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Seznam použitých zkratek podle abecedy 

ARÚ Praha – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

atyp. – atypický 

AVČ – Archeologie východních Čech 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

BD – mladší doba bronzová, cca 1250-1200 př. n. l. (absolutní data podle Jiráň /ed./ 2008, 144, 

tab. 4) 

č. – číslo 

č. inv. – číslo inventární 

č. přír. – číslo přírůstkové 

čp. – číslo popisné 

ČSAV – Československá akademie věd 

dB – doba bronzová 

DDM Hradec Králové – Dům dětí a mládeže Hradec Králové 

Ha A1-2 – mladší doba bronzová, cca 1200-1025 př. n. l. (absolutní data podle Jiráň /ed./ 2008, 

144, tab. 4) 

Ha B1 – mladší doba bronzová, cca 1025-925 př. n. l. (absolutní data podle Jiráň /ed./ 2008, 

144, tab. 4) 

Ha B3 – mladší doba bronzová, cca 925-800 (750) př. n. l. (absolutní data podle Jiráň /ed./ 

2008, 144, tab. 4) 

J – jih, jižní 

JV – jihovýchod, jihovýchodně 

JZ – jihozápad 

kap. - kapitola 

k. ú. – katastrální území 

ks – kus 



 

 

lok. č. – číslo lokality v katalogu 

LuPP – lužická popelnicová pole 

luž., L – lužická kultura 

(lužická kultura), (luž.) – pravděpodobně lužická kultura 

L I – starší stupeň lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

L Ib – mladší fáze staršího stupně lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

L II – střední stupeň lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

L IIa – starší fáze středního stupně lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

L IIb – mladší fáze středního stupně lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

L III – mladší stupeň lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

L IIIa – starší fáze mladšího stupně lužické kultury (podle Vokolek 1962; 1999a; 2003) 

(luž.) – pravděpodobně lužická kultura 

m – metr 

M – Muzeum 

MVČ – Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

NM Praha – Národní muzeum v Praze 

obr. – obrázek 

parc. č. – parcelní číslo 

Pt – platěnická kultura (podle Novák 2015, 20) 

RMaG – Regionální muzeum a galerie v Jičíně 

S – sever 

SJ – stratigrafická jednotka (vrstva) 

SV – severovýchod 

SZ – severozápad 

Sz – slezská kultura (podle Novák 2015, 20) 



 

 

SzPt – slezskoplatěnická kultura (podle Vokolek 1978) 

SzPt I, SzPt II – stupně slezskoplatěnické kultury (podle Vokolek 1978) 

tab. – tabulka 

typ. – typický 

tzv. – takzvaný 

V – východ 

Z – západ 

ZAV – záchranný archeologický výzkum 

ZSV – zaniklá středověká ves 

ZMVČ – Zpravodaj muzea východních Čech v Hradci Králové 
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1 Úvod 

Téma předkládané práce Lužická kultura na Ostroměřsku jsem si vybrala, protože mi je 

blízké, v Ostroměři totiž bydlím celý život a její okolí znám velmi dobře.  

V 60. letech 20. století zde bylo objeveno a prozkoumáno pohřebiště z mladší a pozdní 

doby bronzové (Vokolek 1999a). Nalezeno bylo 13 lužických a 90 slezských žárových hrobů 

(Vokolek 1999a, 47). Na mnou pracovně vymezeném území jde o jedno z nejlépe poznaných 

pohřebišť, u kterého jsem se pokusila řešit otázku vztahu vůči okolnímu osídlení a případně 

uvažovat o jeho centrálním postavení. To byl také důvod, proč jsem si zvolila toto téma, protože 

se tím v regionu doposud nikdo nezabýval. Práce by mohla přispět k poznání vztahu mezi 

sídlišti a pohřebišti lužických popelnicových polí ve východních Čechách. 

Podstatnou část práce tvoří analýza lužické fáze sídliště v Holovousích, kterému jsem 

se věnovala jako prvnímu z celé práce. K tématu jsem ji připojila, abych se sídelní strukturou 

nezabývala jen na teoretické úrovni. Sídliště bylo odkryto v roce 2013 během stavby nových 

budov Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy. Šlo o dosud detailně 

nezpracovaný ZAV, na k. ú. v rámci mnou pracovně vymezeného území Ostroměřska, proto 

jsem sídliště zvolila jako příklad pramenné základny lužické kultury lužických popelnicových 

polí v regionu. 
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2 Současný stav poznání regionu 

2.1 Vymezení studované oblasti 

Studovaná oblast se nachází v Královéhradeckém kraji, převážná část leží v okrese Jičín 

a část zasahuje do okresu Hradec Králové. Oblast byla vymezena na Ostroměřsku (obr. 1), tj. 

v okolí obce Ostroměř a v povodí horní Javorky.  

Termín Ostroměřsko v této práci používám pro vymezené území dle následujících kritérií. 

Severně od ostroměřského pohřebiště protéká říčka Javorka. Severní hranice území 

je přirozená, tvořena výrazným Hořickým a Mlázovickým chlumem, východní hranici tvoří 

katastrální území, kterými protéká Javorka nebo její přítoky. Na severovýchodě ohraničuje 

oblast k. ú. Holovousy v Podkrkonoší. Javorka se u Smidar stává levostranným přítokem 

Cidliny. Ta ohraničuje Ostroměřsko na jižní a jihozápadní straně. Západní hranice, ves Butoves, 

jsem určila uměle. Ves je situována mezi k. ú. Konecchlumí a Žeretice, tedy na pomyslné 

spojnici spočinku Mlázovického chlumu a toku Cidliny. 

Takto vymezené Ostroměřsko tedy zahrnuje k. ú. Domoslavice, Holovousy v Podkrkonoší, 

Chomutice, Chomutičky, Konecchlumí, Kovač, Lískovice u Ostroměře, Loučná Hora, 

Nevratice, Nové Smrkovice, Obora u Chomutic, Ohnišťany, Ostroměř, Podhorní Újezd, 

Sobčice, Staré Smrkovice, Sylvárův Újezd, Šaplava, Tereziny Dary, Třtěnice a Vojice na řece 

Javorce a na řece Cidlině Butoves, Hradíšťko, Hrobičany, Chotělice, Sběř, Smidary, Smidarská 

Lhota, Stříbrnice v Čechách, Velešice, Veselská Lhota, Vlhošť, Volanice, Vrbice nad Cidlinou, 

Vysoké Veselí a Žeretice. 

2.2 Chronologie a definice pojmů 

Mladší a pozdní dobu bronzovou ve východních Čechách tvoří okruh lužických 

popelnicových polí, který představuje vrcholnou fázi pravěkého vývoje východních Čech 

(Vokolek 1993, 45).  

Pro mladší dobu bronzovou je charakteristická lužická kultura (Vokolek 1993, 45; Sklenář 

– Sklenářová – Slabina 2002, 189; Jiráň /ed./ 2008, 129). Nese název podle Lužice, historické 

země na pomezí S Čech, JZ Polska a JV Německa (Vokolek 1993, 45; Sklenář – Sklenářová – 

Slabina 2002, 185). Její osídlení ve východních Čechách náleží pooderskému okruhu v rámci 

celku lužických popelnicových polí (Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002, 185).  

V této práci používám podrobnější třídění lužické kultury vypracované pro východní 

Čechy J. Filipem (Filip 1936-1937; 1939) a rozpracované V. Vokolkem (Vokolek 1962; 1978; 

1999a; 2003). Ten lužickou kulturu rozdělil na tři stupně a jejich dílčí fáze: starší stupeň (L I) 

s fází starší (L Ia; BC2) a mladší (L Ib; BC2/BD), střední stupeň (L II) s fází starší (L IIa; BD-
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Ha A1) a mladší (L IIb; Ha A2) a mladší stupeň také s fází starší (L IIIa; konec Ha A2) a mladší 

(L IIIb; Ha B1; Jiráň /ed./ 2008, 152-157).  

Pro osídlení v pozdní době bronzové používám v této práci termín slezská kultura 

(slezské období či stupeň) lužických popelnicových polí. Další vývoj LuPP byl původně 

charakterizován pojmy slezský typ a platěnický typ, které zavedl J. L. Píč na základě svých 

výzkumů a znalosti zahraničních nálezů (Sklenář 2013, 55-56). Pojmy lužická, slezská 

a platěnická kultura používal i K. Buchtela (Buchtela 1906) z opoziční „univerzitní školy“ 

(Sklenář 2013, 57).  

Jan Filip (Filip 1936-1937; 1939) navrhl spojit slezskou a platěnickou kulturu 

do slezskoplatěnické, přičemž tuto novou kulturu rozdělil na čtyři stupně: I. stupeň (vlastní 

slezská kultura) patřil plně době bronzové, II. stupeň byl definován jako přechodný 

mezi slezskou a platěnickou kulturou a další dva stupně (III. a IV.) patřily době železné (Filip 

1936-1937, 48, 49, 76, 87, 101). Později dělení upravil a slezskoplatěnickou kulturu rozdělil 

na tyto čtyři stupně (Filip 1948, 228): I. starší slezské období (vlastní slezská kultura), II. mladší 

slezské období (přechodné mezi slezskou a platěnickou kulturou), III. platěnické období 

(vlastní platěnická kultura) a IV. pozdněplatěnické období. Slezské období náleželo době 

bronzové a platěnické a pozdněplatěnické období již době železné (Filip 1948, 228, 230, 231, 

234). Vít Vokolek toto třídění rozpracoval a pojmy slezská a platěnická kultura již nepoužívá 

(Vokolek 1978; 1999a). Slezskoplatěnickou kulturu dělí na čtyři stupně, z nichž stupeň SzPt I 

s fází starší (SzPt Ia; Ha B1) a mladší (SzPt Ib; HaB2) a stupeň SzPt II (Ha B3-Ha C1) patří 

pozdní době bronzové a další dva stupně SzPt III a IV době železné (Vokolek 1999b, 6; Jiráň 

/ed./ 2008; 157). 

K jednoduššímu a přehlednějšímu třídění kultury lužických popelnicových polí se vrací 

M. Novák (Novák 2015). LuPP rozděluje na lužické, slezské, platěnické (halštatské) a pozdně 

halštatské (halštatsko-laténské) období, která jsou dále – zatím pracovně – dělena na starší, 

střední a mladší fázi (Novák 2015, 20-21, tab. 2). Pro jednoduchost a přehlednost tento systém 

používám v této práci, s tím, že jsem u jednotlivých lokalit převzala již publikovanou dataci, 

u které SzPt I a II podle V. Vokolka odpovídá slezské kultuře podle M. Nováka. 

2.3 Přírodní podmínky 

2.3.1 Geomorfologie 

Vymezené území geomorfologicky spadá do soustavy České tabule, na rozhraní 

podsoustav Severočeské a Východočeské tabule. Celá oblast spadá do celku Cidlinské tabule, 

na severu hraničí s Bělohradskou pahorkatinou, na západě s Turnovskou pahorkatinou (Bína – 

Demek 2012, 225, 226, 229-233, 243). Krajina je převážně rovinatá, formovaná vodními toky, 
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od severu uzavřená Hořickým a Mlázovickým chlumem. Na celém území se sklonitost svahů 

pohybuje v rozmezí 1-7°, v S části, kde se nacházejí Chlumy, dosahuje hodnota 7-13° (Analýza 

výškopisu). V severní části, v Holovousích, dosahuje sklonitost svahů až 17°. Průměrná 

nadmořská výška se pohybuje mezi 200-400 m n. m., v severní části zkoumané oblasti mezi 

400-500 m n.m. Nejvyšší bod Mlázovického chlumu je Maxinec se 450 m n. m. Hořický chlum 

dosahuje výšky 449 m n.m. (Analýza výškopisu; Novák 2014, 6; Tomášek 2007). 

2.3.2 Geologické podloží 

Geologické podloží je tvořeno druhohorními, převážně vápnitými jílovci, slínovci 

a vápnitým prachovcem (Geovědní mapy 1 : 500 000). Čtvrtohorní pokryv tvoří spraše 

a sprašové hlíny, podél toku Javorky a Cidliny nivní sedimenty (Geovědní mapy 1 : 50 000). 

2.3.3 Pedologické poměry 

V půdním pokryvu (Tomášek 2007) převládají černozemě a hnědozemě, které zaujímají 

většinu území mezi Javorkou a Cidlinou. Podél Javorky se vyskytují nivní půdy a podél Cidliny 

šedozemě, které jsou ve Vysokém Veselí vystřídány černozeměmi s černicemi. Do východní 

a západní části Ostroměřska, do Domoslavic, Lískovic a Butovsi zasahují pelosoly. 

V Ostroměři a Holovousích jsou zastoupeny hnědé půdy se surovými půdami. Většinu 

Ostroměřska vyplňují půdy hlinité s výrazným zastoupením prachu, severozápadní část (Kovač, 

Třtěnice, Vrbice a Butoves) pak půdy jílovité až jíly.  

2.3.4 Vodstvo 

Celá oblast je protkaná sítí potoků s dvěma hlavními řekami náležejícími povodí Labe 

(Vlček 1984, 24, 32-33). Javorka a její přítoky Ohnišťanský potok a Lužanka běží při východní 

hranici vybrané oblasti. Druhou řekou je Cidlina s několika bezejmennými přítoky, ohraničující 

oblast na jižní a západní straně. 

2.3.5 Potenciální přirozená vegetace 

V mapě potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 2001) jsou ve zkoumané 

oblasti vyznačeny černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), podél toku řeky 

Javorky především střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) a v Ostroměři a Holovousích 

se předpokládá biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-

Quercetum). 

2.3.6 Klimatické poměry 

Vymezené území spadá do klimatické oblasti T2, Holovousy se nacházejí na rozhraní 

T2 a MT7-11. Oblast T2 je teplá, mírně vlhká, pahorkatinná, zaujímající nejnižší a nejsušší 
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polohy České tabule. Mírně teplé (MT), vlhké, pahorkatinné a rovinné klimatické oblasti jsou 

spojnicí mezi chladnou a teplou klimatickou oblastí, obklopují oblast T2, na kterou plynule 

navazují. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7-9 °C a průměrný roční úhrn srážek je 500-

600 mm (Neuhäuslová et al. 2001, 21, 24; Tolasz et al. 2007, 24-25, 68-69). 

2.4 Vývoj osídlení 

Lidská přítomnost je v regionu doložena již od staršího paleolitu, intenzivně byly 

osídleny především S, J, JV a JZ části území Ostroměřska, tzn. oblasti v těsné blízkosti řek, 

v centrální části jsou doklady pravěkého osídlení jen sporadické. 

Osídlení starší doby kamenné je ve východních Čechách prokázáno od středního 

paleolitu, starší paleolit nebyl prozatím bezpečně doložen (Čechák 2019, 166). Nejvýznamnější 

lokalitou ve sledovaném území je Havránkův kopec (Borák), u Ostroměře. Paleolitická stanice 

byla zjištěna a prozkoumána v letech 1962-1964 na ploše 5 x 7 m, v těsné blízkosti lužického 

a slezského pohřebiště (Vencl – Vokolek 1965, 99). Podle této lokality nazval S. Vencl (Vencl 

1966) ostroměřskou skupinu pozdního paleolitu; aktuálně P. Šída uvažuje o jejím 

mladopaleolitickém stáří, resp. zařazení do epigravettienu (Vokolek 1993, 10; Kalferst – Thér 

2009, 53; Čechák 2019, 98). Jde o kumulaci kamenných štípaných nástrojů, celkem 188 ks 

artefaktů, z toho 14 % bylo nástrojů – škrabadla, rydla, čepelky – a zbytek byl odpad z výroby 

(Vokolek 1993, 10; Kalferst – Thér 2009, 53; Čechák 2019, 98-99). 

Největší hustota osídlení kultury s lineární keramikou byla ve východních Čechách 

v oblasti mezi Jičínem, Novým Městem nad Metují a Chrudimí, kam také Ostroměřsko spadá 

– konkrétně do cidlinsko-mrlinského okruhu sídlišť (Květina – Thér 2009, 56). Do této 

i následující neolitické kultury s vypíchanou keramikou spadá sídliště objevené 

v Nádvorníkově pískovně v Sobčicích v roce 1954 (Šneidrová 1955, 149-155; Vokolek 1993, 

11). Další sídliště bylo nalezeno např. v roce 2013 v Holovousích při stavbě nového komplexu 

budov Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy (tohoto výzkumu 

v rozsahu sídliště lužické kultury se týká druhá část této práce). 

Osídlení v pozdní době kamenné se na Ostroměřsku soustředilo především podél 

Cidliny (Prostředník – Thér 2009, 65). Z eneolitu pochází méně nálezů než z předchozí mladší 

doby kamenné: jedním z důvodů může být změna klimatu (Prostředník – Thér 2009, 62). 

Z eneolitických kultur je zde více rozšířena kultura jordanovská, do které spadá např. kostrový 

hrob se sekerkou a koflíkem z Hradišťka (Ulrychová 2005b; Prostředník – Thér 2009, 65, 68). 

Později zde byla kultura zvoncovitých pohárů a kultura se šňůrovou keramikou (Prostředník – 



16 

Thér 2009, 65, 68). Na popisovaném území jde především o nálezy kamenných broušených 

nástrojů (Ostroměř; Ulrychová 2005b). 

Únětická kultura starší doby bronzové má ve východních Čechách tři výrazné skupiny: 

hradeckou, chrudimskou a jičínskou (Kuchařík – Thér 2009, 76). Do jičínské oblasti (přesněji 

Pocidliní) spadá i svojí JZ a V částí Ostroměřsko (Kuchařík – Thér 2009, 77). Z této kultury 

pochází např. kostrový hrob ženy z Hradišťské ulice v Ostroměři (Ulrychová 2005b). 

Osídlení východních Čech, tedy i Ostroměřska dosáhlo vrcholu v mladší a pozdní době 

bronzové, kdy se zde objevuje lid lužických popelnicových polí, jehož kulturu můžeme 

sledovat až do mladší doby železné (Vokolek 1993, 45; Novák – Thér 2009, 79). Mladší dobu 

bronzovou představuje lužická kultura a pozdní dobu bronzovou slezská kultura (podrobněji 

v kap. 2.2). Naše území spadá do jedné ze tří výrazných koncentrací lužické kultury – 

na jihozápadních svazích Hořického hřbetu (Novák – Thér 2009, 80). Další sousední oblasti 

osídlení jsou mezi Jaroměří a Hradcem Králové a na středním toku Bystřice (Novák – Thér 

2009, 80). Ve slezském období se tyto oblasti sjednocují, není mezi nimi patrná hranice (Novák 

– Thér 2009, 80). Osídlení lužických popelnicových polí na vymezeném území se podrobněji 

věnuje kap. 3.2. 

Ve starší době železné, v platěnické kultuře, některá pohřebiště (Hradišťko) pokračují 

ve vývoji (Vokolek 1999b, 62; Ulrychová 2005a, 269) a některá zanikají (Ostroměř), což může 

podle některých badatelů souviset s poklesem počtu obyvatel (Vokolek 1993, 67). Této kultuře 

náleží hradiště a mohyla u Konecchlumí (Vokolek 1993, 69; Novák – Thér 2009, 89; Novák 

2012, 119). Halštatský dvorec byl identifikován na pozdějším raně středověkém hradišti 

ve Velešicích (Ulrychová 2005a, 263-264). U lesa, na parc. č. 52 byl objeven hrob s bronzovým 

mečem a malovanou nádobou, který by mohl náležet k halštatskému dvorci (Vokolek 1999b, 

166-167; Ulrychová 2005a, 264). 

Ve 4. století př. n. l. v Čechách nastupují tzv. plochá keltská pohřebiště a související 

osídlení na Hořicku a Bydžovsku, ale občas se vyskytne i žárový hrob jako např. v Sobčicích 

(Mangel – Thér 2009, 97), novějšími revizemi zpochybňovaný (Mangel – Danielisová – Jílek 

2013, 63-64) Největší nárůst osídlení ve východních Čechách (na Královéhradecku, 

Jaroměřsku a Hořicku) nastal na přelomu 3. a 2. století př. n. l. 

Nálezy doby římské a doby stěhování národů jsou nalézány opět podél toku Cidliny, v J, 

JZ a Z části regionu (Droberjar – Thér 2009, 104, 105). Vyskytují se zde doklady z počátku 

a závěru doby římské, střední doba římská zde zatím není zastoupena, pravděpodobně to souvisí 

se zhoršenými hydrogeologickými podmínkami na Jičínsku v té době (Ulrychová 2014). Mezi 

nejstarší nálezy patří zlomky plaňanských pohárů a keramiky starší doby římské z Hradišťka 
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(Ulrychová 2014). Ze Sobčic pochází zlomek terry sigillaty (Ulrychová 2014). Do starší doby 

římské patří významné pohřebiště u Ohnišťan (Černý 2011, 65, 68). Keramika z tohoto období 

byla nalezena také např. v Chotělicích (Novák 2015b, 214). Poměrně hojné jsou nálezy mincí 

(Ulrychová 2014). V pískovně p. Ondráčka v Žereticích byl při těžbě písku v roce 1943 nalezen 

kostrový hrob muže s bronzovou sponou a kostěným hřebenem ze závěru mladší doby římské 

(Ulrychová 2014). Z téhož k. ú. pochází zlomek keramické zásobnice a dalších nádob 

(Ulrychová 2014). 

2.5 Dějiny bádání 

 Od první poloviny 19. století v Jičíně existovala Muzejní společnost Jičínského kraje, 

jejíž členkou byla i Gabriela Urfusová z Volanic, která objevila např. žárové hroby lužické 

kultury ve Volanicích (Kalferst 2009, 42; Sklenář 2011, 356; lok. č. 52). V regionu také krátce 

působil Václav Krolmus (Kalferst 2009, 42). 

 Na přelomu 19. a 20. století zde provádělo ZAV muzeum v Hradci Králové – Ludvík 

Domečka zkoumal např. lužické a slezské sídliště v Sobčicích (lok. č. 37; Kalferst 2009, 43). 

Příležitostně zde realizovalo výzkumy Národní muzeum v Praze – J. L. Píč (Hradíšťko, lok. č. 

5), později také Archeologický ústav ČSAV (dnes AV ČR), kde působili např. Karla Motyková-

Šneidrová (Sobčice) a Slavomil Vencl (Ostroměř). 

 Důležité postavení v archeologické průzkumné a záchranné činnosti stále mají větší 

i menší regionální muzea. V muzeu v Hradci Králové (nyní Muzeum východních Čech 

v Hradci Králové) působili ve 2. polovině 20. století Jiří Kalferst, Jiří Sigl, Vít Vokolek, a s nimi 

spolupracoval amatérský archeolog Jan Boček (Kalferst 2009, 43, 44). Ostroměřsko jako 

součást okresu Jičín spadá do působnosti muzea v Jičíně (dnes Regionální muzeum a galerie 

v Jičíně), kde v letech 1990-2012 působila Eva Ulrychová a od roku 2012 Radek Novák.
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3 Ostroměřsko 

3.1 Katalog lokalit lužických popelnicových polí na vymezeném území 

Katalog lokalit1 vychází jednak z literatury a oborových databází, jednak se opírá 

o muzejní sbírky v regionu. Použila jsem především regionální literaturu (ZMVČ, AVČ), 

Výzkumy v Čechách a další, z oborových databází Archeologickou databázi Čech 2017 

a databázi Excerpta z MVČ v Hradci Králové. Do soupisu jsem dále zařadila a zapracovala 

většinou nepublikované nálezy ve sbírkách Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Městského 

muzea v Novém Bydžově, Městského muzea a galerie v Hořicích a Muzea východních Čech 

v Hradci Králové. 

Předmětem práce je osídlení z mladší a pozdní doby bronzové. Do katalogu jsem 

pro úplnost zahrnula i nálezy datované do tohoto období jen rámcově: jde o drobné zlomky, 

které mohou patřit lužické nebo slezské kultury. Stejně jsem postupovala u rámcové datace 

„slezskoplatěnická kultura“, jestliže u drobných fragmentů nelze určit, zda jde o slezskou fázi 

LuPP (pozdní dobu bronzovou) nebo již o mladší, platěnickou fázi (starší dobu železnou). 

Nálezy lužické a slezské kultury pocházejí z 55 nalezišť z 19 k. ú. (Holovousy 

v Podkrkonoší, Hradíšťko, Hrobičany, Chomutice, Chotělice, Konecchlumí, Kovač, Lískovice 

u Ostroměře, Loučná Hora, Ohnišťany, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Sběř, Sobčice, 

Staré Smrkovice, Velešice, Volanice, Vysoké Veselí a Žeretice). 18 lokalit je určeno parcelním 

číslem, ostatní podle možnosti pomístními názvy, jmény majitelů pozemků anebo jen částí k. ú. 

K lokalizaci jsem využila mapy všech tří vojenských mapování a mapy Stabilního katastru 

(Archivní mapy; Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska). U 12 

nalezišť jsem nezjistila přesnější lokalizací. 

Lokality jsou označovány katastrálním územím řazeným podle abecedy a číslovány 

průběžně od jedničky, v rámci každého k. ú. jsou řazeny podle roku nálezu od nejstaršího 

po nejmladší, pokud je rok znám. Položka Lokalita (upřesnění) obsahuje slovní označení 

polohy (pomístní jméno, část vsi apod.), Lokalizace pak parcelní číslo, číslo popisné nebo jiné 

upřesnění polohy, následuje Rok nálezu. Položka Druh naleziště obsahuje rozdělení lokalit 

na sídliště, pohřebiště/hroby a depot bronzových předmětů. U povrchových sběrů jsem uvedla 

druh naleziště „neurčeno“, protože nevíme, zde jde o sídliště nebo pohřebiště, i přesto že je 

v literatuře často uvedeno sídliště; rozhodující je kontext naleziště, který u povrchových sběrů 

většinou postrádáme (Novák 2012, 84). Položka Popis nálezu popisuje nálezy nemovité (hroby, 

 
1 Katalog lokalit je v excelové tabulce přiložen na CD. 
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mohyly, kůlové jamky, sloupové jámy, zásobní jámy a nespecifické sídlištní jámy) a movité 

(keramika, mazanice, bronzové předměty, atd.) Položka Okolnosti nálezu informuje, zda nálezy 

pocházejí z výzkumu, povrchového sběru, použití detektoru kovů atd. Další položka Datace 

obsahuje zařazení do stupňů a fází podle V. Vokolka (Vokolek 1962; 1999a; 2003), jen u depotů 

je datace uvedena podle Reineckova systému (Novák 2015, 20, 21), protože Vokolkovo třídění 

je založeno na keramice. Položka Uložení uvádí název muzea, případně jméno osoby, kde jsou 

nálezy uloženy, s inventárním a přírůstkovým číslem. Následuje Literatura a prameny, které 

se týkají daného nálezu. Některá hesla obsahují i Poznámku, kde je nejčastěji uvedeno 

vystavení předmětu v expozici muzeí apod. Poslední položka je Vyobrazení, kde jsou odkazy 

na tabulky v přílohách této práce anebo na vyobrazení v jiných článcích nebo monografiích. 

Nálezy vystavené v expozicích muzeí nejsou v přílohách vyobrazeny, protože nebylo 

možno je vyjmout z vitrín. Lokality kat. č. 8, 9, 14, 16, 19, 30, 35, 39, 43, 44, 47, 49, 52, 55 

jsou v mapových přílohách vyznačeny na střed intravilánu vsi, protože se mi u nich nepodařila 

dohledat nebo není známa přesnější lokalizace; čísla u nich jsou v mapách pro lepší orientaci 

uvedena kurzívou. 

Datace jsem u většiny převzata z literatury, u nepublikovaných nálezů ze záznamů 

v dokumentaci k muzejním sbírkám. 

1. Holovousy v Podkrkonoší 

Lokalita (upřesnění): zámecký park (Zámecká zahrada) 

Lokalizace: parc. č. 5/1, 2 

Rok nálezu: 1880 

Druh naleziště: depot bronzových předmětů 

Popis nálezu: nalezeno 20–30 náramků, dochovalo se jich pouze 7 a jeden zlomek 

Okolnosti nálezu: nalezl pan Trnka z Chodovic při výkopu jámy, muzeu v Hořicích předal F. Vyskočil a F. 

Pokorný 

Datace horizont depotů Kosmonosy (Ha A1-2) 

Uložení: M Hořice (č. inv. A 375, 367, 294, 295; č. přír. 3032, 3033, 3034, 3035, 4425, 4426, 13229, 13230) 

Literatura a prameny: Archiv ARÚ Praha č. j. 2581/70; Tomášková 2002, 137-138, tab. 3, 4; Ulrychová 2005a, 

268; Kytlicová 2007, 262, Taf. 181 A; Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 98 

Poznámka: depot bývá někdy v literatuře zaměněn s depotem z Chloumek (lok. č. 2), vystaveno v expozici M 

Hořice 

Vyobrazení: Kytlicová 2007, Taf. 181 A 

 

2. Holovousy v Podkrkonoší 

Lokalita (upřesnění): okolí vsi Chloumky 

Lokalizace: les Pískovka 
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Rok nálezu: 1894 

Druh naleziště: depot bronzových předmětů  

Popis nálezu: 6 srpů, 12 náramků, hrot kopí, sekera s tulejkou, rozlámané kroužky  

Okolnosti nálezu: dobývání pařezů při těžbě písku 

Datace: horizont Bošín-Chvojenec (Ha A2/Ha B1) 

Uložení: M Hořice (č. inv. A 299, 369, 370, 372; č. přír. 13222-23, 13225-28, 13233-13238, 13263, 13273, 

13200), MVČ (č. inv. 1976, 1979) 

Literatura a prameny: Filip 1936-37, 159; Archiv ARÚ Praha č. j. 2599/1970; Tomášková 2002, 138-140, tab. 

1-4; Ulrychová 200a5, 268; Kytlicová 2007, 258, Taf. 181 B; Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 98 

Poznámka: č. přír. 13222-13223, 13227-13228, 13263, 13273 vystaveno v expozici M Hořice 

Vyobrazení: tab. 1, 2; Tomášková 2002, tab. 1-4; Kytlicová 2007, Taf. 181 B 

 

3. Holovousy v Podkrkonoší 

Lokalita (upřesnění): ves Chloumky, pískovna  

Lokalizace: severně od vsi Chloumků a kóty 426 m na okraji lesa Pískovky 

Rok nálezu: 1924 

Druh naleziště: depot bronzových předmětů 

Popis nálezu: 4 bronzové tordované náramky (původně 8 ks)  

Okolnosti nálezu: při těžbě písku a stavbě silnice, dar Lesní správy Hořice do M Hořice 

Datace: horizont Bošín-Chvojenec (Ha A2/Ha B1) 

Uložení: M Hořice (č. inv. A 368; č. přír. 27626–27629) 

Literatura a prameny: Filip 1936-37, 159-160; Archiv ARÚ Praha č. j. 2600/70; Tomášková 2002, 140-141; 

Ulrychová 2005a, 268; Kytlicová 2007, 258, Taf. 180, B 

Poznámka: někdy uváděno jako k. ú. Mlázovice nebo Šárovcova Lhota a zaměňován s depotem z Ostroměře; 

vystaveno v expozici M Hořice 

Vyobrazení: Kytlicová 2007, Taf. 180 B 

 

4. Holovousy v Podkrkonoší 

Lokalita (upřesnění): Ovocnářský výzkumný institut, sousedství bývalé zámecké zahrady 

Lokalizace: nový komplex budov, cca 190 m V od zámku, parc. č. 7/2 

Rok nálezu: 11. 6. – 19. 7. 2013 

Druh naleziště: sídliště 

Popis nálezu: nespecifické sídlištní jámy, zásobní jámy, pece, sloupové jámy, kůlové jamky, keramika, mazanice, 

kosti, bronzový náramek 

Okolnosti nálezu: stavba komplexu nových budov, ZAV R. Novák (RMaG) 

Datace: lužická kultura (L IIa-IIb/IIIa) 

Jiná období: neolit, středověk, novověk (vše sídlištní nálezy) 

Uložení: RMaG (č. inv. A 30511, č. přír. 515/2013) 

Literatura a prameny: Novák 2014 (Nálezová zpráva); Novák 2020 (Odborný posudek) 

Poznámka: výzkum je předmětem zpracování v této bakalářské práci 

Vyobrazení: tab. 25-85 
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5. Hradíšťko 

Lokalita (upřesnění): Dolní Hradíšťko 

Lokalizace: východně při silnici do Vysokého Veselí, na východním okraji parc. č. 332, dočasná pískovna 

Rok nálezu: a) před rokem 1905; b) před rokem 1939; c) před rokem 1939 

Druh naleziště: pohřebiště 

Popis nálezu: a) žárové hroby, keramika, bronzová jehlice; b) a c) keramika 

Okolnosti nálezu: a) při vybírání štěrku, těžbě písku a stavbě silnice narušeny žárové hroby, výzkum J. L. Píče 

(NM Praha); b) neznámé, do M Hořice daroval p. Pižl roku 1939; c) neznámé, do RMaG daroval p. Fingerland 

roku 1939 

Datace: a) slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt II); b) a c) lužická kultura 

Jiná období: platěnická kultura (podle J. Filip a V. Vokolka SzPt III) 

Uložení: a) M Vysoké Veselí (dnes již ztraceno), RMaG (č. inv. A 335; č. přír. 325/88); b) RMaG (č. inv. A 1149; 

č. přír. 570/88); c) RMaG (č. inv. A 3710, 3723, 3728; č. přír. 860/88, 871/88) 

Literatura a prameny: Filip 1936-37, 159; Píč 1905, 293; Ulrychová – Prostředník 1995, 4; Vokolek 1999a, 43; 

Vokolek 1999b, 62; Ulrychová 2000, 8-9; Ulrychová 2005a, 269 

Poznámka: c) vystaveno v expozici Fričova muzea v Lázních Bělohradě 

Vyobrazení: a) tab. 5:1, 15:1; b) tab. 3:1, 13:1; c) Ulrychová – Prostředník 1995, Tab. 6:6 

 

6. Hradíšťko 

Lokalita (upřesnění): hradiště, Na Ohradě (známa jako Hradišťko u Žeretic nebo Hradišťko u Vysokého Veselí), 

J od vsi 

Lokalizace: a) jižní část předhradí a pole na západní straně svahu; b) pole J a JV od obce, parc. č. 401/2, 404-406, 

407/1, 409, 410, 411/2, 451/1; c) západní okraj parc. č. 332 při polní cestě, jižně od fortifikace hradiště 

Rok nálezu: a) 19. 10. 1970; b) 17. 10. 1972; c) 2001 a 4. 4. 2002 

Druh naleziště: sídliště 

Popis nálezu: a) keramika; b) keramika; c) chata?, 2 drobné keramické zlomky, sídlištní objekt 

Okolnosti nálezu: a) povrchový sběr J. Sigla, M. Richtera a V. Vokolka (MVČ), severní val zjištěn v intravilánu; 

b) povrchový sběr J. Sigla a V. Vokolka; c) povrchový sběr E. Ulrychové – ověření obdélného objektu zjištěného 

při letecké prospekci 

Datace: a) období popelnicových polí; b) a c) slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I) 

Jiná období: neolit (kamenné broušené nástroje), jordanovská kultura (kostrový hrob), doba železná (HaC-LtA), 

raný středověk (hradiště, keramika) 

Uložení: a) MVČ (č. př. 113/70, 119/70); b) MVČ (č. př. 92-93/72); c) RMaG (č. inv. A 6272-6273, č. přír. 

478/2002) 

Literatura a prameny: Sigl 1973, 39; Sigl 1975, 59; Archiv ARÚ Praha č. j. 7804/2002; Čtverák, V. – Lutovský, 

M. – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003, 94; Ulrychová 2003, 3-9; Ulrychová 2004, 78; Ulrychová 2005a, 269;  

 

7. Hradíšťko 

Lokalita (upřesnění): Horní Hradíšťko 

Lokalizace: intravilán, zahrada jižně od čp. 12 (majitel p. Šedivý) 
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Rok nálezu: 1990 

Druh naleziště: hrob, pohřebiště? 

Popis nálezu: keramika, bronzové předměty 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: lužická kultura 

Uložení: RMaG (č. inv. a č. přír. nezjištěna) 

Literatura a prameny: Ulrychová 2000, 8-9. 

 

8. Hradíšťko 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 2003 

Druh naleziště: hrob, pohřebiště? 

Popis nálezu: a) páskové ucho z koflíku; b) keramická nádoba s kostmi; c) keramický koflík s odlomeným 

páskovým uchem; d) keramická amfora; e) keramická amforka; f) keramický koflík s páskovým uchem; g) 

keramická nádoba; h) keramická okřínek; ch) keramická nádoba a bronzová jehlice 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: a), b) období popelnicových polí; c) - h) slezskoplatěnická kultura; ch) lužická kultura 

Uložení: a) RMaG (č. inv. A 3314, č. přír. 317/88); b) RMaG (č. inv. A 3702, č. přír. 851/88); c) RMaG (č. inv. 

A 3705, č. přír. 855/88); d) RMaG (č. inv. A 3706, č. přír. 856/88); e) RMaG (č. inv. A 3709, č. přír. 859/88); f) 

RMaG (č. inv. A 3728, č. přír. 874/88); g) RMaG (č. inv. A 3737, č. přír. 880/88); h) RMaG (č. inv. A 3749, č. 

přír. 886/88); ch) M Vysoké Veselí 

Literatura a prameny: a) – h) nepublikováno; ch) Vokolek 2003, 98-99  

Poznámka: d)-g), ch) vystaveno v expozici Fričova muzea v Lázních Bělohradě; c) – h) ve zdroji určeno jako 

slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 

Vyobrazení: a) tab. 3:2, 13:2; b) tab. 4:1, 14:1; c) tab. 4:2, 14:2; h) tab. 5:2, 15:2 

 

9. Hradíšťko? 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: neznámý 

Druh naleziště: hrob, pohřebiště? 

Popis nálezu: a) - c) keramická nádobka; d) bronzová jehlice typu Moravičany  

Okolnosti nálezu: a), b), d) neznámé; c) ze sbírek školy na Veliši daroval p. Hruška 

Datace: a), b) lužická kultura; c) období popelnicových polí; d) lužická kultura (L IIa) 

Uložení: a) RMaG (č. inv. A 1136, č. přír. 562/88); b) RMaG (č. inv. A 1137, č. přír. 562/88); c) RMaG (č. inv. 

A 1151, č. přír. 572/88); d) RMaG (č. inv. A 3641, č. přír. 891/88) 

Literatura a prameny: dokumentace ke sbírce RMaG uložena tamtéž 

Poznámka: d) vystaveno v expozici RMaG 

Vyobrazení: a) tab. 6:1, 16:1; b) tab. 6:2, 16:2; c) tab. 6:3, 16:3 
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10. Hrobičany 

Lokalita (upřesnění): pole Pod Vinicí 

Lokalizace: svah severně nad Cidlinou pod kótou 261 m 

Rok nálezu: před rokem 1952 

Druh naleziště: hrob, pohřebiště? 

Popis nálezu: zbytky keramických nádob (uren, popelnic) 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: období popelnicových polí 

Uložení: neznámé 

Literatura a prameny: Ulrychová 2005a, 270 

Poznámka: lokalita částečně přesahuje na k. ú. Chotělice; v obecní kronice Hrobičan neurčitá zmínka o 

popelnicích 

 

11. Chomutičky 

Lokalita (upřesnění): areál Agro Chomutice a.s. 

Lokalizace: parc. č. 131/3 

Rok nálezu: 2013 

Druh naleziště: sídliště 

Popis nálezu: 1 sídlištní jáma, několik keramických zlomků 

Okolnosti nálezu: stavba haly, ZAV R. Novák (RMaG) 

Datace: lužická kultura 

Uložení: RMaG (č. inv. A 30559, č. přír. 627/2015) 

Literatura a prameny: předběžná zpráva o archeologické akci (č. a. 34854, ZAV 2013-21) uložena v RMaG 

Vyobrazení: tab. 6:6, 16:6 

 

12. Chotělice 

Lokalita (upřesnění): pole J od okraje lesa Háje 

Lokalizace: cca 800 m Z od silnice ze Smidar do Starých Smrkovic na východní straně terénní vlny 

Rok nálezu: 10. 10. 1987 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 1 keramický zlomek 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Bočka 

Datace: lužická kultura 

Uložení: MVČ (č. inv. 79627, č. přír. 13/2012) 

Literatura a prameny: Novák 2015b, 214 

Vyobrazení: tab. 6:4, 16:4 

 

13. Chotělice 

Lokalita (upřesnění): okolí pískovny 

Lokalizace: JV od obce 
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Rok nálezu: 12. 4. 1997 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramické zlomky 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr archeologické sekce DDM Hradec Králové 

Datace: lužická kultura 

Jiná období: pravěk 

Uložení: MVČ (č. inv. 100538, č. přír. 223/2001) 

Literatura a prameny: Bláha – Kalferst – Sigl 2004, 45 

Vyobrazení: tab. 7:1-6, 17:1-9 

 

14. Chotělice 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: 6. 5. 1997 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 3 drobné atypické keramické zlomky 

Okolnosti nálezu: ZAV J. Sigl, V. Vokolek (MVČ) v průkopu Telecomu  

Datace: období popelnicových polí 

Jiná období: pravěk, doba římská (keramické zlomky) 

Uložení: MVČ (č. inv. 79624, č. přír. 14/2012) 

Literatura a prameny: Novák 2015b, 214 

 

15. Chotělice 

Lokalita (upřesnění): les Sychrov 

Lokalizace: S od zámku 

Rok nálezu: prosinec 2012 

Druh naleziště: depot bronzových předmětů  

Popis nálezu: dva nože „nákolního typu“, pět litých uzavřených kruhů, sekerka s týlními laloky a ouškem, sekerka 

s tulejí a ouškem, průvlečka se třemi kroužky, zlomek antropomorfního závěsku, kroužek s polokulovitým 

nálitkem, slitek suroviny, dva zlomky blíže neurčitelných předmětů a deformovaná objímka s hroty (kování náboje 

kola dřevěného vozu) 

Okolnosti nálezu: detektor kovů, v roce 2017 předáno nálezcem Jiřím Bažantem do MVČ 

Datace: horizont depotů Lžovice-Slezské Předměstí (Ha B3) 

Uložení: MVČ (č. přír. 119/2017) 

Literatura a prameny: Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 118-119 

Vyobrazení: Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 119 

 

16. Chotělice 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 1936 
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Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: sekera s tulejkou 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I-II) 

Uložení: M Nový Bydžov (č. inv. 1850) 

Literatura a prameny: Filip 1936-37, 160 

Vyobrazení: tab. 6:5, 16:5 

 

17. Konecchlumí 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: parc. č. 125/2 v místě silážní jámy, obj. 1, 2, 3 

Rok nálezu: 1981 

Druh naleziště: sídliště? 

Popis nálezu: keramika, mazanice 

Okolnosti nálezu: povrchové sběry Ing. Hellingera a S. Vencla (ARÚ Praha) 

Datace: slezskoplatěnická kultura 

Jiná období: starší pravěk (ŠI) 

Uložení: MVČ (č. př. 57-62/82) 

Literatura a prameny: Excerpta 

Poznámka: ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 

 

18. Konecchlumí 

Lokalita (upřesnění): Pod hůrou 

Lokalizace: parc. č. 556/1-8 

Rok nálezu: 3. 4. 1985 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 5 drobných atypických keramických zlomků 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: slezská kultura? (podle V. Vokolka SzPt I-II?) 

Jiná období: neolit, středověk 

Uložení: MVČ (č. přír. 64/86) 

Literatura a prameny: Sigl – Vokolek 1986, 14 

 

19. Konecchlumí 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: neznámý 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: období popelnicových polí? 
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Uložení: RMaG (č. inv. A 987, č. přír. 31/65) 

Literatura a prameny: dokumentace ke sbírce RMaG uložena tamtéž 

Vyobrazení: tab. 7:7, 17:10 

 

20. Kovač 

Lokalita (upřesnění): U Kapličky, JV část intravilánu 

Lokalizace: mezi vsí a kapličkou Panny Marie 

Rok nálezu: září 1964 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: jeden atypický keramický zlomek 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr (neznámé osoby) 

Datace: slezská kultura? (podle V. Vokolka SzPt I-II?) 

Uložení: MVČ (č. inv. 100641, č. přír. 309/2001) 

Literatura a prameny: Excerpta 

 

21. Lískovice u Ostroměře 

Lokalita (upřesnění): Lískovický les, u rybníka Temníka, ZSV Vyželec 

Lokalizace: a) severně od rybníka; b) severovýchodně od rybníka, mohyla III; c) okraj lesa severně od rybníka 

Rok nálezu: a) 8. 4. 2010; b) pravděpodobně 90. léta až počátek 21. století; c) 11. 12. 2011 

Druh naleziště: pohřebiště 

Popis nálezu: a) 23 mohyl, 12 z nich zaměřeno archeologickým oddělením MVČ; b) keramická nádoba; c) 

bronzový hrot kopí 

Okolnosti nálezu: a) neznámé; b) neznámé, do MVČ odevzdal v roce 2010 D. Rubín, c) detektor kovů (J. Skala) 

Datace: lužická kultura 

Jiná období: doba halštatská, vrcholný středověk (železné předměty – podkova, visací zámek, nůž, šipka), 

novověk (zlomky keramických nádob) 

Uložení: a) neznámo; b) MVČ (č. inv. 77388, č. přír. 131/2010); c) MVČ (č. inv. 74868, č. přír. 7/2012)  

Literatura a prameny: a) Ulrychová 2011, 947, b) Excerpta, c) Novák 2015b, 218-219 

Vyobrazení: b) tab. 8:1, 18:1; c) tab. 8:2, 18:2 

 

22. Loučná Hora 

Lokalita (upřesnění): Kopeček, naleziště 3 

Lokalizace: parc. č. 295/5–15, 20-27 

Rok nálezu: 10. 3. 1992 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 139 ks keramických zlomků 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Kalfersta a V. Vokolka (MVČ) 

Datace: lužická kultura 

Uložení: MVČ (č. inv. 1877; č. přír. 403/92) 

Literatura a prameny: Kalferst – Sigl – Vokolek 1993, 14 

Vyobrazení: tab. 8:3-7, 18:7-15 
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23. Loučná Hora 

Lokalita (upřesnění): JV od vsi, u JZ okraje Loučnohorského lesa 

Lokalizace: parc. č. 303/5 

Rok nálezu: 10. 3. 1992 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramické zlomky, mazanice 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Kalferst a V. Vokolka (MVČ) 

Datace: lužická kultura?, slezská kultura? (podle V. Vokolka SzPt I-II?) 

Jiná období: doba laténská, středověk (3 keramické zlomky) 

Uložení: MVČ (č inv. 1877; č. přír. 404/92) 

Literatura a prameny: Kalferst – Sigl – Vokolek 1993, 14 

Vyobrazení: tab. 18:3-6 

 

24. Loučná Hora 

Lokalita (upřesnění): pravděpodobně čp. 26 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 1994 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: sídlištní objekt s kadluby na lití jehlic a kusem tuhy 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: období popelnicových polí 

Uložení: neznámé 

Literatura a prameny: Bačová 1994, 120, Excerpta 

 

25. Loučná Hora 

Lokalita (upřesnění): písník 

Lokalizace: za čp. 76 

Rok nálezu: před rokem 1940 

Druh naleziště: pohřebiště 

Popis nálezu: žárové hroby 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: období popelnicových polí 

Uložení: neznámé (č. inv. a č. přír. neznámá) 

Literatura a prameny: Bošek 1940, 142, Excerpta 

 

26. Ohnišťany 

Lokalita (upřesnění): SV ode dvora Podlesí 

Lokalizace: parc. č.713 

Rok nálezu: 20. 3. 1992 
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Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 4 keramické zlomky 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Kalfersta a V. Vokolka (MVČ) 

Datace: slezská kultura? (podle V. Vokolka SzPt I-II?) 

Jiná období: doba římská, středověk, novověk (keramika) 

Uložení: MVČ (č. přír. 400/1992) 

Literatura a prameny: Kalferst – Sigl – Vokolek 1993, 15 

 

27. Ohnišťany 

Lokalita (upřesnění): J od vsi  

Lokalizace: pole mezi vesnicí a hřbitovem 

Rok nálezu: 18. 11. 2000 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 2 atypické keramické zlomky 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr archeologické sekce DDM Hradec Králové 

Datace: období popelnicových polí 

Jiná období: pravěk, doba římská, raný středověk, novověk (keramika, zlomek drtidla, zlomek broušené industrie) 

Uložení: MVČ (č. inv. 101009/1-175, č. přír.40/2002) 

Literatura a prameny: Excerpta 

Vyobrazení: tab. 8:8-9, 19:1-3 

 

28. Ohnišťany 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: parc. č. 965/1 

Rok nálezu: 10. 4. 1985 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: 4 atypické keramické zlomky 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Kalfersta a V. Vokolka (MVČ) 

Datace: období popelnicových polí 

Uložení: MVČ (č. přír. 54/85) 

Literatura a prameny: nepublikováno 

 

29. Ohnišťany 

Lokalita (upřesnění): u dvora Podlesí 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 1913  

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: neznámé, daroval statkář E. Kadlík do NM Praha 

Datace: lužická kultura 

Uložení: NM Praha (č. inv. a č. přír. nezjištěna) 
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Jiná období: únětická kultura, platěnická kultura, doba římská 

Literatura a prameny: Vokolek 1999b, 91; Vokolek 2007, 74 

 

30. Ohnišťany 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: a) před rokem 1892; b) neznámý 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: a) bronzový meč přechodného typu s osmihranným litým jílcem /Riegsee; b) blíže nepopsané 

nálezy 

Okolnosti nálezu: a) neupřesněny, před rokem 1892 Národnímu muzeu daroval pan E. Kolář, c. k. soudní adjunkt 

v Novém Bydžově; b) neupřesněny 

Datace: a) B C2/B D1; b) slezskoplatěnická kultura 

Uložení: a) NM Praha (č. inv. 66106; č. přír. nezjištěno); b) M Nový Bydžov (č. inv. a č. přír. nezjištěna), NM 

Praha (č. inv. a č. přír. nezjištěna) 

Literatura a prameny: a) Smolík 1892, 778; Filip 1936-37, 163; b) nepublikováno 

Poznámka: b) ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 

 

31. Ostroměř 

Lokalita (upřesnění): na hřebeni Chlumů pod Hrozným bukem 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: 1931 

Druh naleziště: depot bronzových předmětů 

Popis nálezu: 2 bronzové náramky (původně 5 ks, ostatní nezvěstné) 

Okolnosti nálezu: nalezeno při sázení stromků  

Datace: horizont Bošín-Chvojenec (Ha A2/Ha B1) 

Uložení: jeden M Hořice (č. inv. A 374, č. přír. 18427), jeden P. Krejčí z Ostroměře 

Literatura a prameny: Zwiefelhofer 1946/47, 24; Tomášková 2002, 144-145, tab. 2, 6; Ulrychová 2005a, 274 

Poznámka: v literatuře někdy uváděn jako součást holovouského depotu; vystaveno v expozici M Hořice 

Vyobrazení: Tomášková 2002, tab. 2, 6 

 

32. Ostroměř 

Lokalita (upřesnění): Havránkův kopec (Borák) 

Lokalizace: S od Oborského vrchu, na západním okraji katastru, parc. č. 388/2, pole p. Petra 

Rok nálezu: 1963–1964 

Druh naleziště: pohřebiště 

Popis nálezu: 13 lužických a 90 slezských žárových hrobů, žároviště, keramické nádoby, skleněné korálky, bronz, 

lidské kosti, uhlíky 

Okolnosti nálezu: porušeno orbou, v roce 1962 objeveno p. Johnem ze Sobčic, ZAV V. Vokolek, J. Rataj, S. 

Vencl (ARÚ Praha a MVČ) 

Datace: lužická a slezská kultura (podle V. Vokolka L IIa-SzPt II) 
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Jiná období: mladý paleolit (štípaná industrie) 

Uložení: MVČ (č. přír. 2/2014) 

Literatura a prameny: Vokolek 1999a; Ulrychová 2005a, 274 

Vyobrazení: Vokolek 1999a, tab. 1–71 

 

33. Ostroměř 

Lokalita (upřesnění): Hradišťko, Hradiště, Na Zámkách 

Lokalizace: a) SZ část akropole hradiště, parc. č. 734/1, 2; neznáma 

Rok nálezu: a) 30. 9. 1989 a 31. 8. 1990; b) neznámý 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika, zvířecí kosti 

Okolnosti nálezu: a) výzkum MVČ (J. Sigl); b) neznámé, do M Hořice odevzdal F. Pokorný 

Datace: období popelnicových polí 

Jiná období: raný středověk (keramika, skleněný korálek) 

Uložení: a) MVČ (č. inv. 23/2000, 26/2000); b) M Hořice (č. inv. 456) 

Literatura a prameny: Kalferst – Sigl 1990, 60-65; Kalferst – Sigl 1991–1992, 66–68; Bláha – Kalferst – Sigl 

2004, 88; Novák 2012,123 

Poznámka: b) pod tímto č. inv. v M Hořice nedohledáno 

 

34. Podhorní Újezd a Vojice 

Lokalita (upřesnění): a) Židova díra; b) Kabáty; c) Pod dolením rybníkem 

Lokalizace: a), b) J od silnice Hradec Králové – Jičín; c) u č. p. 104 

Rok nálezu: a) 1870; b) 1922; c) prosinec 1952 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: a) kamenná sekerka; b) kamenná motyka; c) keramika 

Okolnosti nálezu: a) povrchový sběr (neznámé osoby) při stavbě železnice, b) ojedinělé povrchové sběry 

(neznámé osoby); c) povrchové sběry J. Siegela 

Datace: a), b) slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I-II); c) lužická (L III) a slezská kultura (podle V. Vokolka 

SzPt I-II) 

Jiná období: raný středověk 

Uložení: dříve Národní škola Vojice, současné uložení nálezů neznámé 

Literatura a prameny: Archiv ARÚ Praha č. j. 448/1955; Archiv ARÚ Praha č. j. 450/55; Ulrychová 2005a, 280 

 

35. Podhorní Újezd a Vojice 

Lokalita (upřesnění): Vojice 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: neznámý 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: slezskoplatěnická kultura 
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Uložení: neznámé 

Literatura a prameny: Excerpta 

Poznámka: ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 

 

36. Sběř 

Lokalita (upřesnění): pole p. Poláka (čp. 1 – uprostřed vsi přes potok Volanku) 

Lokalizace: nalezeno při orbě na poli 

Rok nálezu: před rokem 1973 

Druh naleziště: pohřebiště? 

Popis nálezu: keramické nádoby („popelnice“) v pravidelných rozestupech 

Okolnosti nálezu: sběr při orbě 

Datace: období popelnicových polí? 

Uložení: neznámé 

Literatura a prameny: Záveský 1973; Ulrychová 2005a, 276 

 

37. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): Nádvorníkova pískovna 

Lokalizace: parc. č. 184-186 

Rok nálezu: a) 12. 6. 1909; b) 1949; c) srpen 1954; d) 1960-1961; e) 24- 25. 3. 1971 

Druh naleziště: sídliště 

Popis nálezu: a) 3 sídlištní objekty, keramika, 5 ks tkalcovských závaží; b) zlomek zásobnice s uchy a plastickou 

páskou; c) sídlištní objekty, kůlové jamky, fragment bronzové jehlice, kosti, uhlíky, bronzové předměty; d) 1 

lužická a tři slezskoplatěnické jámy, keramika, mazanice, brousek, zvířecí kosti; e) zlomek keramických nádob 

a keramické lžíce 

Okolnosti nálezu: a) 12. 6. 1909 – výzkum L. Domečky (MVČ); b) 1949 – neupřesněny; c) 1954 – objekty 

narušeny stavbou, ZAV K. Motyková-Šneidrová, J. Siegel (ARÚ Praha); d) 1960–1961 – ZAV V. Vokolek 

(MVČ); e) dar od neznámého dárce a sběr J. Waldhausera 

Datace: lužická kultura (L Ib-IIb) a slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I-II) 

Jiná období: neolit 

Uložení: a) MVČ; b) M Hořice (č. inv. 33518); c) M Hořice (č. inv. 33523); d) MVČ; e) RMaG (č. inv. A 3494-

3536, č. přír. 802/88) 

Literatura a prameny: Filip 1936-1937, 166; Archiv ARÚ Praha č. j. 2121/50; Archiv ARÚ Praha č. j. 3974/54; 

Archiv ARÚ Praha č. j. 348/62; Vokolek 1965, 616-623, 647; Archiv ARÚ Praha č. j. 5391/71; Motyková 1973, 

235-271; Vokolek 1999a, 37-39; Ulrychová 2001, 8-9; Ulrychová 2005a, 277; Bláhová-Sklenářová 2010, 126-129 

Poznámka: někdy v textu uváděno chybně jako Ostroměř 

Vyobrazení: b) Vokolek 1999a, tab. 60:16; c) Motyková 1973, Obr. 5-9, 11-19; c) Vokolek 1999a, Obr. 14; e) tab. 

9:1-12, 10:1-8, 11:1-5, 19:4-12, 20:1-10, 21:1-11, 22:1 

 

38. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): Janouchova pískovna 

Lokalizace: východní část pískovny, levý břeh Javorky 
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Rok nálezu: jaro 1953 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramický džbánek 

Okolnosti nálezu: nalezl p. John ze Sobčic při kopání písku v hloubce 0,35-0,4 m 

Datace: lužická kultura (L IIb) 

Uložení: M Hořice (č. inv. 36799) 

Literatura a prameny: Vokolek 1999a, 37; Ulrychová 2005a, 277 

Poznámka: vystaveno v expozici M Hořice 

Vyobrazení: Vokolek 1999a, 61:1 

 

39. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: a)-c), e) neznámý; d) před rokem 1985 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: a) 4 keramické přesleny; b) 4 zlomky cedníku; c), d), e) keramika 

Okolnosti nálezu: a)-c), e) neznámé; d) neznámé, dar do RMaG od neznámého dárce 

Datace: a), b), e) slezskoplatěnická kultura; c), d) lužická kultura 

Uložení: a) RMaG (č. inv. A 3750-3753, č. přír. 888/88); b) RMaG (č. inv. A 3757, č. přír. 888/88); c) M Lázně 

Bělohrad – nyní pravděpodobně Jičín (č. inv. a č. přír. nezjištěna); d) RMaG (č. inv. A 1957-1967; č. přír. 21/65); 

e) M Lázně Bělohrad (č. inv. 72) 

Literatura a prameny: a), b) nepublikováno; c) Archiv ARÚ Praha č. j. 496/39; d) Ulrychová 2005a, 277; e) 

Archiv ARÚ Praha č. j. 1942/52 

Poznámka: a), b) vystaveno v expozici Fričova muzea v Lázních Bělohradě; e) pod tímto č. inv. v jičínské sbírce 

nedohledáno 

Vyobrazení: d) tab. 11:1-5, 22:2-3, 23:1-3 

Poznámka: a), b), e) ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 

 

40. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): drůbežárna 

Lokalizace: jižně od státní silnice Hradec Králové – Jičín, pravý břeh Javorky, parc. č. 373/1-2, 374-103, 375/1-

5, 361, 362, 376 

Rok nálezu: 3. 4. 1985 

Druh naleziště: sídliště?  

Popis nálezu: atypické keramické zlomky 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Kalfersta (MVČ) 

Datace: slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I-II)  

Jiná období: platěnická kultura 

Uložení: MVČ (č. přír. 62/86) 

Literatura a prameny: Archiv ARÚ Praha č. j. 1554/1988; Ulrychová 2001, 8-9; Ulrychová 2005a, 277 
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41. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): SV okraj vsi 

Lokalizace: par. č. 26/2, 209 (st.) 

Rok nálezu: 2015 

Druh naleziště: sídliště 

Popis nálezu: sídlištní jáma, keramika, mazanice, uhlíky 

Okolnosti nálezu: výkop pro základové pasy novostavby rodinného domu čp. 144, ZAV R. Novák (RMaG) 

Datace: období popelnicových polí 

Uložení: RMaG (č. inv. A 30527, č. přír. 111/2015) 

Literatura a prameny: zpráva o archeologické akci (Č.A. 55145, ZAV 2015-34) uložena v RMaG 

Vyobrazení: tab. 11:6, 23:4-5 

 

42. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: pole mezi železniční tratí a polní cestou k soše Panny Marie 

Rok nálezu: 1954 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: blíže neurčené nálezy 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: lužická kultura 

Jiná období: neolit (keramika) 

Uložení: sbírka p. Jóna, Sobčice 14 

Literatura a prameny: Archiv ARÚ Praha č. j. 933/1954 

 

43. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): šutrovník Čeňka Mádla 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 1936 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: blíže nespecifikované nálezy 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I-II) 

Uložení: MVČ (č. inv. a č. přír. nezjištěna) 

Literatura a prameny: Filip 1936-1937, 166, Excerpta 

 

44. Sobčice 

Lokalita (upřesnění): nedaleko pole p. Kučery 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 1920 

Druh naleziště: neurčeno 
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Popis nálezu: blíže neurčené nálezy 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: doba popelnicových polí 

Uložení: neznámé 

Literatura a prameny: Šťovíček 1920, 102; Excerpta 

 

45. Staré Smrkovice 

Lokalita (upřesnění): neznáma 

Lokalizace: parc. č. 301, 302, 303, 304/1,2, 307 

Rok nálezu: 10. 10. 1987 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: povrchový sběr J. Bočka 

Datace: slezskoplatěnická kultura 

Uložení: MVČ (č. př.154/89) 

Literatura a prameny: Kalferst – Sigl – Vokolek 1990, 17; Vokolek 1995, 331-332; Ulrychová 2005a, 278 

Poznámka: ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 

 

46. Staré Smrkovice 

Lokalita (upřesnění): poloha Kouty 

Lokalizace: pole J. Johna 

Rok nálezu: před rokem 1940 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: lužická kultura 

Uložení: neznámé 

Jiná období: středověk (poklad stříbrných mincí) 

Literatura a prameny: Bošek 1940, 167; Excerpta 

 

47. Velešice 

Lokalita (upřesnění): u vsi 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: 1923 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: meliorace 

Datace: slezskoplatěnická kultura 

Uložení: M Nový Bydžov (č. inv. a č. přír. nezjištěna) 

Literatura a prameny: Excerpta 

Poznámka: ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 
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48. Velešice 

Lokalita (upřesnění): náves – východně od kostela až k okraji zástavby 

Lokalizace: a) neznáma, b) před č. p. 4, východní okraj parc. č. 146/1, parc. č. 45/1 a 152/2 

Rok nálezu: a) 8. 11. 1994, b) 2004 

Druh naleziště: a), b) neurčeno 

Popis nálezu: a) 25 ks atypických keramických zlomků, b) atypické keramické zlomky, schránky lastur velevruba 

tupého (Unio crassus) 

Okolnosti nálezu: a) sběr na orané ploše asi 200x25 m, b) orientační zjištění E. Ulrychové (RMaG), v šachtě 

pro vodovodní přípojku 80 cm mocná kulturní vrstva s nálezy 

Datace: a), b) slezská kultura (podle V. Vokolka SzPt I-II) 

Jiná období: platěnická kultura (dvorec), doba římská, raný středověk, novověk 

Uložení: a) RMaG (č. inv. A 86/94; 117/94), b) RMaG (č. inv. A 9275-9280, 9299-9315, 9355, 9447; č. přír. 

314/05, 319/05, 326/05) 

Literatura a prameny: a) Archiv ARÚ Praha č. j. 606/95; Ulrychová 1995, 14-20; Ulrychová 1997, 310, b) 

Archiv ARÚ Praha č. j. 9138/2004; Archiv ARÚ Praha č. j. 9139/2004; Archiv ARÚ Praha č. j. 9140/2004; Archiv 

ARÚ Praha č. j. 9141/2004; Archiv ARÚ Praha č. j. 9142/2004 

 

49. Velešice 

Lokalita (upřesnění): pole u lesa 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před rokem 1999  

Druh naleziště: pohřebiště? 

Popis nálezu: žárový hrob, keramická nádoba 

Okolnosti nálezu: neznámé 

Datace: lužická kultura (L IIb) 

Jiná období: doba halštatská 

Uložení: M Nový Bydžov (č. inv. 3429) 

Literatura a prameny: Vokolek 1999b, 166-167; Čtverák – Ulrychová 2001, 388; Vokolek 2003, 339; Ulrychová 

2005a, 279 

Poznámka: poblíž nalezen žárový hrob III. fáze slezskoplatěnické kultury podle V. Vokolka 

Vyobrazení: tab. 12:1, 24:1 

 

50. Volanice 

Lokalita (upřesnění): poloha Hodislav (Na hradě) 

Lokalizace: areál zámku a hospodářského dvora 

Rok nálezu: před rokem 1904 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: a) keramika; b) okřín 

Okolnosti nálezu: a) neznámý výkop; b) neznámé, do RMaG daroval učitel Frýba 

Datace: a) mladší doba bronzová; b) lužická kultura (L II-III)  
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Uložení: a) M Nový Bydžov (č. inv. a č. přír. nezjištěno) – 1996 odpis, v té době již ztraceno, b) RMaG (č. inv. A 

1153; č. přír. 574/88) - ztraceno 

Literatura a prameny: Píč 1904/05, 350; Sklenář 1992, 271; Čtverák – Ulrychová 2001, 389; Vokolek 2003, 344; 

Ulrychová 2005a, 280 

 

51. Volanice 

Lokalita (upřesnění): poloha Bažantnice 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: před 12. 12. 1868 

Druh naleziště: pohřebiště? 

Popis nálezu: mohyly - žárové hroby 

Okolnosti nálezu: výkopy Gabriely Urfusové 

Datace: lužická kultura  

Uložení: neznámé 

Literatura a prameny: Čtverák – Ulrychová 2001, 389; Ulrychová 2005a, 280; Sklenář 2011, 356 

 

52. Vysoké Veselí 

Lokalita (upřesnění): les 

Lokalizace: neznáma 

Rok nálezu: 1923 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika – okřín 

Okolnosti nálezu: výzkum M Nový Bydžov, mohylník (prokopáno 5 mohyl) 

Datace: lužická kultura 

Uložení: M Nový Bydžov (č. inv. a č. přír. nezjištěna) 

Literatura a prameny: Vokolek 2003, 348 

Poznámka: dáváno do souvislosti s mohylníkem u Velešic 

 

53. Vysoké Veselí 

Lokalita (upřesnění): Paloukové 

Lokalizace: přibližně střed parc. č. 425/6 u polní cesty na Kákovice 

Rok nálezu: 19. 7. 2008 

Druh naleziště: neurčeno 

Popis nálezu: keramika 

Okolnosti nálezu: náhodný nález při odbočení z polní cesty (neznámý nálezce) 

Datace: slezskoplatěnická kultura  

Jiná období: raný středověk, novověk 

Uložení: RMaG (č. inv. A 13469–13471; č. přír. 1411/2008) 

Literatura a prameny: Archiv ARÚ Praha č. j. 730/2008; Ulrychová 2012, 135 

Poznámka: ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt 
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54. Žeretice 

Lokalita (upřesnění): poloha V roklinách 

Lokalizace: severozápadní okraj k. ú. Žeretice, pole v okolí silnice Žeretice – Slatiny 

Rok nálezu: 1899 

Druh naleziště: depot bronzových předmětů 

Popis nálezu: keramická nádoba se 34 (původně 48) bronzovými náramky kruhového a oválného průřezu a dvěma 

bronzovými sekerami s laloky a silně vykrojeným týlem 

Okolnosti nálezu: v listopadu 1896 vykopal z hloubky 0,5 m kovář Odvárko a v roce 1899 předal do RMaG p. 

Hejzlar 

Datace: horizont depotů Kosmonosy (Ha A1-2) 

Uložení: RMaG (č. inv. A 269–306, č. přír. 308, 309/88) – A 269 a 270 odpis v roce 1987 (již dříve ztraceno) 

Literatura a prameny: Štětina 1896/97, 469-470; Archiv ARÚ Praha č. j. 2770/70; Čtverák – Ulrychová 2001, 

389; Ulrychová 2005a, 281; Kytlicová 2007, 318, Taf, 169 C, 170 A 

Poznámka: č. inv A 271–306 vystaveno v expozici RMaG 

Vyobrazení: Kytlicová 2007, Taf. 169 C, 170 A 

 

55. Žeretice 

Lokalita (upřesnění): pískovna p. Ondráčka (Na Panském) 

Lokalizace: SV okraj vsi 

Rok nálezu: a) 1942; b) před rokem 2003 

Druh naleziště: pohřebiště? 

Popis nálezu: a) zlomky keramických nádob; b) keramika – okřín 

Okolnosti nálezu: neupřesněny 

Datace: a) slezskoplatěnická kultura; b) lužická kultura (L IIa)  

Uložení: a) RMaG (č. inv. a č. přír. nezjištěna); b) RMaG (č. inv. A 952, č. přír. 535/88) 

Literatura a prameny: Vokolek 2003, 349 

Vyobrazení: Vokolek 2003, tab. 382:17 

Poznámka: ve zdroji určeno jako slezskoplatěnická kultura, nerevidováno, jestli jde o Sz nebo Pt
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3.2 Chronologie lokalit 

Na Ostroměřsku bylo doposud identifikováno 55 lokalit z mladší a pozdní doby bronzové 

(obr. 2, 3, 20): šest depotů bronzových předmětů (lok. č. 1-3, 15, 31, 54), 11 pohřebních lokalit 

(pohřebišť či jednotlivých hrobů; lok. č. 5, 7-10, 21, 25, 32, 49, 51, 55), sedm sídlišť (lok. č. 4, 

6, 11, 17, 37, 40, 41) a 31 lokalit neurčeného druhu (lok. č. 12-14, 16, 18-20, 22-24, 26-30, 33-

36, 38, 39, 42-48, 50, 52, 53; obr. 3). 

Lokality se vyskytují v SV, J, JZ až Z části vymezeného území, tzn. v nejbližším okolí 

toků Javorky a Cidliny (obr. 2). V centrální části nebyly zatím z mladší a pozdní doby bronzové 

registrovány žádné nálezy. Mohlo by to být vysvětleno tím, že jde o krajinu s větší aktivitou 

zemědělskou, než stavební. Chybí zde také systematicky prováděné povrchové sběry na orané 

ploše, proto nám některá sídliště a pohřebiště v této oblasti mohla uniknout. 

Rámcově do mladší doby bronzové byla datována dvě naleziště neurčeného druhu (lok. 

č. 9, 50; obr. 4), protože některé nálezy byly ztraceny anebo jde o drobné zlomky, které nelze 

přesněji zařadit. 14 lokalit (lok. č. 6, 8-10, 14, 19, 24, 25, 27, 28, 33, 36, 41, 44) je přiřazeno 

období popelnicových polí obecně: jde o tři pohřebiště/hroby, dvě sídliště a devět nalezišť 

neurčeného druhu. Rámcově lužické kultuře náleží 17 lokalit (lok. č. 5, 7-9, 11-13, 21-23, 29, 

39, 40, 42, 46, 51, 52): pět pohřebišť/hrobů, dvě sídliště a 11 lokalit neurčeného druhu. Osm 

lužických nalezišť je datováno přesněji do Vokolkových stupňů a fází (lok. č. 4, 32, 34, 37, 38, 

49, 50, 55): dvě sídliště, dvě pohřebiště a tři naleziště neurčeného druhu. Nalezišť zařazených 

jako slezskoplatěnická2 je sedm (lok. č. 8, 17, 30, 35, 39, 45, 47): jedno sídliště, jedno 

pohřebiště/hroby a pět lokalit neurčeného druhu. 13 lokalit náleží slezské kultuře (podle 

V. Vokolka SzPt I a II; lok. č. 5, 6, 16, 18, 20, 23, 26, 32, 34, 37, 43, 48, 53): dvě sídliště, dvě 

pohřebiště a devět nalezišť neurčeného druhu. 

Vyskytují se zde tedy lokality od mladší fáze staršího stupně lužické kultury (L Ib) 

až dokonce slezské kultury (podle V. Vokolka SzPt II; obr. 5). 

3.2.1 Lužická kultura 

Lokality lužické kultury (obr. 6) se vyskytovaly v okolí Ostroměře a v J až Z části 

vymezeného území. Identifikováno jich zde bylo 27 (obr. 21), z toho dva depoty bronzových 

předmětů (lok. č. 1, 55), čtyři sídliště (lok. č. 4, 11, 37, 40), osm hrobů/pohřebišť (lok. č. 5, 7, 

8, 21, 32, 49, 51, 55) a 13 nalezišť neurčeného druhu (lok. č. 9, 12, 13, 22, 23, 29, 34, 38, 39, 

 
2 Jde o lokality, které byly takto původně datovány a jedině podrobná revize movitých nálezů by mohla vést 

k upřesnění, zda jde o pozdní dobu bronzovou či starší dobu železnou. 
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42, 46, 50, 52). Dvě sídliště, v Holovousích (lok. č. 4) a Sobčicích (lok. č. 37), byla přiřazena 

Vokolkovým stupňům a fázím, sídliště v Chomutičkách (lok. č. 11) a Sobčicích (lok. č. 40) 

nebylo možné přesněji zařadit pro nedostatek chronologicky citlivých nálezů. Pouze tři 

pohřebiště (Ostroměř, Velešice, Žeretice, lok. č. 32, 49, 55) poskytla podrobněji datované 

nálezy. Zbylých pět (lok. č. 5, 7, 8, 21, 51) obsahovalo nálezy rámcově lužické anebo – jako 

např. mohyly v Lískovicích (lok. č. 21) – nebyly zkoumány destruktivně a proto je nelze 

přesněji zařadit. Z nalezišť neurčeného druhu byla dvě (Sobčice, Volanice, lok. č. 39, 50) 

datována přesněji do Vokolkových stupňů a fází, zbylých deset jen rámcově do lužické kultury. 

První doklady osídlení Ostroměřska v lužické kultuře spadají do fáze L Ib. Do této fáze 

náleží pouze sídliště odkryté v Nádvorníkově pískovně v Sobčicích (lok. č. 37; obr. 8). Více 

lokalit se objevuje ve starší fázi středního stupně lužické kultury (L IIa; obr. 9, 10). Ve vývoji 

pokračuje sídliště v Sobčicích a nově vznikají sídliště v Holovousích (lok. č. 4) a pohřebiště 

v Ostroměři (lok. č. 32). Sídlištní nálezy byly objeveny také na Z straně regionu, ve Volanicích 

(lok. č. 50). Vrcholu dosáhlo osídlení v mladší fázi středního stupně lužické kultury (L IIb; obr. 

11). Do této fáze přetrvávají všechna sídliště i pohřebiště z L IIa, i nálezy zlomků keramických 

nádob z Volanic (lok. č. 50) spadají do L IIb. Žárový hrob se zlomky nádob z Velešic (lok. č. 

49) byl datován také do L IIb. Džbánek zařazený do této fáze pochází z Janouchovy pískovny 

v Sobčicích (lok. č. 38). Ve starší fázi mladšího stupně lužické kultury (L IIIa; obr. 12) končí 

osídlení v Holovousích (lok. č. 4), ale stále přetrvává v Sobčicích (lok. č. 37). Nadále se 

pohřbívalo na ostroměřském pohřebišti (lok. č. 32). Ze dvou nalezišť neurčeného druhu, 

z Podhorního Újezdu a Vojic (lok. č. 34) a z Volanic (lok. č. 50) pochází několik zlomků 

keramických nádob. 

Pro mladší dobu bronzovou je typická výroba a deponování velkého množství 

bronzových artefaktů (Vokolek 1993, 52). Dokladem toho jsou i dva depoty z našeho regionu 

(lok. č. 1, 55; obr. 17). 

Jak je zřejmé z obr. 3 a 17, sídlištní nálezy a pohřebiště/hroby byly rozmístěny v nižších 

polohách. Většina depotů ze sledovaného území, především z pozdní doby bronzové, ale i jeden 

z mladší doby bronzové (lok. č. 1), byly naopak nalezeny na hřbetech Mlázovického 

a Hořického chlumu, tedy v SV části regionu, na k. ú. Holovousy v Podkrkonoší. Jen jeden je 

z k. ú. Žeretice (lok. č. 55) při Z hranici území. Depot z Holovous (lok. č. 1) byl od nejbližšího 

ostroměřského pohřebiště vzdálen 3,5 km. Depot ze Žeretic měl vzdálenost 1,8 km k pohřebišti 

v Žereticích (lok. č. 55) a 1,4 km k pohřebišti ve Volanicích (lok č. 51). Oba depoty byly 
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zařazeny do horizontu Kosmonosy (Ha A1-2). V obou případech jde o náramky a v Žereticích 

byly ještě navíc dvě sekery.  

3.2.2 Slezská kultura 

Lokality slezské kultury (obr. 7) jsou rozmístěny v S části vymezeného území (kopírují 

Mlázovický chlum), dále v J a Z části. Identifikováno jich zde bylo 18 (obr. 22), z toho čtyři 

depoty bronzových předmětů (lok. č. 2, 3, 15, 31), dvě sídliště (lok. č. 6, 37), tři pohřebiště (lok. 

č. 5, 8, 32) a devět nalezišť neurčeného druhu (lok. č. 16, 18, 20, 23, 26, 34, 43, 48, 53). Všechna 

naleziště bylo možno zařadit do Vokolkových stupňů a fází. Dalších osm lokalit (lok. č. 8, 17, 

30, 35, 39, 45, 47, 55) je rámcově slezskoplatěnických. 

Lokalit dokládajících aktivity slezské kultury známe tedy na Ostroměřsku o polovinu 

méně než lužických. V J a Z části naleziště kopírují lužické osídlení, v S části se posunula více 

ke Konecchlumí, tzn. Z směrem po Mlázovickém chlumu.  

Na počátku slezské kultury (podle V. Vokolka SzPt Ia-Ib (obr. 13, 14, 15) stále existuje 

sídliště v Nádvorníkově pískovně v Sobčicích (lok. č. 37) a stále se pohřbívá na pohřebišti 

v Ostroměři (lok. č. 32). Nové slezské sídliště bylo objeveno na Hradišťku (lok. č. 6). Do této 

kultury bylo zařazeno i devět nalezišť neurčeného druhu (lok. č. 16, 18, 20, 23, 26, 34, 43, 48, 

53). V mladší fázi slezské kultury (podle V. Vokolka SzPt II (obr. 16) jsou osídleny všechny 

lokality stupně SzPt I, které také tímto stupněm zanikají. Jen na Hradišťku a ve Velešicích (lok. 

č. 48) osídlení pokračuje až do platěnického období (podle V. Vokolka SzPt III).  

Z pozdní doby bronzové jsou na sledovaném území známy čtyři depoty bronzových 

předmětů (obr. 17). Tři pocházejí z Mlázovického a Hořického chlumu (lok. č. 2, 3, 31) a jeden 

z J části regionu (lok. č. 15). Na k. ú. Holovousy v Podkrkonoší, v okolí vsi Chloumků, byly 

evidovány hned dva depoty horizontu Bošín-Chvojenec (Ha B1). Jeden (lok. č. 3) sestával 

pouze ze čtyř náramků a druhý (lok. č. 2; tab. 1, 2) z šesti srpů, 12 náramků, jednoho hrotu 

sekery a několika rozlámaných kroužků. Třetí depot téhož horizontu pochází ze sousedního 

k. ú. Ostroměř (lok. č. 31). Jde o soubor dvou (původně pěti) náramků. Čtvrtý depot, z k. ú. 

Chotělice (lok. č. 15) horizontu Lžovice-Slezské Předměstí (Ha B3), byl jako jediný objeven 

detektorem kovů. Skládal se ze dvou nožů „nákolního typu“, pěti litých uzavřených kruhů, 

sekerky s týlními laloky a ouškem, sekerky s tulejí a ouškem, průvlečky se třemi kroužky, 

zlomku antropomorfního závěsku, kroužku s polokulovitým nálitkem, slitku suroviny, dvou 

zlomků blíže neurčitelných předmětů a deformované objímky s hroty (kování náboje kola 

dřevěného vozu; Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 119).  
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3.2.3 Platěnická kultura 

Lokality platěnické kultury většinou navazovaly na slezské osídlení, ale dokladů sídelní 

aktivity je mnohem méně. Osídlení se pravděpodobně posunulo mimo předmětné území. Byly 

osidlovány vyšší polohy a pozdější raně středověká hradiště (lok. č. 6). V tomto období 

se na ostroměřském pohřebišti již pravděpodobně nepohřbívalo, žádné platěnické hroby zde 

nebyly nalezeny. Ty se soustředily v J části sledovaného území (Hradíšťko, Velešice, 

Lískovice). Počet dosud známých pohřebišť (3) je relativně úměrný počtu sídlišť (2). Nekropole 

v J části regionu byly vždy v blízkosti soudobého sídliště, ze S části území prozatím nemáme 

doklady pohřebišť. 

3.3 Závěrečná diskuse – Postavení ostroměřského pohřebiště v kontextu osídlení 

Ostroměřské pohřebiště se nachází v SV části pracovně vymezeného regionu Ostroměřska 

(lok. č. 32; obr. 18) na Havránkově kopci, S od Oborského vrchu. Objeveno bylo v roce 1962 

p. Johnem ze Sobčic při orbě a v letech 1963-1964 zde proběhl ZAV pod vedením V. Vokolka, 

J. Rataje a S. Vencla (ARÚ Praha a MVČ; Vokolek 1999a, 9). Pohřebiště nebylo prozkoumáno 

celé, bylo odkryto 13 lužických a 90 slezských žárových hrobů (Vokolek 1999a, 9, 11, 47). 

Kromě hrobů bylo objeveno jedno slezské žároviště (Vokolek 1999a, 17). Většina mělkých 

hrobů byla porušena nebo zcela zničena hlubokou orbou provedenou v roce 1962 (Vokolek 

1999a, 9). Podle V. Vokolka jde o 1/3 celé nekropole, která mohla čítat 300-350 hrobů (Vokolek 

1999a, 11). Hranice pohřebiště byla zachycena na J a Z straně, částečně i na V straně, SZ 

hranice nebyla zachycena ani při průkopu plynovodu v roce 1976 (Vokolek 1999a, 9, 11). 

Nekropole existovala od konce B D až po Ha B3, tedy od Vokolkovy starší fáze středního 

stupně lužické kultury až do počátku 2. stupně slezskoplatěnické kultury, kdy se zde 

pravděpodobně přestalo pohřbívat (L IIa – SzPt II; Vokolek 1999a, 47). Rozsah lužické fáze 

pohřbívání nelze určit, hroby byly ve vzájemných větších vzdálenostech (3-4 m, výjimečně 1-

1,5 m) než slezské hroby (1-1,5 m, výjimečně 2-2,5 m) a patrně pokračovaly mimo 

prozkoumanou plochu (Vokolek 1999, 11). Lužické hroby byly většinou narušeny slezskými 

(Vokolek 1999a, 11). 

Do fáze L IIa byly datovány dva hroby, mladší fázi středního stupně lužické kultury (L IIb) 

bylo přiřazeno nejvíce,  a to šest hrobů. Jeden byl přisouzen fázi L IIa/IIb (Vokolek 1999a, 35), 

další byl spolehlivě datován do mladší fáze mladšího stupně lužické kultury, u zbylých čtyř je 

sporné, zda pocházejí ze stupně L II nebo již L III (Vokolek 1999a, 35). Některé hroby nebylo 

možné podrobněji zařadit do fází, protože byly do značné míry porušeny orbou (Vokolek 1999a, 

35). 
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Do Vokolkova stupně SzPt Ia bylo zařazeno 52 hrobových celků (Vokolek 1999a, 35). 

Do SzPt Ib V. Vokolek zahrnul 11 hrobů (Vokolek 1999a, 35). Do stupně SzPt II byly 

spolehlivě datovány čtyři hroby (Vokolek 1999a, 36). Zbylých 23 hrobů nebylo možné 

z důvodu jejich porušení orbou přesněji datovat (Vokolek 1999a, 35). 

Kromě tohoto pohřebiště bylo ve studovaném regionu identifikováno dalších deset lokalit 

pohřebního charakteru (lok. č. 5, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 49, 51, 55; obr. 18). Datace jednotlivých 

lokalit je převzata z literatury nebo dokumentace ke sbírkám, nálezy nelze přesněji datovat, 

proto jsou některé lokality zařazeny jen rámcově. Dvě náleží jen rámcově do období 

popelnicových polí (Hrobičany, Loučná Hora, lok. č. 10, 25), čtyři jsou zařazeny obecně 

do lužická (Hradíšťko, Lískovice u Ostroměře, Volanice, lok. č. 7, 21, 51), další bylo zařazeno 

do starší fáze středního stupně lužické kultury (Velešice, lok. č. 49), ze dvou pocházejí nálezy 

lužické i slezské kultury (Hradíšťko – lok. č. 5 a Žeretice – lok. č. 55). Na Hradíšťku (lok. č. 8) 

jsou registrovány nálezy obecně popelnicových polí, lužické a slezskoplatěnické kultury. 

Z téhož k. ú. (lok. č. 9) pocházejí zlomky keramických nádob z období popelnicových polí 

a rámcově lužické. Pohřebiště na Hradíšťku (lok. č. 5) pokračuje do následující platěnické 

kultury. 

Všechny pohřební aktivity, kromě lískovických mohyl na východě (lok. č. 21) 4,8 km 

od Ostroměře, byly identifikovány v J, JZ a Z části regionu cca 7-10 km od ostroměřského 

pohřebiště, jak je zřejmé i na obr. 18.  

J. L. Píč vykopal před rokem 1905 na Hradíšťku (lok. č. 5) při těžbě písku a stavbě silnice 

několik žárových hrobů ze slezské (podle V. Vokolka SzPtII) a platěnické kultury, z nichž 

některé daroval NM Praha, ale dnes o nich nic nevíme (Vokolek 1999b, 62).  Před rokem 1939 

bylo na témže místě nalezeno několik zlomků jen obecně zařazených do lužické kultury. Mohlo 

zde být velké pohřebiště čítající několik desítek až stovek hrobů, ale bohužel o nich také není 

nic známo. Na témže k. ú., 350 m S směrem od tohoto pohřebiště (lok. č. 7), bylo v roce 1990 

za neznámých okolností nalezeno několik zlomků lužických keramických nádob a zlomky 

bronzových blíže neurčených předmětů. Z Hradíšťka známe ještě další, pravděpodobně 

hrobové nálezy. V jednom případě (lok. č. 8) jde o osm keramických nádob, jednu nádoba 

se spálenými kostmi, zlomek páskového ucha a bronzovou blíže neurčenou jehlici. Nádoba 

s kostmi a zlomek páskového ucha z koflíku byly datovány obecně do období popelnicových 

polí, šest nádob obecně do slezskoplatěnické kultury, u nichž nevíme, jestli jsou z jednoho 

nebo několika hrobů, a jedna keramická nádoba s bronzovou jehlicí byla zařazená obecně 

do lužické kultury. Po revizi slezskoplatěnických nálezů, zda jde o slezskou nebo platěnickou 
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kulturu, by bylo možné uvažovat o větším kontinuálním pohřebišti. Dalšími pravděpodobně 

hrobovými nálezy z Hradišťka (lok. č. 9), u nichž je neznámá přesnější lokalizace, jsou tři 

keramické nádoby a bronzová jehlice typu Moravičany. Dvě nádoby byly přiřazeny obecně 

lužické kultuře a třetí nádoba obecně období popelnicových polí, jehlice pak patří starší fázi 

středního stupně lužické kultury (L IIa). Pokud by nálezy pocházely z okolí předchozích 

nalezišť, dalo by se uvažovat, že jde o část většího pohřebiště. Z pole v Hrobičanech (lok. č. 

10) pocházejí zlomky nádob (uren) z období popelnicových polí. Jde o informaci z obecní 

kroniky Hrobičan (Ulrychová 2005a, 270), dnes o nádobách nic nevíme. Více hrobů pochází 

z k. ú. Lískovice u Ostroměře (lok. č. 21), kde bylo v terénu identifikováno 23 mohyl a v jejich 

okolí nalezena rekonstruovatelná keramická nádoba a hrot bronzového kopí. Lokalita byla 

datována obecně do lužické kultury. Podle předpokladu, že pod jednou mohylou bylo pohřbeno 

dva a více jedinců, tedy jedna rodina (Rataj – Vokolek 1964, 26), by zde mohlo být minimálně 

46 hrobů. Mohli bychom uvažovat o pohřbech více rodin v krátkém časovém intervalu 

nebo naopak několika málo rodin během delší doby. Před rokem 1940 bylo v Loučné Hoře (lok. 

č. 25) nalezeno několik žárových hrobů z období popelnicových polí, o kterých dnes již nic 

nevíme. Nejvíce hrobů poskytlo pohřebiště v Ostroměři (lok. č. 32), celkem 103 z obou období 

(13 lužických a 90 slezských), tedy 1/3 z odhadovaných 300-350 hrobů. Ve Velešicích (lok. č. 

49) bylo na přesněji nespecifikovaném poli u lesa za neznámých okolností objeveno několik 

žárových hrobů, kde v jednom z nich byla celá keramická nádoba datována do mladší fáze 

středního stupně lužické kultury (L IIb). Z téhož místa pocházejí také nálezy ze starší doby 

železné. Vzhledem k nálezům z lužické a platěnické kultury by se dalo uvažovat o větším 

pohřebišti, které mohlo být srovnatelné s ostroměřským, ale pro tento předpoklad nám chybí 

nálezy. Na k. ú. Volanice (lok. č. 51) vykopala Gabriela Urfusová několik mohyl se žárovými 

hroby, které byly datovány do obecně lužické kultury. Poslední pohřební aktivity 

na studovaném území jsou známé z k. ú. Žeretice (lok. č. 55), kde byly za neznámých okolností 

nalezeny zlomky keramických nádob a okřín. Ten byl datován do fáze L IIb a zbylé zlomky 

nádob obecně do slezskoplatěnické kultury. Mohlo jít v rámci každé kultury jen o několik málo 

hrobů anebo zde mohlo být několik desítek dalších hrobů, které nebyly zatím objeveny nebo 

se nedochovaly. 

Na první pohled je evidentní, že z delšího lužického období, které je na Ostroměřsku 

zastoupeno větším počtem nalezišť, pochází méně pohřebních lokalit. Oproti tomu z kratšího 

slezského období je evidován téměř poloviční počet lokalit, ale více hrobů, přitom by počty 

hrobů měly být naopak. 
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Nalezišť neurčeného druhu je celkem 31, tedy 56,36 % z celkového počtu 55. Většinou jde 

o povrchové sběry. Převážná většina (20 lokalit) je situována v J části území, zbylých 11 

v S části, v okolí Sobčic a Konecchlumí. Není vyloučeno, že jde o sídliště nebo hroby 

zachycené jen malým množstvím drobných keramických zlomků. V J části je nedostatek 

identifikovaných sídlišť, což napovídá, že některá naleziště z této kategorie by sídlišti mohla 

být. 

Největší odkrytý a prozkoumaný pohřební areál je bezesporu v Ostroměři (lok. č. 32). Dalo 

by se tedy říct, že se zde nevyskytuje lokalita, která by se počtem hrobů rovnala ostroměřské 

nekropoli. Musíme však brát v úvahu, že ani jedno z výše jmenovaných 11 nalezišť nebylo 

prozkoumáno celé, a např. na Hradíšťku (lok. č. 5) by pravděpodobně mohlo být více hrobů 

nebo dokonce pohřebiště srovnatelné s ostroměřským s kontinuitou od lužické po platěnickou 

kulturu. V Lískovicích (lok. č. 21), kde bylo zjištěno 23 mohyl datovaných obecně do lužické 

kultury, by mohlo také jít o větší pohřebiště. Podle nálezů lužických a platěnických hrobů 

Velešicích (lok. č. 49) by se také dalo uvažovat o větším pohřebním areálu. Stejně 

tak v Žereticích (lok. č. 55), odkud jsou známy nálezy datované do fáze L IIb a obecně 

slezskoplatěnické kultury. 

Soudobé sídliště k ostroměřskému pohřebišti (lok. č. 32) leží v okruhu ve vzdálenosti cca 

600 m v Sobčicích (lok. č. 37; obr. 18-19). Za soudobá by se dala považovat i sídliště 

v Chomutičkách (lok. č. 11, cca 3 km od Ostroměře) a v Sobčicích (lok. č. 40, cca 1 km 

od Ostroměře), která byla datována obecně do lužické kultury. Za centrální pohřebiště těchto 

sídlišť by se dalo považovat ostroměřské pohřebiště (lok. č. 32). K němu by mohlo patřit 

i soudobé sídliště v Holovousích (lok. č. 32), vzdálené 3,7 km, což neodpovídá obecnému 

předpokladu, že pohřebiště byla od sídlišť vzdálena nejvýše několik set metrů (Vokolek 1993, 

49). Ovšem pohřebiště v Ostroměři zaujímá dominantní polohu v krajině, odkud bylo vidět 

na okolní výše uvedená sídliště a naopak. U ostatních pohřebišť (lok. č. 5, 21, 49, 55), u kterých 

by se dalo uvažovat, že byla větší, ne-li srovnatelná s ostroměřským, nebylo nalezeno soudobé 

sídliště. V jejich okolí byla objevena naleziště neurčeného druhu, u kterých je jen jednou 

z možností, že jde o sídliště, protože ve většině případech jde o nálezy z povrchových sběrů. 

Sídliště ovšem nemusela být zatím objevena nebo se nedochovala. Podle jejich vzdálenosti 

(od 4,7 do 8,2 km) od Ostroměře je velice nepravděpodobné, že by šlo jen o ojedinělé pohřby 

a centrálním by byla Ostroměř.
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4 Sídliště lužické kultury na k. ú. Holovousy v Podkrkonoší 

4.1 Lokalizace, okolnosti, cíle a metoda výzkumu 

V roce 2013 proběhl poměrně rozsáhlý záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) 

vyvolaný výstavbou komplexu budov a zpevněných ploch Výzkumného a šlechtitelského 

ústavu ovocnářského Holovousy. Holovousy leží ve východní části okresu Jičín – na Hořicku 

– v Královéhradeckém kraji. Vlastní zkoumanou plochu nalezneme východně od budovy 

zámku čp. 1, ve východním sousedství bývalé zámecké zahrady, na pozemku parc. č. 7/2 (obr. 

23-24; Novák 2014, 4). 

Lokalitu přirozeně ohraničuje na severu údolíčko pravostranného bezejmenného přítoku 

Bašnického potoka, na východě soutok uvedených vodotečí a k jihu, posléze jihozápadu, 

směřující Bašnický potok. Na západě teče dnes zatrubněný další pravostranný přítok 

Bašnického potoka, jehož existenci připomínají vodní nádrže v zemědělském areálu severně 

od zámku a na návsi v Holovousích. Tato vodoteč vymodelovala mělké údolíčko a byla 

původně osou vesnice. Soutok je na základní mapě 1 : 10 000 vyznačen cca 1 km jižně 

od předmětné lokality. Lokalita je situována na jižním svahu o sklonu 2° až 4° (Analýza 

výškopisu), v severní části někdy až 6°. Rozmezí nadmořských výšek činí 312 až 319 m. 

ZAV provedlo v předstihu před vlastní stavbou v termínu od 11. 6. do 19. 7. 2013 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně pod vedením Radka Nováka. Před plošnými skrývkami 

byly strojně vyhloubeny tři zjišťovací sondy (obr. 25), které odhalily přítomnost 

archeologických situací. Dvě sondy dosahovaly délky cca 60 m a jedna cca 80 m, šířky 60-65 

cm a hloubky až 90 cm na úroveň geologického podloží. Byly zachyceny ojedinělé zahloubené 

objekty kultury s lineární keramikou a lužické kultury; do mladší doby bronzové, resp. 

do horizontu depotů Kosmonosy (Ha A1-2) byl datován i bronzový náramek, který byl 

(bez použití detektoru kovů) objeven ve svrchní recentní navážce zjišťovací sondy č. 2 (viz kap. 

4.3.4; tab. 73, 83; Novák 2014, 4-6). 

Plošná skrývka 40-60 cm ornice (výjimečně až 90 cm), případně navážky, v celém areálu 

stavby probíhala po etapách a byla provedena bagrem s hladkou lžící až na geologické podloží. 

Skrývky byly řízeny a kontrolovány zkušenými pracovníky, kteří označovali archeologické 

a potenciálně archeologické objekty kolíkem a zákresem do situačního plánu lokality. 

Následovalo ruční začištění plochy staveniště škrabkou a rozměření jednotlivých objektů 

na sektory. Průběžně byla prováděna fotografická dokumentace objektů před preparací. 

Pro potřeby dokumentace stratigrafie výplní byly vybrané objekty rozděleny na čtyři nebo více 
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sektorů. Preparace výplní se prováděla po přirozených vrstvách, pokud je bylo možné rozlišit. 

Fotodokumentace probíhala průběžně i na závěr po exkavaci jednotlivých objektů. Průběžně 

bylo také prováděno geodetické zaměřování, včetně připojení naměřených hodnot do systému 

JTSK a standardní kresebná dokumentace (Novák 2014, 6, 8). 

4.2 Nemovité nálezy 

Celkem bylo identifikováno 325 zahloubených objektů, z toho však u 71 šlo o recentní 

melioraci, bioturbaci nebo jiný recentní zásah do podloží. Ostatní antropogenní objekty patřily 

neolitu a mladší době bronzové (obr. 26). Neolitické kultuře s lineární keramikou náleželo 19 

objektů, zatímco mladší době bronzové, kulturnímu okruhu lužických popelnicových polí bylo 

spolehlivě přiřazeno 26 objektů, a dalších 166 objektů bylo přiřazeno lužickým popelnicovým 

polím na základě shodné nebo podobné výplně objektů a dle kontextu naleziště. Výplň těchto 

objektů tvořila světle hnědá až bělavá zemina, typická pro objekty lužických popelnicových 

polí (srov. Beková – Bláhová-Sklenářová, 2016, 23). Obj. č. 182, 201, 218, 219, 220 a 242 by 

také mohly náležet lužické kultuře, ale nedochovala se nebo nebyla pořízena dokumentace, lze 

tak nicméně usuzovat podle nálezů lužické keramiky, které z nich nepocházejí. Některé 

ze zbylých 43 objektů, sloupových a kůlových jam, by také mohly náležet době bronzové, 

neobsahovaly však kromě uhlíků žádné movité nálezy. Z objektů doby bronzové nebo jí 

pravděpodobně náležejících, kterým se budeme nadále věnovat, bylo nejvíce, celkem 192 

objektů (obr. 26) klasifikováno jako nespecifické sídlištní jámy (kap. 4.2.2). Druhou 

nejpočetnější skupinu tvořily zásobní jámy v počtu 45 (kap. 4.2.3). Dále zde bylo devět pecí 

(kap. 4.2.4), 35 sloupových jam (kap. 4.2.5) a devět kůlových jamek (kap. 4.2.6 – tam viz 

rozlišovací kritérium). 

Z obr. 26 je patrné, že neolitické objekty se drží v severní části plochy, lužické ve stejné 

poloze a více po svahu směrem k jihu. Jejich výraznější koncentrace byla v severní až východní 

části, v jižní části jejich výskyt klesá. Lužické objekty obsahovaly nálezy jak neolitické, tak 

lužické. Lze to vysvětlit tím, že lužické objekty byly vhloubeny do neolitické kulturní vrstvy, 

dnes již neexistující, a z ní i z povrchu se artefakty dostávaly do lužických objektů při jejich 

zaplňování. Kromě keramiky obsahovaly výplně objektů mazanici, dřevěné uhlíky, 

mineralizované rostlinné makrozbytky, štípanou industrii, amorfní zlomky hornin a nečetné 

fragmenty zvířecích kostí.  
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4.2.1 Otázka transformačních procesů 

Menší a mělké objekty, které nezasahovaly do podloží nebo do něj zasahovaly jen několik 

cm, pravděpodobně zanikly během skrývky. Část také mohla zaniknout při možném pohybu 

svahovin nebo erozí, především ve střední části zkoumané plochy, kde se terén výrazněji 

svažuje směrem k jihu. Dále je třeba vzít v úvahu, že v době skrývky ornice znesnadňovalo 

identifikaci ostré sluneční světlo a sucho, přičemž tato situace převládala po celou dobu trvání 

výzkumu. I přesto, že dohled při skrývkách byl pečlivý, některé objekty nemusely být 

rozpoznány, protože přeschlá výplň v některých objektech mohla mít téměř stejnou barvu jako 

podloží. S největší pravděpodobností šlo o kombinaci všech těchto vlivů. Na druhou stranu však 

proti podstatnějším pohybům svahu svědčí dokonale zachovalé nebo jen mírně zdeformované 

kruhové půdorysy zásobních jam a dalších objektů. Deformovaný tvar J směrem, tedy 

po spádnici, měly pouze obj. č. 15, 17, 21, 58, 70, 82, 148, 195 a 316. Ve všech případech šlo 

o objekty klasifikované jako nespecifické sídlištní jámy. Byly situovány v S a J části odkryté 

plochy, jak je zřejmé z obr. 27. 

4.2.2 Nespecifické sídlištní jámy 

Objektů klasifikovaných jako nespecifické sídlištní jámy (obr. 28) bylo na zkoumané 

ploše identifikováno 131. Jde o objekty bez bližšího funkčního zařazení, půdorysu buď 

kruhového, nepravidelného nebo ve většině případů mírně oválného s nepravidelným až mírně 

konvexním (mísovitým) dnem (Novák 2014, 10). 

Objekty byly zkoumány většinou na dvě poloviny, méně pak na čtvrtiny. U většiny jam 

byla vypreparována jedna polovina, následně fotograficky a kresebně zdokumentován svislý 

řez (profil) a zbytek objektu byl vypreparován po stratigrafických jednotkách (vrstvách). 

Některé mělčí objekty byly zkoumány tzv. šuplíkovou metodou, podobně jako sloupové jámy 

(kap. 4.2.5; srov. Prostředník 2014, 259). 

Průměr jam spadá do intervalu 0,18-3,2 m. Nejčastěji se hodnoty pohybovaly od 0,24 

do 1,6 m. Krajní hodnoty byly zcela výjimečné. Dochovaná hloubka nespecifických sídlištních 

jam se pohybovala od 0,04 do 0,8 m. U většiny objektů hloubka dosahovala od 0,04 m do 0,44 

m. Objekty hlubší než 0,44 m se vyskytovaly zcela ojediněle. Celkem pět objektů nebylo 

nedopatřením kresebně dokumentováno, neznáme jejich tvar ani rozměry. 

Výplň lužických objektů tvořila prachová zemina odstínů hnědé a šedé barvy, na rozdíl 

od neolitických, jejichž výplň byla černá prachová zemina. 37 objektů obsahovalo malé 
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množství mazanice a uhlíky od 1 % do 10 %. Objekt č. 49 obsahoval při dně vrstvu neurčeného 

bílého materiálu.  

Celkem 29 objektů obsahovalo movité nálezy. Ve 22 byly objeveny fragmenty 

keramických nádob lužické kultury. Ve všech objektech byla konstatována přítomnost 

neolitických, výjimečně i středověkých a novověkých keramických fragmentů, které společně 

se zlomky broušené industrie, štípané industrie, železa a strusky byly interpretovány jako 

intruze. Do objektů se mohly dostat při jejich zániku (zasypáním či přirozeným zaplněním 

z povrchu zeminy) nebo bioturbací (norami drobných živočichů). Devět objektů (1, 8, 14, 26, 

94, 148, 231, 241 a 260) obsahovalo 218 fragmentů přepálené lužické keramiky. Objekt č. 269 

obsahoval ve svrchní vrstvě (SJ 164) dvě torza nádob lužické kultury (tab. 64, 74, 84; obr. 63-

64; viz. kap. 4.3.2). V obj. č. 241 bylo objeveno keramické závaží datovatelné do mladší doby 

bronzové (tab. 85). 

Z celkem 133 nespecifických sídlištních jam bylo 26 objektů v superpozicích: obj. č. 2 

a 9; obj. č. 22 a 23; obj. č. 39 a 49; obj. č. 70 a 125; obj. č. 116 a 118; obj. č. 134, 135 a 140; 

obj. č. 137 a 277; obj. č. 148 a 158; obj. č. 227, 230 a 231; obj. č. 246 a 247; obj. č. 281 a 282 

a obj. č. 311 a 312. U obj. č. 70, 77 a 228 bylo rozpoznáno až při preparaci, že jde o superpozice 

dvou objektů, a proto jsou označeny jen jedním číslem. Uvnitř obj. č. 56, 137 a 286 byly zjištěny 

sloupové jámy, které byly vkopány do výplně a dna sídlištní jámy, tj. do již zcela zaplněného 

objektu (tab. 35, 52, 66; obr. 59-60).  

Z celkového počtu 133 nespecifických sídlištních jam bylo lužické kultuře na základě 

přítomnosti lužické keramiky a specifické výplně objektů přiřazeno 12 objektů. Zbylých 121 

by pravděpodobně mohlo také náležet mladší době bronzové s ohledem na tvar, barvu výplně 

a polohu na nalezišti.  

Všechny nespecifické jámy byly rozmístěny víceméně rovnoměrně po celé zkoumané 

ploše, méně hustě ve střední části, což je možné vysvětlit důvody uvedenými v úvodu kap. 4.2. 

4.2.3 Zásobní jámy 

Objekty se svislými nebo méně často s podhloubenými stěnami, kruhového nebo jen 

mírně oválného půdorysu byly interpretovány jako zásobní jámy (obr. 29), které většinou podle 

obecně uznávaného výkladu sloužily ke skladování obilí (Bouzek – Koutecký 1964, 38). Celkem 

zde takovýchto objektů bylo objeveno 47. 

Zásobní jámy byly zkoumány na dva nebo čtyři sektory. Nejprve byla vypreparována 

jedna polovina nebo křížem protilehlé segmenty, následně fotograficky a kresebně 
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zdokumentován vzniklý svislý řez (profil) a zbytek objektu byl preparován po přirozených 

stratigrafických jednotkách (vrstvách). Průměr jam se pohyboval mezi 0,62-2 m, přičemž 

nejčastěji, celkem ve 36 případech, od 1 m do 1,6 m, krajních hodnot nabýval zcela výjimečně. 

Dochovaná hloubka jam byla v rozmezí 0,4 m a 1,54 m. Hloubka zásobních jam dosahující více 

než 1 m byla zcela ojedinělá. Nejčastější hodnoty byly v intervalu od 0,5 do 0,89 m. 

Podle Jana Bouzka a Drahomíra Kouteckého (Bouzek – Koutecký 1964, 38) lze zásobní 

jámy mladší doby bronzové na základě tvaru rozdělit do tří kategorií. V našem případě 

do kategorie zásobních jam kuželovitých patří 23,4 %, nejvíce, 48,9 % náleží do kategorie 

zásobních jam válcovitých a 27,7 % je pak zásobních jam mísovitého či kotlíkovitého tvaru 

s nálevkovitě rozevřenými stěnami. 

Výplně všech zásobních jam tvořila prachová zemina odstínů světle hnědé, šedé 

a oranžové barvy. Jen obj. č. 261 (tab. 62) obsahoval zhruba v polovině hloubky vrstvu (SJ 

749) přepálené mazanice. Celkem 39 objektů mělo ve výplni od 1 % do 10 % uhlíků. Větší 

vrstvičky uhlíků byly objeveny ve spodní části, tj. v hloubce 70–110 cm, obj. č. 318 (tab. 69). 

Vrstvy uhlíků při dně objektu byly zaznamenány v objektech č. 114, 141 (tab. 46, 52) a 142; 

může jít o stopy požáru, zbytky po vypalování stěn před použití jam jako jejich dezinfekce 

a zpevnění (Šichanová 2016, 10) nebo spíše o uložený odpad se žhavými uhlíky po ukončení 

primární funkce objektu (Trnka – Řezáč 2015, 23). V obj. č. 142 byla pod vrstvou uhlíků 

odkryta propálená vrstva podloží, je možné uvažovat o sekundárním využití jako pece (tab. 53). 

U dna a ve střední části (SJ 373) obj. č. 24 byly objeveny vrstvy uhlíků a v jeho svrchní části 

fragmenty keramické nádoby (tab. 31). SJ 373 kromě uhlíků obsahovala také přepálenou 

mazanici. Také v tomto případě je pravděpodobná změna funkce objektu na odpadní jámu. 

Po zaplnění objekty ztrácí svou poslední funkci (účel) v systému živé kultury a začíná proces 

archeologizace.  

Movité nálezy obsahovalo celkem 23 zásobních jam. Většinou šlo o fragmenty 

keramických nádob lužické kultury. Obj. č. 149 obsahoval dokonce tři torza keramických nádob 

lužické kultury (tab. 55, 73, 80; viz kap. 4.3.2). Část keramické nádoby byla objevena i v obj. 

č. 4 (tab. 26, 70, 76; viz kap. 4.3.2). Ostatní archeologické nálezy, tj. neolitická, ojediněle 

středověká keramika, zlomky kamenů, štípaná industrie a struska byly identifikovány 

ve svrchních vrstvách objektů. Obj. č. 4, 25, 93, 109, 113, 114, 115, 125, 127, 132, 239, 258, 

283, 285 a 318 obsahovaly 95 kusů fragmentů druhotně přepálené keramiky. V obj. č. 125 byla 

ve svrchní vrstvě (SJ 191) nalezena dvě rekonstruovatelná torza keramických nádob lužické 

kultury (tab. 38, 71, 79; viz kap. 4.3.2).  
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Několik zásobních jam bylo objeveno v superpozicích (obj. č. 79 s obj. č. 125; obj. č. 

134 s obj. č. 135 a obj. č. 140; obj. č. 281 s obj. č. 282). V případě obj. č. 318 (tab. 69) byla 

zaplněná zásobní (sekundárně odpadní) jáma porušena pravděpodobně sloupovou jámou. 

Pouze šest zásobních jam bylo možno spolehlivě přiřadit lužické kultuře, zbylých 41 

také pravděpodobně souvisí s lužickou fází sídliště vzhledem k jejich poloze na nalezišti, 

tvarům a především barvě výplně. Všechny tyto znaky byly shodné s šesti spolehlivě 

datovanými zásobními jámami.  

Zásobní jámy se drží v severní části plochy s výraznější koncentrací u východního 

okraje, kde bylo odkryto celkem 24 zásobních jam, tedy více než polovina z celkového počtu. 

V této části byly pouze tři sloupové jámy a několik nespecifických sídlištních jam. 

4.2.4 Pece 

Objektů interpretovaných jako pece (obr. 30), výrobních zařízení s využitím žáru, bylo 

na lokalitě objeveno devět. Šlo o objekty kruhového a oválného půdorysu s relativně rovným 

a plochým, u dvou objektů mírně konvexním, dnem v žárem propáleném podloží. U některých 

objektů byly zjištěny předpecní jámy. 

Objekty byly rozděleny na několik sektorů a preparovány byly křížem protilehlé sektory 

po přirozených stratigrafických jednotkách (vrstvách). Následně byly svislé řezy (profily) 

kresebně a fotograficky zdokumentovány. Poté byly vypreparovány zbylé sektory a opět byla 

provedena kresebná a fotografická dokumentace.  

Průměr pecí se pohyboval v intervalu 1-2 m a dochované hloubky od 0,32 m do 0,78 m. 

Výplně pecí tvořila prachová zemina odstínů hnědé a šedé barvy. Všechny pece obsahovaly 

vrstvy uhlíků (viz kap. 4.4) a především mazanice nebo propálené zeminy. Mazanice zjevně 

pocházela z destrukce pecních kopulí. Obj. č. 5, 6, 7, 27, 29 a 122 obsahovaly fragmenty 

keramických nádob lužické kultury, z nichž značná část byla přepálená. Ve většině z nich bylo 

objeveno několik zlomků neolitické a novověké keramiky, interpretovaných jako intruze. 

V obj. č. 30, 90 a 119 byly pouze vrstvy mazanice a uhlíků. 

Podle nálezů přepálené keramiky (38 ks) u den pecí (obj. č. 5, 7, 27 a 122) lze usuzovat, 

že zde bylo manipulováno s keramickými nádobami, obsahujícími pravděpodobně pokrmy. 

Tento předpoklad potvrzuje hojné zastoupení nálezů rostlinných makrozbytků (především 

zuhelnatělých obilek) a blízkost zásobních jam (obr. 37). V úvahu je nutné brát také přítomnost 

uhlíků tvrdého výhřevného dřeva (dub a buk), ale také různorodého neselektivně sbíraného 

dřeva, používané pro topení v pecích (viz kap. 4.4). Je možné uvažovat, že střepy z rozbitých 
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nádob byly opakovaně přepalovány při rozehřívání pecí do té doby, než byly vymeteny ven 

nebo pec zanikla. Fragmenty přepálené keramiky byly objeveny i v dalších 24 objektech (obr. 

35), všechny byly v blízkosti pecí č. 5, 6, 7, 27, 29, 90, 119 a 122, z nichž bylo osm 

nespecifických sídlištních jam (obj. 1, 8, 14, 26, 94, 148, 241 a 260) a 16 zásobních jam (obj. 

4, 25, 93, 109, 113, 114, 115, 125, 127, 132, 149, 239, 258, 283, 285 a 318). Vzhledem 

k přítomnosti keramických zlomků datovatelných do střední fáze lužické kultury v pecích 

a zásobních jamách lze uvažovat o jejich současnosti (obr. 37). 

Čtyři pece (obj. č. 5, 6, 7 a 27) tvořily u severního okraje zkoumané plochy shluk, ostatní 

(obj. č. 29, 30, 90, 119 a 122) kopírovaly vrstevnici s hodnotou 316 m n. m. v pravidelných 

odstupech 22 m, pouze obj. 119 byl jen 16 m vzdálen od nejbližší pece č. 90. Obj. č. 5 a 27 byly 

interpretovány jako pec s předpecní jámou (tab. 27; obr. 56-58), stejně tak i obj. č. 122 (pec) 

a 119 (předpecní jáma; tab. 48). Všechny pece byly přiřazeny lužické kultuře. 

4.2.5 Sloupové jámy 

Jako sloupové jámy (obr. 31) byly označovány zahloubené objekty kruhového 

nebo mírně oválného půdorysu s převážně plochým dnem a svislými stěnami, např. obj. č. 120 

(tab. 47). Jde o původně předem vyhloubenou jámu, do níž byl zasazen dřevěný sloup 

s relativně plochou základnou. Sloupy byly zapojeny do systému nosné konstrukce nadzemní 

stavby (nejčastěji domu). Sloupové jámy, často společně s kůlovými a tyčovými jamkami 

a základovými žlábky, tvoří u dobře dochované nálezové situace na sídlišti lužických 

popelnicových polí systém na půdoryse tvaru obdélníku (Bláhová-Sklenářová 2012, 110). 

Sloupových jam bylo objeveno celkem 35, zkoumány byly na poloviny. Nejprve byla 

kvůli zachycení svislého řezu (profilu) preparována jedna polovina ve čtvercovém 

nebo obdélném bloku, kde byla vybrána výplň objektu i s okolním podložím. Druhá polovina 

byla odebrána po stratigrafických jednotkách (SJ). Jde o tzv. šuplíkovou metodu (Prostředník 

2014, 259). 

Průměr jam se pohyboval od 0,22 m do 0,96 m, nejčastěji v intervalu 0,22-0,34 m. 

Rozměry sloupových jam od 0,34 m do 0,96 m byly zcela výjimečné. Dochované hloubky 

dosahovaly od 0,03 m do 0,52 m, nejčastěji mezi 0,03-0,28 m, větší jen v ojedinělých případech 

(obj. č. 120, 205, 211 a 286). Dva objekty (obj. č 255 a 277) nebyly dokumentovány v řezu, 

tudíž nebylo možné určit jejich hloubku. Ve všech případech šlo o relikty sloupových jam, 

v takto mělkých jamách by nemohly být zapuštěny nosné sloupy staveb (Bláhová-Sklenářová 

2012, 22). 
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Výplň většiny objektů tvořila prachová zemina odstínů hnědé a šedé barvy, jen 

v jednom případě (obj. č. 205) byla promísena s plastickou hlínou šedožluté barvy a jedna 

sloupová jáma (obj. č. 211) obsahovala jíl žluté barvy. Celkem tři sloupové jámy (obj. č. 86, 

211 a 286) obsahovaly ve výplni menší množství uhlíků. V ostatních objektech movité nálezy 

nebyly. 

Obj. č. 50 a 51 a stejně tak obj. č. 80 a 243 byly v těsné blízkosti, je možné uvažovat, 

že jde o sloupové jámy z jednoho půdorysu stavby, i přesto, že mají rozdílnou hloubku (0,14 

a 0,18 m); mohlo jít o výměnu, opravu sloupu nebo osazení podpůrného prvku apod. 

Na zkoumané ploše byly odkryty tři sloupové jámy uvnitř jiného objektu: v obj. č. 56 (tab. 35, 

obr. 59-60), obj. č. 277 uvnitř obj. č. 137 (tab. 52) a obj. č. 286 při západní stěně téhož objektu 

(tab. 66). V obj. č. 318 by vrstva 888 také mohla být sloupovou jámou (tab. 69). Zbylé sloupové 

jámy nebyly zjištěny v žádném vzájemném vztahu typu superpozice s ostatními objekty. 

Z malého počtu sloupových jam nelze rekonstruovat půdorys nadzemní stavby. 

Vzhledem k problematice datování sloupových jam (obecně i v tomto případě) a přítomnosti 

neolitické sídlištní komponenty nelze určit, které sloupové jámy náleží mladší době bronzové. 

Sloupové jámy byly rozmístěny téměř po celé zkoumané ploše s výraznější absencí 

objektů při západní straně. Z toho se dá usuzovat, že jde o okraj sídliště, které mohlo pokračovat 

východním směrem až po úžlabinu vodoteče, dále jižním směrem, kde je svah pozvolnější 

(lepší podmínky pro zakládání staveb). Sídliště mohlo pokračovat i severním směrem, 

až k úžlabině téže vodoteče. 

4.2.6 Kůlové jamky 

Objektů klasifikovaných jako kůlové jamky bylo na zkoumané ploše identifikováno 

devět (obr. 32). Jde o relikty objektů mírně oválného, v jednom případě kruhového půdorysu 

s hrotitým nebo konvexním dnem (tvaru V nebo U), např. obj. č. 10 (tab. 28). Kůlové jamky 

vznikly přímým zaražením nebo zatlučením kůlu hrotitou částí do země. Odpovídá tomu i tvar 

objektu. Jde tedy o „otisk“ svislého konstrukčního vertikálního prvku, který je někdy 

(především v anglicky psané literatuře) nazýván negativ (Bláhová-Sklenářová 2012, 20; Harris 

2014, 73-78). 

Kůlové jamky byly zkoumány stejně jako sloupové jámy, tj. na dvě poloviny, tzv. 

šuplíkovou metodou (Prostředník 2014, 259).  

Jak již bylo uvedeno, šlo o relikty objektů kruhového a oválného půdorysu. Jejich 

průměr se pohyboval od 0,14 m do 0,22 m. Jen jedna kůlová jamka měla průměr 0,28 m. 

Dochované hloubky spadaly do intervalu 0,04-0,21 m. Nejčastěji, celkem u tří kůlových jamek 

(obj. č. 67, 256 a 288), dosahovala hloubka 0,08 m. U jedné (obj. č. 65) byl řez před 
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dokumentací zničen deštěm, nemohla být změřena její hloubka ani provedena detailnější 

deskripce. 

Výplň všech kůlových jamek tvořila prachová zemina odstínů hnědé a šedé barvy, v obj. 

č. 33 byla zemina promísena s pískem a jílem. Ve všech byla konstatována absence movitých 

nálezů. 

Kůlové jamky byly identifikovány především ve východní polovině zkoumané plochy. 

Mezi nimi byly objeveny dvě (obj. č. 287 a 288) v superpozici. Zbylé nebyly v žádném 

zřetelném vzájemném vztahu s ostatními objekty. Menší objekty, mezi které se dají kůlové 

jamky zařadit, se nemusely dochovat z důvodu malé hloubky, nebo nemusely být rozpoznány 

kvůli téměř totožné barvě výplně s podložním materiálem. Z takto malého počtu kůlových 

jamek a vzhledem k problematice jejich datování nelze určit, které náleží mladší době bronzové 

a které neolitu, podobně jako je tomu u sloupových jam.



54 

4.2.7  Popis objektů a vrstev 

Objekty jsou seřazeny podle čísel od 1 do 318. Číselná řada není souvislá, chybějící 

čísla náleží objektům neolitickým a také zrušeným. U objektů, které nejsou datovány přímo, 

ale dle formálních vlastností (viz výše) by mohly náležet lužické kultuře, je datace uvedena 

v závorce.  

Vycházela jsem z tabulek deskripcí objektů a vrstev, včetně vysvětlivek ke zkratkám 

použitým pro popis barvy vrstev a příměsí v nich (viz tab. 86, 87), které mi poskytlo Regionální 

muzeum a galerie v Jičíně. Provedla jsem jejich revize; některé záznamy bylo nutno zcela 

doplnit nebo upravit podle fotografické a kresebné dokumentace, případně vypracovat v celém 

rozsahu, protože chyběly. Doplnila jsem vždy tvar objektů a mocnost jednotlivých vrstev (SJ), 

na základě zaměření jednotlivých objektů jsem určila jejich polohu a provedla jsem revizi 

datace objektů a analyzovala charakter keramického souboru.  

U několika objektů chybí detailnější fotografická a kresebná dokumentace. Všechny 

objekty byly v terénu řádně zdokumentovány, ale kvůli migraci dat na jiný server se některé 

fotografie a kresby nedochovaly. U některých se zachovaly jen fotografie půdorysu, jde o obj. 

č. 13, 21, 23, 24-26, 29-31, 34, 42, 67, 80, 94, 105, 106, 109, 112-115, 118-125, 127, 128, 131-

134, 137, 141-143, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 160, 162, 164, 172, 175, 178, 179, 181, 

184, 190, 193, 195, 198, 199, 200, 202, 204-206, 210, 211, 223, 227, 228, 230, 231, 234, 235, 

239-241, 246, 247, 250-252, 254, 255-261, 263-266, 268, 269. K obj. č. 116, 174, 271-273, 

277, 278, 280-294, 296, 297, 302-306, 311-319 se nedochovala žádná fotografie. Kresebná 

dokumentace chybí u obj. č. 102, 121, 161, 179, 204, 240, 241, 243, 272, 277 a 319. Obj. č. 65, 

66 a 71 nebyly kresebně dokumentovány v řezu, protože ten byl před dokumentací zničen 

deštěm.  

Bohužel je nutné konstatovat, že obj. č. 182, 201, 218, 219, 220 a 242, které obsahují 

lužickou keramiku, postrádají polohopisnou a kresebnou dokumentaci, fotografická 

dokumentace se dochovala jen u obj. č. 242. Dle sdělení vedoucího výzkumu došlo k prodlení 

mezi preparací výplní a záměrem pořídit řádnou dokumentaci. Objekty tak zanikly v důsledku 

nepříznivých okolností (pojezd stavební techniky, přírodní vlivy a lidský faktor). 

Popis obsahuje položku Rozměry, kde jsou rozměry objektu a jeho max. zjištěná 

hloubka. Tvar informuje o půdorysu objektu a o tvaru na jeho řezu. Další informací je Poloha 

v rámci zkoumané plochy. Následuje Výplň s popisem vrstev shora dolů tj. od svrchních vrstev 

(SJ). Položka Movité nálezy obsahuje výčet nálezů s jejich počty s následující položkou 
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Charakter keramického souboru, kde jsou popsány typické zlomky. Následují položky Datace, 

Vyobrazení, které odkazuje na příslušné kresby a fotografie v přílohách a Poznámka. 

Seznam zkratek použitých pro popis objektů a vrstev podle abecedy 

max. – maximální 

min. – minimální 

OBJ. Č./obj. č. – objekt 

Příměs (převzato z dokumentace RMaG v Jičíně) 

1 % – nahodile viditelná příměs v řezu 

1-3 % – viditelná příměs v řezu 

5 % – nahodile viditelné shluky v řezu i půdoryse 

10 % – velké shluky v řezu i půdoryse 

10-20 % – významná složka příměsi v celé výplni 

20 %+ – dominantní až převažující příměs v celé výplni 

Báze vrstvy (převzato z dokumentace RMaG v Jičíně) 

ostrá – jednoznačné rozhraní (linie) 

jasná – viditelné rozhraní s náznakem přechodu 

rozpitá – vrstvy pozvolna přecházejí jedna v druhou 

nejasná – přechod neidentifikovatelný 

OBJ. 1 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,08 x 0,8 m; max. zjištěná hloubka 0,28 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny přímé šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: při JZ 

rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 111 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky do 10 %, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,05 m; SJ 105 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, příměs 

kamenů o velikosti 5-20 cm, keramika, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,15 m, max. mocnost 0,23 m; SJ 

112 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky do 5 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, 

max. mocnost 0,20 m, sousedí s SJ 105. Movité nálezy: keramika (28 ks), mazanice (x ks) uhlíky (x ks), kámen 

(x ks), železo (tři ks), broušená industrie (dva ks). Charakter keramického souboru: zlomky keramických nádob 

lužické kultury (10 ks atypických a dva typické). Při začišťování povrchu byly objeveny dva pravěké a 14 

novověkých zlomků keramiky. 1. 30511/5/1: zlomek větší tenkostěnné keramické nádoby vně šedooranžového 
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pórovitého a uvnitř šedooranžového hrubého povrchu, okraj z části přepálen. 2. 30511/6/1: koflík nebo mísa 

se zaoblenými stěnami vně i uvnitř hnědošedého hrubého povrchu, místy omletý povrch, rámcově lze zařadit do 

lužické kultury. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 25, 70, 76. 

 

OBJ. 2 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,91 x 0,60 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v Z části 

zkoumané plochy, v superpozici s obj. č. 9. Výplň: SJ 107 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 26. 

 

OBJ. 3 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,5 x 0,38 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny objektu přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: při severní 

hranici zkoumané plochy. Výplň: SJ 116 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušena kořeny, 

rozpitá báze vrstvy, mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 26. 

 

OBJ. 4 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 2 x 1,65 m; max. zjištěná hloubka 1,46 m. Tvar: objekt nepravidelného kruhového půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý, místy ostrý. Poloha: 

při S okraji zkoumané plochy. Výplň: SJ 339 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 122 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 5 % uhlíky 

a mazanice, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 340 – světle hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. mocnost 0,30 m; SJ 341 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,34 m; SJ 348 – světle šedá prachová 

středně ulehlá zemina, kameny do 10 cm ve 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,3 m; 

SJ 342 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min, mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 

m; SJ 343 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04, max. mocnost 0,2 m; 

SJ 344 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,08 m; SJ 345 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 

0,1 m; SJ 346 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02m, max. mocnost 

0,1 m; SJ 157 – světle hnědá prachová ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,6 

m; SJ 347 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 
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0,06 m. Movité nálezy: keramika (98 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks), štípaná industrie (jeden ks), struska (2 

ks), uhlíky (x ks). Charakter keramického souboru: množství zlomků lužické kultury (58 ks atypických a 17 ks 

typických). Osm zlomků z atypických bylo druhotně přepáleno. Ve vzorcích na plavení bylo objeveno 14 malých 

fragmentů keramiky, která byla obecně datována do pravěku. 1. 30511/35/6: zlomek středně silnostěnného okraje 

nádoby vně tmavě šedého hrubého a uvnitř tmavě šedého hlazeného povrchu. 2. 30511/83/2: druhotně přepálený 

zlomek tenkostěnného okraje nádoby vně bílošedého pórovitého a uvnitř světle šedého pórovitého povrchu. 3. 

30511/84/3: okraj nálevkovité mísy vně středně hrubého černého a uvnitř černého hladkého povrchu s vodorovnou 

rýhou ohraničující svisle rýhovaný spodek, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách 

v nečíslovaném hrobě z roku 1999 – Muzeum Náchod, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb/III (Novák 

2015a, 20, 75, tab. 22). 4. 30511/84/5: spodek nádoby vně s bílošedou engobou a uvnitř tmavě šedým hladkým 

povrchem. 5. 30511/84/6: spodek nádoby vně hnědošedého hrubého a uvnitř tmavě šedého hladkého povrchu. 6. 

30511/143/1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10, 12: spodní část vně i uvnitř tmavě šedohnědé džbánku s odlomeným páskovým 

uchem, na výduti jsou zbytky leštěného povrchu a na něm zbytky žlábkování, tvarově odpovídá džbánku 

z Vokolkovy fáze L IIb (Jiráň /ed./ 2008, obr. 87:53). 7. 30511/254/1: zlomek hrdla vně hnědošedé hrubé a uvnitř 

hnědošedé hladké tenkostěnné nádoby s válcovitým hrdlem a seříznutým okrajem. 8. 30511/253/1: zlomek 

nezdobeného okraje nálevkovitého koflíku nebo nálevkovité mísy s páskovým uchem, vně světle šedooranžového 

středně hrubého a uvnitř šedooranžového středně hrubého povrchu, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-

Čáslavkách v hrobě 53, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 36, 76, tab. 50). 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 26, 70, 76. 

 

OBJ. 5 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: 1,76 x 1,2 m; max. zjištěná hloubka 0,35 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru.  Stěny 

přímé, místy konvexní šikmé, dno nepravidelné, místy ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy, objekt v těsné blízkosti obj. č. 27. Výplň: SJ 115 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 117 – souvrství propálených vrstev šedooranžové 

barvy, 85 % mazanice a uhlíky, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,15 m; SJ 349 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 10 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,18 m. Movité nálezy: keramika (22 ks), mazanice (x ks), štípaná industrie (5 ks), kámen (3 ks). Charakter 

keramického souboru: 11 atypických zlomků lužické kultury, 12 ks novověké keramiky a jeden fragment 

středověké keramiky. Čtyři lužické zlomky byly druhotně přepáleny. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 27; obr.56-58. 

 

OBJ. 6 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: průměr 1,78 m; max. zjištěná hloubka 0,78 m. Tvar: Objekt kruhového půdorysu a nálevkovitého 

tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 350 – tmavě oranžová směs uhlíků, propálené zeminy a mazanice, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 

m, max. mocnost 0,45 m; SJ 351 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, s 5 % uhlíky a 5 % mazanice, jasná 
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báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 352 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky 

do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. mocnost 0,45 m; SJ 353 – totožná s SJ 352, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 357 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 

m, max. mocnost 0,08 m; SJ 356 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,07 

m, max. mocnost 0,08 m; SJ 355 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 354 – tmavě oranžovo-šedá propálená prachová středně ulehlá zemina, mazanice, 

uhlíky do 30 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (4 ks), 

mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter keramického souboru: čtyři atypické zlomky lužické keramiky. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 28. 

 

OBJ. 7 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: průměr 1,6 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 286 – světle šedá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 287 

– propálené dno objektu černé barvy, pouze uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m. 

Movité nálezy: keramika (112 ks), mazanice (x ks), zvířecí kosti (x ks). Charakter keramického souboru: velké 

množství lužických keramických zlomků (80 atypických a 21 typických), všechny typické byly druhotně 

přepáleny, z toho pět jen z části. Ve svrchní vrstvě (SJ 286) bylo devět drobných zlomků datovaných rámcově do 

pravěku a dva zlomky neolitické kultury s lineární keramikou. 1. 30511/139/6: zlomek spodku nádoby vně 

šedooranžového hrubého a uvnitř šedooranžového hladkého povrchu s nehtovými vrypy, druhotně přepálený. 2. 

30511/139/32: zlomek okraje tenkostěnné nádoby vně oranžového hladkého a uvnitř oranžovošedého hladkého 

povrchu. 3. 30511/139/17: okraj nálevkovité nezdobené mísy oranžovošedého hladkého povrchu. 4. 

30511/139/29: zlomek okraje vně i uvnitř hnědošedé zásobnicovité nádoby s důlky na hraně okraje, blízkou 

paralelu má na sídlišti v Plchůvkách, kde takto zdobené okraje zásobnicovitých nádob V. Vokolek datuje do fáze 

L IIb (Vokolek 1994, 18, 20, 22, Tab. 36). 5. 30511/139/5: zlomek okraje vně světle šedé hladké a uvnitř světle 

oranžovošedé tenkostěnné mísy nebo koflíku s náběhem na výčnělek nebo ucho 6. 30511/139/7: zlomek okraje a 

hrdla amforovité nádoby vně i uvnitř oranžovošedého pórovitého povrchu s mírně se rozšiřujícím hrdlem, podle 

hrdla odpovídá střednímu stupni lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, 156, Tab. 86). 7. 30511/139/1: zlomek 

nezdobeného koflíku s páskovým uchem, vně oranžovohnědý hladkého a uvnitř oranžovohnědošedý hladkého 

povrchu, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 53, který M. Novák datuje do 

Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 36, 80, tab. 50). 8. 30511/139/4: zlomek oranžovošedé pórovité, z části 

přepálené výdutě džbánku s vypnulinou. 9. 30511/140/18: zlomek druhotně přepáleného okraje menší tenkostěnné 

oranžovošedé nádobky. 10. 30511/225/6: zlomek okraje vně hnědošedého hrubého a uvnitř oranžovohnědého 

hladkého džbánku s ostře odděleným hrdlem a vodorovně přehnutým okrajem, nízkým hrdlem spíše odpovídá 

starším fázím lužické kultury. 11. 30511/225/1: zlomek okraje nezdobené vně oranžvohnědé hladké a uvnitř 

oranžovohnědé středně hrubé nálevkovité mísy nebo koflíku, tvarově odpovídá mísám a koflíkům z pohřebiště 

v Jaroměři-Čáslavkách M.  Novákem datovaných do Vokolkovy fáze L IIb/III (Novák 2015a, 68, tab. 9). 12. 

30511/225/2: zlomek okraje nezdobeného nálevkovitého koflíku nebo mísy, vně světle oranžového a uvnitř tmavě 

oranžového povrchu, tvarově odpovídá mísám a koflíkům z pohřebiště v Jaroměři-Čáslavkách M. Novákem 
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datovaných do Vokolkovy fáze L IIb/III (Novák 2015a, tab. 9). 13. 30511/225/11: zlomek okraje hrncovité nádoby 

esovitého profilu, vně hnědošedého hladkého a uvnitř tmavě šedého hladkého povrchu, blízkou paralelu má na 

pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 40, 

80, tab. 59). 15. 30511/225/4: zlomek hrdla květináče esovitého profilu s náběhem na páskové ucho, vně 

hnědošedého hrubého a uvnitř tmavě šedého hladkého povrchu, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměř-

Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 40, 80, tab. 59), 

pravděpodobně ze stejné nádoby jako 30511/225/11. 14. 30511/225/1: zlomek okraje amforovité nádoby, 

odpovídá spíše tvarům typickým pro střední stupeň lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87). 15. 30511/225/20, 

21: zlomek okraje květináče s páskovým uchem, vně šedooranžového hrubého a uvnitř tmavě šedého hladkého 

povrchu, polohou ucha u hrany okraje odpovídá tvarům hrncovitých nádob, které M. Novák datuje do Vokolkovy 

fáze L IIb (Novák 2015a, tab. 10). 16. 30511/338/1: zlomek okraje nádoby s válcovitým hrdlem a seříznutým 

okrajem, vně oranžového hladkého a uvnitř oranžovočerného hladkého povrchu. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 28, 70, 77. 

 

OBJ. 8 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,96 x 0,88 m; max. zjištěná hloubka 0,34 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny esovitě podhlolubené svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 113 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 1 %, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,3 m, max. mocnost 0,38 m. Movité nálezy: keramika (62ks), mazanice (x ks), kámen 

(x ks), štípaná industrie (1 ks), uhlíky (x ks). Charakter keramického souboru: zlomky lužické keramiky (29 ks 

atypických a 1 ks typický a 1 ks přepálený), ve vzorcích na plavení bylo ze stejné vrstvy (SJ 113) vyplaveno 27 

malých fragmentů keramiky, která byla datována rámcově do pravěku. 1. 30511/29/9: zlomek okraje tenkostěnné 

nádoby vně i uvnitř oranžového hladkého povrchu. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 28, 54, 78. 

 

OBJ. 9 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,8 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v Z části zkoumané plochy. Objekt 

v superpozici s obj. č. 2. Výplň: SJ 106 – hnědá prachová sypká zemina, kameny do 5 cm, s pískem a štěrkem, 

nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 26. 

 

OBJ. 10 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: průměr 0,28 m; max. zjištěná hloubka 0,21 m. Tvar: Objekt kruhového půdorysu a nálevkovitého 

tvaru. Stěny objektu přímé šikmé, dno hrotité, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: při S hranici zkoumané 
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plochy. Výplň: SJ 118 – hnědošedá prachová ulehlá zemina, příměs kamenů do 0,5 cm (5 %), jasná báze vrstvy, 

max. mocnost 0,21 m. Movité nálezy: Objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 28. 

 

OBJ. 12 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,12 x 1,02 m; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: Objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny přímé podhloubené, na jižní straně neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně 

ostrý až plynulý. Poloha: v SV rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 283 – šedá prachová středně ulehlá zemina, 

mazanice, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, mocnost 0,08 m; SJ 119 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

mazanice, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: mazanice 

(x ks), uhlíky (x ks). 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 29. 

 

OBJ. 13 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,94 x 0,78 m; max. zjištěná hloubka 0,24 m. Tvar: Objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v SV rohu 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 358 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,24 m. Movité nálezy: Objekt neobsahoval movité nálezy.  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 29. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 14 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,86 x 0,72 m; max. zjištěná hloubka 0,3 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé až šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v SV rohu 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 123 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice a uhlíky do 1 %, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,3 m. Movité nálezy: keramika (24 ks), kámen (x ks), mazanice 

(18 ks), zvířecí kosti (x ks), štípaná industrie (2 ks), uhlíky (8 ks). Charakter keramického souboru: fragmenty 

lužické keramiky (10 atypických) a 14 zlomků pravěké keramiky, čtyři zlomky přepáleny. 

Datace: (lužická kultura).  

Vyobrazení: tab. 29. 

 

OBJ. 15 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,22 x 1,05 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v SV rohu 
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zkoumané plochy. Výplň: SJ 281 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05 

m, max. mocnost 0,12 m; SJ 120 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 282 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 

m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (1 ks), mazanice (x ks), kosti zvířecí (x ks), kámen (x ks), 

železo (x ks), štípaná industrie (1 ks). Charakter keramického souboru: objekt obsahoval jeden zlomek 

chronologicky necitlivé keramické nádoby. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 29. 

 

OBJ. 17 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,18 x 1,04 m; max. zjištěná hloubka 0,18 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní, dno ploché, mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v SV 

rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 121 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, čočky bílého 

písku, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,18 m. Movité nálezy: keramika (14 ks), 

mazanice (x ks), štípaná industrie (2 ks). Charakter keramického souboru: dva atypické zlomky lužické kultury 

a 10 pravěkých, jeden kultury s lineární keramikou a jeden středověký fragment. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 30. 

 

OBJ. 18 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,62 x 0,58 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v SV rohu zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 361 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. mocnost 

0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 30. 

 

OBJ. 19 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,48 m; max. zjištěná hloubka 0,14 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny objektu konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: při SV rohu 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 362 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně promísená s podložním 

materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,14 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 30. 

 

OBJ. 21 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 
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Rozměry: 1,04 x 0,82 m; max. zjištěná hloubka 0,23 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, na jižní straně svislé stupňovité, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: 

v SV rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 125 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá až nejasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,23 m. Movité nálezy: keramika (6 ks), mazanice (x ks), kámen (7 

ks), štípaná industrie (4 ks). Charakter keramického souboru: šest drobných zlomků pravěké keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 30. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 23 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,92 x 0,68 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 22. Výplň: SJ 363 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, mazanice a uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy.  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 30. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 24 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,17 x 1,14 m; max. zjištěná hloubka 0,29 m. Tvar: objekt nepravidelného kruhového půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny mírně konvexní svislé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. 

Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 293 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, s fragmenty 

keramických nádob, jasná báze vrstvy, min mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 373 – tmavě šedá středně 

ulehlá zemina, hlína promísená s popelem a uhlíky, přepálená mazanice, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, 

max. mocnost 0,06 m; SJ 374 – hnědá, prachová, středně ulehlá zemina, mazanice do 5 %, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 375 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 376 – světle šedá středně ulehlá zemina, promísená 

hlína s uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 377 – černá ulehlá hlína, uhlíky 

se 40 % zeminy, ostrá báze vrstvy, mocnost 0,04 m. Movité nálezy: keramika (31 ks), mazanice (x ks), kámen (2 

ks). Charakter keramického souboru: 31 zlomků (29 atypických a dva typické) lužické keramiky. 

1. 30511/163/1, 2: zlomek okraje větší keramické nádoby vně i uvnitř hnědošedého hladkého povrchu. 

2. 30511/163/3: zlomek okraje vně i uvnitř tmavě hnědošedého hladkého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 31, 78. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 25 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 
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Rozměry: 2,1 x 1,9 m; max. zjištěná hloubka 0,85 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché až mírně stupňovité, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 124 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 168 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice 

do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 169 – tmavě šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,22 m. Movité nálezy: keramika (10 ks), 

mazanice (x ks), kámen (x ks), broušená industrie (1 ks), štípaná industrie (9 ks), uhlíky (4 ks). Charakter 

keramického souboru: pět atypických zlomků lužické keramiky, z toho tři druhotně přepáleny, tři pravěké a dva 

kultury s lineární keramikou. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 31. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 26 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměr: 1,26 x 1,14 m; max. zjištěná hloubka 0,22 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny esovité svislé podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: při S hranici 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 114 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 284 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m. Movité nálezy: keramika (19 ks), mazanice (x ks), zvířecí kosti 

(x ks), kámen (x ks), štípaná industrie (4 ks), uhlíky (2 ks). Charakter keramického souboru: sedm zlomků 

lužické keramiky, z nich pět druhotně přepálených, čtyři fragmenty pravěké keramiky a šest středověkých. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 31. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 27 

Objekt interpretován jako předpecní jáma. 

Rozměry: 2 x 1,7 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu a mísovitého 

tvaru. Stěny přímé, místy konvexní šikmé, dno nepravidelné, místy ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. 

Poloha: v S části zkoumané plochy. Objekt v těsné blízkosti obj. č. 5. Výplň: SJ 115 – šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 15 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,18 m; 

SJ 285 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky do 5 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 

0,22 m, max. mocnost 0,3 m. Movité nálezy: keramika (56 ks), uhlíky (x ks), mazanice (x ks), kámen (15 ks), 

štípaná industrie (5 ks). Charakter keramického souboru: 31 drobných zlomků pravěké keramiky, 12 atypických 

lužické keramiky, 11 zlomků kultury s lineární keramikou a jeden středověký, dva lužické fragmenty druhotně 

přepáleny. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 27; obr. 56-58. 
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OBJ. 29 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: 1,18 x 1,12 m; max. zjištěná hloubka 0,58 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé mírně šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Z J narušen recentním výkopem kanalizace. 

Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 336 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky, mazanice do 10 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 331 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 335 – totožná s SJ 331; 

SJ 334 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 

m; SJ 333 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. 

mocnost 0,12; SJ 332 – světle šedá propálená prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: keramika (3 ks), mazanice (x ks), zvířecí kosti (9 ks), 

kámen (1 ks), uhlíky (ks). Charakter keramického souboru: tři atypické zlomky lužické keramiky.  

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 32. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 30 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: 1,64 x 1,48 m; max. zjištěná hloubka 0,54 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny mírně esovitě podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v Z části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 380 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, propálená mazanice, uhlíky do 

5 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,40 m; SJ 381 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 382 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 383 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 384 – tmavě šedočerná prachová středně ulehlá 

propálená zemina s uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 385 – černá středně 

ulehlá vrstva uhlíků s 20 % hlíny, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 386 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: 

mazanice (x ks). 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 32. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 31 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,48 x 1,41 m; max. zjištěná hloubka 0,47 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 387 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, propálená hlína, popel, 

mazanice, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 388 – tmavě hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, mocnost 0,2 m; SJ 389 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 391 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 
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vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 390 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: keramika (4 ks), kámen (x ks). Charakter 

keramického souboru: čtyři typické zlomky lužické keramiky. 1. 30511/235/1, 2: zlomek okraje nezdobené 

nálevkovité mísy vně hnědošedého hladkého a uvnitř tmavě šedého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 33, 78. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 32 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,58 x 0,54 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny šikmé konvexní, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Objekt překopán do podloží. Poloha: při JV 

okraji zkoumané plochy. Výplň: SJ 128 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, promísená s podložním 

materiálem; jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 129 – světle červenohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, interpretovaná jako podloží. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité 

nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 33. 

 

OBJ. 33 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,2 x 0,18 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: při JV okraji zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 392 – šedá prachová středně ulehlá zemina, s příměsí písku a jílu, jasná báze vrstvy, max. 

mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 33. 

 

OBJ. 34 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,74 x 0,20 m; max. zjištěná hloubka 0,14 m. Tvar: objekt oválného až lineárního půdorysu 

a mísovitého tvaru. Poloha: u okraje J části zkoumané plochy. Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod 

ode dna ke stěně plynulý. Z J strany nebyl objekt dokopaný, ležel na hranici zkoumané plochy. Výplň: SJ 393 – 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 5 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,14 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 33. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 35 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 
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Rozměry: 0,78 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé až svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J 

části zkoumané plochy. Výplň: SJ 394 – šedá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním 

materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 33. 

 

OBJ. 36 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,08 x 0,44 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: Objekt oválného půdorysu, a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 395 – šedá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 33. 

 

OBJ. 37 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,46 x 0,2 m; max. zjištěná hloubka 0,2 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny konvexní mírně šikmé až svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v J 

části zkoumané plochy. Výplň: SJ 396 – okrovošedá prachová středně ulehlá zemina, ze 30 % promísená 

s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: objekt 

neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 33. 

 

OBJ. 39 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,62 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,2 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: nebylo 

provedeno zaměření totální stanicí, proto není možné určit polohu na nalezišti. Objekt v superpozici s obj. č. 49, 

který také nebyl zaměřen totální stanicí. Výplň: SJ 131 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, proplástky 

bílého písku hlavně při bázi vrstvy, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 40 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 
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Rozměry: průměr 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v J části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 398 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % promísená s podložním materiálem, 

nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité 

nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 41 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,36 x 0,3 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v J části zkoumané 

plochy, v těsné blízkosti obj. č. 40. Výplň: SJ 399 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % 

promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy.  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 42 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,34 x 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,03 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J 

části zkoumané plochy, v blízkosti objektů 40 a 41. Výplň: SJ 400 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

do 30 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 34. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 43 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,26 m; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: při J okraji zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 401 – světle šedobílá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,16 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 44 

Objekt je interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 
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Rozměry: 0,58 x 0,5 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v JV části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 127 – světle šedočervená prachová středně ulehlá zemina, promísena z 50 % 

s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt 

neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 45 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,34; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovité tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v JV rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 402 

– šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,16 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 46 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,28 x 0,23m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v JV rohu zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 403 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, promísená z 30 % s podložním 

materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 47 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,54 x 0,18 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt nepravidelného ledvinovitého půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v JV 

rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 132 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, podložní materiál 

až do 50 %, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: kámen (x ks), 

štípaná industrie (1 ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 48 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,6 x 0,43 m; max. zjištěná hloubka 0,09 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny kolmé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v JV rohu zkoumané plochy. 
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Výplň: SJ 404 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, promísená z 30 % s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,09 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 49 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,9 x 0,8 m; max. zjištěná hloubka 0,28 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno hrotité, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: nebylo 

provedeno zaměření totální stanicí, proto není možné určit její polohu na nalezišti. Objekt v superpozici s obj. č. 

39, jež také nebyl zaměřen totální stanicí. Výplň: SJ 397 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

s bílým materiálem při bázi, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,28 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 50 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,36 x 0,26 m; max. zjištěná hloubka 0,22 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: nebylo 

provedeno zaměření totální stanicí, proto není možné určit polohu na nalezišti. Výplň: SJ 405 – světle šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 

m, max. mocnost 0,22 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 34. 

 

OBJ. 51 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,2 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvar. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J polovině zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 406 – světle hnědá prachová mírně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,07 m a max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 52 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,58 m; max. zjištěná hloubka 0,14 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v J polovině zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 407 - světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,13 m, max. mocnost 0,14 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 
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Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 53 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,58 m; max. zjištěná hloubka 0,14 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 408 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 10 % podložního materiálu a 5 % uhlíků, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04m, max. mocnost 0,14 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 54 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,8 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 

409 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, narušená kořeny, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. 

mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 55 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,4 x 0,27 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 410 

– světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem; jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m.; SJ 411 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, ze 

40 % promísená s podložním materiálem, do něhož plynule přechází, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, 

max. mocnost 0,03 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 56 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,52 x 0,58 m; max. zjištěná hloubka 0,58 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a nálevkovitého tvaru. Stěny šikmé přímé, na S svislé esovité, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Objekt 

se sloupovou jámou. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 413 – světle hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, s keramikou a uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 414 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, s kameny do 5 cm, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 

m; SJ 415 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. 



71 

mocnost 0,2 m; SJ 416 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,06 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 35; obr. 59-60. 

 

OBJ. 56 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,22 m; max. zjištěná hloubka 0,58 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny šikmé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Objekt vkopán do již zaplněného objektu č. 56. 

Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 412 - hnědá prachová středně ulehlá zemina, keramika a kameny 

do 0,5 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,45 m, max. mocnost 0,48 m; SJ 417 – tmavě hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, kameny do 0,1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,13 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 35; obr. 59-60. 

 

OBJ. 57 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,52 x 0,42 m; max. zjištěná hloubka 0,7 m. Tvar: objekt ledvinovitého půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: J části zkoumané plochy. Objekt v těsné 

blízkosti sloupové jámy (obj. č. 54). Výplň: SJ 205 – šedá prachová středně ulehlá zemina, s kořeny, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,3 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 206 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 58 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,76 x 1,41 m; max. zjištěná hloubka 0,32 m. Tvar: objekt ledvinovitého půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní svislé, dno mírně konvexní, narušené bioturbací, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J 

části zkoumané plochy. Výplň: SJ 330 – červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, směs hnědé hlíny 

a podložního materiálu, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,32 m. Movité nálezy: keramika 

(3 ks), mazanice (x ks). Charakter keramického souboru: tři atypické zlomky lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 35. 

 

OBJ. 59 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,3 x 1,12 m; max. zjištěná hloubka 0,54 m. Tvar: objekt nepravidelného ledvinovitého půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé až svislé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: 

v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 418 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 
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min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 419 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,3 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 420 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura) 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 60 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,64 x 0,27 m; max. zjištěná hloubka 0,07 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 421 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,07 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 61 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,8 x 0,52 m; max. zjištěná hloubka 0,14 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní svislé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 422 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 62 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,74 x 0,26 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt oválného půdorysu, ve střední části 

zkoumané plochy. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Výplň: SJ 423 – 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 63 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,66 x 0,56 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 424 – béžovohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 36. 
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OBJ. 64 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,6 x 0,42 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 425 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky a mazanice do 3 %, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 65 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,21 x 0,16 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt oválného půdorysu. Řez před dokumentací 

zničen deštěm, proto není možný detailní popis objektu. Výplň: SJ 426 – šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, s 3 % příměsí kamenů o velikosti do 0,5 cm; jasná báze vrstvy. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 66 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,3 x 0,22 m; max. zjištěná hloubka 0,18 m. Tvar: objekt oválného půdorysu. Řez před dokumentací 

zničen deštěm, proto není možný detailní popis objektu. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 427 

– světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 15 % příměs tmavé hlíny, rozpitá báze vrstvy. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 36. 

 

OBJ. 67 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,17 x 0,15 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno hrotité, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 

428 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 37. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 68 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 
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Rozměry: průměr 0,48 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v J části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 429 – bílo hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 69 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,6 x 0,46 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: nebylo provedeno zaměření totální stanicí, 

proto není možné určit polohu na nalezišti. Výplň: SJ 430 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 70 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,4 x 0,86 m; max. zjištěná hloubka 0,28 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a nepravidelného mísovitého tvaru. Stěny stupňovité šikmé, dno konvexní stupňovité, přechod ode dna ke stěně 

plynulý. Pravděpodobně jde o dva objekty v superpozici. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 431 – 

světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, tmavší hnědá hlína při bázi výplně, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,28 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 71 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,28 x 0,2 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu. Řez před 

dokumentací zničen deštěm, proto není možný detailní popis objektu. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 432 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 72 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,79 x 0,6; max. zjištěná hloubka 0,48 m. Tvar: objekt liniového půdorysu a nepravidelného mísovitého 

tvaru. Stěny nepravidelné (místy konvexní, místy podhloubené, místy zřejmě narušené bioturbací), dno 

nepravidelné, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v JV rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 126 – 
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bílošedá prachová středně ulehlá zemina, světle hnědá hlína do 10 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, 

max. mocnost 0,48 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 73 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,48 x 0,32 m; max. zjištěná hloubka 0,05 m. Tvar: objekt ledvinovitého půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 433 – šedohnědá prachová ulehlá zemina, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,05 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 74 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,44 x 0,42 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v JV rohu zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 434 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 20 % promísená s podložním materiálem; 

nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité 

nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 75 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,06 x 0,5 m; max. zjištěná hloubka 0,18 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní svislé, dno konvexní nepravidelné, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: 

v JV rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 435 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 20 % 

promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 76 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,3 x 0,26 m; max. zjištěná hloubka 0,28 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý, místy plynulý. Poloha: 

při V hranici zkoumané plochy. Výplň: SJ 436 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 437 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, ze 30 % 

promísená s podložním materiálem; rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 438 – 
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hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,01 m, max. mocnost 0,02 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 77 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,22 x 0,72 m; max. zjištěná hloubka 0,22 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a nepravidelného mísovitého tvaru. Pravděpodobně jde o superpozici dvou objektů. Stěny konvexní svislé, dno 

mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 439 – světle 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 20 % promísena s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,22 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 78 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,22 m; max. zjištěná hloubka 0,03 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 440 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, mocnost 0,03 m. Movité nálezy: objekt 

neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 37. 

 

OBJ. 79 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,58 x 1,46 m; max. zjištěná hloubka 0,3 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé šikmé, na V a Z straně esovité, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: ve V části zkoumané 

plochy. V superpozici s obj. č. 125. Výplň: SJ 150 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 194 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 195 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: keramika (2 ks), mazanice (x ks). Charakter 

keramického souboru: dva zlomky středověké keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 38. 

 

OBJ. 80 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,28 x 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 
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Výplň: SJ 441 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, s 10 % příměsí hnědé hlíny, nejasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 38. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 81 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,24 x 0,7 m; max. zjištěná hloubka 0,2 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, narušeno bioturbací. Poloha: v J části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 444 – šedočerná prachová ulehlá zemina, narušena bioturbací, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, 

max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 38. 

 

OBJ. 82 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,64 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,38 m. Tvar: objekt nepravidelného ledvinovitého půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno nepravidelné, v nejhlubší části konvexní, přechod ode dna ke stěně 

ostrý až plynulý. Poloha: v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 445 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

do 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,38 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 38. 

 

OBJ. 83 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,36 x 0,58 m; max. zjištěná hloubka 0,18 m. Tvar: objekt nepravidelného ledvinovitého půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní svislé, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: 

v J části zkoumané plochy. Výplň: SJ 446 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, kameny do 1 cm v 5 %, 

do 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,18 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 38. 

 

OBJ. 84 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,4 x 0,88 m; max. zjištěná hloubka 0,3 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 133 – černošedá prachová středně ulehlá zemina, do 20 % promísená s podložním materiálem, 



78 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité 

nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 39. 

 

OBJ. 85 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,31 m; max. zjištěná hloubka 0,56 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, místy esovitě podhloubené, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Objekt zaměřen jako obj. č. 86. Výplň: SJ 134 – bílošedá prachová středně 

ulehlá zemina, do 1% kameny do 0,5 cm; jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 447 – 

světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, do 1 % kameny do 15 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, 

max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: mazanice (x ks). 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 39. 

 

OBJ. 86 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,29 x 0,18 m; max. zjištěná hloubka 0,11 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 448 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, mocnost 0,11 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 39. 

 

OBJ. 87 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,26 x 1,24 m; max. zjištěná hloubka 0,62 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a kuželovitého tvaru. Stěny esovité podhloubené, místy stupňovité, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 450 – šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 1 %, 

jasná báze vrstvy, prorostlá kořeny, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 454 – světlehnědá prachová 

středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem; rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 451 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, prorostlá kořeny, min. 

mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 453 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená 

s podložním materiálem, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 452 – tmavě šedá prachová středně ulehlá 

zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,3 m. Movité nálezy: mazanice (x ks), kámen 

(x ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 39. 

 

OBJ. 88 
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Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,6 x 1,7 m; max. zjištěná hloubka 0,45 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé až šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez CED: SJ 227 – hnědá prachová kyprá zemina, mazanice, uhlíky 

do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05m, max. mocnost 0,1 m; SJ 228 – světle šedá prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 232 – žlutá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 229 – světle šedá 

prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,08 m; SJ 231 – totožná se SJ 235; SJ 230 – žlutá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 235 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 1 %, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; řez AEB: SJ 227 – hnědá prachová kyprá zemina, mazanice, 

uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05m, max. mocnost 0,1 m; SJ 756 – šedohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy; SJ 757 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, narušena bioturbací, jasná báze 

vrstvy; SJ 233 – totožná s SJ 228; SJ 758 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze 

vrstvy; SJ 231 – totožná s SJ 235. Movité nálezy: mazanice (x ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 40. 

 

OBJ. 89 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,17 x 0,14 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve střední části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 455 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité 

nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 40. 

 

OBJ. 90 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: 1,7 x 1 m; max. zjištěná hloubka 0,32 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

stupňovité šikmé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: ve střední 

části zkoumané plochy. Výplň: řez CED: SJ 456 – tmavě černohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 457 – tmavě bílošedá prachová středně ulehlá zemina, 

propálená vrstva, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 458 – černá 

prachová středně ulehlá zemina, propálená vrstva, uhlíky do 25 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 460 – okrovošedá prachová středně ulehlá zemina, propálená vrstva promísená s podložním 

materiálem; uhlíky do 5 %, jíl do 15 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 459 – 

tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, propálená vrstva, uhlíky do 25 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,1 m; řez AEB: SJ 462 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 463 – tmavě šedá pachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 15 %, 
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jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,0,4 m; SJ 456 – tmavě černohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 457 – tmavě bílošedá prachová 

středně ulehlá zemina, propálená vrstvy, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 

0,04 m; SJ 461 – okrovošedá prachová středně ulehlá zemina, propálená vrstva, uhlíky do 5 %, mazanice do 1 %, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 458 – černá prachová středně ulehlá zemina, 

propálená vrstva, uhlíky do 25 %, ostrá báze vrstvy, min, mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 459 – tmavě 

šedá prachová středně ulehlá zemina, propálená vrstva, uhlíky do 25 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, 

max. mocnost 0,1 m; SJ 460 – okrovošedá prachová středně ulehlá zemina, propálená vrstva promísená 

s podložním materiálem; uhlíky do 5 %, jíl do 15 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 

m. Movité nálezy: mazanice (x ks). 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 40; obr. 61-62. 

 

OBJ. 91 

Objekt interpretován jako nespecifická zásobní jáma. 

Rozměry: 2,36 x 0,65; max. zjištěná hloubka 0,56 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a nepravidelného válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, v J konci stupňovité, dno ploché, přechod ode dna ke stěně 

ostrý. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 207 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 208 – světle hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky, kameny, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,5 m. Movité nálezy: kámen (2 

ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 40. 

 

OBJ. 92 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,00 x 0,8 m; max. zjištěná hloubka 0,24 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

mírně konvexní svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 464 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, do 5 % kameny do 0,5 cm, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,24 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 40. 

 

OBJ. 93 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,66 m; max. zjištěná hloubka 0,62 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny mírně konvexní šikmé (narušené bioturbací), dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. 

Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 465 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 5 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,25m; SJ 466 – světle šedá prachová 

středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 467 – světle hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 468 – šedá 
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prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: 

keramika (7 ks). Charakter keramického souboru: sedm atypických fragmentů lužické keramiky, dva druhotně 

přepáleny. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 41. 

 

OBJ. 94 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,08 x 1 m; max. zjištěná hloubka 0,34 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé až podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 278 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 5 %, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 279 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,28 m. Movité nálezy: keramika (2 ks), mazanice (x ks), kámen (x 

ks). Charakter keramického souboru: dva atypické zlomky lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 41. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 95 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 1,52 m, max. zjištěná hloubka 0,24 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny stupňovité šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 299 – hnědá prachová středě ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 

m, max. mocnost 0,12 m; SJ 300 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 301 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 302 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, z 5 % promísená 

s podložním materiálem; uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m. Movité 

nálezy: keramika (3 ks), mazanice (x ks). Charakter keramického souboru: tři atypické fragmenty lužické 

keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 41. 

 

OBJ. 96 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,52 x 1,34 m; max. zjištěná hloubka 0,78 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, místy esovité, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 159 – šedá prachová ulehlá zemina, mírně narušena kořeny, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,38 m, max. mocnost 0,42 m; SJ 469 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 20 % 

promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,28 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 
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Vyobrazení: tab. 42. 

 

OBJ. 97 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,6 x 0,46 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny přímé šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 449 – světle šedo červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 42. 

 

OBJ. 98 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,32 x 0,28 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 470 – světle hnědá prachová zemina, z 20 % promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 cm, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 42. 

 

OBJ. 99 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,7 x 0,66 m; max. zjištěná hloubka 0,24 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny šikmé konvexní, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 472 – světle hnědá prachová ulehlá zemina, do 5 % uhlíky do 0,1 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,06 m, max. mocnost 0,24 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 42. 

 

OBJ. 100 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,92 x 0,76 m; max. zjištěná hloubka 0,42 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé mírně šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 183 – světle žlutohnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice a uhlíky do 15 %, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 184 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 15 % 

promíseno s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 42. 

 

OBJ. 101 
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Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,6 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 473 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 149 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,18; SJ 476 – světle červenohnědá prachová 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 474 – světle hnědošedá prachová 

středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 475 – světle hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 477 – světle 

červenohnědá prachová ulehlá zemina, pravděpodobně podloží, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,03 m; řez DEC: SJ 476 – světle červenohnědá prachová ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 473 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 149 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,15 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 474 – světle hnědošedá prachová 

středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 477 – světle 

červenohnědá prachová ulehlá zemina, pravděpodobně podloží, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,01 m, max. 

mocnost 0,02 m. Movité nálezy: keramika (6 ks), mazanice (x ks), kámen (1 ks), bronz (1 ks). Charakter 

keramického souboru: pět zlomků (čtyři atypické a jeden typický) lužické keramiky a jeden fragment novověké 

keramiky. 1. 30511/97/1: zlomek okraje nezdobené mísy se zaoblenými stěnami s páskovým ouškem, vně i uvnitř 

tmavě hnědošedého středně hrubého povrchu, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 

56, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIa/IIb (Novák 2015a, 36, 37, 80, tab. 51). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 43, 71, 78. 

 

OBJ. 102 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,2 m; max. zjištěná hloubka 0,85 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, místy stupňovité až podhloubené, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: 

ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 223 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 1 cm 

do 3 %, rozpitá báze vrstvy; SJ 224 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 3 %, rozpitá 

báze vrstvy; SJ 225 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy; SJ 226 – tmavě 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Poznámka: nedochovala se kresebná dokumentace. 

 

OBJ. 103 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,22 x 0,2 m; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 

209 - šedá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s čočkami jílu, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 
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m, max. mocnost 0,16 m, paralelně se SJ 210, SJ 210 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,16 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 43. 

 

OBJ. 104 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,5 m; max. zjištěná hloubka 1,23 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny mírně nepravidelné, stupňovité, svislé, místy podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý 

až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 478 – šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, do 3 % kameny do 1 cm, čočky šedého jílu do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,4 m; SJ 481 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, 

max. mocnost 0,42 m; SJ 479 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 480 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, do 3 % uhlíky do 2 cm, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,22 m; řez CED: SJ 478 – šedohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, do 3 % kameny do 1 cm, čočky šedého jílu do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,3 m; SJ 482 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 483 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 484 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 485 – světle červenohnědá prachová ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 481 – světle červenohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 479 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,58 m; SJ 480 – hnědošedá prachová středně ulehlá 

zemina, do 3 % uhlíky do 2 cm\, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,45 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 43. 

 

OBJ. 105 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,3 x 0,26 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 486 – tmavě okrovohnědá prachová ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, narušeno bioturbací, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 43. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 106 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 
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Rozměry: 0,32 x 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,14 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 487 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,09 m, max. mocnost 0,14 

m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 44. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 109 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,56 x 1,32 m; max. zjištěná hloubka 1,02 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, u dna podhloubené, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. SV sektor porušen 

recentním kanálem. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 188 – světle hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 141 – šedá prachová 

středně ulehlá zemina, do 5 % kameny do 5 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,24 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 

189 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,32 m; SJ 190 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, do 5 % uhlíky, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,34 m; SJ 142 – tmavě šedá prachová středně ulehlá 

zemina, do 3 % kameny až do 10, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,12 m; řez CED: SJ 

141 – šedá prachová středně ulehlá zemina, do 5 % kameny do 5 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. 

mocnost 0,58 m; SJ 189 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % promísená s podložním materiálem, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 190 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, do 5 % uhlíky, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 142 – tmavě šedá 

prachová středně ulehlá zemina, do 3 % kameny až do 10, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,12 m. Movité nálezy: keramika (3 ks), mazanice (1 ks), štípaná industrie (1 ks). Charakter keramického 

souboru: 1. 30511/93/1: zlomek okraje větší nádoby vně i uvnitř šedohnědého hrubého povrchu, slepeno ze tří 

kusů, druhotně přepáleno. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 44, 78. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 110 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,72 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,09 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

šikmé konvexní, dno ploché, mírně šikmé, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Objekt je součástí koncentrace 

zásobních jam ve V části naleziště. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 489 – tmavě hnědá kyprá 

zemina, do 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,09 m. Movité nálezy: mazanice. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 44. 
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OBJ. 111 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,26 x 1 m; max. zjištěná hloubka 0,42 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Objekt narušen recentním liniovým výkopem. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod 

ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 490 – okrovohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, uhlíky v centru objektu, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,35, max. mocnost 0,42 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 44. 

 

OBJ. 112 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,04 x 0,84 m; max. zjištěná hloubka 0,35 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně plynulý. SV sektor porušen 

recentním kanálem. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 154 – světlešedá prachová středně ulehlá 

zemina, do 3% mazanice a uhlíky do 2 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,35 m; SJ 491 

– světle šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, 

max. mocnost 0,1 m; SJ 492 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. 

mocnost 0,38 m; SJ 499 – totožná s SJ 492, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 498 – tmavě šedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 493 – tmavě 

šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 497 – 

světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 496 

– šedá prahová středně ulehlá zemina, uhlíky do 2 cm do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,06 m; SJ 494 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,3 m; SJ 495 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,04 m; Movité nálezy: keramika (14 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter keramického 

souboru: 10 atypických zlomků lužické keramiky a čtyři zlomky pravěké keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 45. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 113 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměr: 1,2 x 1,0 m max. zjištěná hloubka 0,6 m. Tvar: objekt nepravidelného kruhového půdorysu 

a kuželovitého tvaru. Stěny konvexní svislé až podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 143 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, obsahuje 

příměs mazanice, uhlíků a keramiky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,42 m, max. mocnost 0,58 m; SJ 203 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 204 – 

světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 

0,2 m. Movité nálezy: keramika (28 ks), mazanice (x ks), kámen (1 ks), uhlíky (x ks). Charakter keramického 

souboru: 26 zlomků (23 atypických a tři typické) lužické keramiky a dva drobné zlomky datované obecně do 
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pravěku, 15 atypických fragmentů je druhotně přepáleno. 1. 30511/75/1: zlomek okraje vně šedého pórovitého a 

uvnitř šedohnědého pórovitého povrchu, druhotně přepálený. 2. 30511/75/2, 5: zlomek mísy zdobené šikmými 

křížícími se rytými liniemi, vně oranžový hrubý, částečně omletý a uvnitř oranžovošedý hladký povrch, blízkou 

paralelu má na pohřebišti v Běstovicích v hrobě 3/1991, který V. Vokolek datuje do fáze L IIb (Vokolek 2003, 52, 

61, tab. 4). 3. 30511/76/2: zlomek okraje větší nádoby s vně světle hnědou engobou a uvnitř černým hladkým 

povrchem. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 45, 71, 78. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 114 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměr: 1,1 x 1,06 m; max. zjištěná hloubka 0,88 m. Tvar: objekt nepravidelného kruhového půdorysu 

a kuželovitého tvaru. Stěny přímé svislé, u dna podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 151 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice 

a uhlíky do 5 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 500 – světle hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,42 m; SJ 152 – tmavě šedá 

prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 1 %, uhlíky při báze vrstvy až do 10 %, ostrá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 502 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 503 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky až do 10 

% při bázi vrstvy, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 501 – šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 153 – světle šedá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, kameny až 10 cm do 2 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,08 m. Movité nálezy: keramika (49 ks), mazanice (x ks), zvířecí kosti (x ks), kámen (x ks). Charakter 

keramického souboru: 37 zlomků atypické lužické keramiky, z nichž 22 je druhotně přepáleno a 12 kultury 

s lineární keramikou. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 46. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 115 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměr: 1,1/1,37 x 1,06/1,32 m; max. zjištěná hloubka 0,8 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého 

tvaru. Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 144 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky a mazanice uprostřed vrstvy 

do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 259 – tmavě hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 181 – tmavě hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 260 – tmavě hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,68 m, max. mocnost 0,7 m; SJ 180 – tmavě 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (25 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter keramického 
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souboru: 24 zlomků (23 atypických a jeden typický) lužické keramiky, devět druhotně přepálených a jeden kultury 

s lineární keramikou. 1. 30511/125/3: zlomek okraje menší nádoby (džbánku?) vně i uvnitř světle hnědošedého 

středně hrubého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 46, 78. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 116 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1 x 0,68 m; max. zjištěná hloubka 0,35 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. JZ část 

objektu nedokopána. Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: nebylo 

provedeno zaměření totální stanicí, proto není možné určit jeho polohu na nalezišti. V superpozici s obj. č. 118. 

Výplň: SJ 507 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,35 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 47. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 118 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1 x 0,68 m; max. zjištěná hloubka 0,2 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno nepravidelné, místy ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. V superpozici s obj. č. 116. Výplň: SJ 161 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 47. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 119 

Objekt interpretován jako předpecní jáma. 

Rozměry: průměr 1,32 m; max. zjištěná hloubka 0,52 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Objekt je v těsné blízkosti obj. č. 122. Výplň: SJ 294 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, 

mazanice do 10 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 295 – hnědošedá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, totožná s SJ 297, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 297 – 

totožná s SJ 295, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,45 m; SJ 298 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, 

kámen, uhlíky a propálená hlína do 20 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 296 

– světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 15 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,1 m Movité nálezy: keramika (1 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks), uhlíky (x ks). Charakter 

keramického souboru: jeden keramický zlomek kultury s lineární keramikou. 
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Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 48. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 120 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,28 m; max. zjištěná hloubka 0,38. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 488 – okrovošedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. 

mocnost 0,38 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 47. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 121 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,46 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 504 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Poznámka: dochovala se fotografie pouze půdorysu a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 122 

Objekt interpretován jako pec. 

Rozměry: 1,4 x 1,32 m; max. zjištěná hloubka 0,42 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané 

plochy. Objekt je v těsné blízkosti obj. č. 119. Výplň: řez AEB: SJ 244 – šedobéžová prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky, mazanice 10 %, keramika, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 255 

– totožná s SJ 246, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 254 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 250 – totožná s SJ 246 a 251, min. mocnost 0,1, 

max. mocnost 0,25 m; SJ 247 – šedo oranžová středně ulehlá vrstva mazanice, uhlíky 10 %, béžová zemina 15 %, 

ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 248 – totožná s SJ 244 a SJ 256, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 252 – šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice 15 %, ostrá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; řez DEC: SJ 244 – šedobéžová prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky, mazanice 10 %, keramika, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 245 – 

béžová prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice 5-10 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 246 – oranžová středně ulehlá vrstva mazanice, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 253 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice 10 %, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 247 – šedo oranžová středně ulehlá vrstva mazanice, uhlíky 10 %, 

béžová zemina 15 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 249 – tmavě šedá středně 
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ulehlá zemina, propálená vrstva, hnědá zemina 10 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 

m; SJ 256 – totožná s SJ 248, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (31 ks), 

mazanice (x ks). Charakter keramického souboru: 30 atypických zlomků lužické a jeden pravěké keramiky, 

sedm zlomků druhotně přepáleno. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 48. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

  

OBJ. 123 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 508 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, z 20 % promísená s podložním materiálem, nejasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,05, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 47. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 125 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,2 x 1,12 m; max. zjištěná hloubka 0,45 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé mírně šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

V superpozici s obj. č. 79. Výplň: SJ 191 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, keramika, mazanice, 

uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,22 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 192 – hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 193 – tmavě šedá prachová zemina, 

mazanice, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,15 m. Movité nálezy: keramika (22 ks), 

mazanice (x ks). Charakter keramického souboru: 20 (17 atypických a tři typické) zlomky lužické kultury, ve 

svrchní vrstvě (SJ 191) byly nalezeny torza dvou keramických nádob, čtyři zlomky jsou druhotně přepáleny.  1. 

30511/103/1: džbánek s ostře odděleným hrdlem, na těle šikmé žlábkování s páskovým uchem, vně i uvnitř 

hnědooranžového hladkého povrchu, nádoba č. 1, blízkou paralelu má na pohřebišti v Platěnicích v nálezu bez 

hrobového celku, který V. Vokolek datuje do fáze L IIb (Vokolek 2003, 257tab. 262). 2. 30511/104/1: dno 

květináče vně i uvnitř světle šedohnědého hrubého povrchu, nádoba č. 2. 3. 30511/118/2: zlomek okraje koflíku 

vně hnědošedoorannžového hrubého a uvnitř oranžovohnědého hrubého povrchu. 4. 30511/118/1: zlomek okraje 

a výdutě květináče esovitého profilu s páskovým uchem, vně i uvnitř hnědošedooranžového hrubého povrchu, 

blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze 

L IIb (Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 38, 71, 79. 

Poznámka: dochovala se fotografie pouze půdorysu a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 126 
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Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,2 x 0,16 m; max. zjištěná hloubka 0,11 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 506 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,11 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 47. 

 

OBJ. 127 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměr: 1,04 x 1,02 m; max. zjištěná hloubka 0,6 m. Tvar: objekt nepravidelného kruhového půdorysu 

a kuželovitého tvaru. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez CED: SJ 146 – tmavě šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky, keramika, jasná báze vrstvy, vrstva narušena kořeny, min. 0,08 m, max. 

mocnost 0,4 m; SJ 198 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,22 m; SJ 200 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, kameny, uhlíky do 10 %, 

min. mocnost 0,01 m, max. mocnost 0,02 m; SJ 196 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, uhlíky do 5 %, narušená kořeny, totožná s SJ 201, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 197 – 

tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 

202 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, uhlíky do 5 %, min. mocnost 0,01 m, max. mocnost 

0,02 m; řez AEB: SJ 146 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky, keramika, jasná 

báze vrstvy, vrstva narušena kořeny, min. mocnost 0,22 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 199 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, narušena kořeny, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 200 – tmavě 

šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, kameny, uhlíky do 10 %, min. mocnost 0,01 m, max. 

mocnost 0,02 m; SJ 196 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, uhlíky do 5 %, narušená 

kořeny, totožná s SJ 201, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 202 – šedá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, uhlíky do 5 %, min. mocnost 0,01 m, max. mocnost 0,02 m. Movité nálezy: keramika (59 ks), 

mazanice (x ks), kámen (5 ks), štípaná industrie (1 ks). Charakter keramického souboru: 37 zlomků (33 

atypických a 4 typické) lužické keramiky, z toho 1 druhotně přepálený, 1 fragment pravěké keramiky a 21 kultury 

s lineární keramikou. 1. 30511/114/1: zlomek okraje a hrdla osudí, vně hnědošedý hladký a uvnitř šedý hladký 

povrch, nízkým hrdlem odpovídá střednímu stupni lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, 192). 2. 30511/120/1: okraj 

nádoby vně i uvnitř tmavě hnědošedého hladkého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 47, 78. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 128 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,7 x 1,4 m; max. zjištěná hloubka 0,78 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, místy stupňovité (řez C-D), dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 214 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 215 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 
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vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 216 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,18 m; řez CED: SJ 214 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 

215 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 

216 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, 

max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 49. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 129 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,2 x 1,4 m; max. zjištěná hloubka 0,6 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. V okolí 

je obj. č. 169. Výplň: SJ 539 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, rozpitá báze vrstvy, 

min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 540 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,3 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 49. 

 

OBJ. 131 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,78 x 0,66 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 509 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % promísená s podložním 

materiálem, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 49. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 132 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,66 x1,5 m; max. zjištěná hloubka 1,54 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé/mírně skloněné, spodní část stupňovitá, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: 

ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 147 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, 

mazanice do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 542 – šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 549 – tmavě 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,25 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 550 

– tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max mocnost 0,2 m; SJ 

545 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 
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546 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,2 m; 

SJ 547 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,2 

m; SJ 543 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. 

mocnost 0,5 m; SJ 551 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,22 m, max. 

mocnost 0,3 m; SJ 548 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. 

mocnost 0,18 m; SJ 148 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,5 m, 

max. mocnost 0,52 m; řez CED: SJ 542 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 545 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 147 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, 

mazanice do 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,5 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 541 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 546 – tmavě hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 547 – šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 543 – tmavě šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 548 – šedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,7 m, max. mocnost 0,72 m; SJ 148 – tmavě 

šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,6 m, max. mocnost 0,7 m; SJ 544 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,89 m, max. mocnost 0,9 m. Movité nálezy: 

keramika (2 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter keramického souboru: jeden atypický zlomek lužické 

keramiky a jeden zlomek středověké keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 50. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 133 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,95 x 1,8 m; max. zjištěná hloubka 0,65 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého profilu. 

Stěny konvexní mírně skloněné až podhloubené, dno ploché až stupňovité, přechod ode dna ke stěně plynulý. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 185 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně 

narušená bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,25 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 552 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 186 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, min mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 187 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušená bioturbací, jasná báze vrstvy,  

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,12 m; řez CED: SJ 185 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně 

narušená bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 186 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, mírně narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m; 

SJ 187 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušená bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 

m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 50. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 
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OBJ. 134 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,9 x 0,8 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve V části zkoumané oblasti. Objekt 

v superpozici s obj. č. 135 a 140. Výplň: SJ 173 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: kámen (1 ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 51. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 135 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,02 x 1,08 m; max. zjištěná hloubka 0,74 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé až podhloubené, dno ploché, místy stupňovité, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: při 

V okraji zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 134 a 140. Výplň: SJ 170 – šedohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, mazanice do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 

171 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 

277 – totožná s SJ 171, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 172 – šedá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky, mazanice, keramika, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,22 m. Movité nálezy: 

keramika (14 ks), mazanice (x ks). Charakter keramického souboru: 10 zlomků (osm atypických a dva typické) 

lužické keramiky a čtyři drobné fragmenty pravěké keramiky. 1. 30511/58/4: zlomek masivního páskového ucha 

z květináče, oranžový hladký povrch. 2. 30511/58/10: zlomek výdutě tenkostěnné nádoby vně i uvnitř tmavě 

šedého středně hrubého povrchu, vně svislé ryté linie. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 51, 72, 81. 

 

OBJ. 137 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,92 x 1,46 m; max. zjištěná hloubka 0,74 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a nepravidelného válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, mírně nepravidelné, přechod ode dna ke stěně 

ostrý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 277. Výplň: řez AEB: SJ 160 – hnědošedá 

prachová středně ulehlá zemina, keramika, kameny, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,5 m; SJ 554- šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 

0,1 m; SJ 555 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,08 m; SJ 163 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, kameny, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 553 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, podložní 

materiál do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,74 m; řez CED: SJ 160 – hnědošedá 

prachová středně ulehlá zemina, keramika, kameny, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 

0,3 m; SJ 163 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, kameny, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,16 m, max. mocnost 0,25 m. Movité nálezy: keramika (15 ks), mazanice (x ks), kameny (x ks). Charakter 

keramického souboru: tři atypické zlomky lužické keramiky a 12 fragmentů novověké keramiky. 
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Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 52. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 140 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,2 x 1,22 m; max. zjištěná hloubka 0,42 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 134 a 135. Výplň: SJ 174 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 175 – šedohnědá prachová 

zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 51. 

 

OBJ. 141 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,3 x 1,28 m; max. zjištěná hloubka 0,62 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

mírně esovitě podhloubené až svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 262 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 3 %, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,19 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 270 – béžová prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 261 – světle šedá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,24 m; SJ 274 – světle šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 273 – světle šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 263 – hnědošedá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 264 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 268 – béžová 

prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 269 – béžová 

prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 265 – tmavě 

šedá prachová středně ulehlá zemina, vrstva uhlíků při bázi vrstvy, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 275 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, vrstva uhlíků při bázi vrstvy, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 271 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, keramika, 

vrstva uhlíků při bázi vrstvy, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 267 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, uhlíkaté proplástky a kameny, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 266 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,08 m; SJ 272 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, 

max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: keramika (2 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks), uhlíky (x ks). Charakter 

keramického souboru: dva atypické zlomy lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 52. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 
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OBJ. 142 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,43 x 1,45 m; max. zjištěná hloubka 0,45 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, mírně nepravidelné až svažité, přechod ode dna ke stěně 

plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 303 – šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice 

do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 304 – hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 305 – tmavě 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky 25 % (hlavně při bázi vrstvy), jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,04 m, max. mocnost 0,38 m. Movité nálezy: keramika (3 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter 

keramického souboru: tři atypické zlomky lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 53. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 143 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,4 x 0,34 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

přímé šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v J část zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 556 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 30 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 53. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 144 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,38 x 0,18 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v J část zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 557 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 30 % promísená s podložním 

materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 53. 

 

OBJ. 145 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,86 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve střední 

části zkoumané plochy. Výplň: SJ 471 – světle hnědá kyprá zemina, do 20 % promísená s podložním materiálem, 
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nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité 

nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 53. 

 

OBJ. 148 

Objekt interpretován jako nespecifikovaná sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,7 x 1,4 m; max. zjištěná hloubka 0,8 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Objekt v těsné blízkosti obj. č. 158. Výplň: řez BI: SJ 558 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, keramika, 

mazanice, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 258 – tmavě šedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 560 – 

hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 

561 – tmavě hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky při bázi vrstvy, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,06 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 562 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,3 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 559 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 257 – tmavě šedočerná středně ulehlá vrstva s převahou 

uhlíků, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; řez DF: SJ 258 – tmavě šedá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 288 – šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost0,4 m, max. mocnost 0,7 m; SJ 257 – tmavě šedočerná 

středně ulehlá vrstva s převahou uhlíků, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,04 m; řez FC: 

SJ 258 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,22 m, max. mocnost 0,3 

m; SJ 288 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,7 

m; SJ 257 – tmavě šedočerná středně ulehlá vrstva s převahou uhlíků, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, 

max. mocnost 0,03 m; řez FB: SJ 258 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 288 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 558 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, keramika, mazanice, 

uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,38 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 560 – hnědošedá prachová středně 

ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 559 – světle hnědošedá 

prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 571 – světle 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, v 15 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 257 – tmavě šedočerná středně ulehlá vrstva s převahou uhlíků, ostrá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m; 338 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; řez EF: SJ 258 – tmavě šedá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 572 – šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 288 – šedohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 573 – světle šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 577 – tmavě šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 574 – světle 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 

575 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,3 m; 
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SJ 576 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 

m; SJ 257 – tmavě šedočerná středně ulehlá vrstva s převahou uhlíků, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,06 m; SJ 578 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, kameny do 3 %, 

ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 338 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (76 ks), mazanice 

(x ks), broušená industrie (1 ks), uhlíky (x ks). Charakter keramického souboru: 76 atypických zlomků lužické 

keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 54. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 149 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,24 x 1,06 m; max. zjištěná hloubka 0,7 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, u dna esovitě podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Objekt 

narušen recentní kanalizací. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 581 – světle šedá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 582 – 

tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky při bázi vrstvy do 10 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 

m, max. mocnost 0,1 m; SJ 580 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,35 m; SJ 337 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky do 3 %, 

nádoba č. 1 a nádoba č. 2, min. mocnost 0,12, max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: keramika (42 ks), mazanice 

(x ks), kámen (3 ks). Charakter keramického souboru: 42 zlomků (20 atypických a 22 typických). 

1. 30511/174/1: nezdobené osudí tmavě hnědooranžovošedého hrubého povrchu, nádoba č. 1, blízkou paralelu má 

na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 56, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze IIb (Novák 2015a, 36, 

37, 80, 127, Tab. 51). 2. 30511/175/1: nálevkovitý nezdobený koflík s odlomeným páskovým uchem, vně i uvnitř 

hnědošedý hladký povrch, nádoba č. 2, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 53, který 

M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 36, 80, tab. 50). 3. 30511/176/1: výduť osudí, vně i 

uvnitř hněhošedý hladký povrch, nádoba č. 3, slepeno z osmi zlomků, odpovídá Vokolkovy fázi L IIb (Jiráň /ed./ 

2008, tab. 87, 88). 4. 30511/176/2: výduť osudí, vně i uvnitř hněhošedý hladký povrch, nádoba č. 3, slepeno ze 

čtyř zlomků, odpovídá Vokolkovy fázi L IIb podle Jiráň /ed./ 2008 (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87, 88). 5. 30511/227/1: 

zlomek výdutě květináče esovité profilace s odlomeným páskovým uchem, vně oranžovohnědošedý hladký a 

uvnitř hnědošedý hladký povrch, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který M. 

Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 6. 30511/227/3: zlomek okraje 

zásobnicovité nádoby s důlky na hraně okraje, vně hnědošedý hrubý a uvnitř hnědošedý hladký povrch, blízkou 

paralelu má na sídlišti v Plchůvkách, které V. Vokolek datuje do fáze L IIb (Vokolek 1994, 18, 20, 22, tab. 36). 7. 

30511/227/7: zlomek tenkostěnné mísy nebo koflíku, vně i uvnitř tmavě hnědošedý hladký povrch. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 55, 73, 80. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 151 
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Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,22 m; max. zjištěná hloubka 0,22 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 583 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním 

materiálem; jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 584 – světle šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, z 30 % promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. 

mocnost 0,22 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 53. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 154 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,42 x 1,38 m; max. zjištěná hloubka 0,23 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: ve střední části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 585 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,04; SJ 586 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 10 % promísená 

s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,23 m. Movité nálezy: objekt 

neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 53. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 155 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,7 x 0,41 m; max. zjištěná hloubka 0,19 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní svislé, dno nepravidelné stupňovité, přechod ode dna ke stěně plynulý. 

Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 587 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, do 30 % 

promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 53. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 157 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,56 x 0,48 m; max. zjištěná hloubka 0,47 m. Tvar: objekt oválného půdorysu, ve střední části 

zkoumané oblasti. Stěny konvexní svislé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Výplň: SJ 590 – tmavě 

šedá, prachová, středně ulehlá zemina, uhlíky do 10 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 

m; SJ 593 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 

0,22 m; SJ 594 – oranžová prachová středně ulehlá zemina, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 
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0,04 m; SJ 591 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. 

mocnost 0,4 m; SJ 592 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. 

mocnost 0,4 m; SJ 589 – oranžová, prachová, středně ulehá zemina, jde o podložní materiál, ostrá báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: kámen (x ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 55. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 158 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 3,2 x 1,8 m; max. zjištěná hloubka 0,8 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Objekt v těsné blízkosti obj. č. 148. 

Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: řez BI: SJ 563 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 565 – šedá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 566 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 313 – tmavě šedá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 564 – světle hnědošedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 567 – tmavě šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04; SJ 568 – hnědošedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 233 – tmavě šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,14 m; SJ 569 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, v 15 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,04 m; řez IH:  SJ 563 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 564 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 570 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,24 m; SJ 567 – tmavě šedá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 568 – hnědošedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 233 – tmavě šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 569 – šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, v 15 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,2 m. Movité nálezy: keramika (4 ks), mazanice (2 + x ks), kámen (3 + x ks), štípaná industrie (1 ks). 

Charakter keramického souboru: čtyři keramické zlomky kultury s lineární keramikou. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 54. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 160 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,27 x 0,24; max. zjištěná hloubka 0,09 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno nepravidelné stupňovité, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Výplň: SJ 588 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, do 40 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 
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0,04 m, max. mocnost 0,09 m. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 55. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 162 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 3,1 x 2 m. Tvar: Objekt nepravidelného půdorysu. Objekt nelze detailněji popsat, nedochovala 

se dokumentace. Poloha: v SZ rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 596 – šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy. Movité nálezy: keramika (4 ks), mazanice (4 ks), kámen (1 ks). Charakter 

keramického souboru: dva drobné zlomky pravěké keramiky, jeden typický zlomek lužické keramiky a jeden 

novověké keramiky. 1. 30511/32/2: zlomek okraje amforovité nádoby, vně i uvnitř tmavě šedohnědého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 81. 

Poznámka: dochovala se fotografie pouze půdorysu a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 164 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,86 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,04 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 595 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 10 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 55. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 169 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,34 x 1,22 m; max. zjištěná hloubka 0,52 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé kolmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 176 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,1 

m; SJ 177 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,3 m; 

SJ 178 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,22 

m; SJ 443 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 

0,08 m; SJ 179 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,18 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 55. 

 

OBJ. 171 
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Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,26 x 1,2 m; max. zjištěná hloubka 0,66 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 597 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 3 %, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 603 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, recentně narušená 

bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 604 – hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, z 20 % promísená s podložním materiálem, pravděpodobně překopané podloží, rozpitá báze vrstvy, min. 

mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,66 m; SJ 598 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 599 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 

3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m max. mocnost 0,15 m; SJ 600 – hnědošedá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 601 – tmavě šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 602 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt 

neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 56. 

 

OBJ. 172 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,42 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v Z části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 605 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, z 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 174 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,44 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,36 m. Tvar: objekt oválného půdorysu. Nelze udělat detailní 

popis, protože se nedochovala dokumentace. Poloha: v Z části zkoumané plochy. Výplň: SJ 609 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: lužická kultura. 

Poznámka: fotografická a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 175 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,42 x 0,36 m; max. zjištěná hloubka 0,34 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nepravidelného 

válcovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve 

střední části zkoumané plochy. Výplň: SJ 610 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 612 – oranžová prachová středně ulehlá zemina, propálená žárem, 
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ostrá báze vrstvy, obklopuje SJ 610, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 611 – šedá prachová středně 

ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, obklopuje SJ 612, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m; 

SJ 613 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, obklopuje SJ 611, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 614 – oranžová prachová ulehlá zemina, podložní materiál, ostrá báze vrstvy, 

obklopuje SJ 614, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 178 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,42 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: 

v Z části zkoumané plochy. Výplň: SJ 608 – tmavě černohnědá prachová ulehlá zemina, s příměsí šedých 

proplástek, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,16 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 179 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,38 x 0,36 m; max. zjištěná hloubka 0,18 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v Z části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 606 – tmavě šedá prachová ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,12 m; SJ 607 – tmavě hnědá prachová ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 181 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,76 x 0,74 m; max. zjištěná hloubka 0,46 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nepravidelného 

válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v SZ 

rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 616 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,18 m, max mocnost 0,22 m; SJ 617 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 618 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, pravděpodobně 

totožná s SJ 619, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 619 – pravděpodobně totožná 

s SJ 618, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 
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Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 182 

Objekt nebyl dokumentován 

Rozměry: ?. Tvar: ?. Poloha: ?. Výplň: ?.  Movité nálezy: keramika (6 ks). Charakter keramického souboru: 

čtyři atypické a dva typické zlomky lužické keramiky: 1. 30511/34/1: zlomek výdutě zásobnice vně 

oranžovošedého hrubého a uvnitř tmavě šedého hladkého povrchu s odlomeným výčnělkem. 2. 30511/34/3: 

zlomek větší nádoby vně i uvnitř šedohnědého hladkého povrchu s odlomeným oválným výčnělkem. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 72, 81. 

 

OBJ. 184 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,24 x 0,2 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v SZ rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 

625 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 20 % promísená s podložním materiálem; rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 190 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,9 m; max. zjištěná hloubka 0,26 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny esovité svislé podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v Z části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 629 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,15 m; SJ 630 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,15 m; SJ 631 – světle šedohnědá prachová zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m; SJ 632 – 

tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 

633 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m. 

Movité nálezy: kámen (x ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 56. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 193 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,12 x 0,92 m; max. zjištěná hloubka 0,22 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: v SZ rohu 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 639 – tmavě hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená 
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s podložním materiálem; jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 640 – tmavě šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, kámen do 10 cm; jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m; 

SJ 641 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 

m; SJ 642 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená s podložním materiálem, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 57. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 195 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,18 x 0,54 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v SZ rohu zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 643 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 57. 

 

OBJ. 198 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,32 x 0,88 m; max. zjištěná hloubka 0,6 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého, místy 

mísovitého tvaru. Stěny mírně konvexní, mírně šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. 

Poloha: v SZ rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 648 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,25 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 649 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 650 – tmavě hnědošedá prachová středně ulehlá 

zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,24 m; SJ 651 – tmavě hnědá pachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,16 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 57. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 199 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,34 x 0,26 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v SZ rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 

628 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 1 % s kameny do 8 cm, jasná báze vrstvy, mocnost 

0,12 m. Movité nálezy: keramika (4 ks), mazanice (x ks), kámen (1 ks). Charakter keramického souboru: jeden 

zlomek středověké a tři zlomky novověké keramiky. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 57. 



106 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 200 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,32 x 1,24 m; max. zjištěná hloubka 0,47 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v SZ části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 240 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, kameny, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 652 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 653 – šedá prachová středně ulehá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,32 m; SJ 654 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 57. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 201 

Objekt nebyl dokumentován 

Rozměry: ?. Tvar: ?. Poloha: S část zkoumané plochy. Výplň: ?.  Movité nálezy: keramika (5 ks). Charakter 

keramického souboru: pět atypických zlomků lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

 

OBJ. 202 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,42 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,09 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: u této sloupové jámy nebylo provedeno 

zaměření totální stanicí, proto není možné určit její polohu na nalezišti. Výplň: SJ 655 – šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,09 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 57. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 204 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,25 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 670 – prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy. Vrstva blíže neurčena, protože se 

nedochovala dokumentace. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Poznámka: dochovala se fotografie pouze půdorysu a kresebná dokumentace se nedochovala. 
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OBJ. 205 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,64 x 0,42 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: u této sloupové jámy nebylo 

provedeno zaměření totální stanicí, proto není možné určit její polohu na nalezišti. Výplň: SJ 644 – světle šedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 645 – žlutá 

jílovitá ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 646 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 647 – tmavě šedá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: keramika (3 

ks), mazanice (1 ks), kámen (1 ks). Charakter keramického souboru: jeden zlomek středověké a dva zlomky 

novověké keramiky. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 57. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 206 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1 x 0,94 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v Z části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 671 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. 

mocnost 0,2 m; SJ 672 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,08 m; SJ 673 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, 

max. mocnost 0,08 m; SJ 674 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, 

max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 210 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,44 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v SZ rohu zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 656 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, z 5 % promísená s podložním materiálem; 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,09 m, max. mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 211 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 
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Rozměry: 0,62 x 0,5 m; max. zjištěná hloubka 0,52 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v SZ rohu zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 620 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, 

max. mocnost 0,1 m; SJ 621 – žlutošedá prachová středně ulehlá zemina, z 10 % promísená se žlutým jílem; jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 622 – šedožlutá plastická středně ulehlá zemina, z 20 

% promísená se žlutým jílem; s uhlíky na rozhraní s SJ 623, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 

0,22 m; SJ 623 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,12, max. mocnost 0,22 m; SJ 624 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina,  nejasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 218 

Objekt nebyl dokumentován 

Rozměry: ?. Tvar: ?. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: ?.  Movité nálezy: keramika (2 ks). Charakter 

keramického souboru: dva atypické zlomky lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

 

OBJ. 219 

Objekt nebyl dokumentován 

Rozměry: ?. Tvar: ?. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: ?.  Movité nálezy: keramika (10 ks). 

Charakter keramického souboru: 8 atypických a 2 typické zlomky lužické keramiky: 1. 30511/209/1: zlomek 

okraje nezdobené nálevkovité mísy nebo koflíku vně světle šedohnědého hladkého povrchu a uvnitř světle šedého 

povrchu, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje 

do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 40, 80, tab. 59).  2. 30511/209/2: zlomek okraje džbánku nebo amforovité 

nádobky vně i uvnitř tmavě oranžovohnědého hladkého povrchu.  

Datace: (lužická kultura) 

Vyobrazení: tab. 81. 

 

OBJ. 220 

Objekt nebyl dokumentován 

Rozměry: ?. Tvar: ?. Poloha: ?. Výplň: ?.  Movité nálezy: keramika (1 ks). Charakter keramického souboru: 

1 typický zlomek lužické keramiky: 1. 30511/36/1: zlomek okraje nádoby vně i uvnitř hnědošedého hladkého 

povrchu.  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 81. 

 

OBJ. 223 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 
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Rozměry: 0,4 x 0,38 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v SZ rohu 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 657 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky do 1 %, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 227 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,6 m. Tvar: objekt oválného půdorysu. Dokumentován byl pouze fotograficky půdorys 

objektu, kresebně dokumentován nebyl, proto nelze určit jeho hloubka a detailní popis. Poloha: nebylo provedeno 

zaměření totální stanicí, proto není možné určit jeho polohu na nalezišti. Objekt v superpozici s obj. č. 230. Výplň: 

SJ nebyla definovaná. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy.  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 58. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 228 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,44 x 0,78 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Pravděpodobně jde o dva 

objekty v superpozici, ze severu narušené recentním zásahem. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 688 – šedohnědá plastická středně ulehlá zemina, do 20 % promísená s podložním materiálem, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 58. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 230 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 2,3 x 0,96. Tvar: objekt oválného půdorysu. Objekt byl kresebně dokumentován pouze v půdoryse, 

nelze proto určit detailní popis. Poloha: v S části zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 227. Výplň: SJ 

155 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy. Movité nálezy: keramika (163 ks), 

mazanice (10 ks), kámen (x ks), broušená industrie (8 ks), štípaná industrie (3 ks), uhlíky (2 ks). Charakter 

keramického souboru: 37 drobných zlomků pravěké keramiky, 50 atypických zlomků lužické keramiky a 76 

zlomků kultury s lineární keramikou.  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 58. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 
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OBJ. 231 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 3 x 0,08 m; max. zjištěná hloubka 0,42 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny šikmé stupňovité, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. 

Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 689 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 289 – černošedá prachová středně ulehlá zemina, 

keramika, mazanice, uhlíky, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,15 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 291 – tmavě hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,15 m; SJ 292 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 290 – tmavě 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,12 m; řez 

DEC: SJ 689 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,04 m; SJ 289 – černošedá prachová středně ulehlá zemina, keramika, mazanice, uhlíky, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 290 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m. Movité nálezy: keramika (84 ks), mazanice (x ks), 

kámen (x ks), broušená industrie (1 ks), železo (1 ks), struska (6 ks). Charakter keramického souboru: 5 

drobných pravěkých zlomků, 52 keramických zlomků kultury s lineární keramikou, 15 zlomků (osm atypických a 

šest typických) lužické keramiky, sedm fragmentů středověké keramiky a tři novověké. 1. 30511//161/1: zlomek 

okraje a hrdla osudí vně hnědošedooranžového hrubého a uvnitř hnědošedého hrubého profilu, hrdlo odpovídá 

střednímu stupni lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 58, 82. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 233 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,64 x 0,44 m; max. zjištěná hloubka 0,08m. Tvar: objekt oválného půdorysu mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 700 

– tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. mocnost 0,08 

m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 234 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,58 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,1 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 704 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 

m, max. mocnost 0,1 m; SJ 705 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 

m, max. mocnost 0,06. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 
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Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 235 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 0,94 m; max. zjištěná hloubka 0,4 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, místy podhloubené, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 701 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 5 %, ostrá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,26 m; SJ 702 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 703 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky, mazanice do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: 

keramika (20 ks), mazanice (x ks), kámen (2 ks). Charakter keramického souboru: 20 zlomků (17 atypických 

a tři typické) lužické keramiky. 1. 30511/180/1: zlomek okraje a výdutě hrncovité nádoby esovitého profilu, vně 

bílošedý hladký a uvnitř tmavě šedý hladký povrch, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách 

v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze IIb (Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 2. 30511/180/2, 4: 

zlomek okraje hrncovité nádoby esovitého profilu, vně bílošedá hladká engoba a uvnitř tmavě šedý hladký povrch, 

blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze 

L IIb (Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 59, 82. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 239 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,4 m; max. zjištěná hloubka 0,64 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, mírně podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 711 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 5 %, do 1% kameny do 

0,5 cm, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,25 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 712 – hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 713 – tmavě šedá prachová středně 

ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 714 – 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 715 

– hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 716 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m. Movité 

nálezy: keramika (22 ks), mazanice (1 ks), kámen (1 ks). Charakter keramického souboru: čtyři zlomky (tři 

atypické a jeden typický, jeden druhotně přepálen) lužické keramiky a 18 kultury s lineární keramikou. 1. 

30511/198/1: zlomek hrdla s uchem květináče esovitého profilu, vně i uvnitř oranžového hrubého povrchu, blízkou 

paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb 

(Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 72, 82. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 
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OBJ. 240 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,5 x 0,98 m; max. zjištěná hloubka 0,32 m. Tvar: objekt oválného půdorysu. Objekt nelze podrobněji 

popsat, protože se nedochovala dokumentace. Poloha: v SZ části zkoumané plochy. Výplň: SJ 717 – světle hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 5 %, jasná báze vrstvy. Movité nálezy: mazanice, uhlíky. 

Datace: (lužická kultura). 

Poznámka: dochovala se fotografie pouze půdorysu a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 241 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměr: 0,98 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,6 m. Tvar: objekt oválného půdorysu. Kresebně dokumentována 

byla pouze část půdorysu, nelze proto určit detailní popis. Z a J části narušeny recentním výkopem. Poloha: 

v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 780 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky a mazanice do 25 %, 

ostrá báze vrstvy. Movité nálezy: keramika (264 ks), keramické závaží, mazanice (x ks), kámen (x ks), broušená 

industrie (1 ks), železo (3 ks), cihly (2 ks). Charakter keramického souboru: dva zlomky pravěké keramiky, 

258 zlomků lužické keramiky (251 atypických a sedm typických, 198 druhotně přepálených), dva fragmenty 

kultury s lineární keramikou a dva novověké keramiky. 1. 30511/190/1: zlomek okraje větší nádoby vně i uvnitř 

hnědošedého pórovitého povrchu, druhotně přepálený. 2. 30511/241/5: zlomek hrdla květináče s uchem při okraji, 

vně i uvnitř oranžovošedý pórovitý povrch, druhotně přepálený, blízkou paralelu má na pohřebišti v  Jaroměři-

Čáslavkách v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 3. 

30511/241/4: zlomek výdutě květináče esovitého profilu s odlomeným páskovým uchem, vně tmavě oranžovošedý 

hladký a uvnitř šedý hladký povrch, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 69, který 

M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 39, 40, 80, tab. 59). 4. 30511/241/3: zlomek okraje 

nezdobené nálevkovité mísy s vodorovně vyhnutým okrajem, vně šedý hladký a uvnitř středně hrubý povrch, 

z části druhotně přepálený, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 78, který M. Novák 

datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 41, 81, tab. 61). 5. 30511/241/6: zlomek okraje mísy se zaoblenými 

stěnami, vně i uvnitř světle šedý pórovitý povrch, druhotně přepálený, blízkou paralelu má na pohřebišti 

v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 70, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 40, 81, tab. 

60). 6. 30511/241/1: zlomek okraje s hrdlem zásobnicovité nádoby se svislým hrdlem a seříznutým okrajem, vně 

světle šedý hrubý a uvnitř oranžovošedý hladký povrch, blízkou paralelu má na sídlišti v Chvalkovicích, kde 

zásobnicovité tvary V. Vokolek datuje do fáze L IIb (Vokolek 1988, 10, 13, 14, Tab. 17). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 60, 72, 82, 85. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 242 

Objekt nebyl dokumentován 

Rozměry: ?. Tvar: ?. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: ?.  Movité nálezy: keramika (66 ks). 

Charakter keramického souboru: 59 atypických a sedm typických zlomků lužické keramiky: 1. 30511/224/7: 

část spodku dna nádoby vně hnědošedého hladkého povrchu a uvnitř hnědošedého pórovitého povrchu. 2. 
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30511/224/4: zlomek okraje tenkostěnné nádoby vně i uvnitř hnědošedého hladkého povrchu. 3. 30511/224/9: 

zlomek výdutě osudí vně i uvnitř hnědošedého hladkého povrchu. 4. 30511/224/1: zlomek okraje větší nádoby 

vně i uvnitř hnědošedého hladkého povrchu. 5. 30511/224/3: zlomek okraje mísy se zaoblenými stěnami vně i 

uvnitř hnědošedého pórovitého povrchu, druhotně přepálený, blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-

Čáslavkách v hrobě 70, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 40, 81, tab. 60). 6. 

30511/224/5: zlomek okraje větší nádoby vně šedého pórovitého a uvnitř hnědého pórovitého povrchu. 7. 

30511/224/2: zlomek okraje větší nádoby vně hnědošedého pórovitého a uvnitř oranžovošedého pórovitého 

povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 83. 

 

OBJ. 243 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,26 x 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,22 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve střední části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 442 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, z 20 % promísená s hnědou zeminou, nejasná 

báze vrstvy. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 38 

Poznámka: nedochovala se kresebná dokumentace. 

 

OBJ. 246 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,66 x 0,41 m; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Objekt v superpozici s obj. č. 247. Výplň: SJ 720 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, do 15 % 

promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,16 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 60. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 247 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,62 x 0,52 m; max. zjištěná hloubka 0,28 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Objekt v superpozici s obj. č. 246. Výplň: SJ 721 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, do 15 % 

promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 722 – světle 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, do 25 % promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,1 m, max. mocnost 18 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 
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Vyobrazení: tab. 60. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 250 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,3 m; max. zjištěná hloubka 0,13 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 

727 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 59. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 251 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,33 x 0,3 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 

728 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,12 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 60. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 252 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 2,1 x 0,95 m; max. zjištěná hloubka 0,64 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu. Objekt 

nelze detailněji popsat, protože se nedochovala dokumentace. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 729 

– hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy. Movité nálezy: keramika (5 ks), kámen (x ks). 

Charakter keramického souboru: pět zlomků (tři atypické a dva typické) lužické keramiky. 1. 30511/189/2: 

zlomek okraje tenkostěnné mísy nebo koflíku, vně i uvnitř světle šedohnědý hladký povrch, slepeno ze dvou kusů. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 83. 

Poznámka: dochovala se fotografie pouze půdorysu a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 253 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,36 m; max. zjištěná hloubka 1,06 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny esovité svislé, u dna podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 730 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,58 m; SJ 731 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, 
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min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 732 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,25 m, max. mocnost 0,4 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 61. 

 

OBJ. 254 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,3 x 1,24 m; max. zjištěná hloubka 0,78 m. Tvar: objekt nepravidelného kruhového půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní svislé, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 145 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 20 % promísená světle hnědá 

hlína, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,38 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 217 – světle hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 218 – tmavě hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: mazanice (x ks),  

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 61. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 255 

Objet interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,32 x 0,28 m; max. zjištěná hloubka 0,05 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. 

Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 579 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % 

promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,05 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 60. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 256 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: průměr 0,2 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 733 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 60. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 257 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 
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Rozměry: 1,24 x 1,14 m; max. zjištěná hloubka 0,64 m. Tvar: objekt ováného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny esovité svislé, místy mírně esovitě podhloubené, dno ploché, mírně nepravidelné, přechod ode dna ke stěně 

ostrý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 734 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,25 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 736 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 737 – světle šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 738 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 735 – světle šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,24 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 61. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 258 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 0,8 x 0,62 m; max. zjištěná hloubka 0,53 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny přímé podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň:  

SJ 321 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. 

mocnost 0,2 m; SJ 318 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,06 m; SJ 319 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,18 m; SJ 320 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,15 m, max. mocnost 0,22 m. Movité nálezy: keramika (20 ks), mazanice (x ks). Charakter 

keramického souboru: 20 zlomků atypické lužické keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 62. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 259 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,36 x 1,26 m; max. zjištěná hloubka 0,5 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 739 – 

šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. 

mocnost 0,35 m; SJ 742 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,18 m; SJ 743 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,01 m, max. 

mocnost 0,04 m; SJ 744 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,09 m; SJ 745 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,04 m; SJ 746 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. 

mocnost 0,1 m; SJ 741 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,5 m; SJ 740 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,18 m. Movité nálezy: mazanice (x ks). 

Datace: (lužická kultura). 
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Vyobrazení: tab. 62. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 260 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,16 x 0,96 m; max. zjištěná hloubka 0,41 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny esovitě podhloubené, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 314 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, kameny, uhlíky, mazanice do 3 %, vrstva 

narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,18 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 315 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,28 m; SJ 317 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 316 – 

tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,15 m. Movité 

nálezy: keramika (4 ks), mazanice (x ks), kámen (1 ks). Charakter keramického souboru: čtyři zlomky (dva 

atypické a dva typické) lužické keramiky. 1. 30511/164/1, 4: zlomek okraje a výdutě nádoby vně i uvnitř světle 

šedého pórovitého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 62, 83. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 261 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,41 m; max. zjištěná hloubka 0,89 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: nebylo provedeno zaměření totální stanicí, 

proto není možné určit polohu na nalezišti. Výplň: SJ 753 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 748 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,4 m, max. mocnost 0,5 m; SJ 749 – oranžová přepálená středně ulehlá zemina, 

mazanice, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 750 – šedá prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 752 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 754 – hnědošedá prachová 

středně ulehlá zemina, mazanice do 3 %, jasná báze vrstvy min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 751 – 

světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 

747 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, nejasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 

m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 62. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 263 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,34 x 0,28 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno stupňovité, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: 
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ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 505 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 10 % 

promísená s podložním materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 63. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 264 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,34 x 0,24 m; max. zjištěná hloubka 0,06 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: ve V části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 755 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, do 40 % promísená s podložním 

materiálem, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,05 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval 

movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 63. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 265 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,08 x 1,04 m; max. zjištěná hloubka 0,34 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny mírně konvexní svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v Z části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 219 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, do 5 % kameny do 0,5 cm, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 220 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 221 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 222 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 63. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 266 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,44 x 1,42 m; max. zjištěná hloubka 0,89 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny mírně konvexní svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: ve V části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 236 – šedohnědá prachová středně lehká zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,2 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 237 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušená bioturbací, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 238 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 239 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky 

při bázi vrstvy, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 241 – světle hnědošedá prachová 

středně ulehlá zemina, uhlíky při bází vrstvy, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m,, max. mocnost 0,2 m; SJ 
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243 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 

242 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 

m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: mazanice (x ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 63. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 268 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,02 x 0,86 m; max. zjištěná hloubka 0,38 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní mírně šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: 

v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 768 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m; objekt pravděpodobně překopán do podloží, max. mocnost 0,2 – 0,38 m. 

Movité nálezy: Objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 63. 

Poznámka: fotografie se dochovala pouze půdorysu. 

 

OBJ. 269 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,84 x 0,81 m; max. zjištěná hloubka 0,3 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní mírně šikmé, dno ploché až mírně stupňovité, přechod ode dna ke stěně 

plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Objekt je v sousedství zásobní jámy (obj. č. 8). Výplň: SJ 164 – 

tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky a mazanice do 3 %, ostrá báze vrstvy, keramická nádoba, min. 

mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 165 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 166 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 167 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m. Movité nálezy: keramika (dvě torza nádob), uhlíky (x 

ks). Charakter keramického souboru: 1. 30511/102/1: torzo bezuchého osudí s etážovitým hrdlem, vně i uvnitř 

tmavě šedohnědého hladkého povrchu, vně místy hlazený, tvarově odpovídá osudí z pohřebiště v Ostroměři 

z hrobu 51 datovaného do fáze L IIb (Vokolek 1999a, 35, tab. 29). 2. 30511/102/2: torzo osudí s odlomeným 

uchem, vně hnědošedého hladkého, místy nedochovaného a uvnitř hnědošedého hladkého povrchu, profilací 

odpovídá střednímu stupni lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 64, 74, 84; obr. 63-64. 

Poznámka: nedochovala se fotografie půdorysu a po preparaci. 

 

OBJ. 271 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,9 x 1,5 m; max. zjištěná hloubka 0,52 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až ostrý. J část narušena recentním zásahem. Poloha: 
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ve V části zkoumané plochy. Výplň: řez AB: SJ 787 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze 

vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 789 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 788 – šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 

5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; řez BC: SJ 787 – šedohnědá prachová středně 

ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 788 – šedá prachová středně 

ulehlá zemina, mazanice do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m. Movité nálezy: 

objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 64. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 272 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,32 x 0,28 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu. Objekt 

nebyl kresebně dokumentován, nelze určit detailní popis. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně 

neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 790 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, ze 40 % 

promísená s podložním materiálem, nejasná báze vrstvy. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Poznámka: fotografická a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 273 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,6 x 0,36 m; max. zjištěná hloubka 0,18 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. Poloha: 

v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 791 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost0,04 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 792 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 64. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 277 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,96 x 0,84 m; max. zjištěná hloubka ?. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu a válcovitého 

tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části zkoumané plochy, objekt 

uvnitř obj. č. 137, zaměřen jako obj. č. 137. Výplň: objekt nebyl v řezu dokumentován, SJ nedefinovaná. Movité 

nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 52. 

Poznámka: fotografická a kresebná dokumentace se nedochovala. 
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OBJ. 278 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,01 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,23 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý, místy neznatelný. Poloha: v SV části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 276 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,1 m, max. mocnost 0,23 m. Movité nálezy: keramika (3 ks), mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter 

keramického souboru: jeden zlomek pravěké, jeden zlomek středověké a jeden zlomek novověké keramiky. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 64. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 280 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,8 x 1,44 m; hl. 0,68 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny přímé téměř svislé, 

dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 795 – světle šedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 796 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 797 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 798 – tmavě 

šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 799 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 802 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 801 – 

šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 800 – 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 803 – 

tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; 

SJ 804 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2 

m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 64. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 281 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,42 x 1,16 m; max. zjištěná hloubka 0,37 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny konvexní, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: ve V části zkoumané plochy. Objekt je 

v superpozici s obj. č. 282. Výplň: SJ 819 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 818 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 817 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 816 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 815 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 
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Vyobrazení: tab. 65. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 282 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,84 x 1,42 m; max. zjištěná hloubka 0,64 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Objekt v superpozici s obj. č. 281. 

Poloha: ve V části zkoumané plochy. Výplň: SJ 807 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 806 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 805 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 813 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 808 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 814 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 811 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 812 – šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 809 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 810 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02m max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (5 ks), mazanice (1 ks), 

kámen (x ks). Charakter keramického souboru: pět zlomků (čtyři atypické a jeden typický) lužické keramiky. 

1. 30511/191/1: zlomek okraje a výdutě zásobnicovité nádoby, vně bílošedá engoba a uvnitř tmavě šedobílý hladký 

povrch. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 65, 83. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 283 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,46 x 0,72 m; max. zjištěná hloubka 0,73 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. SV a JV část narušena recentním 

výkopem. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 820 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

mírně narušená bioturbací, uhlíky, mazanice až 15 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,32 

m; SJ 822 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 

m; SJ 821 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice, kameny až 15 %, keramika v centru 

vrstvy, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,25 m; SJ 823 – světle hnědá středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,38 m; SJ 824 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky, kameny do 0,2 cm až 1 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,35 m; SJ 828 – tmavě 

hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 825 – 

tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 

826 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice, kameny do 10 % při bázi vrstvy, ostrá báze vrstvy, 

min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 827 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 10 % 

při bázi vrstvy, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: keramika (15 ks), 
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uhlíky, mazanice (x ks), kámen (x ks). Charakter keramického souboru: 15 atypických zlomků lužické 

keramiky. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 65. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 284 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,58 x 1,32 m; max. zjištěná hloubka 0,27 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 307 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 10 %, uhlíky do 5 %, 

ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 312 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 308 – hnědošedá prachová středně ulehlá 

zemina, uhlíky do 3 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,12 m; SJ 310 – světle šedá 

prachová středně ulehlá zemina, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 309 – šedá 

prachová středně ulehá zemina, uhlíky do 3 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; 

SJ 311 – hnědošedá prachová středě ulehlá zemina, uhlíky do 5 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. 

mocnost 0,06 m. Movité nálezy: keramika (11 ks), mazanice (2 + x ks), kámen (x ks). Charakter keramického 

souboru: tři drobné zlomky pravěké keramiky, čtyři zlomky lužické keramiky (tři atypické a jeden typický) a čtyři 

kultury s lineární keramikou. 1. 30511/162/1: zlomek okraje koflíku nebo mísy se zaoblenými stěnami vně i uvnitř 

hnědošedého hrubého povrchu. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 65, 83. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 285 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,57 x 1,55 m; max. zjištěná hloubka 0,67 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 322 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 15 %, uhlíky do 5-10 %, ostrá 

báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,32 m; SJ 329 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá 

zemina, mazanice do 10 %, uhlíky do 5 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 323 

– hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 325 – 

tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 

328 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 

326 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 

324 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. 

mocnost 0,18 m; SJ 327 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. Movité nálezy: keramika (22 ks), mazanice (x ks). Charakter 

keramického souboru: 22 zlomků (20 atypických a dva typické) lužické keramiky, jeden druhotně přepálený. 1. 

30511/240/2: zlomek výdutě zásobnice zdobený prstováním, vně světle hnědý hrubý a uvnitř černý hladký povrch. 
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2. 30511/240/1. zlomek okraje a hrdla osudí, vně hnědý hladký a uvnitř černý hladký povrch, nízkým hrdlem 

odpovídá nejstarší část středního stupně L IIa (Vokolek 1994, 15, tab. 26). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 66, 74, 83. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 286 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,16 x 1,0 m; max. zjištěná hloubka 0,37 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny mírně esovitě podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Při Z straně objektu byla objevena 

sloupová jáma o průměru 0,10 m (na řezu nebyla dokumentovaná). Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 829 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, s mazanicí a uhlíky 5-10 % při bázi vrstvy, ostrá báze vrstvy, 

min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 831 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 830 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, s uhlíky do 3 %, 

mírně narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,15 m. Movité nálezy: 

keramika (2 ks), kámen (x ks). Charakter keramického souboru: dva keramické zlomky kultury s lineární 

keramikou. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 66. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 287 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,22 x 0,14 m; max. zjištěná hloubka 0,15 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 359 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,13 m, max. 

mocnost 0,15m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 66. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 288 

Objekt interpretován jako kůlová jamka. 

Rozměry: 0,22 x 0,14 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 360 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,07 m, max. 

mocnost 0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 66. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 
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OBJ. 289 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: průměr 1,32 m; max. zjištěná hloubka 0,66 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 

832 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 

0,3 m; SJ 833 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost; SJ 835 – šedá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 834 – hnědá prachová 

středně ulehá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 842 – šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 836 – šedá prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 837 – hnědá prachová středně 

ulehlá zemina, uhlíky do 3 %, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 838 – šedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 839 – šedá 

prachová středně ulehá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 840 – tmavě 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 841 

– šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 66. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 290 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,94 x 0,82 m; max. zjištěná hloubka 0,16 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 843 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. 

mocnost 0,16 m. Movité nálezy: kámen (x ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 66. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 291 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,76 x 0,6 m; max. zjištěná hloubka 0,34 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé šikmé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 793 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 

0,2 m; SJ 794 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max.  

mocnost 0,15 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 
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OBJ. 292 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: průměr 0,3 m; max. zjištěná hloubka 0,07 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 723 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 

0,07 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 293 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,48 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,11 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 724 

– světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,11 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 294 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,48 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,11 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 725 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,11 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 296 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,48 m; max. zjištěná hloubka 0,11 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 845 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 

0,11 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 297 
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Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,43 x 0,41 m; max. zjištěná hloubka 0,13 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části zkoumané 

plochy. Výplň: SJ 846 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušena bioturbací, jasná báze vrstvy, 

min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,13 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 302 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,19 x 1,12 m; max. zjištěná hloubka 0,46 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, na J straně mírně podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: ve střední 

části zkoumané plochy. Výplň: SJ 849 – světle hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky, mazanice do 

5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 850 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 3 % na povrchu vrstvy, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,3 m; SJ 851 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 852 – světle 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky a mazanice do 3 % tvoří při bázi vrstvy vrstvičku, jasná báze 

vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,24 m; SJ 856 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná 

báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,08 m; SJ 853 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, 

uhlíky do 15 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 854 – oranžovo šedá prachová 

středně ulehlá zemina, propálená hlína až do 40 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 

m; SJ 855 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 15 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, 

max. mocnost 0,03 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 303 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 2,6 x 1,22 m; max. zjištěná hloubka 0,6 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nepravidelného 

mísovitého tvaru. Stěny mírně konvexní, dno konvexní, místy ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: 

v S části zkoumané plochy. Výplň: řez AEB: SJ 857 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, do 10 % 

promísená s podložním materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,06 m; SJ 858 – 

šedočerná prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 859 

– tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 

861- světle šedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,12 m; 

SJ 860 – tmavě šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 

0,18 m; řez CED: SJ 857 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, do 10 % promísená s podložním 

materiálem, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m; SJ 858 – šedočerná prachová středně 

ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,12 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 859 – tmavě šedá prachová středně 
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ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,2; SJ 860 – tmavě šedohnědá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,18 m. Movité nálezy: keramika 

(23 ks), kámen (x ks). Charakter keramického souboru: 23 zlomků kultury s lineární keramikou. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 68. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 304 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: průměr 0,5 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt kruhového půdorysu a válcovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, dno nepravidelné ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 847 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 305 

Objekt interpretován jako sloupová jáma. 

Rozměry: 0,45 x 0,4 m; max. zjištěná hloubka 0,15 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a válcovitého tvaru. Stěny 

přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý až plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: 

SJ 848 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,14 m, max mocnost 

0,15 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: objekt nedatován. 

Vyobrazení: tab. 67. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 306 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,45 x 0,3 m; max. zjištěná hloubka 0,08 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. Stěny 

neznatelné, dno ploché, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v SZ rohu zkoumané plochy. Výplň: SJ 

627 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 

0,08 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 68. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 311 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,54 x? m; max. zjištěná hloubka 0,42 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu a mísovitého 

tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno ploché, mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části 
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zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 312. Výplň: SJ 875 – černohnědá prachová středně ulehlá zemina, 

promísená vrstva humusu, silně narušená bioturbací, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,2 m, max. mocnost 0,4 m. 

Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 69. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 312 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 2,7 x 1,36 m; max. zjištěná hloubka 0,21 m. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, na J straně neznatelné, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně plynulý až neznatelný. 

Poloha: v S části zkoumané plochy. Objekt v superpozici s obj. č. 311. Výplň: SJ 874 – světle šedá prachová 

středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,22 m. Movité nálezy: objekt 

neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 69. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 313 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,36 x 1,24 m; max. zjištěná hloubka 0,35 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a nálevkovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, na S straně podhloubené, dno mírně svažité a nepravidelné, přechod ode dna ke stěně 

plynulý. Poloha: v S části zkoumané plochy. Výplň: SJ 876 – šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky 

a mazanice do 10 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,15 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 877 – hnědá prachová 

středně ulehlá zemina, ostrá jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,32 m; SJ 878 – tmavě šedá 

prachová středně ulehlá zemina, uhlíky a maznice do 25 %, propálená žárem, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 

m, max. mocnost 0,06 m. Movité nálezy: keramika (1 ks), mazanice (x ks), zvířecí kosti (1 ks). Charakter 

keramického souboru: jeden atypický zlomek lužické keramiky. 

Datace: lužická kultura. 

Vyobrazení: tab. 69. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 314 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,96 x 0,46 m; max. zjištěná hloubka 0,24 m. Tvar: objekt oválného půdorysu, a nálevkovitého tvaru. 

Stěny konvexní šikmé, na J straně přímé svislé, dno ploché, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 844 – hnědošedá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,23 m, max. mocnost 0,24 m. Movité nálezy: Objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 68. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 
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OBJ. 315 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 1,32 x 0,48 m; max. zjištěná hloubka 0,36 m. Tvar: objekt oválného až lineárního půdorysu 

a mísovitého tvaru. Stěny konvexní šikmé, dno nepravidelné, přechod ode dna ke stěně plynulý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 880 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 

0,02 m, max. mocnost 0,1 m; SJ 879 – světle hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. 

mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 881 – šedá prachová středně ulehlá zemina, mírně narušena kořeny, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. mocnost 0,22 m; SJ 882 – tmavě hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 883 – hnědá prachová středně ulehlá 

zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,09 m; SJ 884 – šedá prachová středně ulehlá 

zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,03 m. Movité nálezy: štípaná industrie (1 ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 68. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 316 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Rozměry: 0,71 x 0,42 m; max. zjištěná hloubka 0,12 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a mísovitého tvaru. 

Stěny neznatelné, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně neznatelný. Poloha: v S části zkoumané plochy. 

Výplň: SJ 626 – světle šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,1 m, max. 

mocnost 0,12 m. Movité nálezy: objekt neobsahoval movité nálezy. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 68. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 317 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 

Rozměry: 1,34 x 1,00 m; max. zjištěná hloubka 0,46 m. Tvar: objekt nepravidelného oválného půdorysu 

a válcovitého tvaru. Stěny přímé svislé, dno mírně konvexní, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 885 – tmavě šedá prachová středně ulehá zemina, uhlíky do 3 % při bázi vrstvy, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,08 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 887 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, 

jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,02 m, max. mocnost 0,2 m; SJ 886 – šedá prachová středně ulehá zemina, uhlíky 

do 5 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m. Movité nálezy: mazanice (x ks), štípaná 

industrie (1 ks). 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 69. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 318 

Objekt interpretován jako zásobní jáma. 
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Rozměry: 1,46 x 1,26 m; max. zjištěná hloubka 1,14 m. Tvar: objekt oválného půdorysu a kuželovitého tvaru. 

Stěny přímé svislé, místy mírně podhloubené, dno ploché, přechod ode dna ke stěně ostrý. Poloha: v S části 

zkoumané plochy. Výplň: SJ 888 – tmavě šedá prachová středně ulehlá zemina, mazanice do 5 %, uhlíky do 1 %, 

ostrá báze vrstvy, pravděpodobně sloupová jáma, min. mocnost 0,62 m, max. mocnost 0,7 m; SJ 889 – hnědošedá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,06 m, max. mocnost 0,4 m; SJ 890 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,22 m, max. mocnost 0,6 m; SJ 891 – hnědá 

prachová středně ulehlá zemina, rozpitá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,75 m; SJ 893 – 

šedohnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky při bázi vrstvy do 5 %, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, 

max. mocnost 0,1 m; SJ 892 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky při bázi vrstvy do 5 %, jasná (místy 

rozpitá) báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m, max. mocnost 0,18 m; SJ 894 – šedá prachová středně ulehlá zemina, 

mazanice, uhlíky do 10 %, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,03 m, max. mocnost 0,04 m; SJ 895 – šedohnědá 

prachová středně ulehlá zemina, uhlíky do 5 % na pomezí SJ 895 a SJ 897, ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,02 

m, max. mocnost 0,03 m; SJ 896 – hnědá prachová středně ulehlá zemina, jasná báze vrstvy, min. mocnost 0,04 

m, max. mocnost 0,35 m; SJ 897 – světle šedá prachová středně ulehlá zemina, uhlíky při bázi vrstvy do 10 %, 

ostrá báze vrstvy, min. mocnost 0,04 m max. mocnost 0,1 m. Movité nálezy: keramika (53 ks), mazanice (x ks), 

kámen (x ks), štípaná industrie (1 ks). Charakter keramického souboru: 53 zlomků (49 atypických a čtyři 

typické) lužické keramiky, 11 druhotně přepálených. 1. 30511/205/12: zlomek spodní části svisle rýhované mísy 

vně i uvnitř oranžovohnědého středně hrubého povrchu. 2. 30511/205/17: zlomek okraje větší silnostěnné nádoby 

vně tmavě šedého hrubého a uvnitř tmavě šedého hladkého povrchu. 3. 30511/205/13: zlomek hrdla a výdutě 

osudí, druhotně přepálený, vně i uvnitř oranžovošedý hrubý povrch, tvarově odpovídá amforovitým nádobám 

Vokolkovy fáze L II (Jiráň /ed./ 2008, tab. 86, 87). 4. 30511/220/1: zlomek okraje nezdobené nálevkovité mísy 

nebo koflíku, vně i uvnitř oranžovočerný hladký povrch. 

Datace: (lužická kultura). 

Vyobrazení: tab. 69, 75, 85. 

Poznámka: fotografická dokumentace se nedochovala. 

 

OBJ. 319 

Objekt interpretován jako nespecifická sídlištní jáma. 

Objekt nelze detailněji popsat, protože se nedochovala dokumentace. Tvar: objekt nepravidelného půdorysu. 

Poloha: v s části zkoumané plochy. Výplň: SJ nebyla zdokumentovaná. Movité nálezy: keramika (6 ks). 

Charakter keramického souboru: čtyři atypické zlomky lužické kultury a dva kultury s lineární keramikou. 

Datace: (lužická kultura). 

Poznámka: fotografická a kresebná dokumentace se nedochovala. 

 

Sběry při skrývce 

Movité nálezy: keramika (14 ks), mazanice (1 ks), kámen (3 ks), bronz (1 ks). Charakter keramického souboru 

a bronzový náramek: sedm zlomků (šest atypických a jeden typický) lužické keramiky, jeden kultury s lineární 

keramikou, jeden středověký a pět novověkých fragmentů. 1. 30511/37/2: zlomek páskového ucha pravděpodobně 

květináče šedého pórovitého povrchu. 2. 30511/4/1: bronzový náramek kruhového průřezu s motivem klikatkovitě 

uspořádaných sloupců vstřícných rýžek, datovaný do horizontu depotů Kosmonosy (Ha A1-2; Novák 2014, 4-6). 

Vyobrazení: tab. 75, 85. 
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V hliníku 232 bylo jako intruse na povrchu a ve svrchních vrstvách (SJ 212 a 162) 24 drobných zlomků Lu 

keramiky, z toho dva zlomky výdutí zásobnic: 1. 30511/57/20: zlomek výdutě zásobnice s plastickou páskou 

promačkávanou důlky nebo výčnělek promačkávaný důlky. 2. 30511/57/19: zlomek výdutě zásobnice se dvěma 

plastickými páskami promačkávanými důlky. 

Vyobrazení: tab. 72, 82.
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4.3 Rozbor movitých nálezů 

4.3.1 Uložení a evidence 

Movité nálezy jsou uloženy ve sbírce Regionálního muzea a galerie v Jičíně 

pod přírůstkovým číslem 515/2013, v rámci podsbírky archeologické pod číslem inventárním 

A 30511 – soubor fragmentů (Novák 2014, 4). Pro účely odborného zpracování byly obaly 

(sáčky) s nálezy kromě inventárního čísla označeny číslem nálezovým, např. 30511/1 

a jednotlivé fragmenty dalším pořadovým číslem v rámci sáčku, př. 30511/1/1. Je 

tak nezaměnitelně označen a evidován každý fragment nálezového souboru. Mazanice, úlomky 

hornin a velmi malé fragmenty keramiky apod. postrádají z pochopitelných důvodů pořadové 

číslo. Seznam movitých nálezů obsahuje tab. 88 v přílohách. 

4.3.2 Keramika 

Na sídlišti bylo nalezeno celkem 2517 ks keramických zlomků, z toho 1291 ks je 

přiřazeno lužické kultuře, 302 ks rámcově pravěku, 683 ks kultuře s lineární keramikou, 50 ks 

středověku a 191 ks novověku. Ze všech lužických fragmentů bylo 1157 ks atypických a 134 

ks typických (obr. 41), kterým se bude v tato podkapitola věnovat. Podrobný popis typických 

zlomků obsahuje tab. 90 v přílohách. 

Lužickou keramiku obsahovalo 58 objektů (obj. č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 

29, 31, 58, 93, 94, 95, 101, 109, 112, 113, 114, 115, 122, 125, 127, 132, 134, 135, 137, 141, 

142, 148, 149, 162, 182, 201, 218, 219, 220, 230, 231, 232, 235, 239, 241, 242, 252, 258, 260, 

269, 282, 283, 284, 285, 313, 318, 319; obr. 40) a sedm střepů pochází ze sběrů při skrývce. 

Lužická keramika byla ve 23 zásobních jamách, ve 23 nespecifických sídlištních jamách, v šesti 

pecích, v neolitickém hliníku a v šesti nedokumentovaných objektech. 

Nejvíce keramických zlomků bylo v nespecifických sídlištních jamách, celkem 596, 

z toho však jen 55 typických, v zásobních jamách celkem 456 ks, z toho 68 typických, 

a v pecích bylo nejméně keramiky – 160 celkem a z toho 22 typických. 90 ks celkem, z toho 

12 typických keramických fragmentů pochází z obj. č. 182, 201, 218, 219, 220 a 242, což jsou 

objekty, které postrádají kresebnou, fotografickou nebo polohopisnou dokumentaci. 24 zlomků, 

z toho 2 typické, obsahovaly svrchních vrstvy neolitického hliníku (obj. č. 232) a zbylých 7 ks, 

z nich 1 typický pochází z ornice při skrývce. Kromě hliníku byly ostatní objekty lužické. 

Ve sloupových a kůlových jamách movité nálezy nebyly.  
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Typická keramika byla ve 29 objektech rozmístěných po celé ploše s výraznější 

koncentrací ve východní a severní části. Podle materiálu (zrnitosti, obr. 42) převažovaly zlomky 

střední, kterých bylo 54 ks, 44 ks jemných a nejméně, 35 ks, hrubých. Podle síly střepu (obr. 

43) bylo nejvíce, 49 ks, středně silných, silnostěnných 46 ks a nejméně, 38 ks, tenkostěnných. 

Keramika jemná, střední a hrubá byla rozmístěna v severní části zkoumané plochy rovnoměrně 

a v jednom objektu (obj. č. 1) v jižní části3. Keramika podle síly zlomku téměř kopírovala 

rozmístění keramiky podle materiálu. 

V obj. č. 5, 7, 8, 24, 31, 109, 113, 127, 148, 239, 241, 252, 260 a 285 bylo vždy několik 

slepitelných zlomků. V obj. č. 125 a 149 byly objeveny tři celé rekonstruovatelné keramické 

nádoby a v obj. č. 4, 125, 149 a 269 sedm keramických torz. 

Téměř třetina (404 ks) všech lužických střepů byla druhotně přepálena (obr. 35), jde 

většinou o zlomky atypické (63 % středně silných, 19 % silnostěnných a 18 % tenkostěnných), 

pouze 22 je typických (41 % středně silných, 32 % tenkostěnných a 27 % silnostěnných). 

Rozdělila jsem do čtyř kategorií (obr. 36). První kategorie zahrnuje počet druhotně přepálených 

fragmentů v rámci nálezového čísla (sáčku); další kategorie obsahuje 16 ks z celkového počtu, 

což jsou zlomky pouze z části druhotně přepálené, přičemž přepálení zasahuje na vnější nebo 

vnitřní stranu, případně část okraje; třetí, nejpočetnější skupinu tvoří 354 ks, u kterých se 

přepálením změnil povrch a částečně i barva – takovéto zlomky jsou relativně lehčí vzhledem 

ke své velikosti a většinou mají pórovitý povrch odstínů šedé barvy. Poslední kategorií jsou 

zlomky, u kterých se barva a povrch změnily k nepoznání: celkem jde o 34 ks, přičemž všechny 

musely být zařazeny mezi atypické, protože kvůli deformaci nebylo možné rozeznat, o jakou 

část nádoby jde, a proto jsem je vyřadila z analýzy. Keramika z této kategorie byla 

koncentrována v obj. č. 241 a 242, které jsou oba situovány v severní části zkoumané plochy, 

jak je patrné i na obr. 36. Nejvíce, 29 deformovaných zlomků bylo v obj. č. 241, naopak v obj. 

č. 242 jen 5 zlomků.  

4.3.2.1 Terminologie použitých keramických tvarů 

Keramické zlomky a nádoby jsem podle tvaru rozdělila do několika kategorií. První 

kategorií jsou osudí a džbánky. Osudí, v lužické kultuře termín používaný i pro amforovité 

nádoby, jsou jedním z podtypů amfor (Sklenář 1998, 19) a základním keramickým tvarem 

lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, 192). Jde o nádoby s válcovitým až kuželovitým ostře 

odsazeným hrdlem, u nichž výška převyšuje šířku (Sklenář 1998, 18, 19; Novák 2015a, 50). 

 
3 Všechny plány v přílohách k části 8.3.1 Keramika jsou bez objektů 182, 220, protože ty nebyly geodeticky 

zaměřeny, není tedy možné určit jejich polohu na zkoumané ploše. 



135 

Vyskytují se bezuchá nebo se dvěma uchy na přechodu hrdla a výdutě (Vokolek 1962, 86, 73; 

Jiráň /ed./ 2008, 192). K amforovitým nádobám a osudím jsem zařadila i džbány, které jim jsou 

tvarově podobné a u některých zlomků je sporné, zda jde o amforovitou nádobu nebo džbán 

(Novák 2015a, 50). Jde o nádoby s téměř shodnou výškou a šířkou (Novák 2015a, tab. 3). 

Další kategorií jsou zásobnice a zásobnicovité nádoby. Jde o silnostěnné nádoby, jejichž 

výška je větší než šířka (Sklenář 1998, 32). Na přechodu hrdla a těla se vyskytují ucha 

nebo plastické pásky promačkávané důlky (Jiráň /ed./ 2008, 194).  

Následují květináče, nádoby z definice na přechodu mezi amforou džbánovitou 

a hrncem, s vejčitým tělem a protilehlými uchy (Sklenář 1998, 24).  

Koflíky a mísy/misky jsem zařadila do jedné kategorie, protože v některých případech 

je obtížné je pro neúplnost rozlišit. Koflík je nižší a menší nádobka, jejíž šířka většinou 

převyšuje výšku (Sklenář 1998, 23). V Holovousích se vyskytují nálevkovité koflíky s rovnými 

stěnami a ouškem při okraji (Sklenář 1998, 23; Jiráň /ed./ 2008, 194). Mísy/misky jsou nízké a 

široké nádoby s široce rozevřenými stěnami s jedním nebo dvěma uchy při okraji (Jiráň /ed./ 

2008, 194; Sklenář 1998, 25). Vykytují se nezdobené, se zdrsněným vnějším povrchem (Jiráň 

/ed./ 2008, 194). Na našem sídlišti se objevují nálevkovité mísy/misky s rovnými stěnami 

a mísy/misky se zaoblenými stěnami, jejichž šířka výrazně převyšuje výšku (Vokolek 1962, 74; 

Sklenář 1998, 26). 

4.3.2.2 Rekonstruovatelné nádoby a torza nádob 

Na sídlišti bylo v obj. č. 4, 125, 149 a 269 (obr. 40) odkryto několik rekonstruovatelných 

nádob nebo torz. Obj. č. 269 je nespecifikovaná sídlištní jáma, zbylé tři byly interpretovány 

jako zásobní jámy. 

Ve spodní části obj. č. 4 (SJ 157) byla nalezena rekonstruovatelná spodní část džbánku 

s odlomeným páskovým uchem (č. inv. 30511/143/1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12; tab. 70, 76), na výduti 

se zbytky svislého žlábkování a leštěného povrchu. Tvarově odpovídá typovému džbánku 

z Vokolkovy fáze L IIb (Jiráň /ed./ 2008, obr. 87:53). Z kresebné dokumentace (tab. 26) není 

bohužel možné rozeznat, zda byly zlomky džbánku u sebe, tzn., že by džbán byl do zásobní 

jámy vhozen vcelku a při pádu se rozbil, anebo byly zlomky rozptýlené každý v jiné části 

objektu. Fotografická dokumentace se u tohoto objektu nedochovala. 

V obj. č. 125 byly ve svrchní vrstvě (SJ 191) nalezeny dvě keramické nádoby (tab. 71, 

79). Jednou z nich je džbánek s ostře odděleným hrdlem (č. inv. 30511/103/1), na těle 

se šikmým žlábkováním a páskovým uchem, vně i uvnitř hnědooranžovošedého hladkého 
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povrchu. Profilem a výzdobou je podobný džbánku z pohřebiště v Platěnicích, který 

V. Vokolek datuje do fáze L IIb (bez hrobového kontextu; Vokolek 2003, 257, tab. 262). Druhou 

nádobou je torzo květináče (č. inv. 30511/104/1), rámcově lužického, vně i uvnitř hnědošedého 

hrubého povrchu. U tohoto objektu se dochovala jen fotografie půdorysu a z kresebné 

dokumentace (tab. 38) není možné rozeznat, zda zlomky nádob byly u sebe na jednom místě 

nebo rozptýleny každý jinde. 

Obj. č. 269 obsahoval ve svrchní vrstvě (SJ 164) torza dvou osudí (tab. 74, 84). Jedno (č. 

inv. 30511/102/1) je bezuché osudí etážovitého hrdla, vně i uvnitř tmavě šedohnědého hladkého 

povrchu, vně místy leštěného. Tvarově je podobné nádobě z pohřebiště v Ostroměři z hrobu 51, 

kterou V. Vokolek datuje do fáze L IIb (Vokolek 1999a, 35, 83, tab. 29). Druhé torzo osudí (č. 

inv. 30511/102/2) je s odlomeným uchem na rozhraní hrdla a výdutě, vně hnědošedého 

hladkého, místy nedochovaného a uvnitř hnědošedého hladkého povrchu, profilací odpovídá 

lužické fázi L IIb (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87). Podle kresebné a fotografické dokumentace (tab. 

64; obr. 63-64) je zřejmé, že torza nádob byla do tohoto objektu uložena vcelku. 

Zajímavý je obj. č. 149 (tab. 73, 80), kde v hloubce 0,2 m ve vrstvě 337 (s přesahem 

do výše uložených SJ 581 a 582) bylo objeveno celé nezdobené osudí s vysokým mírně 

kónickým hrdlem, označené jako nádoba č. 1 (č. inv. 30511/174/1). Blízkou paralelu má na 

pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 56, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb 

(Novák 2015a, 36, 37, 80, tab. 51). Nad ním ve stejnorodé výplni (SJ 337) byly zlomky výdutí 

osudí (nádoba č. 3; č. inv. 30511/176/1, 2), které profilací odpovídají také Vokolkovu střednímu 

stupni (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87, 88). U východní hranice objektu byl téměř celý nezdobený 

nálevkovitý koflík s odlomeným uchem (nádoba č. 2; č. inv. 30511/175/1). Tvarově se blíží 

koflíku z pohřebiště v Jaroměři-Čáslavkách z hrobu 53, který M. Novák datuje do Vokolkovy 

fáze IIb (Novák 2015a, 36, 80, tab. 50). Blízko koflíku byly nalezeny keramické zlomky 

květináče (č. inv. 30511/227/1), zásobnicovité nádoby (č. inv. 30511/227/3), koflíku nebo 

mísy/misky (č. inv. 30511/227/7) a dalších 12 fragmentů středně silných a silnostěnných nádob. 

Podle kresebné dokumentace (tab. 55) je zřejmé, že nádoby č. 1 a 2 byly uloženy do objektu 

vcelku. 

Ze všech čtyř objektů byla pouze z obj. č. 4 proplavena výplň. Získány byly drobné 

zlomky pravěké keramiky, několik fragmentů zvířecích kostí, drobné úlomky kamenů 

a jednoho štípaného kamenného artefaktu, dva kusy strusky a několik dřevěných uhlíků. 

Vzhledem k absenci spálených lidských kostí ve všech objektech nelze uvažovat o hrobech. 

Podle V. Vokolka (Vokolek 1999a, 15) se na nedalekém ostroměřském pohřebišti našly spálené 
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kosti ve většině hrobů, buď nasypané v amforách, amforovitých nádobách nebo okřínech anebo 

volně v hrobech okolo nádob. Avšak vyskytly se tam i objekty bez ostatků, které V. Vokolek 

označil jako kenotafy, symbolické hroby (Vokolek 1999a, 15). To, že v Holovousích nejde 

o hroby, potvrzuje i opakované zjištění, že pohřebiště jsou vzdálena průměrně stovky metrů 

od sídlišť a hroby na sídlištích se vyskytnou velmi ojediněle (Jiráň /ed./ 2008, 235). 

V obj. č. 4, 125, 149 a 269 jde o deponování keramických nádob. Otázkou zůstává, 

z jakého důvody byly nádoby do jam uloženy. Nádoby mohly být vyhozeny pro poškození nebo 

neodstranitelné znečištění. Nádoba č. 1 (č. inv. 30511/174/1; tab. 73, 80) v obj. č. 149 by mohla 

být do objektu uložena záměrně, aby plnila nějaký účel s dnes nezjistitelným obsahem, nebo 

bez obsahu. 

Depot keramických nádob lužických popelnicových polí (BD) byl nalezen např. 

v nedaleké Horní Dobré Vodě (Vokolek 1981, 551; Palátová – Salaš 2002, 81-82). 

V zahloubeném sídlištním objektu bylo pět bezuchých osudí s nízkým válcovitým hrdlem 

a svisle prstovanou spodní částí, otočených dny vzhůru. V zásypu objektu byly nalezeny další 

keramické zlomky, které pravděpodobně s nádobami neměly žádnou souvislost. Nádoby byly 

datovány do starší fáze středního stupně lužické kultury (L IIa; Vokolek 1981, 551; Palátová – 

Salaš 2002, 82).  

V našem případě by také jmenované objekty mohly souviset s pecemi, v jejichž těsné 

blízkosti se nacházely (obr. 39). Osudí z obj. č. 149 mohlo sloužit k uskladnění obilí nebo 

jiných potravin, ze kterých byl v pecích připravován pokrm. 

4.3.2.3 Osudí a džbány 

Do této kategorie jsem zařadila osudí a jim tvarově podobné džbány (Novák 2015, 50). 

Některé zlomky jsou sporné a není jasné, o jaký druh nádoby jde. 

Zlomky takovýchto nádob byly ve 14 objektech (obr. 44): v peci (obj. č. 7), 

nespecifických sídlištních jamách (obj. č. 1, 162, 231 a 269), v zásobních jamách (obj. č. 4, 

115, 125, 127, 149, 285 a 318) a v obj. č. 219 a 242. Jen tři zlomky z obj. č. 7 a 318 byly 

druhotně přepáleny. 

Starší fázi středního stupně lužické kultury (Jiráň /ed./ 2008, obr. 87) na sídlišti 

reprezentují nálezy okrajů a hrdel osudí z obj. č. 231 (č. inv. 30511/161/1; tab. 82), 127 (č.  inv. 

30511/114/1; tab. 78) a 318 (č. inv. 30511/205/13; tab. 75, 85). 
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Mladší fázi středního stupně lužické kultury zastupují tři osudí. Všechna jsou nezdobená 

s vyššími hrdly, která jsou pro osudí fáze L IIb typická (Vokolek 2003, 45). Nádoba z obj. č. 

149 (č. inv. 30511/174/1; tab. 73, 80) má mírně prohnutý spodek a vysoké mírně kónické hrdlo. 

Blízkou paralelu má na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách v hrobě 56 (Novák 2015a, 36, 37, 80, 

tab. 51). Další osudí pochází z obj. č. 269 (č. inv. 30511/102/2; tab. 74, 84). Jde o torzo nádoby 

s odlomeným uchem na rozhraní hrdla a výdutě, profilací odpovídá fázi L IIb (Jiráň /ed./ 2008, 

tab. 87). Ze stejného objektu pochází torzo bezuchého osudí s etážovitým hrdlem4  (č. inv. 

3011/102/1; tab. 74, 84). Tvarově odpovídá osudí z pohřebiště v Ostroměři z hrobu 51 (Vokolek 

1999a, 35, 83, Tab. 29). K osudím by mohl patřit zlomek okraje z obj. č. 285 (č. inv. 

30511/240/1; tab. 74, 83). 

Zlomky výdutí osudí (č. inv. 30511/176/1; 30511/176/2; tab. 73, 80) z obj. č. 149 

a zlomky okrajů z obj. č. 162 (č. inv. 30511/32/2; tab. 81) a 7 (č. inv. 30511/225/1; tab. 70, 77) 

svou profilací odpovídají také střednímu stupni (Jiráň /ed./ 2008, tab. 87, 88). 

Pro džbánky fáze L IIb je typické mírně odsazené rozevřené hrdlo a oblý 

nebo nálevkovitý spodek, ojediněle se objevuje výzdoba svislým nebo šikmým souvislým 

žlábkováním, která přetrvává do stupně L III (Vokolek 1962, 77; Novák 2012, 29). 

V Holovousích byly objeveny dva rekonstruovatelné džbánky. Jeden z nich, z obj. č. 125 (č. 

inv. 30511/103/1; tab. 71, 79), se dal sestavit celý. Má ostře oddělené hrdlo, na těle je zdoben 

šikmým žlábkováním a páskovým uchem. Profilem a výzdobou je podobný džbánku 

z pohřebiště v Platěnicích, datovaného do fáze L IIb (bez hrobového kontextu; Vokolek 2003, 

257, tab. 262). Druhý džbánek pochází z obj. č. 4 (č. inv. 30511/143/1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12; tab. 

70, 76). Jde o spodní část s odlomeným páskovým uchem, na výduti se zbytky svislého 

žlábkování a leštěného povrchu. Tvarově odpovídá typovému džbánku z Vokolkovy fáze L IIb 

(Jiráň /ed./ 2008, obr. 87:53). 

Ke džbánkům by se daly zařadit i zlomky chronologicky necitlivých okrajů z objektů 7 

(č. inv. 30511/139/4; tab. 70, 77), 115 (č. inv. 30511/225/6; tab. 78), 219 (č. inv. 30511/209/2; 

tab. 81) a 242 (č. inv. 30511/224/9; tab. 83). 

4.3.2.4 Zásobnice a zásobnicovité nádoby 

 
4 S etážemi se v lužické kultuře často nesetkáváme (Jiráň /ed./ 2008, 192). V Holovousích bylo nalezeno pouze 

jedno torzo osudí s etážovitým hrdlem (30511/102/1) s původní výškou cca 10-15 cm.  
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Celkem zde bylo osm typických zlomků (obr. 45), nalezeny byly v peci (obj. č. 7), 

v nespecifické sídlištní jámě (obj. č. 241) a ve třech zásobních jamách (obj. č. 149, 282 a 285) 

a v obj. č. 182 a 232. Fragmenty této kategorie nebyly druhotně přepáleny. 

Jeden zlomek výdutě z obj. č. 285 je zdoben svislým prstováním (č. inv. 30511/240/2; 

tab. 74, 83), zlomek z obj. č. 182 je na vnější straně opatřen masivním oválným výčnělkem (č. 

inv. 30511/34/1; tab. 72, 81) a dva fragmenty z obj. č. 232 lištovitým výčnělkem nebo 

plastickou lištou promačkávanou důlky (č. inv. 30511/57/19; 30511/57/20; tab. 72, 82). 

Všechny zlomky nejsou blíže zařaditelné. 

Zajímavý je okraj z obj. č. 7 (č. inv. 30511/139/29; tab. 70, 77) s důlky na hraně okraje. 

Podobný zlomek se objevuje např. na sídlišti v Plchůvkách, kde jej V. Vokolek řadí do fáze L 

IIb (Vokolek 1994, 18, 20, 22, Tab. 26), ale takto zdobené okraje se objevují již od mohylové 

kultury. Okraj se stejnou výzdobou pochází z obj. č. 149 (č. inv. 30511/227/3; tab. 73, 80). 

V obj. č. 241 byl objeven zlomek seříznutého okraje (č. inv. 30511/241/1; tab. 72, 82) s blízkou 

analogií např. na sídlišti v Chvalkovicích, kde takovéto zásobnicovité tvary datuje V. Vokolek 

do fáze L IIb (Vokolek 1988, 10, 13, 14, Tab. 17). 

4.3.2.5 Květináče 

Celkem 12 zlomků květináčů (obr. 46) bylo v peci (obj. č. 7), nespecifické sídlištní jámě 

(obj. č. 241) a v pěti zásobních jamách (obj. č. 125, 135, 149, 235 a 239). Dva fragmenty 

s uchem z obj. č. 241 a ze sběrů při skrývce byly druhotně přepáleny. 

Dva okraje se dochovaly s celými uchy (č. inv. 30511/118/1; tab. 71, 79; 30511/198/1; 

tab. 72, 82) a tři s odlomenými (č. inv. 30511/225/4; tab. 70, 77; 30511/227/1; tab. 73, 80; 

30511/241/4; tab. 72, 82). Podobné tvary se vyskytují na pohřebišti v Jaroměři-Čáslavkách 

v hrobě 69, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 2015a, 40, 80, tab. 59). 

Dva okraje s páskovým uchem nasazeným k okraji, které byly nalezeny v obj. č. 7 (č. inv. 

30511/225/20, 21; tab. 70, 77) a 241 (č. inv. 30511/241/5; tab. 72, 82) také odpovídají tvarům 

střední fáze lužické kultury z Jaroměře-Čáslavek (Novák 2015a, tab. 10). 

Další dva zlomky páskových uch pocházejí z obj. č. 135 (č. inv. 30511/58/4; tab. 72, 

81) a ze sběrů při skrývce (č. inv. 30511/37/2; tab. 75, 85). Mezi nálezy bylo i jedno dno 

květináče v obj. č. 125 (č. inv. 30511/104/1; tab. 71, 79), rámcově lužické. 
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4.3.2.6 Koflíky a mísy/misky 

Zlomky pocházejí z 11 objektů (obr. 47), a to z pece (obj. č. 7), nespecifických 

sídlištních jam (obj. č. 31, 241, 252 a 284), zásobních jam (obj. č. 4, 101, 113, 125, 149 a 318) 

a obj. č. 219 a 242. Tři fragmenty z obj. č. 113, 241 a 242 byly druhotně přepáleny. 

Mezi artefakty byl v obj. č. 149 jeden téměř celý nezdobený nálevkovitý koflík 

s odlomeným uchem (č. inv. 30511/175/1; tab. 73, 80). Tvarově se blíží koflíku z pohřebiště 

v Jaroměři-Čáslavkách z hrobu 53, který M. Novák datuje do Vokolkovy fáze L IIb (Novák 

2015a, 36, 80, tab. 50). Nálevkovité koflíky se objevují po celou dobu trvání lužické kultury 

(Vokolek 2003, 35), proto může být i ze starší fáze středního stupně nebo naopak z mladšího. 

Zlomky nálevkovitých koflíků z obj. č. 7 (č. inv. 30511/139/1; tab. 70, 77) a 4 (č. inv. 

30511/253/1; tab. 70, 76) odpovídají typově koflíkům z Jaroměře-Čáslavek, které M. Novák 

datuje do fáze L IIb (Novák 2015a, 36, 80, tab. 9). Dva zlomky z obj. č. 7 (č. inv. 30511/225/1; 

30511/225/2; tab. 70, 77) nálevkovitých koflíků nebo mis jsou chronologicky necitlivě 

a odpovídají rámcově lužické kultuře. Na jednom zlomku z téhož objektu byl pahýl 

odlomeného výčnělku nebo ucha (č. inv. 30511/139/5; tab. 70, 77). 

Z Holovous pocházejí čtyři fragmenty nálevkovitých mís. Zajímavý je zlomek z obj. č. 

4 (č. inv. 30511/84/3; tab. 70, 76), zdobený vodorovnou rýhou ohraničující svisle rýhovaný 

spodek oddělující jej od hlazeného okraje. Mísy zdobené rýhováním se objevují již na konci 

Vokolkovy fáze L Ib a přetrvávají přes celý střední stupeň. Fragment mísy z obj. 4 tvarově 

a výzdobou odpovídá nálezu z nečíslovaného hrobu z roku 1999 z Jaroměře-Čáslavek, který 

M. Novák kladena přelom fází L IIb/III (Novák 2015a, 20, 75, tab. 22). Rytými liniemi byl 

zdoben i zlomek z obj. č. 113 (č. inv. 30511/75/2, 5; tab. 71, 78). Jeho výzdoba je podobná 

zlomku z pohřebiště v Běstovicích z hrobu 3/1991, který V. Vokolek datuje do Vokolkovy fáze 

L IIb. 

Další zlomky lužických nálevkovitých mís pocházejí z obj. č. 7 (č. inv. 30511/139/17; 

tab. 70, 77), obj. č. 31 (č. inv. 30511/235/1, 2; tab. 78), zlomek spodní části nádoby z obj. č. 

318 by také mohl pocházet z mísy (č. inv. 30511/205/12; tab. 75, 85). 

K mísám/miskám se zaoblenými stěnami, které se vyskytují přes celou lužickou kulturu 

(Vokolek 2003, 36), by se dalo přiřadit pět zlomků. Jeden z nich, s páskovým ouškem z obj. č. 

101 (č. inv. 30511/97/1; tab. 71, 78), odpovídá tvarům Vokolkova středního stupně z Jaroměře-

Čáslavek (Novák 2015a, 36, 37, 80, tab. 51). Další dva zlomky z obj. č. 241(č. inv. 30511/241/6; 

tab. 72, 82) a 242 (č. inv. 30511/224/3; tab. 83) profilem odpovídají mísám fáze L IIb 
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z pohřebiště v Jaroměři-Čáslavkách (Novák 2015a, 40, 81, tab. 60). V obj. č. 284 (č. inv. 

30511/162/1; tab. 83) a obj. č. 1 (č. inv. 30511/6/1; tab. 70, 76) byly zlomky přesněji 

neurčitelného lužického koflíku nebo mísy se zaoblenými stěnami. 

4.3.2.7 Technická keramika 

Z technické keramiky byla v Holovousích v kontextu lužické kultury nalezena dvě 

čtyřboká jehlancovitá závaží o rozměrech cca 0,9 x 0,6 x 0,6 m. Obě jsou dochovaná celá, jsou 

rovnoměrně vypálená. Jedno bylo nalezeno v obj. č. 241 (nespecifické sídlištní jámě; tab. 60, 

85) v hloubce 0,4-0,6 m a druhé v obj. č. 283 (zásobní jámě; tab. 65) společně s mazanicí 

v hloubce 0,8-0,9 m. 

4.3.3 Mazanice 

Ze sídliště pochází velké množství mazanice5. Její deskripce a analýza dle mého názoru 

představuje samostatný úkol, proto se v této kapitole budu věnovat pouze obecné 

charakteristice a deskripci vybraných zajímavých kusů. 

Celkem jde o 142 kg mazanice uložených v osmi banánových krabicích. Pochází z 60 

objektů (obj. č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 58, 79, 85, 87, 90, 94, 95, 

112, 113, 114, 115, 119, 122, 127, 132, 135, 137, 141, 142, 148, 149, 158, 182, 199, 201, 224, 

231, 235, 241, 242, 254, 258, 259, 260, 266, 267, 278, 283, 284, 285, 313, 317 a 318; obr. 48), 

z toho z 24 zásobních jam, 21 nespecifických sídlištních jam, ze všech devíti pecí, jedné 

sloupové jámy, nedokumentovaných objektů 182, 201 a 242 a ze dvou neolitických objektů 

(obj. č. 224 a 267).  

Nejvíce, 83 kg mazanice obsahovaly pece, 21 kg zásobní jámy, 14 kg nespecifické 

sídlištní jámy, 0,5 kg sloupová jáma a 22 kg ostatní objekty (nedokumentované a neolitické). 

Mazanice je převážně tvrdě vypálená od žlutookrových až do oranžových odstínů. 

Převážně jde o hrudky a hroudy s nedbale vyhlazeným lícem, na rubech jsou v některých 

případech patrné otisky prutů, jdoucí vždy paralelně, ani jednou jsem nezaznamenala jejich 

křížení. Většinou jde o otisky prutu o průměru cca 1,5 cm, ojediněle otisk štípaného dřevěného 

konstrukčního prvku (obj. č. 241), silnějšího prutu nebo tenké kulatiny. Ploché úlomky 

se vyskytují zřídka. 

 
5 Mazanice z holovouského sídliště je podle ústního sdělení R. Nováka vhodná k archeomagnetickému datování, 

to ovšem zatím nebylo provedeno. 
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V obj. č. 5 (pec) byl jeden větší zlomek se dvěma paralelními otisky štípaných dřev – 

jeden o délce 11 cm a šířce 6 cm a druhý o délce 15 cm a šířce 8 cm. Otisky prutů na dalších 

zlomcích byly přibližně o síle prstu. Zlomky z těles pecí ukazují na sílu stěny kopule minimálně 

8 cm. Jeden z větších fragmentů by mohl být interpretován jako přepážka nebo uzávěr pece. 

Obj. č. 112 obsahoval hodně přepálenou lehkou a porézní mazanici. V obj. č. 241 byly opět 

otisky paralelních prutů na rubové straně, konvexní lícové strany ledabyle vyhlazené. V obj. č. 

283 bylo objeveno jedno závaží. Na mazanici z obj. č. 71 byl jeden otisk dřevěného 

konstrukčního prvku s oblinou o průměru přibližně 12 cm. 

Mezi zlomky mazanice z pecí byly nalezeny i drobné fragmenty kostí neurčeného středně 

velkého savce přepálené do křídova, buď jednorázově, nebo vypalovaných opakovaně 

při vysokých teplotách. Může jít o doklad použití pecí pro přípravu pokrmů, o topení zvířecími 

kostmi nebo jejich likvidaci pálením v peci. 

4.3.4 Bronzový náramek 

Ve svrchní recentní navážce zjišťovací sondy č. 2 byl bez použití detektoru kovů objeven 

bronzový náramek (č. inv. 30511/4/1) o průměru 85 mm, vyrobený z tyčinky kruhového 

průřezu o průměru cca 10 mm, zdobený motivem střídavě řazených svazků svislých rytých linií 

a sloupců vstřícných šikmých rýžek. Spadá do horizontu depotů Kosmonosy (Ha A1-2; tab. 72, 

82; Novák 2014, 4-6). 

Nejbližší analogii má v Mlázovicích, kde bylo v roce 1902 nalezeno šest tyčinkovitých 

náramků horizontu depotů Kosmonosy (Tomášková 2002, 143-144; Kytlicová 2007, 284, Taf. 

179 B; Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 218). Holovouskému je nejvíce podobný kus 

zdobený rytými svislými liniemi a sloupci vstřícných rýžek (Kytlicová 2007, Taf. 179 B:1). 

Velikostí mu nejvíce odpovídá náramek o rozměrech 82 x 78 mm vyrobený z tyčinky 

kruhového průřezu cca 12 mm (Kytlicová 2007, Taf. 179 B:6). Ostatní byly zdobeny svislými 

rytými liniemi a větvičkovým motivem. V Mlázovicích byly součástí depotu další tři náramky 

zdobené svazky svislých rytých linií. 

Výzdobou se mu blíží i náramky z Čepí, kde byl v roce 1882 nalezen bronzový depot 

horizontu Kosmonosy, složený ze dvou štítových spon a 22 tyčinkovitých náramků kruhového 

tvaru o vnitřním průměru od 77 do 85 mm s výzdobou rytých linií a sloupců vstřícných rýžek 

(Kytlicová 2007, 256, Taf. 179 A; Smejtek – Lutovský – Militký 2013, 72-73). 

 

 



143 

4.4 Antrakologická a makrozbytková analýza 

V průběhu výzkumu bylo odebráno 142 archeobotanických vzorků z výplní 

zahloubených objektů, které byly následně proplaveny. Výsledkem je 116 vzorků obsahujících 

zuhelnatělé makrozbytky rostlin a 106 vzorků dřevěných uhlíků (Novák 2020, 3, 9). 

Antrakologickou a makrozbytkovou analýzu a interpretaci provedl RNDr. Jan Novák, PhD. 

(Novák 2020). 

Většina vzorků (103) pro antrakologickou analýzu pocházela z lužických objektů (Novák 

2020, 5). Zjištěno bylo 14 druhů dřevin (obr. 52), z nichž největší zastoupení měl dub (77,12 

%) a výrazně méně buk (12,8 %; Novák 2020, 5, 6). Ještě menší podíl měly bříza, líska, borovice 

lesní a vrba/topol, ojediněle se vyskytly i jedle bělokorá, jasan ztepilý, habr obecný, javor, 

jabloňovité, olše, lípa a smrk (Novák 2020, 6).  

Nejvíce vzorků pocházelo z pecí, kde bylo identifikováno 11 druhů dřeva (obr. 53) 

s velkou převahou dubu (82,7 %) a v dalekém odstupu buku (10,95 %; Novák 2020, 5, 6). 

Ojediněle byly identifikovány bříza, líska, lípa, javor, borovice lesní, vrba/topol, olše, habr 

obecný a jasan ztepilý. Skladba druhů dřevin s převahou dubu a výrazným podílem buku 

naznačuje selektivní výběr tvrdého dřeva s velmi vysokou výhřevností (Novák 2020, 7). 

Dub (64,37 %) a buk (14,08 %) převažoval i ve vzorcích ze zásobních jam 

a nespecifických sídlištních jam (Novák 2020, 7). Dále zde byly (ve větší míře než v pecích) 

zastoupeny bříza, líska, borovice lesní, vrba/topol a jedle, ojediněle javor, olše, habr obecný, 

jasan ztepilý, jabloňovité a smrk (Novák 2020, 8). Druhová skladba odpovídá charakteru 

vegetace v okolí sídliště, kde bylo dřevo neselektivně sbíráno (Novák 2020, 9). Pestrá druhová 

skladba uhlíků ve výplních zásobních jam ukazuje na jejich sekundární či terciární využití jako 

odpadních jam. 

Pro makrozbytkovou analýzu bylo odebráno 116 vzorků a zjištěno bylo 36 druhů rostlin 

(Novák 2020, 9). Ve vzorcích z lužických objektů (obr. 54) převažovala pšenice dvouzrnka, 

proso seté a ječmen, ojediněle byla identifikována semena pšenice jednozrnky, pšenice špaldy, 

ovsa setého, lničky seté a nezuhelnatělá semena sbíraných plodin ostružiníku maliníku 

a jahodníku obecného (Novák 2020, 10). Nejvíce zuhelnatělých makrozbytků pocházelo z pecí, 

nejméně ze zásobních jam (obr. 55). To by znamenalo, že v zásobních jamách byla pšenice jen 

skladována a pece sloužily k přípravě pokrmů, nespecifické sídlištní jámy podle obsahu směsi 

pěstovaných a sbíraných druhů obsahovaly sídlištní odpad (Novák 2020, 11). 
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4.5 Závěr 

Na sídlišti v Holovousích bylo odkryto 26 zahloubených objektů lužické kultury. Dalších 

166 objektů je možné přiřadit téže kultuře podle specifických znaků, i když neobsahovaly 

datovatelné movité nálezy (viz kap. 4.2). Skutečně pozoruhodným nálezem jsou pece, 

ve kterých byly nalezeny dřevěné uhlíky převážně z dubu a buku a zuhelnatělé obilky, 

dokládající použití pecí na přípravu pokrmů. Výběr selektivně vybíraného tvrdého výhřevného 

dřeva nevylučuje použití pecí na výpal keramiky. Nebylo zjištěno dvoukomorové řešení pecí 

ani nebyly nalezeny pozůstatky roštu, který by tento předpoklad jednoznačně potvrdil. Tuto 

otázku je možné v budoucnu testovat pečlivou analýzou desítek kilogramů mazanice uložené 

v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. V této souvislosti je nutné uvést i možnost budoucí 

rámcové verifikace datování pecí prostřednictvím archeomagnetické analýzy. Antrakologická 

a makrozbytková analýza by šla také ještě korelovat například s rozložením jiných druhů 

nálezů. 

Z nově zjištěných poznatků lze vyvozovat domněnky o uspořádání sídliště. Nebyly sice 

identifikovány jednotlivé obytné ani hospodářské stavby (obr. 31-33), ale je zřejmé, že 

skladovací jámy se dlouhodobě koncentrovaly při východním okraji zkoumané plochy, naopak 

pece v celé severní části v určité prostorové návaznosti (obr. 37-38). Za zmínku stojí i objekty 

s rekonstruovatelnými keramickými nádobami. Celkem takové objekty byly čtyři, obj. č. 4 a 

269 byly situovány při severním okraji zkoumané plochy a obj. č. 125 a 149 ve střední části 

(obr. 39-40). Všechny objekty byly v blízkosti pecí. 

Z movitých nálezů byly nejvíce zastoupeny zlomky keramiky, mazanice a uhlíky. Dále 

zde bylo objeveno několik drobných zlomků zvířecích kostí, dvě tkalcovská závaží. Mezi 

nálezy je i jeden bronzový náramek z horizontu Kosmonosy (Ha A1-2; tab. 75, 85) zdobený 

motivem střídavě řazených svazků svislých rytých linií a sloupců vstřícných rýžek. V rámci 

keramiky se zdají být nejpočetnější zlomky osudí v počtu 33 ks. Druhou nejpočetnější kategorií 

jsou koflíky/mísy/misky – 28 ks, následují květináče s 18 ks, džbány se 14 ks a nejméně zlomků 

bylo zásobnic a zásobnicovitých nádob – 9 ks. 31 zlomků bylo příliš drobných, a proto je nebylo 

možné zařadit k nějakému druhu nádob. 

Podle movitých nálezů lze soudit, že sídliště bylo obýváno od starší fáze středního stupně 

do konce středního/počátku mladšího stupně lužické kultury (L IIa-IIb/IIIa podle V. Vokolka). 

Keramika rámcově lužická (obr. 49) byla rozmístěna po celé ploše s výraznějším zastoupením 

v severní části. Fáze L IIa-IIb (obr. 50), která byla na sídlišti nejhojnější, byla ve třech 
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výraznějších shlucích ve východní, severní a severozápadní části zkoumané plochy. Přelom 

střední a mladší fáze (obr. 51) je doložen v severní části ve dvou objektech (obj. č. 4 a 7). 

Existenci sídliště v několika fázích lužické kultury, respektive několika generacích, 

dokládá i vysoký počet zásobních jam (včetně superpozic) a dalších objektů v superpozicích. 

Vzhledem k tomu, že sídliště bylo odkryto jen zčásti, můžeme se pokusit o hrubý odhad počtu 

lidí ho využívajících v době jeho existence. Každé rodině, tedy i každému domu, 

pravděpodobně náležely 2-3 zásobní jámy a sídliště měla v průměru 3-7 domů současně (Jiráň 

/ed./ 2008, 176), to znamená celkem 6-21 jam. Ze 47 zásobních jam na holovouském sídlišti 

to je téměř 1/7 až 1/2, mohly zde být minimálně dvě a maximálně sedm generací rodin. 

Za předpokladu, že každá rodina měla minimálně čtyři členy (Neustupný 1986, 227), současně 

mohlo sídliště užívat 12-28 lidí a za celou dobu jeho trvání cca 200 let (B D – Ha A2) 96 až 224 

lidí.
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