výběžku vnějšího opevnění hradiště.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 595.
LIT. ARŮ Praha 4151/94.

1653 ZÁLEZLY, okr.Prachatice
AKCE Beneš J. (M Prachatice); 1994 (25.V.); povrchový sběr.
LOKO Východně zahrádek na JZ od obce.
PIAN 22/L/2; ZM10 22-34-14; koor. 236:176 253:194.
POZN Pruzkum trasy telefonního kabelu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 553-560; nál. keramika - zlomky.
LIT. ARŮ Praha 4153/94_
ULOZ M Prachatice, př.č. 8/93.

[138]

ZALUŽANY, okr.Příbram
[942]
Hazlbauer Z. (Praha); 1995 (VI.-XI.); nepřímá informace.
Zámek Zalužany.
98/B/1; ZM10 22-21-22; koor. 189:119.
Nový majitel zámku pan A.Biskup nalezl při převzetí lokality větší množství kachlových pozůstatku,
uložených v krabicích ve sklepě a požádalo jejich zhodnocení. Bylo zjištěno, že artefakty byly
nalezeny v polovině 70.let ve staré jámě na hašení vápna před zámkem (tehdy nehlášeno). Nález byl
tenkrát částečně rozchvácen, nyní se podařilo zachránit jeho část na PÚ středních Čech a u jedné
soukromé osoby. Celý soubor byl podrobně vyhodnocen a zadokumentován a bude publikován ve sborníku
příbramského muzea.
~ A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál zámek; ~ 472; nál. keram.tech. - 1 kachel úplný
rohový, 48 zlomku reliéfních nádobkových.
bll Hazlbauer Z. 1996 (Historické kamnové kachle ze zámku v Zalužanech); ARÚ Praha 5104/95.
1654
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ZÁMOSTÍ, okr.JiČín
[648]
p.Fišera (Jičín); 1945; nedokumentovaná akce.
V Z části Javorového dolu, J od ostrožny Starý Hrádek.
70/0/2; ZM10 03-34-15; koor. 180:144.
Z Javorového dolu pocházejí lidské kosti z mladohradištního pohřebiště na ostrožně Starý Hrádek.
(Zkoumáno Dr.R.Turkem ve 30. letech našeho století, antropologický materiál je v NM Praha.)
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (před 1150); akt. přemístění zeminy; n.v. 380; nál. kosti lid. - kosti 3
1655
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jedinců.

LIT Turek R. 1946 (prachovské skály na úsvitě dějin): ARŮ Praha 5445/95.
ULOŽ M Jičín, ANT 2/1993.
ZAPS Ulrychová E.
ZÁMOSTÍ, okr.JiČín
Šoltysová L.: 1994 (20.IV.); povrchový sběr.
Prachovské skály, slovanské hradiště Nový Hrádek.
69/0/1; ZM10 03-34-15; koor. 192:133.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (10.stol.); akt. sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 427; nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT Turek R. 1946 (Prachovské skály na úsvitě dějin); ARÚ Praha 614/95.
ULOŽ M. Jičín, 97/94.
ZAPS Ulrychová E.
1656
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[700]

1657 ZÁMOSTÍ, okr.JiČín
[902]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (12.VI.); vizuální pruzkum.
LOKO Hrad Pařez.
PIAN 38/B/1; ZM10 03-34-15; koor. 134:217.
POZN Na hradě bylo provedeno kovové zábradlí a vybudovány přístupové schody, vše zjevně bez
archeologického dozoru. Tyto zásahy však povětšině postihly holý skalní povrch bez větších zásahu do
terénní situace. Jinak je stav hradu setrvalý bez rušivých zásahu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 355; obj. věž (1), palác (1), hradba (x).
LIT. ARÚ Praha 2903/95.

~

1658 ZÁSMUKY, okr.Kolín
[205]
AKCE Valentová J.,Sedláček Z. (M Kolín); 1994 (X.); vertikální řez.
~ Františkánský klášter. Kanalizace stpč.170.
PIAN 206/L/1; ZM10 13-32-11; ~ 291:086 290:079 297:079.
POZN Archeologický dozor při stavbě odvodnění a kanalizace u klášterního komplexu. Z vrstev získány pouze
zlomky keramiky barokního stáří odpovídající vzniku kláštera na konci 17.stol. a jeho další
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existenci. Za přístavkem klášterní budovy v hl. 105-120 cm kamenná destrukce.
KOMP B: PŘECHOD RS.4-VS.1; pian 207/B, 295:079; ~ 360; nál. keramika - zlomek.
A: NOVOVĚK (17.-18.stol.); akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 356-360; obj. destrukce-kámen; nál.
keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 7369/94.
ULOŽ M Kolín, př.č. 55/94.
ZAPS Valentová J.
1659
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ZAVLEKOV, okr.Klatovy
[852]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (23.X.); vizuální pruzkum/stavebně historický pruzkum.
Tvrz (zříceniny) na skalnatém ostrohu ve vsi.
19/0/2; ZM10 22-31-03; koor. 208:145.
Tvrz byla vystavěna na skalnaté ostrožně. V předpolí paláce na jejím konci jsou patrny reliéfní
relikty, nejspíše hospodářských objektu a ohrazení. Lichoběžný palác je v nároží opatřen okrouhlou
na spáru přizděnou vížkou, jejíž spodní část je plná_ Horní partie zdiva vznikly při taafovské
romantické přestavbě v r.1856. Stavba nevykazuje žádný středověký architektonický detail.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (14.-19.stol.); akt. sídlištní; areál tvrz; n.v. 564; obj. palác (1), zdivo (x),
ohrazení (x).
LIT. ARÚ Praha 4627/95.
1660 ZBEČNO, o.Zbečno, okr.Rakovník
[117]
AKCE Gabriel F. (PÚ Ústí nad Labem); 1993 (2.-3.XI.); sondáž.
LOKO Čp.22.
PIAN X/%~~; koor. neudány.
~ V uvedené době proběhl na základě objednávky PÚ středních Čech v Praze, č.178/93, záchranný
archeologický výzkum v pravém předním t~aktu čp.55. Sonda (značeno 1) byla položena v zadním rohu u
hloubkové mezitraktové zdi, kde SHP (J.Skabrada, M.Ebel) předpokládalo otopné zařízení. Pod cihlovou
dlažbou do maltového lužka (vrstva 1, sáček 8: keramika, kosti, omítka) profala sonda mazanicovou
destrukci (vrstva 2, sáček 9: keramika, struska, omítka, uhlíky), ležící na dusané podlaze
mazanicové destrukce (vrstva 3, sáček 10: keramika, struska, kosti). Vrstva 3 dosedala na relikty
základu pece s tvrdě vypálenou podlahou (podlaha I). Čelušeň pece byla v hloubkové ose domu
orientována do místnosti. Podlahy II a III zjistila jen drobná sondáž. Vedle uvedeného získaného
materiálu předal pan Luboš Vokoun 7 sáčku keramiky (sáčky 1-7) z výkopu při příčné mezitraktové zdi
pravého traktu, pocházející z mechanických vrstev. Sáčky obsahují keramiku, kosti a kov. Nálezy
budou po zpracování uloženy v M Rakovník.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; n.v. neud.; obj. pec (1); nál.
keramika; kosti zv.; kov; struska; uhlíky; malta.
hl! Škabrada J., Ebel M. 1993 (SHP SŮRPMO, strojopis); ARŮ Praha 4239/96.
ULOŽ M Rakovník, A 825-A 918.
ZBEČNO, okr.Rakovník
NZ [029]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (13.VII.); stavebně historický pruzkum.
Farní kostel ve vsi.
70/B/1; ZM10 12-32-04; koor. 472:342.
Kostel byl prakticky v plném rozsahu zbaven omítek (pouze s výjimkou zadní strany presbyteria a k ní
přistavěné sakristie). Kostel prošel komplikovaným stavebním vývojem. Nejmladší je západní věž, v
plné výší přizděná na spáru. Otázka stáří lodě je velmi komplikovaná. Nejstarší by mohla být snad
západní zea, která však rovněž nevykazuje zcela jednoznačně raně středověký charakter. Kromě
opukových kamenu obsahuje i jiné (především porfyritové), a nároží jsou vyzděna ze snad druhotně
použitých kvádru prokládaných cihlami, starší strmý téměř zcela opukový štít je nastavěn na osekanou
cihlovou římsu. Boční zdi lodi vykazují smíšené zdivo odlišného charakteru s opukovými, ale
především jinými kameny a novověkými cihlami. Horní část zdiva lodi obsahuje organicky zavázaná
současná (puvodně vyšší) segmentově ukončená novověká okna. Ve zdivu starší spodní části, dochována
v blízkosti dnešního vstupu, je část arkosového architektonického článku (nejspíše ostění raně
gotického okna). Presbytář o stejné šířce jako dnešní loa má nárožnf armaturu z velkých kvádru a je
vystavěn z lomového zdiva obsahujícího i velké středověké cihly. Jeho součástí jsou i dvě nalezená
široká silně špaletovaná okna, nízká, s pULkruhovým až segmentovým zákLenkem. V zazdívce jednoho z
nich se mezi daLšími články vyskytuje zlomek jednoduché kružby pracující s půlobLoučky. Špalety
zřejmě lemoval úzký maltový rám. Horní část zdiva presbytería se segmentově zaklenutým oknem je
organickou součástí zdiva lodi. Na jižnf straně se zdá, že ze zdiva presbyteria vybíhalo nějaké
další vybourané zdivo. Na obou stranách je evidentně zdivo lodi přistavěno ke zdivu presbytáře.
KOHP A: VS-NOVOVĚK; akt. sídlištní-kultovní; areál kultovní areál; n.v. 247; obj. kostel, zdivo; nál.
kámen - archit.článek.
hl! Kočka V. 1936, 279-287 (Dějiny Rakovnicka); Cechner A. 1913, 313-321 (Soupis památek ••• v okrese
Rakovnickém II.); Sedláček A. 1935 (HZT 8); Poche E. 1981 (Umělecké památky Čech 4); ARŮ Praha NZ
4005/93, 2195/93, 4006/93.

1661
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
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1662
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ZBYSLAV, okr. Kutná Hora
[844)
Šumberová R.,Rulf J. (ARŮ Praha); 1994; vertikální řez.
Ul. K výčapBm a při silnici na Vrdy.
148/L/2; ZM10 13-41-18; koor. 017:354 033:348 052:332 046:319 025:335.
Úpravy TS a kabely lkV v ulici K VýčapBm a při silnici na Vrdy. Výkopy v chodnících a zelených
pásech do hl.50-BO cm, převážně recentní vrstvy, místy inundace, bez nálezO. Starší nálezy v okolí z
mladší a pozdní doby kamenné, doby železné a římské.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 217.
LIT. ARÚ Praha 695/95, 1469/94, NZ 2250/94.
ZAPS Šumberová R.
1663 ZDERADICE, okr.Benešov
[849)
AKCE. Kovář M. (Praha); 1994-1995; povrchový sběr.
LOKO Hrad Stajice na vrcholu kopce Stejc.
PIAN 26/B/l; ZM10 12-44-24; koor. 237:201.
POZN Sběrem M.Kováře po celé ploše hradu a stráních pod nimi získán soubor keramických fragmentO
středního rozsahu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 466; obj. val (x), příkop (X), věž (1),
cisterna (1); nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARÚ Praha 774/96_
ULOž Sbírka M.Koláře, Kyselova 1186, Praha 8.
ZAPS Durdík T.
1664
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ZDIBY, okr.Praha-východ
[251]
Turek J. (ARÚ Praha); 1994 (16.IV.); vertikální řez.
Výkop pro telefonní kabel na zahradě Místního úřadu.
224/B/l; ZM10 12-24-07; koor. 361:221.
A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (11.stol.); ~ 275; obj, chata zahl.; nál. keramika - zlomky (xx); mazanice zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 1817/95.
ULOŽ M Brandýs nad Labem.
1665
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LOKO
PIAN
POZN
KOMP

ZDICE, okr. Beroun
[147]
Čtverák V. (ÚAPPSČ Praha); 1993 (22.IV.-30.VIII.); geofyzikální pr~zkum/plošný odkryv.
Obslužná zemědělská komunikace budovaná v souvislosti s dálnicí 05.
87/L/l; ZM10 12-32-25; koor. 275:338 276:332.
Geofyzikálně zachyceno 10 objektO pod kulturní vrstvou. Archeologickými metodami zkoumán jeden.
A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště rovinné; ~ 270; obj, jáma (10), vrstva; nál.
keramika - zlomky; mazanice - zlomky; kost - zlomky; uhlíky - zlomky.
LIT. ARÚ Praha 259/96, 3847/92, ÚAPPSČ Praha 143/92.
ULOž ÚAPPSČ Praha, dep. Závist, ZD 1/93-6/93.
ZLIV, okr.České Budějovice
[933]
Militký J. (JČM České Budějovice); 1991-1993; povrchový sběr.
Pole sbíhající k J, S od rybníku Zadní Topole, na levém břehu Mydlovarského potoka.
55/0/2; ZM10 22-44-16; koor. 409:136.
Naleziště je situováno při terénní hraně nad inundací, plocha se sbíratelnou keramikou je zhruba
100xl00 m.
KOMP A: O.ŘÍMSKÁ A; akt. sídlištní; n.v. 387; nál. keramika - zlomky (xxx).
---- B: O.ŘÍMSKÁ C (4.-S.stol.); akt. sídlištní; n.v. 387; nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARÚ Praha 7694/94.
ULOž JČM České Budějovice, A 24856-24860.
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ZLIV, okr.České Budějovice
Militký J. (JČM České Budějovice); 1993 (20.111.); povrchový sběr.
Pole sbíhající k J, V od obce, J od lesa Hořejší kolmice.
54/0/2; ZM10 22-44-16; koor. 463:159.
~ A: O.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; ~ 388; nál. keramika - zlomky (xx).
LIT. ARÚ Praha 7695/94.
UlOi JČM České Budějovice, A 24848.
1667
AKCE
LOKO
PIAN

[924]

1668
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ZLIV, okr.JiČín
[0471
Žáková B.,Valterová P.; 1995; samostatný odborný posudek; anal. palynologická, petrografická.
Dodatečný odborný posudek k nálezu p.Škalouda, hájenka čp.51 (Meziháj).
24/0/4; ZM10 13-12-04; koor. 284:070.
Analýzy identifikovaly černý středový výřez (odpad vznikající při výrobě náramku) jako vyrobený ze
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středočeské

kounovské švartny.

~ A: D.LATÉNSKÁ; akt. sídlištní; areáL sídLiště rovinné; n.v. neud.; nál. švartna - odpad; keramika přeslen,

kolečko

ze

střepu.

LIT. ARŮ Praha 5304/95.
ULOž M Libáň, P 145.
ZAPS Vencl ová N.
1669
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ZLIVICE. okr.Písek
[932]
Frčhlich J.,Koppová E. (M Písek); 1994; sondáž.
Vrch Kostelík (na mapě 1:10000 označen jako Kostelík sousední vrch).
36/0/2; ZM10 22-23-22; koor. 293:091.
A: D.LATÉNSKÁ A; akt . sídlištní; areál sídl.výšinné opevněné; n.v. 524; nál. keramika - zlomky.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (15.stol.); akt. ojedinělý nález; pian 37/0, 286:073; ~ 483; nál.
keramika - zlomky nádoby.
LIT. ARŮ Praha 2944/95.
ULOŽ M Písek, A 11435;26, A 11437.
ZAPS Frčhl ich J.
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ZLIVICE, okr.Písek
[917]
Frčhlich J. (M Písek); 1994·1995; povrchový sběr.
400 m J od Novoveské myslivny (dříve U Červeného křfže), v lese Vražedný.
35/0/2; ZM10 22·23-22; koor. 206:080.
20 m východně od lesní cesty, poblíž studánky.
A: PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 485; nál. keramika - zlomky nádob
(xxx).
LIT. ARŮ Praha 5523/95.
ULOŽ M Písek, A 11436.
ZRUČ NAD SÁZAVOU, okr.Kutná Hora
[152)
Durdík T. (ARŮ Praha); 1995 (17.VIII.); vizuální pruzkum/stavebně historický průzkum.
Hrad přestavěný na zámek nad pravým břehem Sázavy.
18/0/2; ZM10 13-34-17; koor. 302:046.
Stav lokality je setrvalý bez rušivých zásahu.
A: VS-NOVOVĚK (14.-20.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 350; obj. palác (x), hradba (x),
bašta (x), věž (1), příkop (x), most (x), brána (x), d~ zděný (x).
LIT. ARŮ Praha 3878/95.
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ZRUČ NAD SÁZAVOU, okr.Kutná Hora
[140]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (17.VIII.); vizuální průzkum/povrchový sběr.
Hrad (zbytky) v poloze Na starém zámku na hraně nad Sázavou v zámeckém parku.
17/0/2; ZM10 13-34-17; koor. 264:037.
Hrad je situován v nepříliš výrazné poloze na hraně nad pravým břehem Sázavy. Na čelnf a obou
bočních stranách ho opevňuje dvojitý příkop a val, tato fortifikace dosahuje značné mohutnosti.
Vlastní zhruba obdélné jádro dosahuje rozměru cca 15x35 m a vykazuje několik prohlubní. Na jeho
povrchu nejsou patrny žádné stopy zdiva a v celém areálu hradu se nevyskytují žádné zbytky malty.
Hrad nejspíše vystavěn z lehčích konstrukcí se značným podílem dřeva (k určité opatrnosti nutí fakt,
že byl nepochybně v 15.stol. rozebrán na stavbu sousedního nového hradu - dnes zámek). Sběrem byl
získán mal ý soubor keramiky 13.-14.stol. a hřeb šindelák.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. sídlištní; areál hrad; ~ 350; obj. val (x), příkop (x); nál.
keramika - zlomky (xx); železo - 1 hřeb šindelák.
ARÚ. Praha 3884/95.
ARU Praha.

ŽABONOSY. okr. Kol ín
Z. (M Kolín); 1994 (29.rV.); orientační zjištění.
Kostel sv.Václava.
205/0/2; ZM10 13-32-01; koor. 248:247.
Dokumentace ponechané odkryté části řezu při budování elektrické
archeologickými artefakty.
KOMP A: DATACE NEURČENA; n.v. 246; obj. vrstva; nál. uhlíky.
~ ARŮ Praha 6728/94.

[000]

Sedláček

přípojky

bez možnosti datace

1674 ŽALOV, okr.Praha-západ
AKCE Tomková K.,Vojtěchovská I. (ARŮ Praha,M Roztoky); 1993 (22.V.); vertikálnf řez.
LOKO Ppč.74/1, předhradí hradiště Levý Hradec, cesta před pozemkem pana Nehyby.
~ 192/L/2; ZM10 12-24-06; koor. 362:223 361:220.
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[921]

POZN Dokumentace řezu v souvislosti s hloubením vodovodnf přípojky.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (horizont Levý Hradec 4): akt. sfdlištní: areál sfdl.výšinné opevněné: ~
234-236: obj. jamka k~lová, jáma, vrstva: nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 1949/93.
-UlOZ ARŮ Praha, Pražský hrad, sine.
ZAPS Tomková K.
1675
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ŽALOV, okr.Praha-západ
[203]
I.,Tomková K. (M Roztoky,ARŮ Praha): 1993 (VII.-XII.): vertikální řez.
Ul. V potokách, V úvozu, Opletalova, Zaorálkova.
193/L/2: ZM10 12-24-06; koor. 396:195 396:188401:187403:188 416:188 431:175 427:170 433:165.
Dokumentace vertikálního řezu při první etapě hloubenf kanalizace v obci.
A: D.HALŠTATSKÁ (ha.c-ha.d): akt. sídlištnf: areál sídliště: pian 194/B, 396:192: ~ 224-236:
obj. jáma (1): nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARÚ Praha 488/94, 487/94.
ULOŽ M Roztoky, sine.
ZAPS Vojtěchovská I.
Vojtěchovská

1676 ŽALOV, o.Roztoky, okr.Praha-západ
[836]
AKCE Tomková K. (ARÚ Praha); 1994 (Vl.): vertikální řez.
LOKO Hradiště Levý Hradec, ppč.55.
PIAN 254/0/1; ZM10 12-24-06; koor. 387:241.
POZN Orientační dokumentace výkopu pro základy domu a garáže na ppč.SS, které byly z větší části vedeny v
místech starých základ~. Celkem zachyceno 11 objekt~ a zásah~ novověkého, recentnfho a neurčeného
stáří.

KOMP A: NOVOVĚK; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 228: obj. jáma (2), jáma (1): nál. keramika zlomky (x): kost - zlomky (xx); keramika - 12 zlomk~ kachl~: železo - 1 sekera, 1 kování.
B: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; areál sfdliště: ~ 228: obj. jáma (5): nál. železo - 1 hřebík.
LIT. ARÚ Praha 170/95.
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ŽALOV, o.Roztoky, okr.Praha-západ
[052]
1.,Tomková K. (M Roztoky,ARŮ Praha): 1994: vertikální řez.
Hradiště Levý Hradec, ppč.59, Z od kostéla sv.Klimenta.
214/0/2; ZM10 12,24-06; koor. 378:236.
V lednu 1994 byl na hřbitově západně od kostela sv.Klimenta (ppč.S9) vyhlouben 50 cm hluboký výkop
pro kabel táhnoucí se od márnice ke vstupu na hřbitov. Při kontrole výkopu 5.1.1994 nebylo zjištěno
žádné narušení archeologických terén~. Toto konstatování není nijak překvapující vzhledem k tomu, že
jižní část ppč.59 byla prokopána již Č.Rýznerem, severnější byla prosondována ve 30.letech.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 232.
LIT. ARÚ Praha 489/94.
-ZAPS Vojtěchovská I.
Vojtěchovská

1678 ŽAMBERK, okr.Ústí n/Orlicí
[832]
AKCE Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou); 1993 (V.): orientační zjištění.
LOKO Historické náměstí (Masarykovo nám.) před ppč.62-64 a 86-90 a přilehlá Hluboká ul. v celé její
délce.
PIAN 23/L/1; ZM10 14-14-18; koor. 019:033 009:047.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (konec lS.stol.): akt. sídlištní; areál město; pian 24/8, 018:035: ~ 421:
- - obj. souvrství (1); nál. keramika - zlomky: bronz - 1 zlomek plíšku.
LIT. ARÚ Praha 1487/95.
ULciž M Žamberk.
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ŽAMBERK, okr.ústí n/Orlicí
[841]
Beková M. (M Rychnov nad Kněžnou): 1993 (IV.-VIII.): orientační zjištění.
Stavba Komerční banky na náměstí, po demolici předchozího objektu.
22/B/l; ZM10 14-14-18; koor. 023:039.
Komponenta B: planýrka po požáru.
A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15.stol.): akt. sídlištní: areál město; ~ 420: obj. souvrství
(1); nál. keramika - zlomky nádob (x).
B: VS-NOVOVĚK (2.pol. 15.- 17.stol.); akt. sídlištní; areál město: ~ 420; obi. vrstva; nál.
keramika' zlomky nádob, kachl~ (xx).
LIT. ARŮ Praha 3011/95.
UlOi M Žamberk.
1680 ŽAMPACH, okr.Ústí n/Orlicí
AKCE Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (24.IX.): sondáž.

[746]
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LOKO Hrad Žampach.
PIAN 8/B/1; ZM10 14-32-02; koor. 232:280.
POZN Dne 24.9.1993 jsem navštívil na základě objednávky OÚ Ústí nad Orlicí hrad Žampach za účeLem
konzultace výsledk~ výzkumu dr.M.Cejpové. Na předhradí byl odkryt neobvyklý kruhový objekt, s
největší pravděpodobností vestavěný do starší cisterny po zániku její funkce. Tvoří ho 2 relativně
tenké zdi na jíl na půdoryse soustředných kružnic, přičemž z prostoru mezi nimi vede k jímce ve
středu kanálek (odvodňovací). Interpretace zařízení, jehož vnitřní vrstvy zanikly při odkrytí
nejspíše v 1.polovině století, je značně kompLikovaná. Nejpravděpodobnějším se jeví směr úvah k
provozu hradního raně novověkého či ještě pozdně středověkého pivovaru, který je doLožen písemnými
prameny. Mohlo by se např.jednat o Lednici. V takovém případě by byl do vnějšího prostoru ukLádán
led a vnitřní používán k vlastnímu chlazení. Interpretace si nepochybně vyžádá daLší studium. DaLším
výzkumem je nutno dořešit (nejspíše formou řezfi) stratigrafické vztahy vnějšího zdiva,
ohraničujícího puvodní cisternu. Prohlédnuty byly i provedené sanační práce v jádře. Je nezbytné
provést zaměření celého areálu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní-výrobní; areál hrad; n.v. 546; obj. cisterna (7), jímka (7),
žlab, m.výroby, zdivo.
B: NOVOVĚK 1; akt. sídlištní-výrobní; areál hrad; ~ 546; obj. m.výroby, žlab, jímka (7),
cisterna (?).
LiT. ARŮ Praha 3276/93.
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ŽATEC, okr.Louny
[106]
Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1993 (XII.); vertikální řez.
Parcela u domu čp.160.
240/B/1; ZM10 12-11-09; koor. 204:144.
Výzkumem při výkopu výtahové šachtice při rekonstrukci domu byla zdokumentována narušená středověká
studna.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídLištní; areál město; n.v. 235; obj. studna (1), souvrství; nál.
keramika - zLomky (xx); uhLíky; kosti zv.
LIT. ARŮ Praha 436/94, 993/93.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most.
1682
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ŽATEC, okr.Louny
NZ [708]
Čech P. (ÚAPPSZČ Most); 1993-1994; vertikáLní řez.
sídliště
Ostrov.
241/L/1; ZM10 12-11-09; koor. 152:176 152:173 156:171.
Záchranný výzkum ve výkopu pro teplovod v ulici SvatovácLavská do sídLiště Ostrov. PLocha je
nejnižší štěrkopísková terasa Ohře a nachází se na vrchoLu ostrova mezi Ohří a zanikLým sLepým
ramenem Bačina. Ve výkopech bylo zaměřeno, kresebně a fotograficky zdokumentováno a ovzorkováno
celkem 5 objektu. Ve třech případech se jednaLo o zbytky poLozemnic datovaných keramikou nejspíše do
1.pol.10.stol. Jeden z těchto objektu se nacházel v superpozici s jámou z 9.stoL. a s jámou z
12.stol. Další polozemnice byla porušena jámou ze 13.stol. a novověkým základem. Dále výzkum
identifikoval polozemnici s maLovanou keramikou 13.stol. a jámu s keramikou 9.stoL. Celá situace
byla překryta vrcholně středověkými vrstvami a destrukcemi zdiva vznikLými při asanaci staré
zástavby na přelomu 60. a 70.let tohoto stoLetí.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (9.stol.); akt. sídlištní; areál sídLiště; ~ 206; ob;. jáma (2); náL.
keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky.
B: RANÝ STŘEDOVĚK 3 (10.stol.); akt. sídlištní; areáL sídliště; ~ 206; ob;. chata zahL. (2);
nál. keramika - zlomky; kosti zv. - zlomky; uhLíky.
C: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (12.stol.); akt. sídlištní; areáL sídLiště; n.v. 206; ob;. jáma (1), chata
zahl. (1); nál. keramika - zlomky, import.ker.; žeLezo - neurč. zlomky; struska; kámen-dž - zLomek
žernovu.
D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areáL sídLiště; ~ 206; ob;. vrstva (x); náL. keramika zlomky; struska.
E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; n.v. 206; obj. vrstva (x); nál. keramika - zLomky.
F: DATACE NEURČENA; akt. sídlištní; n.v. 206; ob;. jáma (1).
LIT. ARÚ Praha NZ 2401/94, NZ 1156/95.
UlOž M Žatec.
ZAPS Brnič Ž.
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ŽĎÁR, okr.Plzeň·jih
Nováček K. (ZČM Plzeň);

[643]
1995 (8.111.); povrchový sběr.
Pole SZ od kostela sV.Václava na ostrožně SZ od vsi.
46/0/2; ZM10 22-11-24; koor. 413:284.
Na severní boční hraně výrazné ostrožny získáno 23 zLomku keramiky 13_-1.pol.14.století. DokLad
osídlení dominantní polohy u kostela by nasvědčovaL LokaLizaci místního šlechtického sídLa (doloženo
prvně v predikátu k r.1326) do tohoto prostoru.
~ A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (13.- 1.poL. 14.stol.); akt. sídlištní; areál sídLiště výšinné; ~ 432;
nál. keramika - 23 zlomku.
LIT. ARÚ Praha 4477/96, ZČM Plzeň NZ 100/95.
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ULOŽ

ZČM Plzeň.

1684 ŽEHUŠICE, okr.Kutná Hora
AKCE Rulf J. (ARU Praha); 1994 (V.-VII.); vertikální řez/geologický vrt.
~ Kanalizační přípojka a čistička.
PIAN 132/L/2; ZM10 13-41-12; koor. 057:328 057:334 092:338 093:343.
POZN Archeologický dohled.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 210-212.
LIT. ARŮ Praha 6312/94.

(758]
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ŽEHUŠICE, okr.Kutná Hora
(859]
Šumberová R.,Rulf J. (ARŮ Praha); 1994; sít vertikálních řezu.
Stavba nové školy.
146/P/2; ZM10 13-41-12; Koor. 033:331 052:328 047:316 032:319.
Přípojka VN 22kV a kabelové vývody v souvislosti se stavbou nové školy. Výkopy pro sloupy VN na poli
a pro vedení v areálu školy, písčité podloží, bez nálezu. Intenzívně osídlená oblast, starší nálezy
od neolitu po dobu železnou.
KOMP A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 210-216.
LIT. ARŮ Praha 696/95, 1470/94, NZ 2250/94.
ZAPS Šumberová R.
1686
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LIT.

ŽEHUŠICE, okr.Kutna Hora
Rulf J. (ARŮ Praha); 1994 (V.-VII.); vertikální řez/plošný odkryv/geologický vrt.
Stavba školy na SZ konci vesnice při polní cestě do Rohozce.
131/P/2; ZM10 13-41-12; koor. 048:316 055:314 061:328 052:329.
Archeologický dohled.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 212-215.
ARŮ Praha 6312/94.

(753]
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ŽELEZNICE, okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1992 (20.-24.VII.); vertikální řez.
Plynovod od lázní ulicí Raisovou a Kumburskou. Maximální hloubka 100 cm.
110/L/2; ZM10 03-43-11; koor. 454:177 475:176 493:174 499:200.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 327-331.
ARŮ Praha 1861/95.
--

(319]

ŽELEZNICE, okr.JiČín
(147]
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (23.VIII.); vertikální řez.
Dvur a vjezd čp.82, výkop pro elektrický kabel.
106/0/2; ZM10 03-43-11; ~ 423:171.
V hloubce 80 cm patrná asi 5 cm silná kulturní vrstva. Z ní střepy cihlové barvy. Neohlášená akce.
A: NOVOVĚK 1 (2.pol. 16.stol.); akt. sídlištní; areál město; ~ 320; obj. vrstva (1); nál.
keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 597/95.
ULOŽ M Jičín, 59/94.

1688
AKCE
LOKO
PIAN
POZN
KOMP

ŽELEZNICE, okr.JiČín
(135]
Ulrychová E. (M Jičín); 1993-1994; vertikální řez.
Kanalizační stoka od úpatí vrchu Železný ke kostelu, Muzejnímu nám. a do ul. T.F.Šimona (1993).
108/L/2; ZM10 03-43-11; koor. 413:150 403:138 411:139 414:122 441:126.
V roce 1993 výkop loukou-CSV-od vrchu Železný) do ulice Železnické. Max.hloubka 350 cm, mimo louku
170 cm. Trasa končí na Náměstí svobody (prochází ulicí T.F.Šimona a ulicí Františka Mencla).
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 298-318.
LIT. ARŮ Praha 1868/95.
--
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ŽELEZNICE, okr.JiČín
Ulrychová E. (M Jičín); 1994 (23.VIII.-20.IX.); vertikální řez.
Výkop pro plyn v SV a S části Náměstí svobody (paralelně s kanalizací) do hloubky 140 cm.
109/L/1; ZM10 03-43-11; koor. 424:167 443:166 448:168.
A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ; n.v. 321-327.
ARŮ Praha 1880/95.
--

1691 ŽELEZNICE, okr.JiČín
Ulrychová E. (M JiČín); 1995 (14.XI.); vertikální

~

[002]

(142]
řez.
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LOKO Stavba kanalizace a vodovodu. V místech křižovatky ul. Husova a T.F.Šimona.
PIAN 107/0/2; ZM10 03,43-11; koor. 427:157.
POZN Kulturni vrstva v hloubce 100-130 cm s nálezy novověkými (podél trasy kanalizace a vodovodu
následuje stavba plynovodu, porušení téhož místa).
KOMP A: NOVOVĚK 2; akt. sídlištní; areál město; ~ 321; obj, vrstva (1); nál. keramika - zlomky (x).
~ ARŮ Praha 5446/95.
ULOŽ M Jičín, 57/95.
1692 ŽELINA, o.Rokle, okr.Chomutov
NZ [818]
AKCE Černá E. (ÚAPPSZČ Most); 1993 (4.X.-l.XI.); povrchový sběr/sondáž.
LOKO Pravobřežní terasa řeky Ohře, za S linií dnešní zástavby.
PIAN 51/B/l; ZM10 11-22-05; koor. 306:184.
POZN Záchranný výzkum sondáží při výstavbě manipulační plochy pro rekonstrukci jezu. SOndy:2x4,5 m a 4x4
m.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.l; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 270; obj. vrstva, jáma zásobní (2),
jamka k5lová (xx), ohniště (1); nál. keramika - zlomky (xx); uhlíky; kámen; kosti zv. - zlomky
(xx); železo - zlomky (x), 1 ostruha; mazanice; struska - sklovina; mušle.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál sídliště; ~ 270: obj. souvrství; nál. keramika zlomky (xx); uhlíky; kámen; sklo.
LIT. ARŮ Praha NZ 752/95, NZ 435/94.
ULOŽ ŮAPPSZČ Most, 62/93, 82/93.
ŽELIV, okr.Pelhřimov
Thoma J. (JČM České Budějovice); 1993; sondáž.
Premonstrátské opatství, exteriér kostela Narození P.Marie.
12/B/l; ZM10 23-14-03; koor. 155:311.
Při odvlhčování zdiva kostela proveden plošný odkryv podél vnějších zdí. Odhaleno zdivo a
omítky. Patrno několik stavebních fází.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 ?; akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 407; obj. zdivo.
LIT. ARŮ Praha 1586/94, PŮ České Budějovice 32/93--.--

1693
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[136]

původní

1694 ŽELIV, okr.Pelhřimov
[713]
AKCE Thoma J. (JČM České Budějovice); 1994; sondáž.
LOKO Areál kláštera premonstrát5, kostel Narození P.Marie a plocha mezi S stranou kostela a J pr5čelím
konventu.
PIAN 12/0/1; ZM10 23-14-04; koor. 154:311.
POZN V souvislosti s rekonstrukcí a budováním dešfové kanalizace proběhl předstihový výzkum. Sondy
---- rozloženy podél jižrtí zdi kostela Narození P.Marie a před jeho západním pr5čelím. V celkem 4 sondách
(5x2 m) zachyceny rozsáhlé zbytky jižní obvodové zdi patrně románské baziliky. V sondách před
západním pr5čelím kostela zjištěno, že snad románská i gotická bazilika byla směrem k západu o málo
delší. Západní pr5čelí předstupovalo před stávající barokní předsíň. Předpokládáme 2 věže vtažené do
západního pr5čelí kostela. V prostoru "Mariánka" mezi stávající severní stranou kostela a jižním
ramenem konventu zachycena část negativu kamenné stavby s polygonálním závěrem. Opěráky závěru
nejasné, místo narušeno kanalizací. Jižně od kostela, mezi zjištěnou patrně románskou obvodo~ou zdí
a stávající zdí trojlodí pohřby.
KOMP A: PŘECHOD RS.4-VS.1 (12.- pol. 13.stol. ?); akt. kultovní-pohřební; areál klášter; n.v. 407: obj,
zdivo-kámen; nál. keramika - zlomky (xxx); kosti lid.; stříbro - prsten.
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. kultovní; areál klášter; n.v. 407: nál. keramika - zlomky (xxx).
LIT. ARŮ Praha 1740/96.
ULOž JČM České Budějovice, 2164, 2200-2271.
1695
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ŽELIV, okr.Pelhřimov
[731]
Thoma J. (JČM České Budějovice): 1995: sondáž.
Kláter premonstrát5, plocha mezi S stranou V závěru kostela Narození P.Marie a J křídlem konventu.
12/0/1; ZM10 23-14-04; koor. 154:311.
Stavebními pracemi narušen prostor mezi severní stranou presbytáře konventního kostela Narození
P.Marie a jižním křídlem konventní budovy. Následným výzkumem zjištěno pod jižní obvodovou zdí
jižního ramene konventu starší gotické zdivo, na kterém je založeno zdivo barokní. Z okolních sond
velké zlomky nádob z cca 1.poloviny 13.století. Vose vstupu ve spojovacím "krčku" kostela a
konventu zjíštěn zbytek dalšího zdiva vytvářejícího pUdorysně trojúhelník (zdivo z lámaného kamene
spojované žlutou písčitou maltou, kameny ukládané do řádek, hrubě přitesané). Ze zásypu velké
množství keramiky 13.století. Vně opatské sakristie (pOvodně zřejmě severní chórová kaple)
pravděpodobně část destrukce románské apsidy. Zde zjištěna pravěká sídlištní vrstva (halštat).
Sondáží v prostoru rajského dvora, u jižního ramene ambitu, zjištěna gotická a románská (1)
architektura. Piliře stávajícího barokního ambitu založeny na starší, gotické zdivo (zřejmě pilíře
gotického ambitu). Tyto gotické pilíře byly zahloubeny do silné černé spáleništní vrstvy s keramikou
12.-1.poloviny 13.století, která překrývala zbytky starších kamenných pilířO. V JV sektoru rajského
dvora zjištěn malý zbytek dalšího zdiva (nároží ?) rovněž pod uvedenou černou vrstvou. V suterénu
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západního ramene konventu zjištěny zbytky patrně gotického zdiva (obvodové zdivo a náběh klenby). V
sondách ojedinělé lidské kosti.
KOMP C: D.HALŠTATSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 407; nál. keramika - zlomky (x).
A: PŘECHOD RS.4·VS.l; akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 407; obj. zdivo-kámen; nál. keramika zlomky (xxx).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1; akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 407; obj. zdivo-kámen; nál. keramika zlomky (XXX).
O: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál klášter; n.v. 407; obj. zdivo-kámen; nál. keramika zlomky (xx).
LIT. ARŮ Praha 1741/96.
ULOŽ JČM České Budějovice, 3383-3415.
ŽERČICE, okr.Mladá Boleslav
NZ [605]
Yaldhauser J. (M Mladá Boleslav); 1995 (11.-14.IX.); sondáž.
Traf Hole, les, bývalá hájenka.
27/B/l; ZM10 13-12-01; koor. 223:272.
Byly zjištěny 4 mohyly. Mohyla č.l byla porušena recentním čerstvým obdélníkovým výkopem. Cílem
záchranné dokumentační akce bylo zjištění profilu (sonda 1/95) a jeho rozšíření (sonda 2/95) za
účelem získání materiálu. Plášf mohyly byl snímán po vrstvách 20-30 cm. Podle nálezové situace jde o
mohylu ze střední doby bronzové s dodatečným, skříňkovým (?), hrobem. Centrální pohřeb nebyl
zjištěn. Funkci stélovitého kamene a uhlíků v okolí nelze bez rozšíření výzkumu interpretovat.
~ A: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. pohřební; n.v. 300; obj. mohyla (4).
LIT Píč J. 1909 (Čechy za doby knížecí, Starožitnosti 111/1); Turek R. 1947, 40-60 (Pravěk Boleslavska);
--- Turek R. 1954, 103-104 (Mohyly českých Charvatů, Slavia Antiqua 5); ARŮ Praha NZ 2162/96, M Mladá
Boleslav NZ 4/96.
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 471/95.
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ŽERNOV, okr.Náchod
[858]
Durdík T. (ARŮ Praha); 1993 (25.VI.); vizuální průzkum.
Hrad Rýzmburk.
14/B/l; ZM10 04-33-16; koor. 375:100.
Dne 25.6.1993 jsem navštívil hrad Rýzmburk. Hrad byl v době návštěvy hustě porostlý vysokým bylinným
patrem a křovinami, vegetace byla místy velmi špatně prostupná. Těmito skutečnostmi jsou limitována
terénní pozorování. V areálu hradu nebyla patrna žádná narušení terénní situace. Oproti stavu
konstatovaném při poslední návštěvě před cca 10 lety výrazně pokročil proces destrukce zbytků
paláce, respektive jeho suterénních klenutých prostor. Zcela zanikla při poslední návštěvě ještě
zachovaná příčná zeď s druhotně použitým architektonickým článkem. Proces destrukce urychlovaný
vysypáním sypkých klenebních zásypů se nezdá být ukončen.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 350; obj. dům zděný (x), hradba (x),
příkop (x).
LIT. ARŮ Praha 2042/93.

1698
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP

ŽEROTÍN, okr.Louny
Durdík T. (ARŮ Praha); 1994 (18.IV.); identifikace lokality.
Hrad Žerotín ve vsi. Zříceniny.
71/B/l; ZM10 12-12-14; koor. 412:023.
A: VS-NOVOVĚK (13.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 348; obj.
hradba (x), příkop (2), val (2).
LIT. ARŮ Praha 1658/94.
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dům zděný

(1),

věž

(1),

1699
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ŽITNÁ, okr.Prachatice
[914]
Beneš J. (M Prachatice); 1994 (14.VII.); vizuální průzkum.
Les Pražák.
96/B/2; ZM10 22-43-22; koor. 357:180 369:185.
Proveden průzkum místa s mohylami. Průzkumu se účastnil pan Machovec z Vrbice. V prostoru lesa
Pražák se podařilo lokalizovat 6-8 mohyl kruhového půdorysu. Charakter mohylových násypů je zde
hlinitopísčitý. Mohyly jsou vesměs střední velikosti o průměru 5-7 m a zachované výšce kolem 1,5 m.
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. pohřební; areál samostatný; ~ 594-600; obj. mohyla (8).
LIT. ARŮ Praha 4298/94.
1700 ŽLÍBEK, o.Kašperské Hory, okr.Klatovy
[708]
AKCE Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (17.VI.); vizuální průzkum/povrchový sběr.
LOKO Hrad Kašperk.
~ 11/B/l; ZM10 22-33-04; koor. 268:130.
POZN Stav hradu je setrvalý bez rušivých zásahů. V prostoru příkopu před purkrabstvím se vyskytuje většf
množství vrcholně středověké keramiky (vybrán malý vzorek). Okrouhlá věž (resp.bašta) u prvé brány
je nejspíše až z průběhu 15.stol. Nelze vyloučit, že by v této době mohl vzniknout i celý vnějšf
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hradební okruh.
KOMP A: VS-NOVOVĚK (1356-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; ~ neud.; obj. věž (X), palác (2),
brána (3), hradba (x), příkop (x), studna (1), d~ zděný (x); nál. keramika - zlomky (x).
LIT. ARŮ Praha 2968/95.
-.
ULOZ ARU Praha.
~

1701
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

ŽLÍBEK, o.Kašperské Hory, okr.Klatovy
[928]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1995 (17.VI.); vizuální pr~zkum/povrchový sběr.
Zříceniny bašty Pustý Hrádek na vrcholu nad hradem Kašperkem.
12/0/2; ZM10 22-33-04; koor. 310:121.
Bašta je tvořena protáhlou úzkou nejspíše bateriovou věží na čelní straně protaženou do břitu, z níž
se dochovaly zříceniny jedné boční strany a čela. Sběrem bylo získáno několik střep~ z 2.poloviny
15.stol.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 (2.pol. 15.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. neud.; obj. věž (1);
nál. keramika - 3 zlomky.
LIT. ARÚ Praha 2969/95.
ULOŽ ARÚ Praha.
1702
AKCE
LOKO
PIAN
KOMP
LIT.

Ui:OZ

ŽLUTICE, okr.Karlovy Vary
Nováček K. (ZČM Plzeň); 1995 (5.V.); povrchový sběr.
Okolí kostela sv.Mikuláše na ostrožně SZ od města.
12/0/2; ZM10 11-24-18; koor. 198:235.
A: VS-NOVOVĚK (13.-16.stol_); akt. sídlištní; areál sídliště; n.v. 597.
ARÚ Praha 4484/96.
ZČM Plzeň.

1703
AKCE
LOKO
PIAN
POZN

[629]

ŽUMBERK, okr.Chrudim
[403]
Durdík T. (ARÚ Praha); 1993 (24.V.); orientační zjištění.
Hrad Žumberk.
20/B/l; ZM10 13-44-03; koor. 452:313.
Pro připravované úpravy započalo vyřezávání porost~ a zednické zajištění koruny hlavní hradby. Byl
okopán do úrovně nádvoří vnější líc bočního křídla paláce. Odstraněn byl podle patrného profilu
zčásti pouze destrukční trojúhelník. Ve " středu nádvoří u vzrostlého stromu byl patrný rozměrnější
okrouhlý výkop neznámého účelu_ Na hromadách vyházené zeminy se nacházely novověké keramické zlomky.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 360; obj, hradba (x), palác (x), brána
(x), příkop (x).
B: NOVOVĚK 1 (16.-17.stol.); akt. sídlištní; areál hrad; n.v. 360; obl. hradba (x), palác (x),
brána (x), příkop (x).
bl! Durdík T. 1987, 68-75 (Prvá etapa povrchového pr~zkumu hradu Žumberka, Zpravodaj KMVČ 14/1);
Sedláček A. 1931 (HZT 1); ARÚ Praha 3424/93.
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3.

MAPY

REJSTŘíK CITOVANÝCH KATASTRŮ
KATASTR
ADAMOV
ALBRECHTICE NAD
VLTAVOU
AND~LSKA HORA
ARNOLTICE
BAKOV NAD JIZEROU
BDEN~ES

BDIN
BECOV
BECOV NAD TEPLOU
BECVARY
B~HÁNKY
BECHYN~
B~LA POD BEZD~ZEM
B~LCICE
B~LEC
BENE~OV NAD PLOUCNICI

BEROUN
BESEDNICE
BEZD~KOV
BEZD~KOV

BEZNO
BEZV~ROV

BILI NA
BILSKO
BILÝ KOSTEL NAD NISOU
BLI.žEVEDLY
BLOVICE
BOHY
BOCHOV
BOLEVEC
BON~TICE
BOR
BOR
BOREK
BOROVANY
BOROVANY
BOSEŇ

BOžKOV
BRADA
BRANDÝS NAD LABEM
BRANDÝSEK
BRANI~OV

BRANKA
BRANžEž
BRATRONICE
BROD
BROUMY
BROZANY
BRTNIKY
B~EZI
B~EZNICE
B~EZNO
B~EZOvA
BUD~TICE

BUDKOV
BUDŇANY
BUKVICE
BYLANY
BYST~ICE
BY~ICE

OKRES

MAPA

CB

4

PI
KV
DC
MB
PS
RA
CV
KV
KO
TP
TA
MB
BN
TA
DC
BE
CK
PJ
TC
MB
PS
TP
JC
LI
CL
PJ
PS
KV
PM
TC
PB
TC
ME
CB
TC
MB
PM
JC
PV
KL
KV
TC
MB
KL
TC
BE
LT
DC
DO
PB
CV
SO
KT
PT
BE
JC
KH
JC
ME

4
5
6
1
5
1
6
5
2B
6
4
1
1
4
6
1
4
5
5
1
5
6
3B
6

6
5
5
5
5
5
1
5
1
4
5
1

5
3B
1
1

ČfSLO

76

1

72

6
5
1
6

3
107
144
81
13
140
53
112
30
8
35
32

5

5
5
4
1
3B
2C
3B
1

CERNO~ICE

CERNOUCEK
CERVENÁ
CERVENÁ HORA
CERVENÉ po~ICI
CEsKALlpA
CESKÉ BUD~JOVICE
CESKÉVRBNÉ
CESKÉžLEBY
CESKÝBROD
CESKÝDUB
CESKÝ KRUMLOV
CESKÝ RUDOLEC
CESKÝ ~TERNBERK
CICHTICE
CIMICE
CTY~KOLY
DALlM~~ICE

DALOVICE
DAMICE
D~TENICE
DLOUHÁ STROPNICE
DNEBOH
DOBRÁ VODA
DOBROVITOVA LHOTA
DOBAANY
DOB~ICHOV
DOB~ICHOVICE

DOLANY
DOLANY
DOLNIB~LA

DOLNI BE~KOVICE
DOLNI CHVATLlNY
DOLNI JIRCANY
DOLNI NovA VES
DOLNI PODLUžl
DOLNI ROKYTŇANY
DOLNISEKYAANY
DOLNI ~T~PANICE
DOLNI T~EBONIN
DOLNlžOAR
DoMAžLICE
DOUBICE
DOUBRAVCICE
DOUBRAVKA
DOUDLEBY
DRAžEJOV
DRAžiCE
DRNOV
DROBOVICE
DRSNIK
D~ETOVICE
DUB

64

6

5

CEREKVICE
CERHENICE
CIDLINA
CACH ROV
CASLAV
CEJKOVICE
CERNÉ BUDY
CERNICE

33
10
11
12
53
52
63
19
38
32
30
8
129
2
23
102
110
123
47
25
24
59
41
16
42
97
27
15
55
85
145
67
55
91
80
6
63
12
63
22
39
5
89
76
106

5
1
1

KATASTR
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OKRES
JC
KO
JC
KT
KH
JC
KH
PM
PZ
LT
UO
NA
KT
CL
CB
CB
PT
KO
LI
CK
JH
BN
ST
KT
BN
SM
MB
KV
JC
CB
MB
CB
HB
PJ
KO
PZ
JC
KT
PS
ME
KO
PZ
JC
DC
JC
PS
SM
CK
KV
DO
DC
KO
PM
CB
CL
MB
KL
KH
PB
KL
PT

MAPA

3B
2B
3B
5
2C
3B
2C
5
1
6
3A
3A
5
6
4
4
4
2B
6
4
4
1
4
5
1
3A
1
5
3B .
4
1
4
3A
5
2B
1
3B
5
5
1
2B
1
3B
6
3B
5
3A
4
5
5
6
2B
5
4
6
1
1
2C
1
1
4

ČfSLO
52
5
5
142
11
26
15
73
104
91
18
6
108
33
80
74
95
8
38
105
54
131
50
144
123
2
18
4
44
116
2
83
33
87
7
113
43
116
30
22

34
107
23
6
37
71
1
98
5
115
5
28
55

84
68
35
47
13
141
66
48

KATASTR
DUŠNIKY NAD VLTAVOU
DÝŠINA
FEFRY
FRANTiŠKOV NAD
PLOUCNICI
FRANTO LY
FRÝDLANT
FRÝDŠTEJN
GABRIELINA HUt
GRABŠTEJN
HAMR
HAZLOV
HE~MAŇ
HE~MANŮV ME:STEC
HILLŮVMLÝN
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
HNE:VNICE
HODKOVICE
HODONICE
HOLIN
HOLOVOUSY
HOLUBOV
HOMOLE
HONEZOVICE
HORA2:DOVICE
HORKA
HORKY NAD JIZEROU
HORNI BE:LÁ
HORNI CEREKEV
HORNI DVO~IŠTE:
HORNI PLEZOM
HORNI SLOUPNICE
HORNI STAKORY
HORNI STROPNICE
HORNI SVE:TLÁ
HORNI zAHO~1
HORŠOVSKY TÝN
HORY
HO~NY

HO~ICE
HO~ICE NA ŠUMAVE:
HosIN
HOSTIVICE
HOSTIN
HOSTOVLICE
HOŠNICE
HOUSKA
HRADEC
HRÁDEK NAD NISOU
HRADiŠTKO
HRADIStKO
HRDE:JOVICE
HRDLOVKA
HROBCICE
H~EBECNIKY
HUSINEC
HVE:zDA
HVE:zDOV
HÝSKOV
CHABE~ICE
CHANOVICE
CHLOUMEK
CHLUSTINA
CHOCENICE
CHOCERADY
CHOTE:BUDICE
CHOTE:ŠOV
CHRASTAVICE
CHRUDIM
CHVALEŠOVICE

OKRES

MAPA

ME
PS
PT

1
5
4

DC
PT
LI
JN
CV
LI
CL
CH
PI
CR
DC
CB
PS
LI
CK
JC
JC
CK
CB
PJ

KT
KH
MB
PS
PE
CK
TC
UO
MB
CB
CL
PI
DO
SO
KH
JC
CK
CB
PZ
ME
KH
CV
CL
PJ
LI
JC
KO
CB
TP
TP
RA
PT
CL
CL
BE
KH

KT
MB
BE
KO
BN
LN
PJ
DO
CR
CB

6
4
6
6

6
6
6
5
4
3A
6
4
5
6
4
3B
3B
4
4
5
5
2C
1
5
4
4
5
3A
1
4
6
4
5
5
2B
3B
4
4
1
1
2C
6
6
5
6
3B
2B
4
6
6
1
4
6
6
1
2C
5
1
1
2B
1
6
5
5
3A
4

tlSLO
36
50
82
24
81
4
39
43
10
31
12

34
23
12
60

64
37
119

17
36
93
89
89
136
2
29
33
28
122
49
24
14
114
13
25
103
9
37
45
112
63
88
28
20
71
69
88
8
49
15
68
50
66
101
58
46
35
95
26
125
21
121
20
127
103
86
113
22
41

KATASTR
CHÝNOV
JARONIN
JAVORNÁ
JEDLOVÁ
JELMO
JEMNICE
JENIMV ÚJEZD
JENŠTEJN
JE~ICE
JESENICE '
JETENOVICE
JEVANY
JICKOVICE
JICIN
JIND~ICHŮV HRADEC
JIŘICE

JIZERKA
JILOVÉ
JILOVIŠTE:
JIROVICE
JIVANY
JOSEFŮV DŮL
KACÁKOVA LHOTA
KADAŇ
KÁMEN
KAMÝK
KAPLICE
KARLOVA VES
KAŠPERSKÉ HORY
KATUSICE
KLADNÉ
KLADRUBY
KLÁŠTER HRADIŠTE: NAD
JIZ,
KLATOVY
KLECANY
KLENI
KLENOVÁ
KLlSIN
KLlCANY
KLICov
KLUCKÉ CHVALOVICE
KLUCOV
KNI':.žMOST
KNI':.žNICE
KOCOV
KOKAŠICE
KOLDIN
KoLlN
KOMUSIN
KONOBRtE
KOPIDLNO
KOPIDLO
KOPISTY
KOSMONOSY
KOSTELEC NAD CERNÝMI
LESY
KOSTOMLATY POD
MILEŠOVKOU
KOŠtÁLOV
KOU~IM
KOUT NA SUMAVE:
KOUTY
KOUTY
KOVAC
KOVÁRY
KOZINEC
KOZLY
KOžLANY
KRÁSNÝ LES
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OKRES

MAPA

PZ
CK

1
4
5
6
4
5
6
1
3B
1
5
2B
4
3B
4
1
6
1
1
1
3B
6
3B
6
4
1
4
1
5
1
4
5

59
87
16
9
69
47
53
78
50
143
129
35
13
20
43

3
124
67
115
135
7
57
128
24
1
10
2

MO
JC
PS
MO
MB

1
5
1
4
5
4
1
5
2C
2B
1
3B
5
5
3A
2B
5
6
3B
5
6
1

KO

2B

31

TP
SM
KO
DO
BN
HB
JC
KL
PZ
LN
PS

6
3A
2B
5
1
3A
3B
1
1
6
5
5

55
4
29
126
142

KV
DC
CB
TC
TP
PV
JC
PB
KT
KO
PI
JC
JH
NB
JN
PZ
PZ
BN
JC
JN
JC
CV
PE
PZ
CK
RA
KT
MB
CK
TC
MB

KT
PV
CK
KT
PI
PV
DO
KH
KO
MB
JC
TC
TC
UO
KO

KT

KV

tlSLO

44
15
119
110
132
1
19
31

84
16
75
117
100
146
15
106
65

44
32
19
24
132

56
53
28
60

17

34
28
61
62
73
23
2

KATASTR

OKRES

MAPA

KRASOV
KRBICE
KRYRY

MALÉB~EZNO

PS
CV
LN
KO
TP
CK
PM
RA
CB
BE
TC
KH
KV
CB
LN
LT
UO
JC
PT
PS
HB
CV
PZ
PT
PZ
RA
ME
JN
CH
JC
LN
KO
LI
NB
MO
KO
JC
BN
JC
HB
TP
LN
KT
PM
UO
LT
PS
JC
PJ
RO
BN
ME
ME
BE
SO
TC
KO
MB
LT
JC
RA
CL
KO
LI
MO

MALÉ HYDCICE
MALESICE
MALESOV
MALETICE
MALÝ ÚJEZD

PS
KH
PI
ME

5
6
6
2B
6
4
5
1
4
1
5
2C
5
4
6
6
3A
3B
4
5
3A
6
1
4
1
1
1
6
5
3B
6
2B
6
1
6
2B
3B
1
3B
3A
6
6
5
5
3A
6
5
3B
5
5
1
1
1
1
5
5
2B
1
6
3B
1
6
2B
6
6
5
5
2C
4
1

K~ECHO~
K~EMÝl
K~EMžE
K~IMICE
K~IVOKLÁT
K~T~NOV

KUBLOV
KUNDRATICE
KUTNÁ HORA
MTNOvA
KVITKOVICE
KYSTRA
KYSKOVICE
LANSPERK
LÁNY
LAž:IST~

LEDCE
LEDEC NAD sÁZAvou
LESTKOV
LETY
LHENICE
LHOTA
LHOTA POD DžBANEM
LHOTKA
LHOTKA
LIBA
LlBAŇ

LlBCEVES
LIBENICE
LIBEREC
LIBICE NAD CIDLINOU
LIBKOVICE
LIBLICE
LlBONICE
LlBOUŇ
LIBUŇ

LIPNICE NAD sÁZAvou
LlPTICE
LlSANY
LlSKA
LITICE
LITICE NAD ORLICi
LlTOM~~ICE
LlN~

LlSKOVICE
LlSINA
LlšNA
LlšNO
LOBEC
LOBKOVICE
LOD~NICE

LOKET
LOM
LOSANY
LOUKOV
LOVOSICE
LUž:ANY
LUžNA
LvovA
UOVICE
MACHNIN

KT

Č/SLO

KATASTR
MAŇOVICE

21
77
109
25
47
94
57
92
40
108
82
6
3
86
88
76
20
16
62
41
32
86
114
78
103
54
24
34
14
38
74
32
21
83
48
6
42
140
3
35
51
95
117
78
14
65
70
51
93
31
134
13
46
96
11
58
30
1
67
18
81
20
21
18
70
139
52
12
35
31

MARKVARTICE
MASOJEDY
MASOVICE
M~LNIK
M~STO TOUSKOV

MIKULÁSOVICE
MILÁ
MILAVCE
MILETIN
MILEVSKO
MIROSOVICE
MIROTICE
MIROVICE

MAPA

KT
DC
KO
DO
ME
PS
DC
MO
DO
JC
PI
PV
PI
PI

5
6
2B
5
1
5
6
6
5
3B
4
1
4
4
5
1
1
4
5
3B
6
3B
6
6
1
5
1
1
5
4
5
6
6
4
5
5
6
4
4
5
4
1
5
1
2B
2B
6
5
3A
6
4
3A
1
5
1
1
1
3B
1
3A
1
5
5
4
1
1
1
6
5
1

MI~ENICE

KT

MLADA
MLADA BOLESLAV
MLADA VOžiCE
MLADOTICE
MLÁZOVICE
MOLDAVA
MORAVCICE
MORY
MOST
MRAC
MRCHOJEDY
MSENO
MUžSKÝ
MYSLIv
MYSENEC
MÝTO U TACHOVA
NACETIN

MB
MB
TA
PS
JC

NAD~JE

NEBAHOVY
NEBILOVY
NEPOMUK
NEPOMYSL
NESM~Ň

NETOLlCE
NEVOLlCE
NtlOVICE
NlžBOR
NovAROLE
NovAvES
NovAvES
NovAvESI
NOVÉ DVORY
NOVÉ M~STECKO
NOVÉ M~STO NAD METUJI
NOVÉ SEDLO
NOVOSEDLY
NOVÝHRADEK
NYMBURK
OBORA
OBO~IŠT~
OB~lsTVI

ODOLENA VODA
OHAVEC
OHROBEC
OCHOZ
OKO~

OKROUHLÉ HRADIŠT~
OLD~ICHOV

ONSOV
OPOLANY
oRACov
O~ECH

OSEK
OSELCE
OSTRA
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OKRES

TP
JC
LN
MO
BN
DO
ME
MB

KT
PI
TC
CV
CL
PT
PJ
PJ
LN
CB
PT
DO
PI
BE
KV
ME
KO
KO
LT
PS
NA
LN
CK
NA
NB
TC
PB
ME
PV
JC
PZ
CR
PZ
TC
TC
PE
NB
RA
PZ
TP
PJ
NB

Č/SLO

129
17
26
102
26
51
2
80
111
33
12
116
14
6
138
42
19
4
25
29
25
22
101
64
130
106
16
4
121
36
42
54
14
75
90
109
106
108
57
119
10
94
8
33
14
19
78
26
9
94
107
8
65
37
133
38
50
15
111
30
72
35
46
1
82
85
93
41
120
71

KATASTR
OSTROM~~
OSTROV
OSTROV NAD OH~f
OT~~K
OTROCfN~VES
OTRUBY
OTRYBY
PACOV
PANENSKÉ B~EžANY
PA~EZSKÁ LHOTA
PASECNÁ
PA$fNOVICE
PECKA
PELH~IMOV
PERNOLEC
PIHEL
PLANÁ
PLAŇANY
PLASY
PLAV
PLE$OVICE
pfSEK
PLZEŇ
POCATKY
PODBOAANSKÝ ROHOZEC
PODBOAANY
POD~BRADY
PODHRADf
PODHRADf
PODHů~f
POD KOST
PODoLlI
PODVEKY
POHo~f
POLÁKY
POLlCANY
POMEZf
POPOVICE
POSTOLOPRTY
POrtHY
POZORKA
PRAHA - B~CHOVICE
PRAHA - BRANfK
PRAHA-B~EVNOV
PRAHA-BUBENEC
PRAHA - CAKOVICE
PRAHA - ĎABLlCE
PRAHA-DOLNfCHABRY
PRAHA-DOLNfM~CHOLUPY
PRAHA - DOLNf POCERNICE
PRAHA - DUBEC
PRAHA- HÁJE
PRAHA - HLOUB~fN
PRAHA - HLUBOCEPY
PRAHA - HODKOVICKY
PRAHA - HORNf POCERNICE
PRAHA - HOSTAVICE
PRAHA - HRADCANY
PRAHA-CHODOV
PRAHA - JINONICE
PRAHA - JOSEFOV
PRAHA - KBELY
PRAHA - KOBYLISY
PRAHA - Ko$f~E
PRAHA - KRÁLOVICE
PRAHA-KRC
PRAHA - KUNRATICE
PRAHA-KYJE
PRAHA-KYJE
PRAHA - LIBEŇ

OKRES

MAPA

JC
BN
KV
CB
BE
KL
KH
PE
PV
JC
CK
CB
JC
PE
TC
CL
TC
KO
PS
CB
CK
PI
PM
PE
LN
LN
NB
CR
JC
CV
JC
PI
KH
PZ
CV
KH
JH
JC
LN
KH
TC
P9
P4
P6
P6
P9
P8
P8
PO
P9
PO
P4
P9
P5
P4
P9
P9
P1
P4
P5
P1
P9
P8
P5
PO
P4
P4
PO
P9
P8

3B
1

5
4
1
1
2C
4
1
3B
4
4
3B
4

5
6
5
2B
5
4
4
4
5
4
6
6
1
3A
3B
6
3B
4
2C
1
6
2C
4
3B
6
2C
5

2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A

Č/SLO

KATASTR

40
137
6
97
99
43
25
11

PRAHA - LIBEŇ
PRAHA - L1BOC
PRAHA - MALÁ STRANA
PRAHA - MALE$ICE
PRAHA - MICHLE
PRAHA - MOTOL
PRAHA - NEBU$ICE
PRAHA - NOVÉ M~STO
PRAHA - NUSLE
PRAHA - PfSNICE
PRAHA - PODoLl
PRAHA - P~EDNf KOPANINA
PRAHA - ~EPORYJE
PRAHA - SMfcHOV
PRAHA - STARÉ M~STO
PRAHA - STRA$NICE
PRAHA - ST~E$OVICE
PRAHA-$T~RBOHOLY
PRAHA - UH~fN~VES
PRAHA - ÚJEZD U
PRŮHONIC
PRAHA - VELESLAvfN
PRAHA - VELKA CHUCHLE
PRAHA - VINOHRADY
PRAHA - VINO~
PRAHA - VOKOVICE
PRAHA - VR$OVICE
PRAHA-VYSOCANY
PRAHA - zAB~HLlCE
PRAHA -lllKOV
PRACHATICE
PRACHOV
PRASKOLESY
PROST~EDNf NovA VES
PROTlvfN
P~ECAPLY
P~EDHRADf
P~EDLÁNCE
P~EHÝ$OV
P~EMY$LENf
P~EROV NAD LABEM
P~ERUBENICE

56
10
121
96
7
15
48
26
34
2
29
90
99
29
60
32
107
105
80
27
27
61
6
22
23
124
93
10
71
25
89
16
68
28
53
27
14
1
3
2
42
29

P~ESTAVLKY
P~E$TICE
P~EZLETICE
P~IMDA

P~fBRAM
P~fSECNÁ
PSINICE
p$OV
PY$ELY
Py$NÁ
RABf
RAB$TEJN NAD ST~ELOU
RÁBY
RACIN~VES
RACf
RADCICE
RADCICE
RADECHOV
RAD~TICE
RAD~TICE
RADIM
RADONICE
RADONICE
RADONICE NAD OH~f
RADOUŇ
RADOVESICE
RAKOVNfK
RATAJE NAD sÁZAvou

44
51
19
47
56
7
22
23
50
49
21
6
8
38
48
55
57
25
18
10

340

OKRES
P9
P6
P1
PO
P4
P5
P6
P2
P4
P4
P4
P6
P5
P5
P1
PO
P6
PO
PO
P4
P6
P5
P2
P9
P6
PO
P9
P4
P3
PT
JC
BE
JC
PI
CV
CR
LI
PS
PV
NB
RA
BN
PJ
PV
TC
PB
CK
JC
LN
PV
CV
KT
PS
PA
LT
PT
ST
PM
CV
PB
TA
KO
PV
DO
LN
ME
TP
RA
KH

MAPA

2A
2A

2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
4
3B
1
3B
4
6
3A
6

5
1
1
1
1
5
1
5
1
4
3B
6
1
6
5
5
3A
6
4
4
5
6
1
4
2B
1
5
6
1
6
1
2C

Č/SLO
12
20
24
31
45
36
11
35
41
60
40
9
52
32
43
33
15
37
54
58
16
59
34
4
17
39
13

46
26
73
14
120
21
39
79
31
1

66
69
76
53
126
98

77
77
136
104
46
104
125
57
141
20
15
90
79
42

56
99
138
26
11
79
112
85
27
62
86
21

KATASTR
RATBO~
ROKYCANY
ROZKO$
ROŽMBERK NAD VLTAVOU
RUPRECHTOV
RYCHNOV
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
~EB~I
~EPOV

~ICANY
SAMOP$E
SÁZAVA
SBĚ~
SEDLEC
SEKE~ICE
SENOHRABY
SEPEKOV
SKÁLY
SKRAMNIKY
SKRYJE
SLANÝ
SLAVKOV
SLAVONICE
SLAVO$OVICE
SLUPENEC
SMRKOVICE
SMRKOVÝ TÝNEC
SNOPOU$OVY
SOBOTKA
SOLANY
SOPOTNICE
spoLl
SRBEC
SRBSKO
SRBY
SRUBEC
STACHY
STAŇKOV
STARÁ BOLESLAV
STARÉ BENATKY
STARÉ HODĚJOVICE
STARÉ NESPE~ICE
STARÉ PRACHATICE
STARÉ SEDLO
STARÝ PLZENEC
STRA$KOV
STRÁŽ
STRÁŽ POD RALSKEM
STRUNKOVICE NAD BLANiCi
ST~EVAC
ST~IBRO
STUDENĚVES
STUPNO
SUHROVICE
SVATÁ KATE~INA
SVATONICE
SVATÝ JAN POD SKALOU
SVÉBO~ICE
SVÉRADICE
SVĚTLÁ POD JE$TĚDEM
SVĚTLIK
SVINOV
SVOJKOV
SVRCOVEC
SVRŽNO
SY~ENOV
SÁROVCOVA LHOTA
SIPOUN
SITBO~
SKVO~ETICE

OKRES
KO
RO
PE
CK
KV
SY
RK
TC
MB
PV
KH
KH
JC
KH
JC
PV
PI
PI
KO
RA
KL
CK
JH
KT
CK
PI
CR
PJ
JC
LT
UO
CK
RA
MB
PJ
CB
PT
DO
PV
MB
CB
KH
PT
TC
PJ
LT
TC
CL
PT
JC
TC
KL
RO
MB
TC
PI
BE
CL
KT
LI
CK
KV
CL
KT
DO
SM
JC
PT
DO
ST

MAPA
2B
5
4
4
5
3A

3A
5
1
1
2C
2C
3B
2C
3B
1
4
4
2B
1
1
4
4
5
4
4
3A
5
3B
6
3A
4
1
1
5
4
4
5
1
1
4
2C
4
5
5
6
5
6
4
3B
5
1
5
1
5
4
1
6
5
6
4
5
6
5
5
3A
3B
4
5
4

t/SLO

KATASTR

36
61
3
120
7
36
10
54
20
98
18
17
55
5
58
122
17
38
4
105
49
113

SLAPANICE
STf1"ARY
$TITARY
STOLMI~
$UMAVSKÉ HOSTICE
$VÁBY
SVIHOV
$VIHOV U lAŽl$t
TÁBOR
TACHOVTALMBERK
TATENICE
TEPLICE
TĚ$OVICE
TETIN
TETIN
TISMICE
TOCNIK
TOLSTEJN
TOPĚLEC
TOU$EŇ
TRHOVÉ SVINY
TRNOVÁ
TROCNOV
T~EBANICE

77
127
109
31
26
91
11
75
16
111
48
7
104
85
46
99
60
39
88
22
66
83
74
92

T~EBEL
T~lsov

TUCHORAZ
TUKLATY
TUPADLY
TURNOV
TU~ICE
TužlN
TVRZICE
TÝN NAD VLTAVOU
TÝNEC NAD sÁZAvou
TÝNI$TĚ NAD ORLICi
ÚDLICE
ÚDRNICE
UHLI~SKÉ JANOVICE
UHY
ÚJEZD
ÚJEZD POD TROSKAMI
ÚSTI
ÚSTI NAD ORLICi
ÚTUSICE
ÚVALY
UZENICE
UŽICE
VALCHA
VAMBERK
VEJPRNICE
VELE$ICE
VELE$IN
VELHARTICE
VELlM
VELKÉ HYDCICE
VELKÉ P~ILEPY
VELKÝ BOR
VELTRUBY
VELTRUSY
VELVĚTY
VEP~EK
VESEC
VÉVROV
VI DOVLE
VILÉMOV
VIMPERK
VINA~E
VITCICE

84
30
52

34
59
51
38
9
79
24
97
36
131
29
118
1
27
118
96
5
32
51
105
19
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OKRES
KL
KO
DO
KO
PT
CL
KT
PT
TA
TC
KH
UO
TP
PT
BE
JC
KO
BE
DC
PI
PV
CB
TC
CB
PT
TC
CK
KO
KO
KT
SM
MB
JC
PT
CB
BN
RK
CV
JC
KH
KL
TC
JC
TC
UO
PJ
PV
ST
ME
PM
RK
PS
JC
CK
KT
KO
KT
PZ
KT
KO
ME
TP
ME
JC
DO
LN
CV
PT
CV
CV

MAPA
1
2B
5
2B
4
6
5
4
4
5
2C

3A
6
4
1
3B
2B
1
6
4
1
4
5
4
4
5
4
2B
2B
5
3A
1
3B
4
4
1
3A
6
3B
2C
1
5
3B
5
3A
5
1
4
1
5
3A
5
3B
4
5
2B
5
1
5
2B
1
6
1

1
5
6
6
4
6
6

t/SLO
30
27

94
3
61
44
110
67
18
45
19
29
40
59
109
24
16
118
7
27
74
101
48
92
72
43

94
18
9
122
3
45
13
47
37
128
11
79
39
14
37
75
4
40
21
81
87
9
41

72
12
62
56
103
143
12
137
73
130
10
40
45

34
11
95
83
98
56

96
100

KATASTR
VITĚJOVICE

VLCKOV
VLCTEJN
VLKSICE
VLKý$
VODOCHODY
VRANOV
VRÁTKOV
VRBCANY
VRBICE
VRBICE
VRBICKA
VRCOVICE
VRDY
VRCHOVANY
VR$CE
VŘESN(K

V$EPADLY
V$ERUBY
VYSOCANY
vysoKÁ
VYSOKÉ VESELI

vy$EHOŘOVICE

vy$NÝ
VYŽLOVKA
zABLAT(
zABOŘ( NAD LABEM
zALEZLY
zAMOST(
zASMUKY
ZAVLEKOV
ZBECNO
ZBYSLAV
ZDERADICE
ZDIBY
ZDICE
ZLlV
ZLlV
ZLlVICE
ZRUC NAD sÁZAvou
žABONOSY
žALOV
žAMBERK
žAMPACH
žATEC
ŽĎÁR

ŽEHU$ICE
ŽELEZNICE
ŽELINA
ŽELIV
ŽERCICE
ŽERNOV
ŽEROT(N
ŽITNÁ
ŽLlBEK
ŽLUTICE
ŽUMBERK

OKRES

MAPA

PT
UO
PJ
PI
PS
PV
SO
KO
KO
JC
PT
LN
PI
KH
CL
JC
JC
DO
PS
CV
PB
JC
PV
CK
KO
CB
KH
PT
JC
KO
KT
RA
KH
BN
PV
BE
JC
CB
PI
KH
KO
PZ
UO
UO
LN
PJ
KH
JC
CV
PE
MB
NA
LN
PT
KT

4
3A
5
4
5
1
5
2B
2B
3B
4
6
4
2C
6
3B
3B
5
5
6
1
3B
1
4
2B
4
2C
4
3B
2B
5
1
2C
1
1
1
3B
4
4
2C
2B
1
3A
3A
6
5
2C
3B
6
4
1
3A
6
4
5
5
3A

KV

CR

ČfSLO

65
25
92
8
69
58
17
23
17

47
70
108
23
9
58
57
19
114
36
82
139
54
84

102
33
45
1
49
8
39
133
90
7
135
70
115
48
55
20
27
22
68
13
17

97
100
3
9
87
5
23
7
102
64

145
18
28

342

REJSTŘíK MAP
MAPA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tlSLO

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
62
63
64

65
66
67

KATASTR
LOUKOV
DNEBOH
KLÁSTER HRADI$TE;: NAD JIZ.
MUŽSKÝ
BRANŽEŽ
BOSEŇ
SRBSKO
BE;:LÁ POD BEZDE;:ZEM
SUHROVICE
KNE;:ŽMOST
VESEC
BAKOV NAD JIZEROU
LOBEÓ
HORNf STAKORY
KATUSICE
MSENO
KOSMONOSY
DALOVICE
MLADÁ BOLESLAV
ŘEPOV
CHLOUMEK
DOLNf BEŘKOVICE
ŽERÓICE
LHOTKA
BEZNO
ME;:LNfK
RADOUŇ
HOSTfN
HORKY NAD JIZEROU
SLAPANICE
MALÝ ÚJEZD
BYŠICE
NOVÁ VES
VEPŘEK
DRAŽICE
DUŠNfKY NAD VLTAVOU
UHY
OBŘfsTVf
STARÉ BENÁTKY
VELTRUSY
UŽICE
MLADÁ
OTRUBY
JIŘICE
TUŘICE
LOBKOVICE
DRNOV
SRBEÓ
SLANÝ
ODOLENA VODA
STUDENE;:VES
BDfN
PŘERUBENICE
LHOTA POD DŽBÁNEM
BOREK
PANENSKÉ BŘEŽANY
KUÓANY
VODOCHODY
CHÝNOV
STARÁ BOLESLAV
KOVÁRY
KOZINEC
BRANDÝSEK
BRANDÝS NAD LABEM
NYMBURK
DŘETOVICE
KLECANY

OKRES

MAPA tlSLO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
JC
MB
ME
MB
MB
ME
MB
MB
MB
MB
MB
ME
MB
ME
MB
ME
ME
ME
MB
KL
ME
ME
ME
ME
MB
ME
KL
ME
MB
ME
ME
MB
KL
NB
MB
ME
KL
RA
KL
PV
KL
RA
RA
RA
ME
PV
PV
PV
PZ
PV
KL
PZ
KL
PV
NB
KL
PV
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68
69
70
71

KATASTR

78
79
80
81
82
83

ŽALOV
PŘEMY$LENf
ZDIBY
OSTRÁ
OKOŘ
VELKÉ PŘfLEPY
TOUSEŇ
KAMÝK
PŘEROV NAD LABEM
PŘEZLETICE
JENSTEJN
RADONICE
PODE;:BRADY
LUŽNÁ
OPOLANY
LIBICE NAD CIDLINOU

84

vy$EHOŘOVICE

72

73
74
75
76
77

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

oRAóov
RAKOVNfK
ÚVALY
HOSTIVICE
BRATRONICE
ZBEÓNO
$KVOREC
KŘIVOKLÁT
OŘECH
NIŽBOR
HÝSKOV
LODE;:NICE
SVATÝ JAN POD SKALOU
ŘfÓANY
OTRoófNE;:VES
KARLOVA VES
HŘEBEÓNfKY
BEROUN
LHOTA
ÓERNOŠICE
SKRYJE
BROUMY
DOLNf JIRÓANY
KUBLOV
TETfN
JfLOVISTE;:
OHROBEC
BUDŇANY
DOBŘICHOVICE
LETY
ZDICE
MIROŠOVICE
VINAŘICE
TOÓNfK
JfLOVÉ
PRASKOLESY
CHLUSTINA
SENOHRABY
ÓTYŘKOLY
POHoŘf
Py$ELY
PŘESTAVLKY
CHOCERADY
TÝNEC NAD sÁZAvou
BE;:LÓICE
MRAÓ
óESKÝ STERNBERK
JfROVICE
OBOŘISTE;:
USNO

OKRES
PZ
PV
PV
NB
PZ
PZ
PV
PZ
NB
PV
PV
PV
NB
RA
NB
NB
PV
RA
RA
PV
PZ
KL
RA
PV
RA
PZ
BE
BE
BE
BE
PV
BE
RA
RA
BE
PZ
PZ
RA
BE
PZ
BE
BE
PZ
PZ
BE
PZ
PZ
BE
PV
BE
BE
PZ
BE
BE
PV
BN
PZ
PV
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
PB
BN

MAPA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A

tfSLO

KATASTR

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
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
31
32
33

ZDERADICE
PA.IBRAM
OSTROV
RADr:TICE
vysoKA
LlBOUN
DRSNIK
KOUTY
JESENICE
BA.EZNICE
BOR
ZALUžANY
PRAHA - ČAKOVICE
PRAHA - DOLNI CHABRY
PRAHA-ĎÁBLICE
PRAHA - VINOA.
PRAHA - LETNANY
PRAHA - KBELY
PRAHA - HORNI POČERNICE
PRAHA-KOBYLISY
PRAHA - PA.EDNI KOPANINA
PRAHA - LlBEN
PRAHA - NEBU$ICE
PRAHA - L1BEN
PRAHA-VYSOČANY
PRAHA-BUBENEČ
PRAHA - STA.E$OVICE
PRAHA - VELESLAVIN
PRAHA - VOKOVICE
PRAHA-KYJE
PRAHA - HLOUBr:TIN
PRAHA-LlBOC
PRAHA - JOSEFOV
PRAHA - HOSTAVICE
PRAHA - HRADČANY
PRAHA - MALÁ STRANA
PRAHA-KYJE
PRAHA - 212KOV
PRAHA-BA.EVNOV
PRAHA - Br:CHOVICE
PRAHA - DOLNI POČERNICE
PRAHA - MAlE$ICE
PRAHA - SMlcHOV
PRAHA - STRA$NICE
PRAHA - VINOHRADY
PRAHA - NOVÉ Mr:STO
PRAHA - MOTOl
PRAHA-$Tr:RBOHOLY
PRAHA - KoSI~E
PRAHA - VR$OVICE
PRAHA - PODOLI
PRAHA - NUSLE
PRAHA-DOlNIMr:CHOLUPY
PRAHA - STARÉ Mr:STO
PRAHA - DUBEČ
PRAHA - MICHLE
PRAHA - ZÁBr:HLlCE
PRAHA - HLUBOČEPY
PRAHA - KRÁLOVICE
PRAHA - JINONICE
PRAHA-CHODOV
PRAHA-HÁJE
PRAHA - ~EPORYJE
PRAHA - BRANIK
PRAHA - uHA.INr:VES
PRAHA-KRC
PRAHA - HODKOVIČKY
PRAHA - KUNRATICE
PRAHA - ÚJEZD U PRÚHONIC
PRAHA - VELKA CHUCHLE

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

OKRES

MAPA

BN
PB
BN
PB
PB
BN
PB
BN
PB
PB
PB
PB
P9
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P8
P6
P8
P6
P9
P9
P6
P6
P6
P6
P9
P9
P6
P1
P9
P1
P1
PO
P3
P6
P9
P9
PO
P5
PO
P2
P2
P5
PO
P5
PO
P4
P4
PO
P1
PO
P4
P4
P5
PO
P5
P4
P4
P5
P4
PO
P4
P4
P4
P4
P5

2A
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B

60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
3A
3A
3A

32
33
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tfSLO

34
35
36
37
38
39
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
1
2
3

KATASTR
PRAHA - pISNICE
KLUCOV
PLAŇANY
$TOLMIA.
SKRAMNIKY
CERHENICE
LIBLICE
DOBA.ICHOV
ČESKÝ BROD
TUKLATY
VELTRUBY
RADIM
VELlM
NOVÁ VES
HRADI$tKO
TISMICE
VRBČANY
TUCHORAZ
NOVÁ VES I
CHOCENICE
lŽOVICE
žABONOSY
VRÁTKOV
KoLlN
KA.ECHOA.
MASOJEDY
$TITARY
DOUBRAVČICE

KOUA.IM
LO$ANY
KOSTELEC NAD ČERNÝMI
LESY
LIBENICE
VYžLOVKA
DOLNI CHVATLlNY
JEVANY
RATBOA.
HOAANY
BEČVÁRY
ZÁSMUKY
ZÁBoA.I NAD LABEM
HORKA
2EHUSICE
MALIN
SEDLEC
KUTNÁ HORA
ZBYSLAV
BYLANY
VRDY
POLlČANY
ČÁSLAV
MALE SOV
DROBOVICE
uHLlA.SKÉ JANOVICE
ČERNÉ BUDY
POTr:HY
SÁZAVA
SAMOP$E
TALMBERK
HOSTOVLICE
RATAJE NAD sÁZAvou
STARÉ NESPEA.ICE
PODVEKY
KLUCKÉ CI::!VAlOVICE
OTRYBY
CHABEA.ICE
ZRUČ NAD sÁZAvou
DOLNI $Tr:PANICE
DALlMr:A.ICE
TURNOV

OKRES
P4
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KH
KO
KO
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
SM
SM
SM

MAPA
3A
3A
3A

3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A

3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
38
38
38

Č/SLO
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
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

KATASTR
KO$tÁLOV
SYA.ENOV
ČERVENÁ HORA
žERNOV
NOVÝ HRÁDEK
NOVÉ M~STO NAD METUJI
RYCHNOV NAD KN~žNOU
TÝNI$T~ NAD ORLICi
VAMBERK
žAMBERK
LITICE NAD ORLICi
RÁBY
SOPOTNICE
žAMPACH
ČERVENÁ
KOLDIN
LAN$PERK
ÚSTI NAD ORLICi
CHRUDIM
HEA.MANŮV M~STEC
HORNI SLOUPNICE
VLČKOV
SMRKOVÝ TÝNEC
PODHRADI
žUMBERK
TATENICE
OCHOZ
PA.EDHRADI
LEDEČ NAD sÁZAvou
DOBROVITOVA LHOTA
KOUTY
LIPNICE NAD sÁZAvou
RYCHNOV
JlvANY
KN~žNICE
LIBUŇ
ÚJEZD POD TROSKAMI
CIDLINA
PODKOST
PECKA .
zAMOSTI
žELEZNICE
PAA.EZSKÁ LHOTA
SOBOTKA
BRADA
TUžlN
PRACHOV
OHAVEČ
LÁNY
HoLIN
LUžANY
VA.ESNIK
JIČIN
PROSTA.EDNI NOVÁ VES
MORAVČICE
DOLNI NOVÁ VES
TETIN
POPOVICE
ČEJKOVICE
PODHRADI
KOVAČ
MLÁZOVICE
BUKVICE
KACÁKOVA LHOTA
MROVCOVA LHOTA
MILETIN
STA.EVAČ
8YSTA.ICE
HOLOVOUSY
DOLNI ROKYTŇANY

OKRES

MAPA

SM
SM
NA
NA
NA
NA
RK
RK
RK
UO
UO
PA
UO
UO
UO
UO
UO
UO
CR
CR
UO
UO
CR
CR
CR
UO
CR
CR
HB
HB
HB
HB
SY
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC

3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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č/sLO

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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

KATASTR
LIBÁŇ
ÚDRNICE
OSTROM~A.
BILSKO
LlBONICE
DO LANY
D~TENICE
HOA.ICE
PSINICE
VRBICE
ZLlV
HRADI$TKO
JEA.ICE
LlSKOVICE
CEREKVICE
KOPIDLNO
VYSOKÉ VESELI
SB~A.
VELE$ICE
VR$CE
SEKEA.ICE
ONSOV
B~LEČ
ROZKOS
MLADÁ VOžiCE
žELIV
MIROVICE
KLlSIN
VLKSICE
UZENICE
N~OVICE
PACOV
MILEVSKO
JICKOVICE
MIROTICE
PELHA.IMOV
KÁMEN
SEPEKOV
TÁBOR
SKVOA.ETICE
ZLlVICE
PODoLlI
VRCOVICE
SVATONI CE
HORNI zAHOA.I
RAD~TICE
TOP~LEC
HORNI CEREKEV
pISEK
BECHYN~
SMRKOVICE
POČÁTKY
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
HEA.MAŇ
MALETICE
MYSENEC
TÝN NAD VLTAVOU
SKÁLY
PROTIVIN
KA.T~NOV
CHVALESOVICE
RADČiCE
JINDA.ICHŮV HRADEC
KRAJNIČKO
zABLATI
STACHY
TVRZICE
DUB
zALEZLY
ČICHTICE

OKRES
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
PE
TA
PE
TA
PE
PI
PI
PI
ST
PI
PE
PI
PI
PI
PE
PE
PI
TA
ST
PI
PI
PI
PI
PI
TA
PI
PE
PI
TA
PI
PE
PI
PI
PI
PI
CB
PI
PI
CB
CB
ST
JH
ST
CB
PT
PT
PT
PT
ST

MAPA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Č/SLO

51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

KATASTR
SIPOUN
STRUNKOVICE NAD BLANiCi
BUDKOV
CESKÝ RUDOLEC
ZLlV
VIMPERK
NETOLlCE
HUSINEC
T~SOVICE
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
SUMAVSKÉ HOSTICE
LAŽIST~
HosIN
ŽITNÁ
VIT~JOVICE
STARÉ PRACHATICE
SVIHOV U LAŽISt
HRDE:JOVICE
JELMO
VRBICE
POMEZI

72

TŘEBANICE

73
74
75
76

PRACHATICE
CESKÉVRBNÉ
NEBAHOVV
ADAMOV
SLAVONICE
LHENICE
RACI
CESKÉ BUDE:JOVICE
FRANTOLY
FEFRY
DOBRÁ VODA
DOUDLEBY
SRUBEC
KVITKOVICE
JARONIN
STARÉ HOD~JOVICE
HOMOLE
PLAV
BOROVANY
TROCNOV
HOLUBOV
KŘEMŽE
TŘlsov
CESKÉlLEBY
PASINOVICE
OTE:VE:K
DOLNI TŘEBONIN
PLESOVICE
CHVALSINY
TRHOVÉ SVINY
VVSNÝ
VELESIN
PŘISECNA
CESKÝ KRUMLOV
KLADNÉ
NOVOSEDLY
NESME:Ň
SLUPENEC
BESEDNICE
spoLl
HOŘICE NA SUMAVE:
SLAVKOV
HQRNI STROPNICE
KLENI
DLOUHÁ STROPNICE
KAPLICE
SVE:TLlK
HODONICE

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

OKRES

MAPA

PT
PT
PT
JH
CB
PT
PT
PT
PT
CB
PT
PT
CB
PT
PT
PT
PT
CB
CB
PT
JH
PT
PT
CB
PT
CB
JH
PT
PT
CB
PT
PT
CB
CB
CB
CB
CK
CB
CB
CB
CB
CB
CK
CK
CK
PT
CB
CB
CK
CK
CK
CB
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CB
CK
CK
CK
CK
CK
CB
CK
CB
CK
CK
CK

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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ČfSLO

KATASTR

120
121
122
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

ROŽMBERK NAD VLTAVOU
PASECNA
HORNI DVOŘIST~
SVINOV
KRÁSNÝ LES
KV~TNOVÁ
DAMICE
DOLNlžOAR
OSTROV NAD OHŘI
RUPRECHTOV
NOVÁ ROLE
HORY
AND~LSKÁ HORA
LOKET
HAZLOV
BŘEZOVÁ
LIBÁ
BOCHOV
JAVORNÁ
VRANOV
lLUTICE
BECOV NAD TEPLOU
RABSTEJN NAD STŘELOU
KRASOV
BRANISOV
KOŽLANY
BEZVE:ROV
MLADOTICE
NOVÉ ME:STECKO
BOHY
KOPIDLO
PLASY
DOLNIBE:LA
LlSNA
KOKASICE
HORNIB~LA
PLANA
OKROUHLÉ HRADISTE:
VSERUBY
OBORA
STUPNO
BRANKA
ÚSTI
LEDCE
MÝTO U TACHOVA
TŘEBEL
KOCOV
TACHOV
OLDŘICHOV
BEZDE:KOV
JEMNICE
PERNOLEC
TRNOVÁ
HORNI PLEZOM
DýSINA
ME:STO TOUSKOV
MALESICE
BDENE:VES
ŘEBŘI
BOLEVEC
DOUBRAVKA
RADCICE
KŘIMICE
LOM
STŘIBRO
PLZEŇ
ROKY.CANY
VEJPRNICE
BOŽKOV
HNE:VNICE

44

45
46
47
47
48
48
49
50
51
52
53
54

55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

OKRES
CK
CK
CK
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
SO
KV
SO
CH
SO
CH
KV
KV
SO
KV
KV
PS
PS
KV
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
RO
TC
PS
TC
TC
PS
TC
RO
TC
TC
PS
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
PS
PS
PS
PS
TC
PM
PM
PM
PM
TC
TC
PM
RO
PS
PM
PS

MAPA

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Č/SLO

65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
129
130
131
132
133
135

KATASTR
KLADRUBY
P~EHÝ$OV
BOR
POZORKA
VLKý$
LlN~
DOLNI SEKYŘANY
VALCHA
ÓERNICE
STARÝ PLZENEC
ÚJEZD
BROD
P~IMDA
LITICE
SVATÁ KATE~INA
BOROVANY
ÚTU$ICE
KUNDRATICE
STARÉ SEDLO
STRÁŽ
BON~TICE
CHOT~$OV
DOBŘANY
HRADEC
HONEZOVICE
NEBILOVY
SNOPOU$OVY
VLÓTEJN
LI$INA
$TITARY
V~VROV
SVRžNO
BLOVICE
P~E$TICE
STAŇKOV
ŽĎÁR
MA$OVICE
HOR$OVSKY TÝN
SRBY
$ITBO~
MRCHOJEDY
B~EZI
ÓERVENÉ po~lól
NEPOMUK
$VIHOV
MILAVÓE
RADONICE
CHRASTAVICE
V$EPADLY
DOMAŽLICE
DO LANY
L1$KA
SVRÓOVEC
NEVOLlCE
OSELCE
MYSLIv
TUPADLY
BEZD~KOV
KLATOVY
CHANOVICE
KOUT NA $UMAV~
SLAVO$OVICE
KL/ÓOV
JETENOVICE
MAŇOVICE
VELKÝ BOR
SVÉRADICE
KOMU$IN
ZAVLEKOV
KLENOVÁ

OKRES

MAPA

TC
PS
TC
TC
PS
PS
PS
PM
PM
PJ
TC
TC
TC
PM
TC
TC
PJ
TC
TC
TC
TC
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
DO
DO
DO
PJ
PJ
DO
PJ
DO
DO
PJ
DO
DO
DO
KT
PJ
KT
DO
DO
DO
DO
DO
KT
KT
KT
DO
PJ
KT
KT
PJ
KT
KT
DO
KT
DO
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
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Č/SLO

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

136
137
138
139
140
141
142
143
144
' 145
146
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

6
6

56
57

54

55

KATASTR
HoRAžDOVICE
VELKÉ HYDÓICE
MI~ENICE
MALÉ HYDÓICE
BUD~TICE
RABl
ÓACHROV
VELHARTICE
ÓIMICE
ŽL/BEK
KA$PERSKÉ HORY
P~EDLANCE
MIKULA$OVICE
BRTNIKY
FRÝDLANT
DOUBICE
DOLNI PODLužl
TOL$TEJN
HRÁDEK NAD NISOU
JEDLOVÁ
GRAB$TEJN
ARNOLTICE
HILLŮVMLÝN
HORNI SV~TLA
NAD~JE
JIZERKA
BILÝ KOSTEL NAD NISOU
MARKVARTICE
MACHNIN
JOSEFŮV DŮL
LVOVÁ
LIBEREC
OSTA$OV
BENE$OV NAD PLOUÓNICI
FRANTI$KOV NAD
PLOUÓNICI
MOLDAVA
PIHEL
SVOJKOV
DUBl
SV~TLA POD JE$T~DEM
STRÁŽ POD RALSKEM
HAMR
B~HÁNKY
ÓESKÁLlpA
LHOTKA
HV~ZDOV
SVÉBO~ICE
HODKOVICE
ÓESKÝDUB
FRÝD$TEJN
TEPLICE
OSEK
BL/žEVEDLY
GABRIELINA HUt
$VÁBY
VELV~TY
HV~ZDA
K~EMÝŽ
LIBKOVICE
BžANY
HRDLOVKA
L1PTICE
RA$OVICE
JENI$ůV ÚJEZD
NAÓETIN
KOSTOMLATY POD
MILE$OVKOU
KONOBRžE
Py$NÁ

OKRES
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
LI
DC
DC
LI
DC
DC
DC
LI
DC
LI
DC
DC
CL
CL
JN
LI
DC
LI
JN
CL
LI
LI
DC
DC
TP
CL
CL
TP
LI
CL
CL
TP
CL
JN
CL
CL
LI
LI
JN
TP
TP
CL
CV
CL
TP
CL
TP
MO
TP
TP
TP
LT
TP
CV
TP
MO
CV

MAPA

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ČfSLO

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

KATASTR
VRCHOVANY
BILlNA
KOPISTY
PODHŮŘI
RADOVESICE
BEtOV
MOST
LlTOM~ŘICE
HROBtlCE
LOVOSICE
DRAŽEJOV
HOUSKA
MALÉ BŘEZNO
HOŠNICE
BROZANY
KOZLY
LlBtEVES
SOLANY
KYŠKOVICE
KRBICE
NOVÉ DVORY
PŘEtAPLY
ÚDLICE
MILÁ
BŘEZNO
VYSOtANY
VI DOVLE
KADAŇ
RADONICE NAD OHŘI
LESTKOV
ŽELINA
KYSTRA
POSTOLOPRTY
RAtIN~VES
tERNOUtEK
STRAŠKOV
POLÁKY
NOVÉ SEDLO
LlŠANY
VINAŘE
žATEC
VILÉMOV
RADECHOV
VITtlCE
MORY
ŽEROTIN

CHOTÉBUDICĚ

PŠOV
PODBOŘANY
NEPOMYŠL
PODBOŘANSKÝ ROHOZEC
VRBltKA
KRYRY

OKRES
CL
TP
MO
CV
TP
CV
MO
LT
TP
LT
CL
CL
MO
CV
LT
LN
LN
LT
LT
CV
LT
CV
CV
MO
CV
CV
LN

cv

LN
CV
CV
LN
LN
LT
LT
LT
CV
LN
LN
CV
LN
CV
CV
CV
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
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4.
AH
AR

ArchPrag
ARÚ

ASM

AVJČ

BZO
CB
ČNM

FFUK
HK
HZT

JČM

JSH
KAS

KSSPPOP
M

MaVP
MM

MVČ

NM
NTM
OMaG
OP
PA
PřFUK

PSH
PÚ
PÚPP

SČM

SSPS
SVPP

ÚAPPSČ
ÚAPPSZČ
ZČM

ZSO

SEZNAM ZKRATEK
Archaeologia historica
Archeologické rozhledy
Archaeologica Pragensia
Archeologický ústav
Archeologické studijní materiály
Archeologické výzkumy jižních Cech
Výzkumy v Cechách (ARO Praha)
Castellologica Bohemica
Casopis Národního muzea
Filosofická fakulta University Karlovy
Historický klub při Jihočeském muzeu
Sedláček A., Hrady, zámky a tvrze Království českého I-XV
Jihočeské muzeum
Jihočeský sbomík historický
Klub Antonína Sedláčka v Plzni
Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody
muzeum
Muzejní a vlastivědná práce
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum východních Cech
Národní muzeum
Národní technické muzeum
Oblastní muzeum a galerie
Obzor praehistorický
Památky archeologické
Přírodovědecká fakulta University Karlovy
Pražský sborník historický
Památkový ústav
Pražský ústav památkové péče
Severočeské muzeum
Sborník společnosti přátel starožitností
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
Ostav archeologické památkové péče středních Cech
Ostav archeologické památkové péče severozápadních Cech
Západočeské muzeum
zaniklá středověká osada
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5.

SEZNAM HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZí

(se jménem katastrálního území)
Andělská

Hora
Angerbach
Bečov

BrJá věž
Bochov
Božejovice - tvrz
Bradlec
Brandýs nad Labem
Budětice

Bžany - tvrz
Čachrov
Čejchanov
Červená Hora
Český Krumlov
Český Šternberk
Čímice
Čtyřkoly
Děvín

Divčí Kámen (Maidštejn, Menštejn)
Dolní Bělá
Dolní Štěpanice
Domažlice (Chodský hrad)
Drábské světničky
Dražice
Drslavice - tvrz
Džbán
Egerberk (Lestkov)
Frymburk
Gutštejn
Hamerský Špičák
Hamrštejn
Hartenštejn
Haselburk
Hauenštejn (Horní hrad)
Hazlov
Helfenburk
Helfenburk (Hrádek)
Hláska (Zlenice)
Hlavačov

Horní hrad (Hauenštejn)
Horšovský Týn
Houska
Hrochův hrádek - tvrz
Hrubý Rohozec
Hungerberg
Hvězda

Chlum
Chodský hrad
Ježov
Jindřichův Hradec
Kámen
Karlštejn
Kašperk
KazJn
Klenová
Klokočín - tvrz
Kost
Kostelec nad Černými Lesy
Kostomlaty (Mydlovar)

Andělská

Hora, okr. Karlovy Vary
Kožlany, okr. Plzeň-sever
Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary
Lipnice nad Sázavou, okr. Havličkův Brod
Bochov, okr. Karlovy Vary
Skály, okr. Písek
Syřenov, okr. Semily
Brandýs nad Labem, okr. Praha-východ
Budětice, okr. Klatovy
Bžany, okr. Teplice
Cachrov, okr. Klatovy
Chocerady, okr. Benešov
Cervená Hora, okr. Náchod
Ceský Krumlov, okr. Ceský Krumlov
Ceský Stemberk, okr. Benešov
Címice, okr. Klatovy
Ctyřkoly, okr. Benešov
Praha - Hlubočepy, obv. Praha 5
Křemže, okr. Ceský Krumlov
Dolní Bělá, okr. Plzeň-sever
Dolní Stěpanice, okr. Semily
Domažlice, okr. Domažlice
Dneboh, okr. Mladá Boleslav
Dražice, okr. Mladá Boleslav
Svihov u Lažišť, okr. Prachatice
Lhota pod Džbánem, okr. Rakovník
Lestkov, okr. Chomutov
Nový Hrádek, okr. Náchod
Okrouhlé Hradiště, okr. Tachov
Hamr, okr. Ceská Lipa
Machnín, okr. Liberec
Bochov, okr. Karlovy Vary
Vimperk, okr. Prachatice
Krásný Les, okr. Karlovy Vary
Hazlov, okr. Cheb
Krajníčko, okr. Strakonice
Rašovice, okr. Litoměřice
Senohraby, okr. Praha-východ
Lužná, okr. Rakovník
Krásný Les, okr. Karlovy Vary
Horšovský Týn, okr. Domažlice
Houska, okr. Ceská Lipa
Bor, okr. Příbram
Daliměřice, okr. Semily
Bochov, okr. Karlovy Vary
Hvězda, okr. Ceská Lipa
Chloumek, okr. Mladá Boleslav
Domažlice, okr. Domažlice
Mirošovice, okr. Praha-východ
Jindřichův Hradec, okr. Jindřichův Hradec
Kámen, okr. Pelhřimov
Budňany, okr. Beroun
žlibek, okr. Klatovy
Jíloviště, okr. Praha-západ
Klenová, okr. Klatovy
Maletice, okr. Písek
Podkost, okr. Jičín
Kostelec nad Cemými Lesy, okr. Kalin
Ostrá, okr. Nymburk
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Kouty - tvrz
Královice - tvrz
Krasíkov (Svamberk)
Krašov
Kryry
Křečov

Knkava
Křivoklát

Kumburk
Kunětická Hora
Kyšperk
Landštejn
Lanšperk
Lemberk
Lestkov (Egerberk)
Libá (Liebenstein)
Liběšov

Liebenstein (Libá)
Lichnice (Lichtemburk)
Lichtemburk (Lichnice)
Lískovice - tvrz
Líšno
Líšťany -. tvrz
Litice
Litice
Lobeč - tvrz
Loket
Maidštejn (Dívčí Kámen, Menštejn)
Markvartice - tvrz
Melechov - tvrz
Mělník

Menštejn (Dívčí Kámen, Maidštejn)
Michalovice
Miřenice - tvrz
Mladá Vožice
Mrázova Lhota - tvrz
Mydlovar (Kostomlaty)
Myšenec
Návarov
Nepomyšl
Nižbor
Nový hrad u Kunratic
Obonště - tvrz
Okoř
Oráčov

Orlík u Humpolce
Osel ce - zámek, původně tvrz
Ostrov - tvrz
Ostrý (Sarfenštejn)
Osule (Vitějovice)
Otryby - tvrz
Pařez

Pihel
Pirkenštejn
Písek
Plikenštejn - tvrz
Poděbrady
Podmračr - tvrz
Pohon - tvrz
Pražský hrad
Preitenstein
Předlánce - tvrz
Pnmda
Pustý Hrádek

Kouty, okr. Benešov
Praha - Královice, obv. Praha 10
Kokašice, okr. Tachov
Bohy, okr. Plzeň-sever
Kryry, okr. Louny
Podbořanský Rohozec, okr. Louny
Uzenice, okr. Strakonice
Křivoklát, okr. Rakovník
Syřenov, okr. Semily
Ráby, okr. Pardubice
Červená, okr. Ústí nad Orlicí
Pomezí, okr. Jindřichův Hradec
Lanšperk, okr. Ústí nad Orlici
Lvová, okr. Česká Lipa
Lestkov, okr. Chomutov
Libá, okr. Cheb
Bezvěrov, okr. Plzeň-sever
Libá, okr. Cheb
Podhradí, okr. Chrudim
Podhradí, okr. Chrudim
Lískovice, okr. Jičín
Líšno, okr. Benešov
Staré Nespeřice, okr. Kutná Hora
Litice nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí
Litice, okr. Plzeň-město
Lobeč, okr. Mělník
Loket, okr. Sokolov
Křemže, okr. Český Krumlov
Markvartice, okr. Děčín
Kouty, okr. Havlíčkův Brod
Mělník, okr. Mělník
Křemže, okr. Český Krumlov
Dalovice, okr. Mladá Boleslav
Miřenice, okr. Klatovy
Mladá Vožice, okr. Tábor
Dobrovítova Lhota, okr. Havlíčkův Brod
Ostrá, okr. Nymburk
Myšenec, okr. Písek
Lhotka, okr. Jablonec nad Nisou
Nepomyšl, okr. Louny
Nižbor, okr. Beroun
Praha - Kunratice, obv. Praha 4
Obořiště, okr. Příbram
Okoř, okr. Praha-západ
Oráčov, okr. Rakovník
Rozkoš, okr. Pelhřimov
Oselce, okr. Plzeň-jih
Ostrov, okr. Benešov
Františkov nad Ploučnicí, okr. Děčín
Vitějovice, okr. Prachatice
Otryby, okr. Kutná Hora
Zámostí, okr. Jičín
Pihel, okr. Česká Lípa
Rataje nad Sázavou, okr. Kutná Hora
Písek, okr. Písek
Vranov, okr. Sokolov
Poděbrady, okr. Nymburk
Mrač, okr. Benešov
Pohoří, okr. Praha-západ
Praha - Hradčany, obv. Praha 1
Nové Městečko, okr. Plzeň-sever
Předlánce, okr. Liberec
P.řimda, okr. Tachov
Llíbek, okr. Klatovy

357

Rabí
Rabštejn nad
Rabštejnek

Střelou

Radyně

Raimund (Roimund)
Ralsko
Rataje nad Sázavou
Roimund (Raimund)
Ronov
Rožmberk
Rychmburk
Rýzmburk
Řebnk
Říčany
Sekeřice - tvrz
Stajice
Starý Berštejn
Stožecká skála
Strádov
Stráž pod Ralskem (Vartmberk)
Svojkov
Sychrov
Šarfenštejn (Ostrý)
Šelmberk
Šemberk
Škvorec
Švamberk (Krasíkov)
Švihov
Tábor
Talmberk
Točník

Trosky
Tuchoraz
Týn nad Vltavou
Týřov

Újezdec
Valečov

Varbnberk (Stráž pod Ralskem)
Velhartice
Veliš
Velký Ostrý
Vimperk
Vinoř- tvrz
Vitějovice (Osule)
Vlčtejn

Vlksice - tvrz
Volfštejn
Vrtba
Všeruby
Vyšehořovice - tvrz
Zavlekov - tvrz
Zbořený Kostelec
Zlenice (Hláska)
Zruč nad Sázavou (Na starém zámku)
Zruč nad Sázavou
Zvěřinec

žampach
Žebrák
Žerotín
Žumberk

Rabí, okr. Klatovy
Rabštejn nad Střelou, okr. Plzeň-sever
Smrkový Týnec, okr. Chrudim
Starý Plzenec, okr. Plzeň-jih
Bílý Kostel nad Nisou, okr. Liberec
Hvězdov, okr. Ceská Lípa
Rataje nad Sázavou, okr. Kutná Hora
Bílý Kostel nad Nisou, okr. Liberec
Blíževedly, okr. Ceská Lípa
Rožmberk nad Vltavou, okr. Ceský Krumlov
Předhradí, okr. Chrudim .
Lernov, okr. Náchod
Líšná, okr. Rokycany
Říčany, okr. Praha-východ
Sekeřice, okr. Jičín
Zderadice, okr. Benešov
Vrchovany, okr. Ceská Lípa
Ceské Lleby, okr. Prachatice
Ochoz, okr. Chrudim
Stráž pod Ralskem, okr. Ceská Lípa
Svojkov, okr. Ceská Lípa
Rabštejn nad Střelou, okr. Plzeň-sever
Františkov nad Ploučnicí, okr. Děčín
Běleč, okr. Tábor
Doubravčice, okr. Kolín
Skvorec, okr. Praha-východ
Kokašice, okr. Tachov
Svihov, okr. Klatovy
Tábor, okr. Tábor
Talmberk, okr. Kutná Hora
Točník, okr. Beroun
Troskovice, okr. Semily
Tuchoraz, okr. Kolín
Týn nad Vltavou, okr. Ceské Budějovice
Karlova Ves, okr. Rakovník
Albrechtice nad Vltavou, okr. Písek
Boseň, okr. Mladá Boleslav
Stráž pod Ralskem, okr. Ceská Lípa
Velhartice, okr. Klatovy
Podhradí, okr. Jičín
Hamry, okr. Klatovy
Vimperk, okr. Prachatice
Praha - Vinoř, obv. Praha 9
Vitějovice, okr. Prachatice
Vlčtejn, okr. Plzeň-jih
Vlksice, okr. Písek
Třebel, okr. Tachov
Horní Bělá, okr. Plzeň-sever
Všeruby, okr. Plzeň-sever
Vyšehořovice, okr. Praha-východ
Zavlekov, okr. Klatovy
Týnec nad Sázavou, okr. Benešov
Senohraby, okr. Praha-východ
Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora
Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora
Jesenice, okr. Příbram
Lampach, okr. Ústí nad Orlicí
Točník, okr. Beroun
Lerotín, okr. Louny
Lumberk, okr. Chrudim
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Lutovský M.
Majer A.
Marešová D.
MatoušekV.
Meduna P.
Metlička

M.

M Písek
NM Praha
PŮPP Praha
NM Praha
ŮAPPSC Praha
Archaia
NM Praha
ŮAPPSZC Most
ARŮ Most
ZCM Plzeň

MichálekJ.
Militký J.

ZCM Plzeň
M Strakonice
JCM Ceské Budějovice

Mižikar P.
ModlíkM.
Motyková K.
Moucha V.
MukK.
Musil J.
MuškaJ.

Písek
ARŮ Praha
ARŮ Praha
ARŮ Praha
Holubov
FFUK Praha
M Teplice

Metličková

J.

Němeček

Nikoluk P.
Nováček K.

ZCM Plzeň

68,69,228,785,786,787,788,789,790,791,1414,1415
26,29,30,31,868,1343,1344,1345,1346,1347
113,614
41
922
216
251
713,714,900,1419,1491,1569,1571
90,1049,1064,1082,1109,1113,1115,1122,1125,1127,1132,
1143,1151,1156,1157,1158,1160,1163,1213,1217, 1261, 1310,
1311,1355,1356
1290
545, 780
1618
592,653
299,300,887,889,890,894,895,1381,1669
948,949,951,952,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,
964,965,966,1023,1038,1045,1046,1108,1176,1177,1248,1339
74, 718, 1329
545,696,1341,1409,1410
32,252,253,379,426,427,428,429
1663
463
1493, 1494, 1495, 1496
942
1499
340
496
389,626,1251
13,124,179,330,435,627,632,708,774,797,798,899, 1000, 1251,
1252,1299,1300,1329,1340,1395,1444,1515,1550,1551,1620
12,74,83,330,383,384,540,584,585,627,629,774, 797, 798,828,
1252, 1340, 1444
911
1285
1450,1451,1452
1251,1252
731
822
1020,1195,1197
97,363,571,822,823,1526,1590,1607,1610,1612
179
1140,1144,1161,1269
1602
383,629,1340
~89,937

6,7,8, 78,270,271,282,283,284,312,341,342,371, 372,409,595,
596,680,739,740,741,746,772,1306,1307,1308,1406,1416,
1461,1592
6,8
1332
17,144,145,146,147,148,151,152,153,155,157, 162, 186,415,
416,417,418,419,420,422,497,814,829,1666,1667
880
981
832
65,275,1390,1391,1392,1393,1394
310
1175
385,689,690,691,692,693,694,695,1342
479
688
36,37,38,49,50,55,66,80,81,277,314,343,500,522, 576,577,
578,579,580,581,582,583,602, 729, 794,802,803,804,851,897,
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Novák J.
NovákM.
Nový P.
OmelkaM.

ZCM Plzeň
PŮPP Praha

PanáČekJ.

Parkman M.

M Prachatice

Pavlů I.
PažourekV.
Pehal Z.
Pertl P.
Pittauer K.
Plachý P.
Pleinerová I.
Plekanec M.
Podliska J.
PrincováJustová J.
Prostředník J.
Rada I.
RendekJ.
Rosenkranc M.
Roubíček F.
Rožmberský P.
RulfJ.
RusóA.

ARŮ Praha

SakařV.
SedláčekZ.
Sedláčková

H.

SiglJ.
Smejtek L.

Smíšek K.
SmržZ.
Sojka V.
Sommer P.
Sruská Z.
Stará M.

M

Děčín

Golčův

Jeníkov
Praha
Nový Bor
Most
ARŮ Praha
Varnsdorf
PŮPP Praha
ARŮ Praha
M Turnov
ARŮ Most

NM Praha
M Děčín
Osečná

KAS

Plzeň

ARŮ Praha

M Teplice
PŮ Ůstí nad Labem
NM Praha
M Kolín
M Poděbrady
MVC Hradec Králové
M Příbram
Archaia
Velké

Přílepy

ARŮ Most
ŮAPPSZC Most

M

Děčin

ARŮ Praha

M Pyšely
SCM Liberec

Starec P.
Stolz D.
Svobodová J.
Sýkorová I.
Ševců P.
Široký R.

MM Praha
FFUK Praha
ZCM Plzeň
ARŮ Praha
Turnov
ZCM Plzeň

Šolle M.
Šoltysová L.
Šotola J.

ARŮ Praha

ŠpaČekJ.

Sopotnice
M Celákovice

Štauber B.
Štefl J.
Štika J.
Šubrt J.

M Louny
$kvorec
Praha
Sopotnice

904,906,907,908,909,910,920,941,1316,1330,1331, 1334, 1437,
1438,1439,1440,1442,1445,1446,1458,1479,1500,1501,1502,
1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1555, 1565, 1570, 1572, 1683, 1702
231,701
1628
315,316,636,728,1577
1083,1084,1085,1090,1149,1230
1490
86,87,220,279,391,392,635,809,810,1278,1279, 1280, 1281,
1282, 1283, 1478, 1492, 1512, 1540, 1600, 1608, 1609
113,605
77,268,735,736
366
73
302
381,674,849
936
244,245,246,247,248
1086,1116,1183,1211,1223,1225
658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,671,672,
673
18,19,251,446,546,763,764,765,767,768,769,1475,1537
367,408
230,565,566,637,835,847,864,927,1375,1434
4

294
33, 761
109,110,113,114,397,1627,1662,1684,1685,1686
39,99,100,101,280,554,555,630,631,850,1511
556, 1589
232
15,176, 177,526,527,530,531,534,535,537,550,820,824, 1336,
1486, 1488, 1573, 1586, 1619, 1658, 1673
832,916,1298
411
80,81
233,234,640,953,967,977,1024,1101,1110,1178,1218,1235,
1244,1260,1267,1312,1579,1580, 1581,1607,1610,1637
1578
367,698,699,700,749,937,1291,1547
83,584,585,586,587,588,589
268
119
1321
178, 180,288,289,290,291,305,373,482,483,647,655,656,657,
725,852,1293,1469
1200, 1219
402,403,404,405,1288
270,271,746
319,480,762,979,1030,1036,1037,1039,1246,1309
228
34,52,53,55,56,57,60,67,71,72,324,343,430,522,544,602,
603, 715,800,801,833,834,844,851,878,905,908,939,940,1313,
1314, 1315, 1316, 1364, 1436, 1437, 1445, 1446, 1447, 1455, 1497,
1498,1499,1501,1507,1524,1552
1388
1656
1411
1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428, 1429, 1430,
1522
590,630,631,1625
1480, 1481
425
1411
362

Šumberová R.

ARŮ Praha

92,111, 112, 115,276,318,345,397,518,613,617,618,619,620,
621,622,727,732,926,938,1373,1549,1627,1662,1685
ThomaJ.
JCM Ceské Budějovice 1,131,156,158,160,164,165,168,182,272,303,321,322,328,
498,512,600,845,865,866,873,874,875,876,877, 1360, 1523,
1693, 1694, 1695
ThomováZ.
PŮ Ceské Budějovice
132,184,185,807,1525,1647
TomášekM.
ARŮ Praha
116,117,472,1231,1241
Tomková K.
ARŮ Praha
490,981,983,989,992,994,999,1011,1012,1420,1421,1674,
1675, 1676, 1677
TorokJ.
JCM Ceské Budějovice 928
.
Tryml M.
PŮPP Praha
1014,1050,1112,1114,1119,1129,1135,1137,1146, 1148, 1196,
1202, 1224
TurekJ.
ARŮ Praha
435,436,511,762,969,978,1017,1019,1022,1253, 1257, 1258,
1296, 1339, 1395, 1617, 1664
Tvrdík R.
PŮPP Praha
1147
Úlovec J.
639
Ulrychová E.
M Jičín
40,63,91,94,95,96,102,104,118,226,235,242,249,307,308,
309,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,
359,360,374,375,437,444,445,447,448,449,450,451,452,453,
454,455,456,457,458,459,460,461,462,464,465,466,467,468,
469,470,471,481,484,521,543,567,634,650,651,652,676,678,
697,719,720,751,752,773, 776, 777,839,855,856,869,872,934,
935,1286,1287,1289,1319,1371,1372,1374,1407, 1408, 1453,
1475, 1477, 1514, 1539, 1548, 1553, 1554, 1566, 1567, 1623, 1629,
1630, 1638, 1639, 1640, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691
MJičín
Vácha P.
1539
Valentová J.
92,93,103,175,239,376,377,406,440,527,528,529,530,531,
M Kolín
532,533,536,537,538,551,558,559,560,561,562,563,591,611,
612,615,616,654,675,716,724,730,737, 738,821,898,929,1354,
1382,1486,1487,1532,1533,1575,1587,1621,1622, 1648, 1658,
M Kutná Hora
607,610
JCM Ceské Budějovice 254,806
Valkony J.
Valterová P.
Praha
557, 1668
Vančura S.
871
ARŮ Praha
81,415,416,417,418,419,420,497,829,1367
Vařeka P.
ŮAPPSC Praha
781, 1032, 1218
ARŮ Praha
Vávra M.
1573
ŮAPPSC Praha
519, 1575
ARŮ Most
832
Velímský T.
76,325,326,1332,1362,1510,1613
ARŮ Praha
Vencl S.
Venclová N.
ARŮ Praha
9, 10, 1302, 1303, 1413
325,326
Vích D.
Vochozková I.
ARŮ Praha
981,982,984,985,987,992,995,997,1005,1006,1008, 1011, 1420,
1421
Vojtěchovská I. M Roztoky
421,490,510,1579,1580,1581,1674,1675,1677
301,525
MVC Hradec Králové
VokolekV.
1526
Waldhauser J.
NTM Praha
M Mladá Boleslav
35,327,501,502,520,770,1366,1462,1591,1696
1052,1053,1062,1124,1126,1128,1129,1131,1134,1136,1162
Wallisová M.
PŮPP Praha
1508
Tachov
WeberJ.
Zápotocká M.
ARŮ Praha
92,604,606,608,609
92,604,606,608,609
Zápotocký M.
ARŮ Praha
PŮPP Praha
Zavřel J.
950,993,1048,1051,1055,1056,1057,1058,1061,1063,1067,
1068,1069,1071,1075,1076,1079,1080,1081,1087, 1088, 1093,
1094, 1095
JCM Ceské Budějovice 58,59,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,148,
Zavřel P.
149,150,154,159,161,162,163,166,167,169,170, 171, 172, 173,
211,229,285,311,362,378,594,625,814,830,1285, 1328, 1359,
1396,1397,1400,1401,1417,1432,1433
Košťany
ZíchaS.
16
Žáková B.
Praha
557, 1668
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7.

REJSTŘíKY OBDOBí A KOMPONENT

VÝZKUMY PODLE OBDOBí
STARŠí PALEOLIT
STŘEDNí PALEOLIT
MAGDALÉNIEN
MLADŠí PALEOLIT
POZDNí PALEOLIT
MEZOLIT
PALEOLIT-MEZOLIT
K.L1NEÁRNí KER.

1602
762
1602
1573
341,342,765,1332,1463,1631
59,76,227,325,326,414,625,1277,1362,1435,1506,1613
391,861,886,1283,1449,1510,1540,1606
40, 75,91, 109,282,366,381,382,408,442,443,463,545,572,586,605,610,
620,650,651,652,653,688,692,693,705,726,727, 730,770,824,855,949,952,
1307,1342,1371,1617,1629,1636
K.vypíCHANÉ KER.
91, 108,408,437,442,541,545,567,572,586,605,620,651,652,653,688,692,
693,699,700,705,770,822,839,937,1045,1342,1371, 1481, 1539,1567
K. LENGYELSKÁ
382
MLADŠí NEOLlT
1108,1253
NEOLlT NEURČ.
7, 122,226,228,309,366,374,403,404,405,460,473,653,695, 770,934,1251,
1252, 1287, 1288, 1342, 1444, 1480, 1601
JORDANOVSKÁ K.
1253
840,1108
SCHUSSENRIEDSKÁ K.
1473, 1474
MICHELSBERSKÁ K.
K.NÁLEV. POHÁRŮ
75,92,113,275,381,382,408,572,605,643, 764, 765,822,956,961, 1023, 1443,
1581
1023, 1253, 1365
STARŠí ENEOLlT
92, 1579
BADENSKÁK.
CHAMSKÁK.
51,312,604,606,608,609,1017,1253,1254,1414,1416, 1461, 1515, 1581
K. KULOVITÝCH AMFOR
381,545
STŘEDNí ENEOLlT
836
K.ŠŇŮROVÉ KER.
382,434,436,688,695,726,825,1581,1602
K.ZVONC. POHÁRŮ.
382,698,726,928,1017,1342,1384,1385,1386,1387, 1388, 1389, 1459, 1460,
1484, 1522, 1581
MLADŠí ENEOLlT
705
ENEOLlT NEURČ.
109,181,405,610,653,688,823,901,1070,1252,1258, 1414, 1451, 1580
401,402,409,838
NEOLlT-ENEOLlT
'905
PALEOLIT-ENEOLlT
ÚNĚTICKÁK.
65,75, 166, 167,278,368,380,381,382,385,431,432,434,533,540,554,606,
608,609,694,695,696,726,846,854,955,956,1022,1342, 1421,1538,1581,
1636
STARSID.BRONZOVÁ
154,220,281,922
K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ 75,381,382,569,642,699,739,840,922,949,1473,1573, 1581, 1593, 1696
STŘEDNí D.BRONZOVÁ
176,216,643,883,1335,1464,1574
STARŠí-STŘEDNí D.BR.
1288,1443
KNovízSKÁ K.
75,233,281,311,364,369,381,382,385,405,541,572,606, 608,609,642,643,
653,688,693,695,696,698,699,700, 726,840, 848,948,949,954,957,958,960,
965,1038,1113,1119,1288,1341,1342,1404,1409,1451, 1478, 1590, 1602,
1665
MILAVEČSKÁ K.
79,283,337,503,504,506,508,509,595,680,740,1406, 1473, 1474, 1534, 1536
68,113,228,658,660,663,664,666,667,669,672,699, 763, 765, 791,1414,
LUŽICKÁK.
1573, 1575
MLADŠí D.BRONZOVÁ
109,152,153,379,402,418,777,1335,1632
ŠTíTARSKÁ K.
92,362,382,405,421,606,608,609,620,642,643,690,692, 700,837,920,949,
951,952,954,1023,1253,1288,1339,1481
78,596,1419,1473,1474
NYNlcKÁ SKUPINA
SLEZSKOPLAT.K.HaB
525
332,336,338,830,905,1633
POZDNí D.BRONZOVÁ
MLADŠí-POZDNí D.BRONZ. 270,904,962,1045,1247,1288,1300
D.BRONZOVÁ NEURČ.
83,177,405,408,610,630,631,632,653, 782,832,923,942,1252,1301,1450,
1520, 1521

364

1581
92,408,541,610,620,949,959,1391,1392,1393,1602
837
309,437,466,676,1462,1567,1639
836
6,8,241,311,336,418,519,589,642,643, 718,776,803,830,840,1254,1294,
1341,1474,1483,1495,1583,1632
O.HALŠTATSKÁ O
75,254,284,596,1473,1493,1494
281,366,539,1296,1468,1585,1602·
OBO. HaD Až LtA
152,381,410,422,653,721,810,842,886,1257,1342, 1435, 1485, 1528, 1580,
O.HALŠTATSKÁ
1581,1637,1675,1695
SLEZSKOPLATĚNICKÁ K.
411,1537,1545,1553,1554
OBO.POPELNICOVÝCH POLí 501
ML.O.BRONZ.-O.HALŠTAT. 530,1462
O.BRONZOVÁ-O.HALŠTAT. 415
O.LATÉNSKÁ A
75,299,342,610,642,643,740,741,1669
O.LATÉNSKÁ B
431
O.LATÉNSKÁ C
366, 1023
O.LATÉNSKÁ O
80,138,152,310,415,1335,1365
O.LATÉNSKÁ B-O
250,966,1617
O.LATÉNSKÁ
10,86,92,141,143, 161, 176,252,271,404,405,416,432,433,496,530,572,
594,642,644,653,710,718, 759,817,830,836,837,953,961,1253,1254,1303,
1348,1366,1404,1410,1433,1435,1452,1494,1495,1526, 1530, 1591, 1649,
1668
O.HALŠTAT.-O.LATÉNSKÁ 313, 1048, 1252, 1342, 1467, 1582, 1584
644, 1666
O.ŘíMSKÁA
644
O.ŘrMSKÁB
232,281,642,718,907,910
STARŠí O.ŘíMSKÁ
153,610,966,1666
O.ŘíMSKÁC
31,35,110,257,572,642,963,1302,1303,1580
MLAOŠr O.ŘíMSKÁ
29,270,382,435,436,496,653,666,698, 700, 746,830,836,837,846,949,956,
O.ŘrMSKÁ
1301,1342,1580,1651,1667
402,961
O.LATÉNSKÁ-O.ŘíMSKÁ
STARŠí O.STĚH. NÁRODŮ
964
434,436,936,937
O.STĚHOVÁNr NÁRODŮ
642,644,963
O.ŘfMSKÁ-O.STĚH.NÁR.
110,113,234,345,366,501,526,640,641,1051,1059,1511,1580
ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK
74,83,87,122,124,128,129,134,135,136,137,139,140, 141, 142, 143, 153,
PRAVĚK
170, 172,231,236,241,252,269,271,277,280,281,285,316,334,335,339,367.
378,384,385,389,396,405,415,418,419,420,432,434,459,474,499,511,568,
569,571,584,585,587,592,594,632,636,687,688,693, 701, 702, 711, 750, 762,
782,783,812,813,829,830,899,924,937,946,1018,1056, 1076, 1077, 1080,
1095, 1252, 1294, 1295, 1320, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1337, 1342, 1402,
1432,1443,1444,1452,1465,1472,1515,1535,1555,1565, 1577, 1592, 1601,
1604, 1624, 1628, 1634, 1644, 1645
RANÝ STŘEDOVĚK 1
432,644,962
RANÝ STŘEDOVĚK 2
92,426,427,428,429,432,666,692,886,1474
152, 176, 177,235,254,271,307,309,315,371,372,375,411,426,427,428,429,
RANÝ STŘEDOVĚK 3
432,466,504,568,569,572,642,644,672,686,687,688,689, 761,803,863,886,
910,1047, 1051,1057, 1059, 1066, 1070, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1079,
1088, 1089, 1095, 1390, 1404, 1415, 1422, 1566, 1578, 1584, 1610, 1656, 1682
226,228,272,309,327,362,364,371,372,377,391,411,432,435,436,472,490,
RANÝ STŘEDOVĚK 4
568,569,572,605,620,635,670,686,688,689,698,710, 750,763,765,767,768,
778,779,780,806,809,811,985,986,987,1006,1010, 1051, 1057, 1059, 1065,
1066,1067,1083,1088,1116,1128,1192,1200,1201, 1212, 1222, 1223, 1225,
1226, 1228, 1230, 1254, 1278, 1331, 1338, 1400, 1422, 1423, 1426, 1428, 1433,
1511,1576,1578,1586,1628,1655,1664,1674,1682
39,69, 117, 119,327,367,415,416,417,431,432,502,582,629, 729, 746, 767,
PŘECHOD RS.4-VS.1
772,871,984,985,986,988,992,1010,1048,1049,1067, 1068, 1087, 1088, 1097,
1119,1129,1134,1136,1193,1195,1196,1197,1200, 1202, 1206, 1207, 1209,
1214,1223,1224,1233,1234,1279,1280,1282,1307, 1391, 1393, 1429, 1430,
1450,1451,1452,1566,1567,1594,1608,1632,1658, 1692, 1694, 1695
HRAOIŠTNf OBO.
76,94,232,313,314,381,385,418,431,442,459,473,505,508,510,511,542,
658,664,669,673,676,688,689,690,692,693,829,849,913,914,937,988,
ENEOLlT-O. BRONZOVÁ
BYLANSKÁK.
O.HALŠTATSKÁ C
SLEZSKOPLAT.K.HaC-O
MLADŠí O.HALŠTATSKÁ
OBO. HaD Až LtA
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1017,1038,1048,1286,1287,1320,1333,1340, 1342,1473,1565,1577,1601,
1603, 1604, 1629
RANÝ STŘEDOVĚK
35,54,83,176,177,269,332,337,345,383,388,400,404,405, 412, 431, 432,
546,554,592,630,631,651,652,666,667,672, 749,764,984,987,993,997,999,
1004,1005,1008,1012,1013,1018,1054,1058,1070,1087, 1097, 1191, 1208,
1215,1221,1252,1301,1424,1425,1427,1435, 1515, 1602, 1607, 1609, 1612,
1624
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 20,23,27,29,32,33,39,58,85,100,108,116,133,134, 135, 136, 137, 139, 140,
141,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153, 157, 158, 159, 160, 161,
162,163,164,165,166,167,169,170,171,194, 195,199,200,204,211,228,230,
251,253,268,279,300,309,310,317,330,332, 340,362,378,398,411,418,419,
420,423,439,442,461,470,47-5,497,506,513, 572,600,624,630,631,645,646,
721,734,758,759,760, 763, 793,802,814, 861,864,882,885,891,982,987,
1004,1048,1051,1057,1070,1072,1075,1076,1082, 1083, 1084, 1085, 1087,
1089,1096,1111,1113,1119,1139,1175,1188,1189, 1190, 1202, 1218, 1225,
1226,1229,1258,1278,1281,1283,1290,1334, 1355,1356,1359,1372,1397,
1398,1400,1401,1403,1412,1417,1422,1433,1440, 1466, 1490, 1494, 1499,
1548, 1567, 1595, 1640, 1682, 1693, 1695
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2 3,4,11,12,13,14,26,27,29,43,47,54,55,56,64,66,77,88, 89,90,93,94,95,
99,100,106,108,119,132,148,149,150,152,153,158, 159, 160, 161, 162, 163,
165,166,167,169,178,183, 195, 196,211,218,226,228,243,251,266,269,288,
289,296,304,306,314,316,317,323,329,331, 352,366,386,396,399,411,415,
416,417,419,420,438,441,469,470,479,484, 506,507,512,513,517,556,572,
578,588,590,593,604,606,608,609,611,626,627,628,631,638,653,682,685,
691,707,747,748,753,757,763,771,775,785, 795, 797,808,826,827,831,835,
841,848,850,859,861,875,879,908,911,925, 927,934,946,963,974,994,
1000,1018,1020,1021,1033,1034,1035,1048,1054,1057, 1059, 1062, 1064,
1068,1070,1072,1079,1080,1082,1087,1090, 1091, 1094, 1097, 1115, 1117,
1118,1119,1122,1127,1130,1134,1146,1147,1149,1154, 1155, 1156, 1157,
1192,1199,1202,1205,1211,1214,1217,1218,1220, 1228, 1231, 1233, 1234,
1247,1276,1277,1285,1292,1327,1348,1350, 1351,1356,1363,1374,1375,
1376,1377,1378,1379,1380,1397,1400,1401,1408, 1414, 1422, 1425, 1434,
1441,1442,1450,1452,1453,1464,1473,1479,1494,1498, 1501, 1508, 1518,
1525,1531,1542,1545, 1559,1563,1569,1618, 1626,1628,1638,1640,1641,
1642,1646,1657,1663,1669,1678,1679,1680, 1681,1682,1692,1694,1695,
1697,1701,1703
PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK
23,26,29,90,185,186,200,203,204,280,315,332,366, 413, 454, 490, 493, 498,
555,565,566,614,617,637,732,780,857,874,997, 1075, 1083, 1084, 1086,
1094,1115,1120,1121,1129,1147,1154,1188,1196, 1227, 1287,1334, 1381,
~99, 1438, 1497, 1541, 1546, 1556, 1569, 1597, 1599, 1647, 1654, 1670
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK
2,17,35,36,41,48,50,63,76,81,101,107,125,127,130, 194,210,221,222,
224,274,286,287,297,299,300,302,327,333, 340,381,390,393,394,407,408,
432,471,480,490,492,520,527,548,554,573,576,592,597,600,607,620,633,
641,651,652,674,677,693,697,703,706,712,713,714, 719, 723, 732, 742, 744,
761,764,765,767, 780, 792,832,847,853,873,886,890,900,902,932,954,
1005,1011,1065,1066,1068,1072,1075,1088,1093, 1094, 1126, 1128, 1134,
1139,1153,1158,1191,1193,1197,1203,1207,1209, 1212, 1215, 1221, 1222,
1223,1226,1275,1293,1304,1305,1306,1308,1321, 1322, 1323, 1349, 1367,
1368,1370,1381,1394,1411,1445,1469,1476,1492, 1495, 1511, 1517, 1529,
1556,1596,1600, 1602, 1605, 1625, 1635, 1643, 1644,1645, 1653, 1672, 1683
STŘEDOVĚK
34,52,53,60,67,71,72,126,174,260,307,313,324,385, 387, 389, 415, 418,
419,420,430,474,584,601,602,603,613,636,689,715, 728, 762, 796, 799,833,
834,844,878,893,939,940,992,1004,1028,1079,1088, 1095, 1112, 1140, 1144,
1148,1198,1210,1296,1313,1314,1315,1316,1364, 1365, 1410, 1415, 1436,
1446, 1447, 1524, 1552, 1589, 1630, 1650
NOVOVĚK 1
2,17,22,26,47,49,82,104,106,107,108,121,131,132, 152, 182, 198,249,265,
266,291,293,294,295,309,317,349,354,356,358,359,360,411,412,442,443,
446,454,457,460,461,462,468,469,470,513, 520,606,608,609,697, 751,756,
773,776, 789,814,832,856,865,866,869,874,897,934,980,1000, 1006, 1018,
1050,1055,1059,1065,1068,1072,1082,1110,1117, 1195, 1206, 1218, 1298,
1310,1321,1327,1356,1360,1374,1391,1408,1418, 1453, 1512, 1514, 1544,
1596, 1623, 1640, 1680, 1688, 1703
NOVOVĚK 2
57,62,96,106,107,108,118,151,152,178,183,241,264, 265, 266, 267, 292,
305,328,347,349,350,354,355,357,358,360,373,411,454,456,468,482,483,
366

NOVOVĚK

VS-NOVOVĚK

STŘEDOVĚK-NOVOVĚK
DATACE NEURČENA

506,512,543,678,751,752,763,774,777, 787, 791,804,859,875,890,937,980,
981,983,992,995,997,1050,1052,1053,1055,1062, 1068, 1073, 1083, 1084,
1086,1090,1093,1095,1116,1117,1118,1119,1131, 1134, 1136, 1146, 1147,
1149,1162,1169,1183,1190,1204,1206,1211,1218, 1223, 1225, 1230, 1249,
1311,1352,1356,1362,1424,1437,1546,1640,1691
14,18,19,20,24,25,26,27,33,56,64,68,76,81,88,99, 100, 117, 124, 144, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 179, 180, 184,
189, 195,204,210,211,225,251,256,260,280,305,306,316,318,322,333,340,
348,352,364,408,412,425,432,455,459,467,471,484,492,506,544,548,552,
554,555,568,584,597,600,641,647,653,655,656,657,670,675,677,679,708,
712,713,714,718,742,743,745,755,762,763,764, 765, 767,802,807,840,845,
852,860,862,880,884,886,889,895,899,900,903,908,916,950,982,991,993,
994,996,997,998,999,1001,1002,1004,1005,1006, 1007, 1010, 1011, 1012,
1014, 1046, 1049, 1058, 1060, 1063, 1064, 1067, 1070, 1072, 1075, 1076, 1077,
1078,1080,1082,1086,1089,1090,1091,1095,1096, 1097, 1109, 1111, 1112,
1113,1114,1120,1121,1122,1124,1127,1128,1129, 1133, 1135, 1137, 1143,
1146,1147,1149,1152,1153,1154,1156,1157,1162, 1166, 1180, 1183, 1189,
1191,1192,1194,1196,1200,1202,1204,1207,1210, 1212, 1213, 1216, 1229,
1231,1232,1234,1239,1240,1243,1261,1272,1276, 1285, 1292, 1293, 1310,
1342,1346,1351,1367,1370,1397,1400,1401,1407, 1411, 1422, 1428, 1431,
1469,1493,1494,1495,1499,1502,1511,1523,1525, 1526, 1537, 1556, 1562,
1563, 1564, 1595, 1599, 1602, 1625, 1638, 1642, 1644, 1658, 1676
16,21,30,31,39,42,45,46,61,70,80,99,100,105,119, 175, 199,202,207,208,
213,214,215,217,219,223,237,244,245,246,247,248,258,260,261,277,288,
290,298,305,314,320,321,343,370,418,424,475,476,477,485,486,487,488,
489,491,495,501,523,524,553,574,575,598,599,639,676,681,683,684,704,
709,725,731,753,754,767,768, 790, 798,801,805,811,815,816,818,840,842,
843,868,887,888,892,894,904,907,909,912,915,917,918,919,921,930,931,
933,941,989,1029,1049,1088,1128,1134,1219,1226, 1256, 1284, 1310, 1322,
1323,1325,1326,1343,1344,1345,1347,1353,1355,1357, 1358, 1359, 1381,
1399,1405,1427,1429,1448,1454,1456,1457,1458,1471, 1475, 1482, 1489,
1491,1496,1500,1503,1505,1506,1507,1509,1511, 1516, 1519, 1527, 1537,
1543,1565,1570,1571,1572,1598,1614,1615,1659, 1661, 1671, 1679, 1698,
1700, 1702
259,314,391,392,478,547,569,585,649,658,666,735, 736, 753, 769, 792,803,
881,985,1008,1224,1245,1297,1317,1324,1420,1421, 1437, 1620, 1660
37,38,228,262,270,273,322,382,408,490,515,516,525,537,541,560,561,
564,654,700,749,788,790,791,800,828,988,1248,1299, 1321, 1342, 1383,
1411,1414,1415,1424,1462,1515,1545,1550,1616, 1622, 1673, 1676, 1682,
1699

VÝZKUMY SíDLIŠŤ (kromě výšinných, opevněných a měst)
PALEOLIT
MEZOLIT
NEOLlT

ENEOLlT
D.BRONZOVÁ

O.HALŠTATSKÁ

341,342,905,1283,1332,1449,1463,1510,1540,1602,1606,1631
76,325,326,1435,1613
7,40,75,91,108, 109, 122,282,366,382,401,403,404,405,408,437,442,443,
460,463,541,567,572,586,605,620,650,651,652,653,688,692,693,695,705,
726,727,730,770,822,824,838,839,934,952,1045, 1108, 1251, 1252, 1288,
1307,1342,1371,1444,1567,1601,1617,1629,1636
75,109,113,382,408,434,436,545,572,605,610,653,688, 705, 726, 764,822,
823,836,840,956,961,1023,1108,1252,1365,1443, 1579, 1580, 1581
75,78,79,109,113,153,154, 176, 177,233,270,281,311,332,336,337,338,
362,364, 379,382,385,402,405,421,432,434,503,504,508,509,530,541,554,
572,595, 596,620,630,631,632,653,658,660,663,664,666,667,669,672,688,
690,692,693,694,695,696,698,699,700,726,739, 740, 782,830,837,840,846,
848,905,923,948,949,951,952,954,957,958,960,962,965, 1023, 1045, 1113,
1119,1252,1288,1335,1339,1342,1404,1406,1419,1421, 1443, 1534, 1536,
1581,1590,1593,1602,1632,1633,1636,1665
6, 75,241,254,281,311,313,336,366,408,410,437,466,519,539,541,589,
596,610,620,653,676,718,830,836,837,840,949,959, 1048, 1252, 1257, 1294,
1342,1435,1467, 1468, 1493, 1494, 1495, 1567, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584,
1585, 1632, 1637, 1639, 1675, 1695

367

POPELNICOVÁ POLE
D.LATÉNS~

D.ŘíMS~
D.STĚHOVÁNí NÁRODŮ
P~VĚK

~NÝ STŘEDOVĚK

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

STŘEDOVĚK

NOVOVĚK

1537,1545,1553,1554
75,80,86,138,141, 143, 176,250,252,271,299,310,342,366,404,433,496,
530,572,594,653,710,718,740, 741, 759,830,836,837,953,961,966,1023,
1303, 1335, 1365, 1366, 1404, 1433, 1435, 1494, 1495, 1668
31,35, 110, 153,270,281,382,435,436,496,572,610,653,698, 700, 718, 746,
836,837,846,907,910,956,963,966,1301,1302,1303, 1342, 1580, 1651
434,436,964
87,110,113,122,128,129,134,135,136,137,139,140, 141, 142, 143, 153, 170,
172,231,234,236,241,252,269,271,277,281,334,335,366,378,384,385,396,
405,432,434,499,526,584,587,592,594,632,636,641,687,688,693,701,750,
782,783,812,813,830,946,1018,1252,1294,1295,1320, 1329, 1333, 1335,
1337,1342,1402,1432,1444,1472,1511,1577, 1580,1601,1634
39,176,177,254,271,307,313,315,327,332,337,362,364, 367, 371, 377, 383,
385,391,404,405,426,427,428,429,431,432,435,436,466,490,504,508,572,
592,620,629,630,631,635,651,652,658,664,666,667,669,672,676,686,687,
688,689,690,692,693,710,729,746,750,761,763,767, 768, 772, 778, 779,806,
910,913,914,999,1008,1047,1051,1070,1252,1278, 1279, 1280, 1282, 1286,
1307, 1320, 1333, 1338, 1340, 1342, 1400, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1428,
1429,1430,1433,1435,1567,1577,1578,1584, 1601, 1602, 1603, 1604, 1608,
1609, 1632, 1682, 1692
4,20,32,58,63,95,99,100,133,134,135,136,137,139, 140, 141, 143, 170, 171,
253,268,277,279,287,300,304,306,310,315, 316,323,327,331,362,378,386,
390,396,398,423,432,439,441,484,490,572, 592,606,607,608,609,631,653,
674,691,693,734, 758,814,848,861,902,925, 932,933,934,963, 1072, 1154,
1175,1247,1258,1278,1281,1283,1290,1306, 1308, 1321, 1343, 1372, 1381,
1397,1400,1411,1417,1433,1452,1453,1469, 1548,1567,1600,1640,1641,
1646, 1653, 1670, 1682, 1692, 1702
307,385,391,392,584,636,666,689,728,1420,1421, 1589, 1650, 1660
20,62,96,99,104,121,249,256,306,316,350,484,544,584, 606, 608, 609, 653,
678,679,814,852,856,860,862,869,934,1321,1342, 1397, 1411, 1418, 1431,
1437, 1453, 1469, 1514, 1623, 1676

VÝZKUMY VÝŠiNNÝCH A OPEVNĚNÝCH SíDLIŠŤ
PALEOLIT
NEOLlT
ENEOLlT
D.BRONZOVÁ

D.HALŠTATS~
D.LATÉNS~
D.ŘíMSKÁ
P~VĚK
~NÝ STŘEDOVĚK

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK
STŘEDOVĚK
NOVOVĚK

765
228,374,1287
51,92,312,604,606,608,609,765,1416,1461,1473,1515
92,220,228,606,608,609,642,643,765,920,1473,1474, 1478, 1573, 1574
8,92,284,642,643,721,810,1254,1473,1474,1485,1528
92,642,644,817,1526,1530,1649,1669
642,644
339,389,474,1452,1515,1555,1580
54,92,228,235,269,309,372,375,400,412,473,568,569,644,658,666,667,
669,764,809,811,984,985,986,987,988,997,1005, 1006, 1018, 1070, 1254,
1287,1340,1422,1425, 1426, 1427, 1429, 1450, 1451, 1452, 1473, 1474, 1515,
1566, 1576, 1586, 1656, 1674
251,309,987,1287,1473,1683
389, 1028, 1316, 1420, 1421
309

VÝZKUMY STŘEDOVĚKÝCH A NOVOVĚKÝCH MĚSTSKÝCH JADER
~NÝ STŘEDOVĚK 4
PŘECHOD RS.4-VS.1
~NÝ STŘEDOVĚK
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2

411,472,1200,1230
117,992,1049,1088,1200,1391,1393
1012
23,29,108,116,144,145,146,147,148,149,150,151,152, 153, 157, 158, 159,
161,162,163,165,169,194, 195, 199,200,204,211,317,332,411,461, 506,760,
763,802,882,885,1072,1076,1082,1083,1084,1085, 1087, 1089, 1111, 1188,
1189,1190,1202,1225,1359,1398,1401,1422,1440,1499,1595
26,26,27,29,55,56,106,108,132,148,149,150,152, 158, 159, 161, 162, 163,
165,169,178,183, 195, 196,211,266,288,289,314,317,352,411,469,470,506,

368

PŘECHOD VS.2-NOVOVĚK

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

STŘEDOVĚK
NOVOVĚK 1

NOVOVĚK

2

NOVOVĚK

VS-NOVOVĚK

STŘEDOVĚK-NOVOVĚK

507,611,753,763,808,859,875,908,911,994,1020,1021, 1054, 1059, 1062,
1064,1068,1070,1072,1079,1080,1082,1087,1090,1094, 1097, 1115, 1117,
1118,1122,1127,1130,1134,1146,1147,1149,1155,1156, 1157, 1192, 1199,
1202,1205,1211,1214,1217,1218,1220,1228,1231, 1233, 1234, 1276, 1277,
1356,1363,1400,1401,1408,1422,1425,1442,1498, 1501, 1508, 1563, 1638,
1678, 1679, 1681
23,26,185,186,200,203,204,332,413,454,493,617,637, 874,1075,1083,
1084,1086,1094,1115,1120,1121,1129,1147,1154,1188, 1196, 1227, 1399,
1438, 1497, 1546, 1556, 1599
17,81,107,130,194,210,471,492,527,620,641,744,764, 765, 767, 832, 873,
1011,1065,1066,1068,1072,1075,1088,1094,1126, 1128, 1134, 1139, 1153,
1158,1191,1193,1197,1207,1209,1212,1215,1221, 1222, 1223, 1275, 1304,
1305, 1367, 1394, 1445, 1556
893,992,1095,1144,1148,1198,1210
17,22,26,49,106,107,108,131,132,152,182,265,266,317, 349, 354, 356, 358,
359,360,411,412,442,443,446,454,457,460,461,462,468,469,470,751,756,
832,874,980,1050,1055,1059,1065,1068,1072,1082, 1110, 1117, 1195, 1206,
1218,1310,1356,1391,1408,1640,1688
106,107, 108,151,152,178,183,264,265,266,267,305,347,349,354, 355, 357,
358,360,373,411,454,456,468,506,543,751, 752, 763,804,859,875,890,980,
981,992,995,1050,1052,1053,1055,1062,1068,1073, 1083, 1084, 1086, 1090,
1093,1095,1116,1117,1118,1119,1131,1134,1136,1146, 1147, 1149, 1162,
1169,1183,1190,1206,1211,1218,1223,1225,1230, 1249, 1311, 1356, 1424,
1546, 1640, 1691
18,19,24,25,26,27,56,81,117,144,146,147,148,149, 150, 153, 155, 156, 157,
158,159,163,165,179,180,184, 189, 195,204,210,211,260,305,348,352,412,
455,467,471,492,506,641,655,656,657,675,708,718, 743, 745, 755, 763, 764,
765, 767,802,880,884,889,895,903,908,950,991,994,996,998,999, 1011,
1012, 1014, 1049, 1060, 1063, 1064, 1067, 1070, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080,
1082,1086,1089,1090,1091,1095,1096,1097,1109, 1111, 1112, 1113, 1114,
1120,1121,1122,1124,1127,1128,1129,1133,1135, 1137, 1143, 1146, 1147,
1149,1152,1153,1154,1156,1157,1162,1166,1180, 1183, 1189, 1191, 1192,
1194,1196,1200,1202,1207,1212,1213,1216,1229, 1231, 1232, 1234, 1239,
1240,1243,1272,1276,1310,1346,1367,1400,1401, 1422, 1428, 1493, 1494,
1495, 1499, 1502, 1537, 1556, 1562, 1563, 1564,1595, 1599, 1638
30,31,39,80,175,199,202,207,208,213,214,215,260, 288,290,305,314,343,
485,486,487,488,753,754, 767, 768,868,887,892,894,904,907,909,989,
1049,1088,1128,1134,1219,1284,1310,1345,1347,1355, 1359, 1399, 1427,
1429, 1456, 1457, 1458, 1496, 1500, 1503, 1505, 1506, 1507, 1537, 1679
314,1008

VÝZKUMY HRADŮ A ZÁMKŮ
2,3, 14,21,36,41,42,43,45,46,47,48,61,64,82,85,88,90, 125,126,127,174,198,217,218,219,221,222,
223,224,228,237,251,261,269,274,286,293,294,295,296,297,298,320,321,333,340,370,393,394,399,
407,424,438,474,475,476,477,478,489,495,513,523,524,548,552,553,573,574,575,590,593,597,598,
599,633,638,639,645,646,647,649,681,682,683,684,685, 703, 704, 706, 707, 712, 713, 714, 721, 723, 725,
742,757, 771, 793,807,815,816,818,826,831,841,842,843,845,853,879,888,890,891,912,915,916,917,
918,919,921,930,931,974,982,983,984,985,997, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1033, 1034,
1035,1046,1292,1297,1298,1317,1324,1325,1326, 1327, 1350, 1351, 1352, 1353, 1357, 1358, 1360, 1368,
1375,1376,1377,1378,1405,1441,1448,1471,1475,1476, 1482, 1491, 1494, 1495, 1509, 1516, 1517, 1527,
1529,1531,1541,1542,1543,1544,1559,1569,1570,1571, 1572, 1596, 1597,1598,1605,1614,1628,1635,
1654,1657,1663,1671,1672,1680,1697,1698,1700,1701,1703

VÝZKUMY TVRZí
54,100,105,230,565,566,697,709,731,736, 761, 781,805,835,847,851, 857,864,927, 1029, 1256, 1293,
1374, 1380, 1434, 1492, 1615, 1618, 1642, 1659,
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VÝZKUMY POHŘEBIŠŤ
NEOLlT
ENEOLlT
O.BRONZOVÁ
O.HALŠTATSKÁ
O.LATÉNSKÁ
O.ŘíMSKÁ
O.STĚHOVÁNí NÁROOŮ
PRAVĚK
RANÝ STŘEOOVĚK
VRCHOLNÝSTŘEOOVĚK
STŘEOOVĚK
NOVOVĚK

1342
275,382,610,688,698,726,822,823,825,901,956,1342, 1384, 1385, 1386,
1388, 1389, 1459, 1460, 1484, 1522, 1581
65, 79,278,368,369,380,382,421,431,434,525,533,540,653,680,695,726,
854,955,956,1022,1341,1573,1581,1636,1696
•
610,1341,1391,1392,1393,1602 .
431,432
232,963
936,937
285,526,571,702,829,924,1624
371,388,472,510,511,542,546,592,698,749,763, 765, 768,829,937, 1010,
1013,1067,1200,1234,1331,1427,1429,1607, 1610,1612,1624,1694
27,152,160,165, 175,305,488,512,600,630,780,811,850,882,886,941,1004,
1226, 1234, 1275, 1359, 1370, 1427, 1454, 1489, 1595
259,260,753,792,803,1198,1224
118,152,160,165, 184,305,328,355,512,554,600,657, 752,865,884, 1010,
1046, 1082, 1234, 1523, 1564, 1595

DEPOTY
O.BRONZOVÁ
O.ŘíMSKÁ
RANÝ STŘEOOVĚK
VRCHOLNÝSTŘEOOVĚK

846
257,642
605
517, 1464

VÝZKUMY KULrovNícH AREÁLŮ
NEOLlT
O.BRONZOVÁ
O.HALŠTATSKÁ
O.LATÉNSKÁ
RANÝ STŘEDOVĚK
VRCHOLNÝSTŘEOOVĚK
STŘEOOVĚK
NOVOVĚK

1251
1574, 1575
1602
643, 1530
119,1004,1048,1201,1694
55,66,70,119,152,160,165,258,498,512,868, 886,946, 1226, 1234, 1445,
1469,1479,1661,1694
259,601,803,1004
160,165,512,865,866,897,1004,1234,1469
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8.

ERRATA

SZO 1988-1989
308 MALÉ HYDČiCE, okr. Klatovy [339]
koor. 456:008 oprav na 456:088
164 JINDŘICHŮV HRADEC, okr. Jindřichův Hradec [440]
KOMP A: raný středověk 2 oprav na raný středověk (rs.3, rs.4)
Pozn ... několik starohradištních střepů... oprav na středohradištních (mladohradištních)
Nálezové zprávy. Přírůstky archivu ARŮ v letech 1988-1989:
KŘIVOKLÁT, okr. Rychnov nlKněžnou oprav na okr. Rakovník

LUžNÁ, okr. Rychnov nlKněžnou oprav na okr. Rakovník
MSECKÉ žEHROVICE, okr. Rychnov nlKněžnou oprav na okr. Rakovník
KOžLANY, okr. Plzeň-sever
... 1973-1975 Kotyza O. oprav na ... 1973-1975 Durdík T.

SZO 1990-1992
331 DOLNf PODLUžf, okr. Děčín [933]
duplikát (vymazat)
371 DRžOV, okr. Písek [934]
LOKO ... 997,5 m od výběžku ... oprav na ... 97,5 m od

výběžku ...

668 KBELNICE, okr. Jičín [040]
katastr Kbelnice oprav na JičíN
1286 pf SEK, okr. Písek [948]
ULOž A) 10898-10902, B) 10802-10828 oprav na 10916-10923
1290 pf SEK, okr. Písek [906]
koor. 142:167 oprav na 146:171
1340 PODŮLSf, okr. Jičín [858]
katastr Podůlší oprav na BRADA
1592 RADVANOV, okr. Písek [035]
KOMP A: kámen-korálek oprav na sklo-korálek
1648 SEDLEC, o. Temelín, okr. České Budějovice [304]
AKCE Michálek J., Zavřel P. (M Strakonice, JCM C.8.) oprav na Dostál S. (Protivín)
786 KŘIVOKLÁT, okr. Rakovník [920]
Komp B: raný středověk 2 oprav na raný středověk 3
626 JINDŘICHŮV HRADEC, okr. Jindřichův Hradec [326]
Komp A: raný středověk 3 oprav na raný středověk (rs.3, rs.4)
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