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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování halštatského osídlení jižního cípu 

českobudějovické pánve a přilehlého lehce zvlněného podhůří Blanského lesa  

a Strážkovické pahorkatiny. V závislosti na krajinném rázu tvoří lokality mikroregion na 

pomezí českobudějovického a českokrumlovského okresu. První ze základních částí práce 

je katalog lokalit, který nabízí jejich bližší popis, historii výzkumu a soupis nálezů. Druhou 

je zpracování výzkumu z roku 2011 z lokality Planá, jež je v kontextu mikroregionu jediným 

zkoumaným rovinným sídlištěm s nadzemní kůlovou konstrukcí. Závěrečné zhodnocení 

shrnuje a interpretuje získané poznatky.  

 

Klíčová slova  

Jižní Čechy, mikroregion, doba halštatská, osídlení, sídliště, mohylové pohřebiště 

 

Abstract 

This bachelor thesis studies the Hallstatt settlement of the Southern tip of České 

Budějovice Basin and the adjacent slightly rolling landscape located in the foothills of the 

Blanský Forest and the Strážkovice Area. The two localities form a microregion spreading 

between the districts of České Budějovice and Český Krumlov. The first part of the thesis 

presents the reader with a list of localities together with their detailed description, their 

historical significance and an inventory of their archeological discoveries. The second part 

treats the results of a research conducted in 2011 in the locality around Planá, the only 

studied flat settlement with an above-ground wooden stake construction in the microregion. 

The final discussion summarizes and interprets the findings of the study. 
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Předmluva 

 Pojedete-li vlakem do Českých Budějovic směrem od Prahy, v oblasti Hrdějovic, kde 

vlak vyjíždí z lesů kolem Hluboké nad Vltavou, se vám na pár okamžiků naskytne jedinečný 

pohled na jižní cíp Českobudějovické pánve a vrcholky Blanského lesa, jemuž vévodí vrchol 

Kleť (Obr. 1). Ta je charakteristickým prvkem krajiny, ve které se nachází lokality, jimž je 

tato práce věnována. Myslím, že pokud se nějakým způsobem chceme alespoň zdánlivě 

přiblížit lidem, kteří v této oblasti žili před více jak dvěma tisíci lety, pohled na krajinu a 

procházením se v ní je jedním možným způsobem. Současně i tato práce se snaží přispět 

k porozumění lidí, kteří v tomto koutu jižních Čech žili. 
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1 Úvod 

Hlavním cílem předkládané práce je pokusit se rekonstruovat osídlení v rámci 

mikroregionu jižního cípu Českobudějovické pánve, jemně zvlněného podhůří Blanského 

lesa a Střížkovské pahorkatiny. Lokality byly vybírány na základě blízkosti  

a souvztažnosti k sídlišti v Čakově a v Plané (mapa 1), neboť jsou jedinými archeologicky 

zkoumanými sídlišti mikroregionu, a také samotného krajinného rázu, který právě v této 

oblasti na okraji Českobudějovické pánve v blízkosti vodních toků tvoří ideální podmínky 

pro osídlení. Na základě zkoumaných lokalit se snažím ukázat podobu mikroregionu.  

I přestože zde nacházíme importované artefakty, jako jsou jantarové či skleněné korálky, na 

rozdíl od ostatních částí jižních Čech (Písecko, Bechyňsko) zde chybí stopy po přítomnosti 

výších elit. Postrádáme zde jak dvorce, tak bohaté komorové hroby. Také zde chybí stopy 

po plochých žárových pohřebištích, což ovšem může být dáno problematičností zachování 

tohoto způsobu pohřebního ritu. 

Dalším cílem je zpracování materiálu z výzkumu v Plané z roku 2011. Nejenomže je 

lokalita důležitá v tom, že je jedním ze dvou archeologicky zkoumaných halštatských sídlišť, 

ale i tím, že zde byla odkryta nadzemní kůlová konstrukce. 

Přínos práce by tedy měl spočívat nejenom ve zpracování materiálu z Plané, ale také 

v představení mikroregionu, kterému z období halštatské kultury nebyla věnována větší 

pozornost, a uvedení ho do širšího kontextu jižních Čech. 

Práce je rozdělena celkem do šesti oddělených částí, včetně závěrečného zhodnocení 

a závěru. Nejprve jsou představeny regionální projevy halštatské kultury v jižních Čechách, 

tj. halštatská mohylová kultura a pozdní doba halštatská. Zde jsou uvedeny základní 

regionální charakteristiky halštatského osídlení a periodizace doby halštatské. Ve třetí 

kapitole je geograficky představena jižní část Českobudějovicka  

a přírodní podmínky. Druhá část třetí kapitoly je věnována stavu výzkumu a pracím 

zabývající se zkoumanou oblastí. V závěru kapitoly je představen samotný mikroregion 

v kontextu jižních Čech. Základními částmi čtvrté a šesté kapitoly je soupis lokalit, který se 

skládá z bližších informací o konkrétní lokalitě, a je také doplněn kontextovými informacemi 

o sídlištích, výšinných lokalitách a mohylových pohřebištích. Celá pátá kapitola je věnována 

zpracování výzkumu pozdně halštatského rovinného sídliště v Plané. Práce je doplněna o 

obrazové přílohy a mapy. 
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2 Doba halštatská 

2.1 Halštatská mohylová kultura v jižních Čechách (Ha C – Ha D1) 

Dosavadní výzkumy dokládají kontinuitu osídlení v jižních Čechách od stupně Ha B 

do stupně Ha C, které pokračuje dále do stupně Ha D až LT A. Rozsah tohoto osídlení se 

v zásadě neliší od střední, mladší a pozdní doby bronzové (Michálek, 2007, 57). Podobně je 

tomu také ve zkoumaném mikroregionu.  

Osídlení se v jižních Čechách koncentruje především při středním povodí Otavy  

a jejího soutoku s Vltavou u Zvíkova. Dále se koncentruje při řece Vltavě jižním směrem od 

jejího soutoku s Lužnicí, na Lužnici jižně a západně od Tábora, na jejím severním přítoku 

říčky Smutné, při ní pak od Milevska až po Bechyni. Západně od Českého Krumlova se 

osídlení koncentruje v širším povodí Kájovského potoka. Na Prachaticku zasahuje osídlení 

ještě do povodí horního toku Blanice, ale do horských poloh Šumavy nezasáhlo. 

Neosídlenou zůstává jihovýchodní část jihočeského regionu, tj. Třeboňsko, 

Jinřichohradecko a Novohradsko1, a také západní část mezi Horažďovicemi a Nepomukem 

(Michálek, 2007, 58).   

Pohřebiště jsou výhradně mohylová, jejich celkový počet přesahuje 60. Sídliště 

v jižních Čechách na rozdíl od západních Čech z tohoto období téměř nemáme. Po dlouhou 

dobu bylo jediným Hradiště u Písku. Výšinné polohy začaly být v závěru Ha C a na počátku 

Ha D znovu osidlovány a ohrazovány. Změna nastala i v oblasti rituálních praktik. Vymizely 

četné depoty a je známý jediný nepohřební areál na plošině vrchu Burkováku2 (504 m n. m.) 

vzniklý v Ha C2 trvají do Ha D2, případně také Ha D2/3 (Michálek 2007, 59) 

Nálezový inventář pro západní část halštatské mohylové kultury byl publikován  

a vyhodnocen Věrou Šaldovou (1968). Doplněn byl o nálezy z pohřebiště v Manětíně-

                                                 
1 Na půdě na hradě v Nových Hradech byl objeven soubor halštatské keramiky, ovšem bez nálezových 

okolností. Je pravděpodobné, že keramika bude pocházet buď z města samotného, nebo z jeho okolí. Znamená 

to tedy, že i Novohradské hory a jejich podhůří mohlo být v době halštatské osídleno (Chvojka 2016, ústní 

sdělení). Navíc mimo sídlení oikumenu je na pomezí zkoumaného mikroregionu  

a Novohradského podhůří známý jeden halštatský střep z Komařic z nadmořské výšky 473-503 m n. m. (Zavřel 

2000, 191). Předpoklad neosídlení Novohradského podhůří a Novohradských hor tedy může být částečně 

limitován stavem našeho poznání.  

2 Během výzkumů ve dvacátých a čtyřicátých letech minulého století bylo objeveno okolo 1850 

hliněných, drobných a provrtaných plastik a zlomků nádob. Plastiky zobrazují lidská těla, jezdce na koních, 

koně, ptáčky, ryby, hliněné součástky vozu, kolečka etc. (více Dubský 1949, 205-221; Chytráček – Chvojka – 

John – Michálek 2009). 
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Hrádku (Soudská 1994) a další materiál ze starších výzkumů. Pro jižní Čechy můžeme jako 

soupis hmotné kultury označit diplomovou práci Jana Michálka (Michálek 1972, I., II., III.).  

Oikumena v pozdně halštatské době navazuje na prostor osídlený v předchozím 

období, přičemž v některých oblastech na severozápadě došlo k jeho rozšíření. Především 

do západní části povodí střední Otavy, na sever do horního povodí Lomnice a Skalice. Tím 

byla osídlena severní část Prácheňska, Blatenska a Březnicka, tzn. části doposud pravěkým 

člověkem neosídlené. V jižní části jižních Čech byly osídleny nové výše situované polohy 

v podhůří Šumavy, tj. na Českokrumlovsku a Prachaticku. Neosídleny stále zůstávají 

jihovýchodní regiony (Michálek, 2007, 60˗61). 

Dnes je známo na 200 rovinných sídlištních lokalit. Ty mohly být opevněné  

i neopevněné. Mezi nimi zaujímají speciální místo tzv. dvorce, samostatně stojící ohrazené 

více či méně pravoúhlé areály o rozsahu 1-2 ha, které byly pravděpodobně sídlem tehdejší 

elity. Velmi dobře zdokumentovaným je Hradec u Němětic (Lutovský-Michálek, 2000). Na 

velkém počtu výšinných poloh nebylo zjištěno opevnění, například na Lazci. Ohrazená 

hradiště v celých Čechách, mimo Čech východních, jsou polohována vně, ale i uvnitř 

sídelních regionů, ležících nad vodními toky či ve vysokohorských polohách. Funkce 

některých hradišť končí v Ha D 2/3, u jiných přetrvává do LT A (Michálek 2007, 60˗61; 

Venclová ed. 2008, 104˗105). 

Celkově je z tohoto období dokumentováno na 120 mohylových pohřebišť.  

Tzv. „knížecí mohyly“ ukrývaly bohaté komorové hroby vybavené čtyř- i dvoukolovými 

vozy a kostrové pohřby. Obsahovat mohly dále vozovou a jezdeckou výbavu (faléry, 

postroje, atd.), či jenom její části, zlaté, stříbrné či bronzové předměty, které byly mnohdy 

importované, a zbraně (sekáč, kopí). Mezi nejvýznamnější lokality patří například Hradiště 

u Písku či Skalice u Tábora.  Kromě pohřbívání pod mohylami se objevují i plochá žárová 

pohřebiště, jichž je registrováno na 48. Koncentrovány jsou především Vltavotýnsku, 

Březnicku a Strakonicku, méně pak na Táborsku, Českobudějovicku, výjimečně na Písecku. 

Jihočeská pohřebiště jsou oproti pohřebištím v jiných částech Čech poměrně malá, obsahují 

většinou jeden izolovaný hrob či skupinky hrobů o maximálním počtu 30 hrobů (Michálek 

2007, 61) 

Novou lokalitou v pozdní době halštatské, kde pravděpodobně mohly probíhat různé 

rituální praktiky, je „hradiště“ Hrad u Bud na severním Písecku. Jako místa s rituálním 

významem jsou označeny osamoceně stojící nápadné kameny na Strakonicku  

a Písecku, u nichž byly nalezeny zlomky pozdně halštatských až časně laténských 

keramických nádob. Nejbližším místem/depotem rituálního významu ke zkoumanému 
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mikroregionu je Vraný vrch. Na jeho vrcholu je neopevněná pozdně halštatská výšinná 

lokalita a na jeho západním svahu běžícího k Vltavě bylo v roce 2012 nalezeno šest 

bronzových náramků z pozdní doby halštatské, skleněný tmavě žlutý kroužek a 10 zlomků 

lidských kostí z dospělého jedince (mezi nimi i část lebky s provrtaným otvorem). Depoty 

se v tomto období oproti době bronzové vyskytují pouze výjimečně. Jako možný druhý 

depot z jižních Čech mohou být označeny tři železné sekerky a srp z Vráže na Písecku 

(Dubský 1949, 182˗183; Michálek 2007, 61˗62, Michálek – Chvojka – Fröhlich – John – 

Jiřík – Pták 2014, 164; Chytráček – Chvojka – John – Michálek – Stránká 2015, 209).   

 

Periodizace doby halštatské 

 

Tabulka 1: Periodizace doby halštatské (Venclová ed. 2008, 26). 

3 Českobudějovicko 

3.1 Geografické vymezení studované oblasti 

3.1.1 Geomorfologická situace 

Lokality se nachází v jižním cípu Zlivské pánve, která je okrskem Blatské pánve, jež 

je podcelkem pánve Českobudějovické, v podhůří Blanského lesa a Strážkovické 

pahorkatiny (mapa 2). V průměru má pánev 10-12 kilometrů a rozlohu o ploše 622,07km2 

(Demek – Mackovčin 2006, 109). Českobudějovická pánev se rozprostírá se přibližně mezi 

Hlubokou nad Vltavou, Rudolfovem, Kamenným Újezdem, Netolicemi a Vodňany. Tvoří ji 
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hluboká příkopová propadlina a na okrajích je ohraničena tektonickými zlomy. Ty vznikly 

jako důsledek napětí horotvorného alpinského pochodu. Od výše položené pánve Třeboňské 

je Českobudějovická pánev oddělena Rudolfovským hřbetem (Lišovský práh), s nejvyšším 

vrcholem Babou (583 m n. m.). Hřbet vznikl koncem pleistocénu, kdy Českobudějovická 

pánev poklesla na převážnou výšku 380-410 metrů a tím vystoupil místy až na 600 metrů 

(Chábera 1962, 21). Zlivská pánev má rozlohu 262,79 km2 a je složená převážně 

z kaolinických pískovců a slepenců, jílovců a prachovců coniak-santonského klikovského 

souvrství, méně z jílů a písků miocenního mydlovarského souvrství s ložisky keramických 

jílů, lignitu a křemeliny. Při jihozápadním okraji pánve je úzká tektonicky odloučená 

hrásťová kra biotitické žuly a leukokratní ruly moldanubika, konkrétně Vrážský a Homolský 

hřbet, nejvyšším bodem pánve je vrch Vráž (480,1 m n. m). V její východní části se vyskytují 

středo- a mladopleistocenní terasy Vltavy a Malše. Oblast je bohatá na rybníky, statě a mrtvá 

ramena rybníků. Jako nejčastější antropogenní tvary se vyskytují lignitové a kaolínové lomy, 

výsypky, pískovny a hráze rybníků (Demek – Mackovčin 2006, 521). Tyto relativně nedávné 

aktivity ale nebyly součástí krajinného rázu doby halštatské. Na straně jihovýchodní se 

nachází osamocený ostrov jezerních usazenin mezi Nedabylí, Zálužím a Zborovem, který je 

dalším dělítkem mezi Zlivskou a Třeboňskou pánví (Chábera 1962, 22). Dále na 

jihovýchodě se nachází Strážkovická pahorkatina, s nejvyšším Stráškovickým vrchem 

(558,4 m n. m.). Na jihozápadě od Plané navazuje na Zlivskou pánev Blanský les s nejvyšším 

vrcholem Kleť (1084 m n. m). 

Více než tři čtvrtiny Českobudějovické pánve pokrývá tzv. klikovské souvrství, jeho 

maximální mocnost přesahuje 340 m. Jeho litologický vývoj je charakteristický 

nepravidelně cyklickou sedimentací několika petrografických typů. Typické jsou světlešedé 

a nažloutlé kaolinické až arkózové slepence s pestrými skvrnitými pískovci, jemně písčitými 

jílovci a tmavošedými pískovci a kaolinitickými jílovci. Tyto usazeniny vznikly v průběhu 

svrchní křídy a terciéru jako důsledek sedimentací ve sladkovodních vodách (Chábera 1982, 

17). 

3.1.2 Pedologie 

Lokality v mikroregionu se nacházejí na několika typech půd. Převažují kyselé hnědé 

pudy ve zvlněném podhůří Blanského lesa a Stráškovické pahorkatiny,  

a pseudogleje s hnědými půdami oglejenými v prostoru Zlivské pánve. V přímém okolí 

Českých Budějovic a řek Malše a Vltavy jsou to nivní půdy (Tomášek 2007, 48, 57). 
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3.1.3 Klimatické podmínky 

Viz. Kapitola 5.3.1 

3.1.4 Hydrologické podmínky 

Hydrologické vymezení lokality je na severu ohraničeno tokem Dehtářského potoka 

a na severní straně Kamenným potokem. Z jihu je to potom Třebonínský potok, řeky Vltava 

a Malše. Právě v blízkosti těchto vodních toků se a bezejmenných potoků koncentruje valná 

většina halštatských lokalit. Nejvýchodnější hranici tvoří Zborovský potok (mapa 3). 

3.1.5 Potenciální přirozená vegetace 

V oblasti podél řeky Vltavy a Dehtářského potoka je potenciální přirozenou vegetací 

lužní les (Neuhäuslová 1998): střemchová doubrava a olšina s ostřicí třeslicovitou, místy v 

komplexu s mokřadnými olšinami a společenstvy rákosin a vysokých ostřic. V ostatních 

částech mikroregionu to jsou acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy 

(Neuhäuslová 1998). 

 

3.2 Stav poznání 

Hlavní nálezový fond doby halštatské i bronzové byl získán již ke konci 19. století a 

na počátku 20. století. Archeologický výzkum samotný i jeho dokumentace včetně práce s 

nalezenými artefakty ale pochopitelně neodpovídá dnešním požadavkům. Přestože byl 

například výzkum plavských mohyl na tehdejší dobu poměrně pokročilým, chybí podrobná 

dokumentace, u artefaktů postrádáme nálezové okolnosti (některé z nich se ani nedochovaly) 

a výzkum disponuje jediným plánkem pohřebiště od F. Stulíka z roku 1865. Od roku 1858 

do současnosti bylo prozkoumáno v jižních Čechách okolo 180 mohylových pohřebišť Ha 

C – LT A. V následujícím výčtu uvádím pouze archeology a badatele, kteří se podíleli na 

výzkumu lokalit v mikroregionu (Michálek 1999, 54, in Chvojka ˗ Michálek, 2011, 76; 

Chvojka ˗ Michálek, 2011, 76).  

Jako první se výzkumu mohylových pohřebišť na Českobudějovicku začal věnovat 

v 60. letech 19. století František Stulík3, konkrétně na výše zmíněném pohřebišti v Plavě. 

                                                 
3 Českobudějovický obchodník a milovník starožitnictví žil v letech 1818 až 1890. Z nálezů z mohyl 

u Plava sestavil v roce 1866 v Českých Budějovicích první známou archeologickou výstavu pravěkých 

artefaktů (Sklenář 2005, 546). 
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Některé z mohyl prozkoumal společně s Janem Karlem Hrašem4. Mohyly v Plavě 

prozkoumával také Josef Ladislav Píč5 v roce 1888. Jan Nepomuk Woldřich6 také zkoumal 

mohyly v Plavě a společně s Adolfem Lindnerem7 mohyly v Nedabyli či v Záluží. Lindner 

se zasloužil roku 1903 a 1904 o výzkum mohyl v lese Kotlové u Dubného. Ignác Wodiczka8 

prokopal poměrně rozsáhlý počet jihočeských pohřebišť, mezi nimi také Opalice a Vrábče. 

V neposlední řadě stojí také Jindřích Richlý9, jenž zkoumal mohylu v Homolích (Beneš ˗ 

Michálek ˗ Zavřel 1999, 109˗110). 

V druhé polovině 20. století v oblasti působil Antonín Beneš10. Dalším stále 

v současnosti působícím archeologem je Petr Zavřel11, provedl menší záchranné akce na 

mohylách v Nedabyli či objevil mohyly v Radošovicích. V oblasti dále aktivně působí Jan 

Michálek, jehož archeologickou specializací je právě doba halštatská. A v neposlední řadě 

je to Ondřej Chvojka12, který vedl například záchranný výzkum v Čakově a v Plané. Bádání 

jihočeské halštatské kultury se již dlouhá desetiletí věnuje Jan Michálek13 

 

                                                 
4 Učitel a archeolog (1840˗1907) žijící v severních a východních Čechách, každé léto kopal v jižních 

Čechách, především v okolí Ratají u Bechyně (Sklenář 2005, 232). 

5 Nejvýznamnější český archeolog (1847˗1911) přelomu 19. a 20. století. V jižních Čechách působil 

například na Bechyňsku, na mohylovém pohřebišti Hvožďany u Bechyně (Sklenář 2005, 438). 

6 (1834˗1906) paleontolog, geolog a archeolog, v letech 1882-90 o letních prázdninách se věnoval 

výzkumu mohylníků na Hlubocku a Vltavotýnsku (Sklenář 2005, 640). 

7 (1827˗1906) muzejní pracovník, ředitel muzea v Českých Budějovicích a archeolog (Sklenář 2005, 

345). 

8 Muzejní pracovník (1888˗1968) v letech 1905˗1930 provedl na Českobudějovicku celou řadu 

výzkumů, například na mohylách v Ostrolovském Újezdu (Sklenář 2005, 640). 

9 Důstojník, statkář a archeolog (1839˗1907) zkoumal mohyly například u Křtěnova či hradiště 

Svákov (Sklenář 2005, 477). 

10 (1934˗2011) archeolog, zaměřoval se na mohylové kultury doby bronzové a halštatské v jižních  

a západních Čechách, například v Hostech. Jedním z jeho významných počinů bylo iniciování vzniku 

Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy (Sklenář 2005, 66). 

11 (*1954) archeolog, specializuje se na dobu římskou a stěhování národů. Od roku 1993 je vedoucím 

Archeologické oddělení v muzeu v Českých Budějovicích (Sklenář 2005, 648). 

12 (*1975) archeolog, od roku 2010 ředitel Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na zejména na střední až pozdní dobu bronzovou v jižních 

Čechách. 

13 (*1947) rovněž provedl četné výzkumy například v Hradci u Němětic. Díky tomu, že je velmi 

aktivním vědcem, velká část textu předkládané práce kompiluje výsledky jeho dlouholetého bádání. 
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Pro jižní Čechy stále zůstává jediný publikovaný soupis lokalit od Píče vydaný 

v Starožitnostech země České v díle Pokolení kamenný mohyl v roce 1900 (Píč, 1900, 

148˗160). Ten byl doplněn o další lokality Bedřichem Dubským v útlé publikaci 

Českobudějovicko v době prehistorické a v knize širšího obsahu Pravěk jižních Čech. 

Některé lokality jsou zde ovšem chybně zařazené, například Čakovec (u Dubského jako 

Čakov) do doby hradištní. V rámci závěrečných univerzitních prací se věnovali jihočeskému 

halštatu a časné době laténské Věra Šaldová a Jan Michálek. Šaldová ve své dizertační práci 

Jižní a západní Čechy na počátku doby železné z roku 1952 a Michálek v diplomové práci 

Jihočeská skupina mohylové kultury mladší doby halštatské a časné doby laténské z roku 

1972. Ze současnějších prací se jedná o bakalářské práce Sídliště ze starší doby železné 

v Čakově a problematika halštatského osídlení Českobudějovicka od Dominiky Chrastové 

z roku 2014 a Hrobová výbava doby halštatské v jižních Čechách z roku 2014 zpracovaná 

Eliškou Dluhošovou. V každé z vyjmenovaných prací lze najít k době vzniku aktuální 

přehled lokalit. Nejnovějším publikovaným zhodnocením jižních Čech v době halštatské se 

zabývá Jan Michálek ve sborníku Archeologie na pomezí. Dále je to kapitola v 

publikaci Archeologie pravěkých Čech - Halštatská mohylová kultura psaná společně 

Michálkem a Miloslavem Chytráčkem. Připravovanou a očekávanou je publikace Mohylová 

pohřebiště doby halštatské (Ha C – D) a laténské (LT A) v jižních Čechách od Michálka. 

Publikací, mapující všechny nemovité památky Českobudějovického okresu do roku 1999 

je Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Periodikem zabývající se 

jihočeskou oblastí a publikující aktuální vědecké studie jsou Archeologické výzkumy 

v jižních Čechách, vydávané od roku 1983. 

3.2.1 Stav výzkumu 

Stav výzkumu je o poznání lepší, než jaký ve své diplomové práci reflektuje Jan 

Michálek: „Nemáme k dispozici ani jedno mohylové pohřebiště prokopané celé, vždy jen 

jeho část nebo jen jednu mohylu z celé skupiny a to je ještě velmi často výkop z minulého 

století bez jakékoliv dokumentace.“ (Michálek, 1972, I., 39˗40). Například dvě mohyly 

v Záluží byly na konci 19. století prokopány za jediný den 1 m širokým průkopem 

(Michálek, 1972, II., 18). Naproti tomu nedávný záchranný výzkum třech mohyl 

v Radošovicích z roku 2011 trval s přestávkami několik měsíců (Chvojka ˗ Michálek ˗ 

Zavřel 2011, 42). Díky dalším záchranným archeologickým akcím bylo objeveno například 

rovinné sídliště v Plané či výrobní areál v Čakově. Objevují se i revize starších výzkumů. O 

systematický výklad Píčových výzkumů, včetně „problematického“ výzkumu v Plavě, se 
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v publikaci Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové  

a halštatské v jižních Čechách pokusili Chvojka s Michálkem. Na jaře roku 2017 čeká 

jihočeské archeology záchranný výzkum na mohylách v Plavě, neboť stojí na místě budoucí 

dálnice D3. 

 

3.3 Osídlení v mikroregionu v jižním cípu Českobudějovické pánve a podhůří 

Blanského lesa a Strážkovické pahorkatiny 

3.3.1 Mikroregion 

Jan Bouzek přisuzuje jižním Čechám v 5. století před naším letopočtem, tzn. na rozhraní 

doby halštatské a laténské, zvláštní úlohu významného evropského střediska s dálkovými 

kontakty, které dosvědčují některé exkluzivní importy, například zlaté náušnice z Písku či 

zobákovitou konvici (Bouzek 2007, 269) či sídliště ze Strakonic se zlomkem skleněné 

nádoby, tzv. arybalu, který je středomořským importem a jediným svého druhu v Čechách 

(Michálek 2013, 145).  Ze samotného jižního cípu českobudějovické pánve ovšem 

nenacházíme stopy po tom, že by zde žili vyšší elity. Chybí nám zde dvorec, tak jak jej 

známe například z  Hradce u Němětic. Stejně tak zde ani nenacházíme bohaté pohřby pod 

mohylami, jako například z Rovné u Bechyně či Hradiště u Písku. Za nejblíže situovanou 

lokalitu k mikroregionu, kde pravděpodobně sídlila vyšší elita pozdní doby halštatské lze 

označit Sedlec (vzdušnou čarou vzdálený od Radošovic cca 7 km). Předpokládá se zde 

pozdně halštatský dvorec, z jehož prostoru pochází bronzová skytská trojboká šipka a 

bronzová spirálovitá náušnice se stříbrno-zlatým plátováním z Karpatské kotliny. Oba 

artefakty jsou na v prostoru Čech poměrně netradičními. Usuzuje se, že dvorec v Sedleci 

mohl hrát úlohu v dálkové komunikaci (John – Štěpánek 2012, 243˗246). Za výjimečné 

nálezy tak v mikroregionu můžeme označit několik jantarových korálků, skleněný korálek 

s očky, bronzové turbany, bronzové knoflíky a bronzový náramek. Díky těmto nálezům 

můžeme dát mikroregion do souvislosti nejenom s ostatními jihočeskými lokalitami, ale i 

s oblastí Čech (mapa 4), Moravy, Rakouska a Bavorska. Na následujících řádcích se proto 

krátce věnuji jednotlivým artefaktům a kontextu, který do mikroregionu přináší. 

 

•Jantarové korálky – Ze sídlištního i pohřebního prostředí pocházejí korálky z Dubného, 

Plava a také z Plané. Jantar pravděpodobně pocházel z Baltu. Vyskytují se v období Ha D1 

až Ha D2/3 (Michálek 1972, I, 109–110; Venclová ed. 2008, 137). 
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•Skleněné korálky – Z mikroregionu známe pouze dva, bez nálezových kontextů. Zlomek 

korálku s modrobílými očky pochází z Homolí. Korálky s modrobílými očky se vyskytují 

v Čechách po celé období Ha D a LT A. Předpokládá se jejich původ ze Středomoří a jsou 

tedy importovaným zbožím (Venclová 1990, 77). Dalším je korálek ze Záboří, k němu ale 

chybí bližší popis. 

 

•Bronzové turbany: Jsou typickým a charakteristickým šperkem mohylové oblasti jižních  

a západních Čech Ha C – D1 a případně také Ha D2/LT A. Přičemž v jižních Čechách byly 

nalezeny na 47 lokalitách. Jedná se o z plechu vytepané turbany a turbanovité kruhy. 

V ostatních částech Evropy se ale vyskytují pouze ojediněle, například v Hallstattu či na 

Moravě v Býčí Skále. V hrobech bývají nejčastěji uloženy po dvou exemplářích jako  

v Plavě, nicméně vyskytují se od jednoho až do šesti kusů (Michálek – Chvojka – Frölich – 

John – Jiřík 2014, 160). 

 

•Bronzové knoflíky: Jejich funkce spočívala v držení větších tvarů řemenů u kožených 

koňských postrojů nebo k jejich zdobení. Na rovině symbolické byly součástí mužského 

hrobového inventáře. Datovány jsou do Ha C – D2/3 až LT A (Šaldová 1968, 362˗364).  

9 knoflíků s kuželkou zakončenou kuličkou na svrchní straně se závěsným ouškem na spodní 

straně z mohyl v Dubném má blízké analogie nejenom v halštatské mohylové kultuře jižních 

a západních Čech, ale i v Bavorsku a na území bylanské a slezskoplatěnické kultury 

v Čechách a na jižní Moravě v prostřední horákovské kultury (Frölich – Michálek – Jiřík 

2011, 140). 

 

•Bronzová certoská spona – Jediná spona pochází z Plava, datována je do LT A. Má 

jednostranné vinutí, mírně vyklenutý lučík a knoflíkově ukončenou vzhůru zdviženou patku. 

Vyskytuje se v severní Itálii, kde byla velmi rozšířenou, v Rakousku a v Bavorsku. Z Čech 

pochází oproti jiným oblastem poměrně malý počet všech typů spon včetně certoské  

(Michálek 1972, I., 118; Venclová ed. 2008, 127˗129). 

 

•Bronzový náramek – Jeden bronzový tyčinkovitý náramek (obr. 2).  se zdobenými konci 

pochází z valu z Opalic V jižních Čechách nalézáme k náramku analogie, například dva 

náramky z mohyly u Těšínova u Protivína (Beneš – Michálek 2006, in Chvojka – John 2009, 

33). Rovněž se podobné náramky běžně nacházejí v hrobech z pozdního halštatu v jižních a 
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západních Čechách, také v jihoněmeckém prostoru (Chvojka – John 2009, 33). Další 

bronzové náramky pocházejí z Plava (4) a z mohyly v Opalicích (1). 

 

Jak je patrné z výše uvedených charakteristik, nositelé halštatské kultury obývající 

mikroregion sice nepatřili mezi nejvyšší elitu tehdejšího kulturního světa, ale udržovali 

kontakt s nejenom západním i částečně východním halštatským okruhem, tak i s oblastí 

Středomoří a Baltu. Navíc velká část lokalit se nachází v přímé blízkosti řeky Vltavy, podél 

níž vedla obchodní tzv. Linecká stezka. Právě tudy pravděpodobně proudilo do Čech 

exkluzivní zboží ze Středomoří, stejně tak jako sůl z Hallstattu (Venclová ed. 2008, 153). 

 

V následující tabulce jsou uvedeny lokality, kterým se tato práce věnuje: 

 

                Lokality mikroregionu 

Lokalita Sídliště Výšinné 

lokality 

Mohylová 

pohřebiště 

Ojedinělé 

nálezy 

Doklady 

osídlení 

Čakov x     

Čakovec   x   

České 

Budějovice-

Piaristické 

náměstí 

   x  

České 

Budějovice-

Pod jezem 

   x  

Dehtáře     x 

Doubravice     x 

Dolní 

Třebonín 

   x  

Dubné   x   

Habří    x  

Homole   x  x 

Kosov   x   

Lipanovice     x 

Lipí   x   

Lipí-

Hradečnice 

 x    

Nedabyle   x  x 

Nová Ves     x 

Opalice   x x  

Planá x     

Plav   x  x 
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Radošovice   x   

Staré 

Hodějovice 

   x  

Straňany     x 

Vrábče   x x  

Záhorčice, 

Vrábče 

    x 

Záluží   x  x 

Zborov     x 

   Tabulka 2: Lokality mikroregionu. 

4 Sídelní areály 

Čtvrtá kapitola je věnována sídelním areálům, dokladům osídlení a ojedinělým 

nálezům. Sídelní areály nabývají ve vymezeném mikroregionu několika podob – rovinného 

sídliště (Planá – té je věnována samostatná kapitola 5), výrobní usedlosti (Čakov) a výšinné 

lokality (Lipí-Hradečnice) s blíže neurčenou aktivitou. Nicméně pouze v Čakově a v Plané 

proběl řádný výzkum. Na základě povrchových sběrů bylo určeno několik lokalit, které jsem 

zařadila do dvou kategorií – 4.3. Doklady osídlení a 4.4. Ojedinělé nálezy. Za doklady 

osídlení považuji povrchové sběry, při nichž se našel více jak jeden keramický střep či 

artefakt. Keramické střepy pocházející z povrchových sběrů mohou zahrnovat jak sídelní, 

tak pohřební aktivitu, či jiné nám blíže neznámé aktivity. Některé z lokalit, například Plav 

či Homole byly v literatuře, ze které jsem čerpala informace, interpretovány jako rovinná 

sídliště. Bez řádného archeologického výzkumu ale nejsme schopni dané lokality s jistotou 

interpretovat. S hypotézou potenciálních sídlit pak pracuji v závěrečném vyhodnocení 

v sedmé kapitole. Závěrečná podkapitola věnovaná ojedinělým nálezům obsahuje jejich 

soupis. Všechny lokality jsou zaneseny na mapě (mapa 1). 

4.1 Sídliště 

4.1.1 Základní charakteristiky 

Z období halštatské mohylové kultury v jižních Čechách sídlištní nálezy postrádáme. 

Jedinou výjimkou je Hradiště u Písku, kde byl objeven dům kůlové konstrukce. Tato lokalita 

je pro jižní Čechy výjimečnou neboť ze stupně Ha C zde žádnou jinou kůlovou stavbu 

neznáme (Fröhlich 2001, 128).  

Návaznost pozdně halštatských obytných areálu na předchozí období proto nelze 

zatím doložit. V návaznosti na celou oblast Čech, můžeme říci, že se do určité míry mění 

typy a frekvence obytných areálů. Rovinná nehrazená sídliště se stávají více 
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frekventovanými, stejně tak hrazené rovinné areály, tzv. dvorce. Pro ně ale ve zkoumaném 

mikroregionu nemáme žádné doklady. Z jižních Čech ze Strakonicka je dobře 

dokumentovaným Hradec u Němetic ze stupně HD 1 až Ha D2/314 (Venclová 2008, 

100˗101). 

Sídliště jsou většinou situována na vyšších či mírnějších, mnohdy táhlých návrších, 

která jsou obtékána řekou nebo potokem (Čakov), nebo přímo v plochém terénu (Planá). 

Osady mohly být obehnány ohrazením (palisádou) jako celek a stejně tak i jednotlivé 

usedlosti uvnitř osady. Žádná z těchto variant ale nebyla spolehlivě archeologicky doložena 

(Soudská 1966, 537˗538; Venclová, 2008, 101˗102).  

4.1.2 Čakov 

Lokace: Lokalita se nachází na vrcholu a táhlém hřbetu návrší Kozinec. Situována je 

na jižním okraji obce Čakov, dnes tu stojí rodinné domy. Výrobní usedlost byla položena 

v nadmořské výšce 456-460 m ve výšené strategické poloze s dalekým rozhledem po krajině 

(Chvojka – Chrastová – Malý 2014, 113˗114). 

Datace: Ha D2/3 

Výzkum: Lokalita byla objevena Chvojkou v roce 2011 při archeologickém dozoru 

stavby komunikace a inženýrských sítí pro budoucí rodinné domy. Ve skrývce na parcele 

1660/9 byly identifikovány pravěké střepy, následně byly položeny tři sondy o rozloze 60 

m2, ve kterých byly objeveny dva objekty z doby halštatské. V roce 2003 byl na lokalitě 

proveden předstihový záchranný výzkum. Bylo položeno několik sond na parcelách  

č. 1660/34, č. 1660/33, č.1660/29. Všechny sondy a vybrané plochy byly magnetometricky 

prozkoumány A. Majerem z Volyně (Chvojka ˗ Chrastová ˗ Malý 2014, 114˗122). 

Popis: Sídliště /usedlost/ bylo lokalizováno do plochy přibližné velkosti 60 x 30 m. 

Projevovalo se především přítomností kulturní vrstvy, která obsahovala většinu pravěkých 

nálezů (přibližně 93 % keramiky, 93 % mazanice a 95 % strusky). Zachyceno bylo na dvacet 

sídlištních objektů. Mezi nejzajímavější patří objekt 1/03 na parcele 1660/34 interpretovaný 

jako jakýsi žlab, možná odvodňovací strouha. Přestože byl plný pravěké keramiky, vedl 

mimo hlavní sídlištní areál a jednoznačné datování do pravěkého období je nejisté. Dalším 

pozoruhodným objektem je 3/03, jehož výplň obsahovala velké množství keramických 

                                                 
14 Vnější zástavba areál dvorce (70x140 m) se sestávala z příkopu, dřevěné palisády téměř kopírující 

příkop a ze vchodu. Ve vnitřní zástavbě dvorce byl zjištěn velký kůlový dům, chaty a jámy různé velikosti. 

Vně dvorce bylo zachyceno soudobé nehrazené sídliště (Michálek – Lutovský 2000, 133). 
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střepů, mazanice, železné strusky a větších kamenů. Díky zvýšené koncentraci železné 

strusky v jeho blízkosti nemůže být vyloučena jeho spojitost s hutnickou aktivitou. 

Významná situace byla odkryta v sondách 15-17/03. Zde se podařilo zachytit čtyři kůlové 

jamky tvořící nepravidelnou řadu. V uvedených sondách se i nejvíce koncentrovala 

mazanice, na větších kusech byly znatelné otisky kůlů, trámů a proutí. Uvedené nálezy 

mohou dokládat přítomnost stavby kůlové konstrukce, jejíž stěny byly omazané hlínou. 

Pozoruhodné jsou i kamenné závaly a kumulace kamenů zjištěných v sondách 10, 15, 22, 

23, 18, 19 a 26/03, jejich bližší význam ale neznáme (Chvojka ˗ Chrastová ˗ Malý 2014, 

137). 

Movité nálezy: Celkově bylo nalezeno na 1682 keramických zlomků. Z nichž ale 

pouze několik umožnilo datovat lokalitu: misky se zataženým okrajem, soudkovité  

a situlové tvary se zalomenými výdutěmi, většinou zdobené důlky nebo šikmými vrypy. 

Dále zlomky misek s vnitřní výzdobou v podobě rastrového pásu či hrubších rýh  

a následující výzdobné prvky: horizontální pásy vhloubené výzdoby v podobě důlků, vrypů, 

plastická páska s šikmými vrypy (ibid. 139). 

733 ks mazanice o přibližné hmotnosti 24,7 kg. Mazanice s otisky po kůlech, trámech 

a unikátní zlomek s otisky textilu (ibid. 139). 

328 ks železné strusky o přibližné hmotnosti 6,8 kg, několik zlomků železných 

předmětů, které ale není možné datovat, zvířecí kost ze skotu s nejistým datováním  

a amorfní hrudka grafitu, která indikuje, že keramika s příměsí tuhy a s potahovaným 

povrchem, mohla být lokálně vyráběna (ibid. 140). 

Interpretace: Kvůli absenci obytných objektů a přítomnosti početné železné strusky 

je lokalita interpretována jako samostatně situovaná jednofázově osídlená usedlost, na které 

se hutnilo železo. I přesto, že se zde nezachovaly žádné doklady o hutnické peci, sídliště je 

jednou z výjimečných lokalit, která přinesla doklady o hutnění železa v době halštatské (ibid. 

140, 144) a prvním sídlištěm v mikroregionu, které bylo archeologicky zkoumáno. 

4.2 Výšinné lokality 

4.2.1 Základní charakteristiky 

Výšinná hradiště z období Ha D2/3 ˗ LT A se v jižní části jižních Čech nacházejí 

především na Českokrumlovku (např. Lazec-Háj, Spolí-Vraný Vrch) což je pochopitelně 

dáno krajinným rázem Blanského lesa a Boletické vrchoviny. Do rámce zkoumaného 

mikroregionu můžeme zařadit pouze jednu výšinnou lokalitu Lipí-Hradečnice. V blízkosti 
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mikroregionu se nacházejí lokality Brloh-Střížek, Mříč-Dívčí Kámen a Přísečná-Dlouhé 

hradiště, které mohly sloužit jako potenciální refugia či opěrné body podél řeky Vltavy. 

Výšinné lokality bychom mohli posuzovat na základě několika hledisek, například 

z funkčního, sociálního, topografického atd. Aby mohla být jednotlivým výšinným 

lokalitám připsána jejich funkce, musí být komplexně hodnoceny v rámci regionálního 

pozdně halštatského a časně laténského osídlení. Vzhledem ke stavu výzkumu, zde 

předkládám topografické rozdělení. Už totiž samotná situovanost v krajině a vzdálenost od 

dalších lokalit může spoluurčit význam dané výšinné lokality (Michálek 2000,  

in Dreslerová – Hrubý 2004, 123; Dreslerová – Hrubý 2004, 107, 124): 

 

1. Leží na osamocených kopcích či horských hřbetech, které jsou významnými 

krajinnými dominantami (Spolí-Vraný Vrch). 

2. Jejich nadmořská výška je vyšší, než je běžná hranice osídlení (Lipí-Hradečnice) 

3. Jsou přítomny ojedinělé přírodní prvky, které místo dělají něčím zvláštní. Např. 

skalní stěny, abri, apod. 

4. Jsou vzdálené typickému rovinnému sídlišti, není zde návaznost na rovinné 

zemědělské lokality (Brloh-Střížek). 

4.2.2 Lipí-Hradečnice 

Lokace: Na návrší Travní cesty a ostrožny Na hradečnici, přibližně 1 000-1300 m JV 

od středu obce v nadmořské výšce 480 m n. m (Hrubý 2000, 49). 

Datace: Ha D ˗ LT A 

Výzkum: Povrchový sběr provedl T. Kolegar z Jihočeského muzea v únoru roku 

1999, soubor pravěké keramiky byl získán převážně z východní poloviny lokality, kde bylo 

pole (Hrubý 2000, 49). 

Popis: Lokalita se rozprostírá zhruba na 16 ha. Nachází se na výrazném plochém  

a rozložitém návrší oválného až nepravidelného čtyřúhelného tvaru, které je napojené na 

severní svahy ostrožny „Na hradečnici“ a hřbetu „Čihadlo“. Na severní, západní, východní 

a jihovýchodní straně je chráněno svahy, přičemž nejvyšší a nejprudší svahy jsou na straně 

severní (ibid.) 

Interpretace: Opevnění lokality nebylo prokázáno, nicméně podle Petra Hrubého 

mohl být areál hrazen dřevěnou palisádou nebo hatěním (ibid.) 
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4.3 Doklady osídlení 

V této podkapitole uvádím soupis lokalit, které známe pouze na základě povrchových 

sběrů. Některé lokality by mohly být také označeny jako rovinná sídliště. Jak jsem ale již 

uvedla výše, bez řádného archeologického výzkumu, který by potvrdil přítomnost kulturní 

vrstvy a další sídlištní doklady, nemůžeme dané lokality s jistotou jako sídliště označit. 

4.3.1 Dehtáře  

Lokace: Mezi silnicí Dehtáře – Radošovice a rybníkem Dehtář, cca 650 m SZ od 

kaple v obci, v přibližné nadmořské výšce 412 m. 

Datace: Ha C – Ha D  

Výzkum: Sběry J. Caletky, P. Branou a I. Pavlů. 

Popis: V rýze pro vodovod. V profilech černá bahnitá vrstva o síle 10-70 cm, 

překrytá žlutohnědou hlínou a ornicí – zřejmě proláklina o rozsahu 60 x 80-100 m vyplněný 

splachy. Z vyházené hlíny a povrchu černé bahnité vrstvy byly nasbírány keramické zlomky 

a mazanice (Braun 1985, 27). 

 

4.3.2 Doubravice  

Lokalita: Pole u železniční trati v přibližné nadmořské výšce 457 m. 

Datace: Ha C – Ha D /na lokalitě také doba bronzová a raný středověk/ 

Výzkum: Sběr ing. Holuba v roce 1985.   

Popis: 183 zlomků keramiky a mazanice. Z toho 174 nezdobených hnědých  

a hnědočerných zlomků stěn, 9 zlomků okrajů hrncovitých nádob a misek (Zavřel 1987, 44). 

 

4.3.3 Homole  

Lokace: Pole v okolí Dvora Koroseky, východně od rybníka Stařeček v nadmořské 

výšce 433 m n. m. (Zavřel 1992, 39). 

Datace: Ha C – Ha D2/3 

Výzkum: Povrchový sběr v roce 1988 provedený Petrem Zavřelem a povrchový sběr 

v roce 1992 T. Hambergera. 

Movité nálezy: Z roku 1988 hnědočerné keramické střepy, 1 zlomek mazanice 

s otisky dřev, 1 zlomek cedníků, 1 zlomek bronzového plíšku, 1 bochníkovitý přeslen 
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s náznakem výzdoby zářezy. Z roku 1992 pochází zlomek žlutého korálku s modrobílými 

očky (Hlášení o nálezu 1988; Zavřel 1997, 59). 

 

4.3.4 Lipanovice 

Lokalita: Na poli 500 m JZ od kapličky v Lipanovicích, v přibližné nadmořské výšce 

540 m. 

Výzkum: Povrchový sběr pana Mráze z Lipanovic a pana Caletky z Češňovic v roce 

1986. 

Movité nálezy: Keramické střepy, 1 okraj zdobený plastickou lištou, 1 zlomek stěny 

zdobený vlasovým šrafováním, 2 zlomky stěny zdobené uvnitř řadami vpichů (Zavřel 1989, 

104). 

4.3.5 Nedabyle 

Lokalita: Pole u železniční trati jižně od vsi, v přibližné nadmořské výšce 443 m. 

Datace: Ha C ˗ Ha D /na lokalitě také doba bronzová a raný středověk/ 

Výzkum: Sběr ing. Holuba v roce 1985. 

Movité nálezy: 86 keramických zlomků – z toho 80 nezdobených hnědých  

a hnědočerných zlomků ze stěn, 3 zlomky okrajů misek, 2 zlomky stěny zdobené plastickou 

páskou a 1 zlomek stěny tuhový, svisle hřebovaný (Zavřel 1987, 133). 

 

4.3.6 Nová Ves 

Lokalita: Pole JZ od osady, v přibližné nadmořské výšce 443 m. 

Výzkum: Sběr ing. Holuba v roce 1985. 

Datace: Ha C ˗ Ha D  

Movité nálezy: 30 keramických zlomků, z toho 25 nezdobených zlomků stěn  

a zlomků misek a hrncovitých nádob (Zavřel 1987, 137). 

 

4.3.7 Plav 

Lokace: Na louce u bývalé Erhartovy pískovny, přibližně 800 m Z od pomníku 

v Plavě, při jižní straně silnice směrem do Českých Budějovic, v přibližné nadmořské výšce 

402 m. 

Datace: Ha D2/3 - LTA 
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Výzkum: Povrchový sběr v roce 1971 

Movité nálezy: Nevýrazné keramické střepy a zlomek závaží (Beneš 1975, 106). 

Interpretace: Možné sídliště k mohylám v Plavě. 

 

4.3.8 Straňany 

Lokalita: Pole na jižním okraji obce, v přibližné nadmořské výšce 439 m. 

Datace: Ha C ˗ Ha D /na lokalitě také doba bronzová a raný středověk/ 

Výzkum: Sběr ing. Holuba z Českých Budějovic v roce 1985. 

Popis: 14 zlomků keramiky, většinou nezdobené zlomky stěn.  

Movité nálezy: Zlomky keramiky (Zavřel 1987, 198). 

 

 

4.3.9 Záhorčice, Vrábče 

Lokace: Vrch Baba, severně od osady Záhorčice, cca 300 m od severního okraje 

osady, v přibližné nadmořské výšce 496 m. 

Datace: Ha D2/3 – LT  

Výzkum: Povrchový sběr v roce 1966 provedený Karlem Žeberou 

Movité artefakty: Tři zlomky stěny nádob, tuhový materiál (AÚ Plzeň 3030/73). 

 

4.3.10 Záluží 

Lokace: Pole na JV svahu vrchu Dehetník (528 m) v nadmořské výšce 514-526 m, 

250 m JZ od kaple v Čertyni. 

Datace: Ha C ˗ Ha D 

Výzkum: Sběr J. Valkonyho v roce 1994 

Hmotné nálezy: Keramické střepy (ARÚ Praha 1937/99). 

 

4.3.11 Zborov 

Lokace: Pole u samoty U Pilaře, v přibližné nadmořské výšce 467 m. 

Datace: Ha C ˗ Ha D 

Výzkum: sběr ing. Holuba v roce 1985 

Hmotné nálezy: 18 zlomků keramiky – nezdobené zlomky stěn (Zavřel 1987, 234). 



Lucie Berg, Osídlení v době halštatské na Českobudějovicku 

28 

4.4 Ojedinělé nálezy  

4.4.1 Dolní Třebonín 

Lokace: Pole pod Věncovou horou, vedle silnice České Budějovice – Český 

Krumlov, 550 m n. m. 

Datace: Ha C – Ha D 

Výzkum: Sběr J. Valkonym v roce 1994. 

Movité nálezy: 1 keramický zlomek (Zavřel 1997). 

 

4.4.2 České Budějovice 

●Piaristické náměstí 

Lokace: Piaristické náměstí, 386 m n. m. 

Datace: Ha C ˗ Ha D 

Výzkum: Výzkum z roku 1993. 

Movité nálezy: 1 zlomek vytaženého rovně seříznutého okraje válcovitým mírně 

prohnutým hrdlem z hrncovité nádoby. Patří do střední keramické třídy s příměsí kamínků. 

Leštěný povrch (Hlásek – Chvojka – Thomová – Zavřel 2015, 52). 

 

 

●Pod jezem 

Lokalita: Pole v trati „Pod jezem“ u Trličova jezu v Českých Budějovicích, 389 m n. 

m. 

Datace: Ha C – Ha D  

Výzkum: Sběr, nález odevzdal J. Kroupa ze Stavební geologie v Českých 

Budějovicích. 

Movité nálezy: Dvojkónický bochníkovitý přeslen, na spodní straně zdobený 

promačkáváním (Zavřel 1989, 30˗31). 

 

 

4.4.3 Habří 

Lokalita: Pole pod usedlostí p. Cipína ve vsi Habří, v přibližné nadmořské výšce 466 

m. 
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Datace: Ha C – Ha D 

Výzkum: ? Dar prof. Oswalda Národnímu muzeu v roce 1935. 

Movité nálezy: Hliněný dvojkonický přeslen s malým otvorem a oblou hranou, 

zdobený dvěma řádky řídkých svislých vrypů. Povrch je hladší, hnědošedý (Zpráva AÚ  

č. j. 3854/53 /Z. Fiedler/, Zpráva AÚ č. j. 1426/58 /L. Hájek/). 

 

4.4.4 Opalice 

Lokace: Hradiště se nachází na ostrožně nad soutokem Vltavy a Třebonínského 

potoka v trati Na kopách. Lokalita je vzdálená SSV 1400 m od okraje obce Opalice a od 

okraje obce Jamné přes řeku 900 m JJV. Plocha hradiště dosahuje nadmořské výšky 459 m 

a val v nejvyšším bodě 464 m (Chvojka – John 2009, 29). 

Datace: Ha D2/3 

Výzkum: Lokalita byla objevena až v srpnu roku 2003 paní Effeberkovou a panem 

Havlicou. V listopadu téhož roku byl na ploše hradiště proveden povrchový výzkum a 

získány dva střepy z doby bronzové. V roce 2008 byl proveden preventivní detektorový 

průzkum a při objevu dvou bronzových dýk také zjišťovací sondáž. Následujícího roku bylo 

hradiště zaměřeno totální stanicí a vyhotoven jeho vrstevnicový plán a výškopisný 

trojrozměrný model, a také v dubnu provedena drobná zjišťovací sondáž (Chvojka – John 

2009, 29). 

Popis: Hradiště ze starší doby bronzové o rozloze 0,1 ha se rozkládá na mohutné 

ostrožně. Jeho nejvýraznějším prvkem je vnitřní val (Obr. 3), který přepojuje ostrožnu a vede 

po svahu až k Vltavě o délce 85 m. I přestože val nebyl doposud podroben bližšímu 

zkoumání, zdá se, že byl nasypán kameny, převážně říčními křemennými valouny. Mezi 

vnějším a vnitřním valem se nachází příkop, jehož šířka dosahuje cca 4-5 m a současná 

maximální hloubka cca 1 m. Vnější val je umístěn pouze na vrcholové šíji, je dlouhý 30 m, 

široký 20 m a dosahuje maximální výšky 2 m. Nasypán byl pravděpodobně ze stejného 

materiálu jako val vnitřní (Chvojka – John 2009, 30). Jediným halštatským nálezem byl 

náramek nalezený v roce 2008 při detektorovém průzkumu nad lesní cestou při JV okraji 

vnitřního valu, 5, 70 m JJZ od sondy 1/09, kde byla nalezena bronzová dýka. Nález byl určen 

souřadnicemi N 48.53.873, E 14.34.536. Nacházel se na předělu erodované kamenité 

destrukce valu a lesní hrabanky. Nelze vyloučit jeho druhotné přemístění (Chvojka – John 

2009, 31). 

Hmotné artefakty: Bronzový tyčinkovitý náramek se zdobenými konci. 
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Interpretace: Protože bronzový náramek zůstává jediným halštatským nálezem na 

této lokalitě, lze jen těžko interpretovat jeho význam. Podle Chvojky a Johna nemůže být 

vyloučen jeho původ v hrobovém prostředí. Právě jeho umístění u paty valu může indikovat 

sekundární pozdně halštatský pohřeb do velkého valu. Náramek ale také může představovat 

stopu po sídelních aktivitách, záměrnou obětinu či náhodně ztracený objekt (Chvojka – John 

2009, 35). Kvůli nevyjasněnému významu a své ojedinělosti v rámci hradiště z doby 

bronzové je zařazen do ojedinělých nálezů. 

 

 

4.4.5 Vrábče 

Lokace: Pole cca 1100 m JZZ od dvora Koroseky, nadmořský výška 479 m n. m. 

Datace: Ha C – Ha D 

Výzkum: Povrchový sběr v roce 1990 provedený Petrem Zavřelem. 

Movité artefakty: 1 střep zdobený zavěšenými šrafovanými trojúhelníky (Zavřel 

1991, hlášení o nálezu). 

4.4.6 Záboří 

Lokalita: Zahrada bývalého mlýna na Z okraji obce Záboří, v přibližné nadmořské 

výšce 437 m n.m. 

Datace: Ha D2/3 

Výzkum: Nalezl v roce 2001 Z. Vopátek z Českých Budějovic při práci na zahradě. 

Movité artefakty: skleněný korálek (Zavřel 2003, 313). 

 

 

5 Planá 

Tato kapitola je věnována sídlišti v Plané datovaného do pozdní doby halštatské. 

První část kapitoly je věnována lokalizaci, výzkumu a přírodním podmínkám lokality. 

V druhé části se zabývám zpracováním a zhodnocením materiálu pocházejícího z Plané. 

Popis jednotlivých nálezových situací jsem zařadila do Přílohy 3. V závěru kapitoly se 

věnuji celkovému zhodnocení sídliště a jeho porovnání s Čakovem, jediným zkoumaným 

sídlištěm ve zkoumaném regionu. 
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5.1 Lokalizace 

Naleziště se nachází na původním poli ppč. 413/43 ležícím JV od mimoúrovňové 

křižovatky silnic na Český Krumlov a Křemži. Jedná se o polohou vhodnou k osídlení,  

na J až JJV svahu nad nivou řeky Vltavy, nad jejíž současnou hladinou je lokalita převýšena 

o 2˗4 m. Nadmořská výška zjištěných objektů se pohybuje mezi 398 a 399 m n.m. Na ZM 

32-22-12 je přibližný střed zkoumané lokality dán souřadnicemi 395:239. 

 

5.2 Výzkum 

Návrší na jižním okraji obce Planá je významnou archeologickou lokalitou ze starší 

a střední doby bronzové. V roce 2008 zde Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

prozkoumalo několik sídlištních objektů z této doby. Na jaře a v létě roku 2011 zde byl 

proveden archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum v  souvislosti 

s prováděnými skrývkami a následnými výkopy kanalizace dalšími zemními pracemi 

spojené se stavbou ZTV (plán 1). 

Archeologický výzkum proběhl na lokalitě ihned po provedené skrývce pro 

kanalizaci. V severní části skryté plochy bylo zachyceno několik zahloubených objektů, 

které byly následně prozkoumány, geodeticky zaměřeny a odebrány vzorky pro laboratorní 

plavení.  

5.3 Přírodní podmínky lokality 

Jak je podrobněji uvedeno na následujících odstavcích, přírodní podmínky pro 

osídlení lokality jsou dobré. Lokalita se nachází v mírně teplé a mírně vlhké nížinné 

klimatické podoblasti. Půdním pokryvem v Plané je fluvizem, která je vhodná pro pěstování 

zemědělských plodin.  

5.3.1 Klima 

Průměrná roční teplota v Plané dosahuje 70C – 90C, leží na rozhraní dvou mírně 

teplých klimatických podoblasti MT315 a MT416 (Tolasz 2007, 24˗25). Průměrný úhrn 

srážek je 450˗550 mm srážek (ibid. 68˗69). Průměrný počet dnů, kdy sněží je 50˗60 (ibid. 

114˗115) a průměrná výška nového sněhu dosahuje 60˗80 cm (ibid. 120˗121). Průměrná 

relativní roční vlhkost vzduchu dosahuje 80% (ibid. 139) a roční průměrná vláhová bilance 

                                                 
15 Mírně teplá, vlhká, nížinná podoblast. 

16 Mírně teplá, vlhká podoblast. 
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(rozdíl mezi srážkami a celkovým výparem) se pohybuje mezi 0-50 mm (ibid. 156). 

V porovnání s povětrnostními podmínkami na území České republiky je v Plané poměrně 

bezvětrno, průměrná roční rychlost větru se pohybuje 0-2,0 m·s-1. Oblast Plané patří podle 

Köppenovy klasifikace klimatické oblasti do Cfb, tj. podtyp podnebí listnatých lesů mírného 

pásu, který převažuje po celé České republice (ibid. 230˗231). 

5.3.2 Potenciální přirozená vegetace 

V oblasti Plané je původní přirozenou vegetací lužní les (Neuhäuslová 1998): 

střemchová doubrava a olšina (spol. Quercus robur – Padus avium, spol. Alnius glutinosa – 

Padus avium) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), místy v komplexu s mokřadnými 

olšinami (Carici elongatae – Alnetum) a společenstvy rákosin a vysokých ostřic (Phragmito 

– Magnocaricetea).  

5.3.3 Pedologie 

Půdním pokryvem na lokalitě je fluvizem. Ty vznikají z povodňových sedimentů, 

nacházejí se na rozsáhlejších plochách, zejména v nížinách. Na těchto půdách jsou projevy 

glejového procesu ve větších hloubkách. Jedná se tedy o vývojově velmi mladé půdy, neboť 

jejich vývoj byl a je přerušován pravidelnými záplavami vodního toku. Vyznačují se 

jednoduchou stratigrafií, pod humusovým nevýrazným horizontem leží mateční substrát, 

který je tvořen naplaveným materiálem. Nicméně prohumoznění zasahuje poměrně hluboko. 

Barva profilu je zpravidla hnědá nebo šedohnědá (Tomášek 2007, 56). 

5.3.4 Hydrologie 

Lokalita se nachází přibližně 160 m od slepého ramene Vltavy a cca 290 m od 

hlavního toku Vltavy. Její průměrný roční stav dosahuje průměrné výšky 52 cm a její roční 

průtok činí 27,6 m 3 *s -1(http://hydro.chmi.cz). 

 

5.4 Sídlištní objekty 

Následující údaje pocházejí částečně z Nálezové zprávy (2011) a také z výsledků 

vyplývajících z mnou zpracovaného materiálu. 

Číslování objektů navázalo na výzkum v roce 2008, proto prvním zjištěný objekt 

v roce 2011 byl očíslován jako objekt 3.  

Všechny objekty byly zahloubeny do písčitého, místy až jílovitého podloží šedavé 

barvy. Od podloží se objekty odlišovaly výraznějšími hnědými až hnědočernými výplněmi. 

http://hydro.chmi.cz/
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Jako objekt 3/2011(obr. 8, plán 2) byla označena kumulace kulturní vrstvy, která se 

patrně druhotným vlivem eroze či splachů dostala do přirozené prohlubně a překryla větší 

množství kůlových jamek. Minimální plošný rozsah objektu činil 7,20 x 3,40 m, přičemž 

jasně zřetelné hranice měl pouze na jihu a západě; ve východní a severní části se vrstva 

postupně vytrácela. Mocnost vrstvy činila 5-10 cm, pouze v jižním laločnatém výběžku až 

15 cm. Výplň objektu byla hnědá písčitohlinitá s četnými uhlíky a ojedinělými kousky 

mazanice. Objekt byl rozčleněn na 4 sektory (A – SV část, B – JV část, C – JZ část a D – SZ 

část). 

 Pod kulturní vrstvou – „objektem 3/2011 bylo zjištěno větší množství 

kůlových jamek – KJ 1-8/2011 (plán 3). Až na KJ 1 a 7 nebyly keramické nálezy rozlišeny. 

Za účelem zjištění případného půdorysu jamek, byla na S okraji objektu 3/2011 položena 

sonda 1/2011. Ta z důvodu místních podmínek měla nepravidelný kosodélníkový tvar  

o maximálních rozměrech 7,60 x 5 m. Ornice zde byla skryta buldozerem, přičemž v podloží 

byly zjištěny další početné kůlové jamky – KJ 9-21/2011 a 1 větší objekt – objekt 8/2011 

(plán 4, obr. 9). 

Z kulturní vrstvy objektu 3/2011 pochází celkem 71 kusů keramických střepů 

(keramické třídy: 16 hrubá, 54 středně hrubá a 1 jemná) a 171 kusů mazanice. Ze sektoru B 

pochází velký kus mazanice s obtiskem kůlu s přibližným průměrem 95 cm. 

Ze sondy 1/2011 z jedenácti kůlových jamek pochází 93 keramických střepů 

(keramické třídy: 55 hrubá, 38 středně hrubá) ale žádná mazanice. 

Z objektu 8/2011 pochází 86 keramických zlomků (keramické třídy: 32 hrubá, 54 

jemná) a 42 kusů mazanice. Také odtud ze západního sektoru pochází velký kus mazanice 

s obtiskem kůlu s přibližným průměrem 95 cm (Tab 10: 22).  

 

 Jako objekt 4/2011 (plán 5, obr. 7, 10) byla označena část nádoby s příměsí tuhové 

hlíny, která se skládala ze dna o průměru 20 cm a z kónicky se rozšiřujících stěn do výšky 

20 cm. Uvnitř nádoby byl objeven 1 neopracovaný kámen. Z jejího okolí bylo nasbíráno 24 

keramických střepů (keramické třídy: 4 hrubá, 20 středně hrubá).  

 

Objekt 5/2011 (plán 6, obr. 11) byl tvořen větší jámou téměř kruhového tvaru se 

zúžením ve své východní části. Rozmezí při ústí objektu bylo 1,22 x 1,28 m, hloubka 

maximálně 20 cm. Stěny měl mísovitě prohnuté, dno rovné ploché. Vyplněn byl tmavě 

hnědou hlínou početnými neopracovanými kameny. Celkově z objektů pochází 44 
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keramických střepů (keramické třídy: hrubá 20, středně hrubá 22, jemná 2) a 22 kusů 

mazanice. Dále byly získány 2 torza závaží, uhlíky a při plavení jantarový korálek 

dvojkónického tvaru. 

 

Jako objekt 6/2011 (plán 7, obr. 12) byla označena drobná oválná jamka v severní 

části skrývky s rozměry při ústí 20 x 18 cm a hloubkou 10 cm. Výplň nevýrazná, hnědá 

hlinitá. Byla bez nálezů, datace je tedy nejistá, stejně tak interpretace samotného objektu. 

V ornici nad objektem byly nalezeny 4 keramické střepy (keramická třída: hrubá).  

 

Objekt 7/2011 (plán 8, obr. 13) byl tvořen velkou jámou oválného tvaru, jejíž jižní 

část byla zničena meliorací. Rozměry při ústí objektu měl 2,70 x 1,40 m a maximální 

hloubku 30 cm. Stěny měl zaobleně šikmé, dno rovné ploché. Vyplň tmavě hnědá hlinitá 

s kousky mazanice a ojedinělými uhlíky a několika většími kameny. Celkově obsahoval 25 

keramických střepů (keramické třídy: středně hrubá 17, jemná 8) a 16 kusů mazanice.  

 

5.5 Rozbor nálezů 

5.5.1 Metodologie 

Materiálem převažujícím na lokalitě jsou keramické střepy, zastoupené především 

menšími fragmenty, s celkovým počtem 347 kusů a mazanice o 240 kusech. V analýze jsem 

se zaměřila na keramické střepy, především na jejich keramické třídy, součásti  

a výzdobu, která je chronologicky nejvíce citlivou.  

 

Rozložení keramických střepů v Plané 
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Graf 1: Rozložení keramických střepů v Plané. 

5.5.2 Keramické třídy 

Keramické střepy jsem zasazovala do keramických tříd podle Chrastové (2013,  

20-21), které využila při určování keramiky na sídlišti v Čakově: 

 

●Hrubá keramika (H): síla střepu ≥ 9 mm. Obsahuje vysoké množství příměsi, především 

velkých kamínků větších než 1 mm. Výrazná příměs slídy. 

 

●Středněhrubá keramika (SH): obsahuje malé množství velkých kamínků či velké množství 

menších kamínků. Stanovená síla střepu je 4 až 8 mm. Výrazná je příměs keramické drti a 

slídy. 

 

●Jemná keramika (J): často fragmenty z plavené hlíny s velmi malým obsahem příměsi  

či úplně bez příměsi. Síla střepu ≤ 4 mm. 
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Poměr keramických tříd v analyzovaném vzorku 

Třída Ks % 

Hrubá  131 38 

Středněhrubá 205 59 

Jemná  11 3 

Tabulka 3: Poměr keramických tříd v analyzovaném vzorku 

 

 

 

  Graf 2: Poměr keramických tříd v analyzovaném souboru. 

5.5.3 Keramické tvary 

Pouze u malého množství keramických zlomků bylo možné odhadnout či přímo určit, 

z jakého typu nádoby pocházejí. Celkem bylo získáno 347 zlomků nádob a 1 torzo nádoby, 

patrně soudku či situlovité nádoby (obr. 7). Na některých z 31 okrajů lze usuzovat, že mezi 

tvary zastoupené na sídlišti Planá patřily soudky, hrnce, situlovité  

a amforovité nádoby, zásobnice a misky. Zdá se, že i přes nepočetnost a fragmentárnost se 

nálezový soubor neliší od jiných pocházejících ze sídlišť jižních Čech z pozdní doby 

halštatské, například od nedaleké výšinné lokality Přísečná – Dlouhé hradiště, vzdálené cca 

14 km vzdálené vzdušnou čarou proti proudu Vltavy (Hrubý – Valkony 1999, 18˗32). 
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5.5.4 Součásti 

V analyzovaném keramickém souboru pocházela většina keramických zlomků z těla 

nádoby. Pouze 31 okrajů nám umožňuje je typologický dále rozčlenit na zatažený okraj, 

zatažený zesílený okraj vytažený okraj a vytažený okraj zesílený (tab. 7, 8, 9). 

 

Poměr částí nádob v celkovém souboru 

Součásti Ks 

Tělo 314 

Okraje 31 

Dno 2 

Tabulka 4: Poměr částí nádob v celkovém souboru. 

 

 

         Graf 3: Typy okrajů. 

5.5.5 Výzdoba 

Z 347 keramických střepů je pouze 11 s výzdobou (Tab. 7, 8, 9). Nejčastěji se 

vyskytuje kombinace plastického pásku členěného vrypy, důlky a žlábky (5 ks). Dále ryté 

linie v trojúhelníkových sestavách (2 ks), jemně vtlačovaná řada vpichů (2 ks), hrubě 

prstovaná řada důlků (1ks) a jemné vtlačování po celém povrchu (1ks), nicméně zde se 

mohlo jednat i variantu zdrsnění povrchu. Pro pozdně halštatské období jsou mimo jiné 

typické právě ryté linie do trojúhelníků a horizontálně lišty s důlky a vrypy (Frölich 2005, 

23; Venclová ed. 2008, 116). 
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Graf 4: Poměr jednotlivých typů zdobené keramiky. 

 

5.5.6 Příměsi – tuha 

Lokality, jimž je tato práce věnována, leží v těsné blízkosti Blanského lesa. Ten  

je nejenom významným krajinotvorným prvkem, ale také potenciálním zdrojem surovin pro 

výrobu keramiky a železa. V severní a severovýchodní části úpatí Kleti se vyskytuje 

zvětralinové ložisko lateritických niklových rud, v minulosti těžené jako limonit. Právě zde 

mohl být těžen limonit, využívaný při výrobě železa od doby halštatské a především v době 

laténské. Oblast Blanského lesa je také bohatá na mikrokrystalický grafit využívaný pro 

typicky halštatskou grafitovou keramiku. U jednoho z nejvýznamnějších ložisek grafitu 

Lazce se nacházela výšinná lokalita z období Ha D až LT A (Chábera 1982, 23, 25; 

Dreslerová ˗ Hrubý 2004, 120). 

Na základě mineralogicko-geologických metod (mikroskopie, RTG difrakce, rozbor 

chemického složení) provedených na keramice pocházející z Lékařovy Lhoty, hradiště 

Střížek a Čakova se předpokládá, že grafit na halštatských lokalitách nebyl místního původu, 

ale byl pravděpodobně předmětem obchod. Jinými slovy jako  

tzv. kusový grafit byl dodáván z jednoho či několika málo ložisek. Přidáván byl pouze jako 

barvící přísada do jiných směsí. Ostatní složky byly lokálního původu, pravděpodobně ze 

svahových sedimentů (Procházka – Petáková – Thomová – Laufek 2011, 299, 304˗305, 

309). 

Na lokalitě Planá jsem na základě vnějšího pozorování identifikovala 125 střepů 

s příměsí tuhy. Právě i díky střepům s příměsí tuhy lze lokalitu datovat do pozdní doby 
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halštatské, neboť je usuzováno, že produkce keramiky s příměsí grafitu má počátek  

ve stupni Ha D2/3 (Golec 2000, 120). 

 

Poměr keramiky s příměsí tuhy 

Druh Ks 

S tuhovou příměsí 125 

Bez příměsi 222 

Tabulka 5: Poměr keramiky s příměsí tuhy. 

 

 

                 Graf 5: Poměr keramiky s příměsí tuhy. 

 

5.5.7 Mazanice 

Mazanice byla druhým nejpočetnějším materiálem zastoupeným v plané s 240 kusy. 

Nejvíce se koncentrovala v kulturní vrstvě objektu 3/2011, kůlové jamce 1/2011  

a také v objektu 8/2011.  

 

        Celkový počet mazanice 

Materiál Ks 

Mazanice 240 

                                Tabulka 6: Celkový počet mazanice. 
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Graf 6: Celkový počet mazanice v Plané. 

5.6 Ostatní 

Mezi ostatní nálezy patří dvojkónický jantarový korálek, který je poměrně 

výjimečným v rámci sídlištního prostředí. Dále je to kamenný otloukač a 2 části kamenné 

podložky. V neposlední řadě to jsou 2 kusy typického závaží (tab. 10: 20, 21), které mají 

tvar komolného jehlanu s obdélnou základnou a příčnou základnou v horní třetině výšky 

(Michálek 2013, 144). 

5.7 Vyhodnocení 

Kromě několika jam různé velikost, tvaru a nejistého významu, byla v Plané 

zachycena povrchová stavba tvořena pravděpodobně 21 kůlovými jamkami, jejíž součástí 

byl objekt 8/2011. V objektu 8/2011 a v sektoru B objektu 3/2011 byly nalezeny dva kousky 

mazanice, které nesou otisky kulatých kůlu o průměru cca 95 cm. Právě i v těchto dvou 

objektech byla největší koncentrace mazanice. Analogii k této povrchové stavbě lze nalézt 

v domu z Hradiště u Písku. Jeho dvojdílný půdorys tvořilo 18 jamek, o rozměrech 8,4 x 4,7 

m a delší osou orientován přibližně S-J. Podobně jako sídlištní objekt v Plané byl situován 

na jižním svahu v blízkosti vodoteče (Frölich 2001, 119˗120). Dalším sídlištním objektem 

z jižních Čech vyhodnoceným jako možná nadzemní konstrukce blíže nespecifikované 
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funkce (částečně interpretována jako sakrální objekt) je objekt ze Strakonic o ploše 13, 2 m2 

(Michálek 2013, 142). 

 Nadzemní stavby v období Ha D – LT A mohou být jedno- i více prostorové,  

o ploše několika desítek m2. Jejich obvyklou výbavou byla ohniště, pícka nebo hliněný krb. 

Interpretovány bývají nejčastěji jako obytné se specifickou činností – hospodářskou  

či výrobní (Michálek 2013, 142). 

Nálezy částí dvou závaží naznačují, že na lokalitě mohla probíhat textilní výroba. 

Nejpočetněji je zde zastoupena středně hrubá keramika 59%, poté hrubá 38%  

a nejméně jemná s 3%. Také na sídlišti v Čakově převažuje středně hrubá keramika s 69%, 

hrubá i jemná jsou zastoupeny podobně se 17% a 14% (Chrástová 2013, 21). 

Z celkového počtu 347 keramických střepů, jsem označila na základě vnějšího 

pozorování 125 s příměsí tuhy. Zatímco v Čakově se vyskytují keramické střepy s příměsí 

tuhy v 10% a s tuhovaným povrchem v 15% (Chrástová 2013, 21). V Plané střepy s příměsí 

tuhy zastupují 36%. Střepy s tuhovaným povrchem zde chybí.  

Právě i díky přítomnosti tuhy v keramických střepech je sídliště datováno do pozdní 

doby halštatské, tedy do stupně Ha D2/3 – LT A na přelom 6. a 5. století. Chronologicky 

citlivou je také výzdoba. Zde je nejvíce zastoupena plastická páska s důlky a vrypy, a do 

trojúhelníku ryté linie, které jsou jednou z typické pozdě halštatské výzdoby. I přestože 

keramický inventář není příliš bohatým a je fragmentárním, na základě některých okrajů 

můžeme odhadnout, že zastoupené keramické tvary, tj. situlovité  

a amforovité nádoby, misky, hrnce atd., patřily mezi běžnou sídlištní keramiku. 
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6 Mohylová pohřebiště 

Mohyly z doby bronzové, železné a raného středověku jsou neodmyslitelným prvkem 

kulturní krajiny jižních Čech. Nejinak tomu je v jižním cípu Českobudějovického pánve  

a jejím okolí. I zde jsou hojně zastoupeny mohyly z vyjmenovaných období. Na 

následujících řádcích jsou uvedeny základní charakteristiky halštatských mohylových 

pohřebišť v jižních Čechách a poté soupis pohřebišť zkoumaného mikroregionu, z nichž 

některá byla v minulosti srovnána se zemí. 

6.1 Základní charakteristika 

6.1.1 Vývoj pohřebišť 

Lubor Niederle jako první rozděluje mohyly doby bronzové a doby železné, přičemž 

anticipuje návaznost mohyl doby železné na přecházející období (Niederle 1893, 471˗472, 

548). Pohřbívání pod mohylami začíná v jižních Čechách ve starší době bronzové a ve 

střední době bronzové se stává výhradním pohřebním ritem. Na počátku mladší doby 

bronzové, konkrétně v průběhu milavečské kultury se ustupuje od mohylových pohřebišť ve 

prospěch plochých žárových pohřebišť bez mohylových náspů, především s nástupem 

kultury popelnicových polí. V pozdní době bronzové ukládání pohřbů do mohyl ustává 

(Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1999, 107˗108). Mohylová pohřebiště začala být opět budována 

na počátku starší doby železné v rámci halštatské mohylové kultury a končí na počátku 

mladší doby železné v časně laténském období. Mohylová pohřebiště na některých 

lokalitách navazují na mohyly především ze střední doby bronzové (Beneš ˗ Michálek ˗ 

Zavřel 1999, 108). Pro pozdní dobu halštatskou a časnou dobu laténskou (Ha D2-3 až LTA) 

je v mohylové kultuře jižních a západních Čech typické sekundární pohřbívání do plášťů 

starších mohyl, především ze starší (Vidov) a střední (Plav) doby bronzové. V pozdní době 

halštatské se také objevují žárová rovinná pohřebiště. V blízkosti analyzované oblasti leží 

Bavorovice, kde Bedřich Dubský rozpoznal 12 pohřbů. Za potenciální žárový pohřeb, ovšem 

bez jakýchkoli bližších nálezových okolností můžeme označit Homole. Na východním konci 

obce měla být podle Richlého v kamenném kruhu nádoba se spálenými kostmi (Dubský 

1926, 15; Dubský 1949, 350; Chvojka ˗ Michálek ˗ Zavřel 2011, 49). 
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6.1.2 Situovanost pohřebišť 

Mohyly bývají nejčastěji situovány na mírných návrších a jemně se sklánějících 

svazích. Jejich největší koncentrace bývá při vodních tocích, především v blízkém 

sousedství soutoku řeky Vltavy a Lužnice na Vltavotýnsku, Lužnice a říčky Smutné na 

Bechyňsku, dále při řekách Otavě a Blanici v průměrné nadmořské výšce mezi 370 – 450 

m. O poznání menši koncentrace mohyl právě při řece Malši a Vltavě na českobudějovicku. 

Spíše ojedinělá mohylová pohřebiště se nacházejí dále na jih v oblasti Českokrumlovské a 

Boletické vrchoviny v přibližné průměrné nadmořské výšce 550 – 660 m (Michálek 1972, 

I., 38). 

 

6.1.3 Počet mohyl na pohřebištích 

Halštatské mohylové areály tvoří pohřebiště většinou o 2 až 5 mohylách, jejich počet 

ovšem nepřesáhne 40, známy jsou i případy jediné mohyly. Největší zachycené pohřebiště 

z jižních Čech se nachází v lese Hroby u Křtěnova na Vltavotýnsku  

o maximálním původním počtu 300 až 400 mohyl. Dnes je na lokalitě zachováno 96 mohyl, 

které byly vybudovány v starší a střední době bronzové a v pozdním halštatu (Michálek 

1972, I., 45; Venclová ed. 2008, 79). 

 

6.1.4 Rozměry mohyl 

Mohyly mívají kruhový až mírně oválný půdorys. V průměru mohou dosahovat od 

2, 5 m až po 20 m, běžně se průměr pohybuje mezi 5 ˗ 8 m a 10 ˗ 14 m. Průměrná výška se 

pohybuje mezi 0, 5 až 2 metry, výjimečně dosahují mohyly na výšku až 5 m či naopak pouze 

0, 3 m. Je důležité si uvědomit, že popisovaný stav odpovídá podobě mohyl v době současné. 

Jako útvar byla v průběhu let vystavena působení mechanickým a přírodních procesů. Tzn. 

původní výška je nižší a průměr je větší (Michálek 1972, I., 43).  

 

6.1.5 Konstrukční prvky 

V první řadě se stavba mohyly musela přizpůsobit okolnímu prostředí v závislosti na 

dostupnosti kamene, hlíny a dřeva jako hlavních stavebních materiálů. Obvykle se mohyly 

sestávají ze 1˗2 kamenných obvodových věnců, kamenného pláště, kamenné kupy či z pouze 

hlinitého náspu. Na základě jejich konstrukce a úpravy jsou děleny do několika typů, zde 
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uvádím tři základní. Prvním jsou komorové hroby. Obvyklým je čtvercový  

či nepravidelně obdélníkový půdorys hrobové komory. V jižních Čechách se vyskytují 

pouze čtvercové kamenné a dřevěné komory, naproti tomu v západních Čechách se jedná 

pouze o zahloubené komorové hroby. V blízkosti stěn komory bývá někdy zachycena  

i pohřební hranice, jejíž přítomnost indikují zuhelnatělé dřevěné trámy (Michálek 1972, I., 

46; Venclová ed. 2008, 79, 80). Druhým typem jsou hroby čtvercového, obdélníkového či 

elipsovitého půdorysu (osa délky cca 2˗4 m) vybudované na úrovni. Často se hrob nachází 

na zbytcích pohřební hranice, jejíž plocha je větší než samotný hrob. Třetím typem jsou malé 

zahloubené hroby tvořeny mělkými oválnými jamkami o průměru 80˗200 cm,  

a zavalené několika vrstvami kamenů (Venclová ed. 2008, 82). 

 

6.1.6 Pohřební ritus 

Typickým je birituální pohřební ritus, výrazně ovšem převažují žárové hroby nad 

kostrovými. Na žárový pohřební ritus je nahlíženo jako na dědictví kultur popelnicových 

polí. Pohřeb, ať kostrový či žárový, mohl být uložen jak po obvodu mohyly, tak v jejím 

centru. Kvalitativně jsou žárové hroby srovnatelné s těmi kostrovými. Spálené ostatky 

bývají uloženy v místech, kde je v kostrových hrobech uložena hlava, tedy v jižní  

či jihozápadní části hrobky. Může být také roztroušen i mimo samotnou popelnici po vrstvě 

uhlíků (někdy bývá vykládána jako ohniště) i mimo ně (Michálek 2007, 59; Venclová ed. 

2008, 79˗80). 

Sekundární pohřeb byl do pláště starší mohyly ukládán obvykle těsně pod vrchol či 

pod povrch v hloubce 0,5˗0,75 m. Také někdy přímo až na původní úroveň mohyly, 

využívané byly taktéž poměrně mělké jamky zahloubené při S, J, Z i V okraji mohyly. Ty 

nabývali kruhových, čtvercových i obdélníkových tvarů, mohly být kamenně obloženy, 

eventuálně zaveleny kameny. Žárové pozůstatky byly většinou vkládány do keramických 

nádob. Rovněž mohly být žárové pohřby rozsypány mezi nádobami či v popelovité vrstvě 

s uhlíky. Výbava těchto pohřbů je relativně chudá, většinou se jedná o jednu až tři nádoby, 

malý počet šperků a zbraní, uložen uvnitř nádob či vedle nich (Michálek 1972, I, 62˗63; 

Chvojka ˗ Michálek ˗ Zavřel 2011, 49). 
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6.2 Soupis lokalit 

6.2.1 Čakovec (v literatuře také jako Čakov) 

Lokace: V lese vedle silnice Jankov – Čakovec, 1500 m J od Čakova, v nadmořské 

výšce 480 m 

Počet: Tři mohyly, z toho dvě porušené 

Datace: HC ˗LT A a LT. Píčem i Dubským původně datováno do doby hradištní 

(Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1999, 63). 

Popis: Mohyly měly být zbudovány z hlíny a písku. Pouze u jedné z nich měl být 

zjištěn kamenný věnec. Na úrovni mohyl měl být nalezen popel, uhlí a keramické střepy 

(Dubský 1926, 29). 

Movité nálezy: Keramické střepy (zdobené vlnicí?) (Dubský 1949, 559). 

Interpretace: Do halštatských mohyl byly v době laténské vkládány sekundární 

pohřby. 

6.2.2 Dubné (v literatuře také jako Lipí) 

Lokace: V lese Kotlová – Kotlov, mohyly se nacházejí 2000 m  JJZ od středu obce 

Dubné a 1000 m SZ od středu obce Lipí v nadmořské výšce 460 m (Beneš ˗ Michálek ˗ 

Zavřel 1996, 63). 

Datace: Ha C – Ha D /také starší doba bronzová/ (Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1996, 

63). 

Počet: 4-5 (4 porušené, 1 nejistá) 

Výzkum: V letech 1902-1903 prokopal středy mohyl A. Lindner. Mohyla č. 1 byla 

prokopána od jižní k západní straně. Mohyla č. 3 kopána od východní k západní straně  

a mohyla č. 4 kopána od západní k východní straně. V lednu roku 2008 byl na lokalitě 

proveden průzkum detektorem kovu Tomášem Kolegarem z Jihočeského muzea (Michálek 

1972, II., 77-78; Michálek 1982, 26; Frölich – Michálek – Jiřík 2011, 131).  

Popis: Mohyly mají průměrně v průměru 6-11 m a na výšku 0, 4-0, 8 m (Michálek 

1972, 26). Mohyla č. 1 o výšce 0,8 m byla navršena z hlinitého písku  

a rulových kamenů. V hloubce 0, 2 m v blízkosti středu a ve středu obsahovala několik 

nádob, na úrovni mohyly leželo několik uhlíků. Mohyla č. 2 se nachází asi 130 m SZ od 

mohyly č. 1. Byla vysoká 0,45 m, o průměru 8 m, a nasypána výhradně ze žluté písčité hlíny, 

ve kterých bylo nalezeno pouze pár zdobených střepů. Mohyla č. 3 o průměru 6 m  

a výšce 0, 56 m byla nasypána ze žluté hlíny a rulových kamenů. Kamenný pás byl široký 
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0,6 m a uvnitř něj, 0,35 m pod povrchem byly nalezeny nádoby. Na úrovni mohyly byly 

nalezeny zbytky pohřbu, které byly promísené s jílovitou, mastnou zemí. Mohyla č. 4 

vzdálená 32 m SV od mohyly č. 3, měla průměr 6 m a výšku 0, 7 m. Ve vrcholu byla 

zahloubena prohlubeň hluboká 0, 19 m. Mohyla byla navršena z hlinitopísčité zeminy 

společně s mnoha kameny. Obvod mohyly tvořil kamenný pás z rulových kamenů široký 0, 

46 m, za ním ležely knoflíky. Mezi kameny uprostřed mohyly tvořící pravděpodobně 

kamennou kupu ležely nádoby v hloubce 0,4-0,3 m. Uhlíky s popelem ležely na mastné 

písčité zemi na úrovni mohyly. Ve vyházené hlíně z mohyly byl v roce 2008 objeven další 

bronzový knoflík. Mohyla č. 5 byla označena za přírodní pahorek.  (Michálek 1972, II., 77-

79; Frölich – Michálek – Jiřík 2011, 131). 

Movité nálezy: Mohyla č. 1.: amfora, miska, hrnek s uchem, 3 misky, 3 koflíky, 

jantarový korálek, zlomek bronzové jehlice s kulovitou hlavicí; mohyla č. 3: 3 amfory, 2 

misky; mohyla č. 4.: 5 amfor, 7 misek, nádobka, dva koflíky, koflík s dvěma oušky, osm 

bronzových knoflíků s oušky (Michálek 1972, II., 77˗79; Frölich – Michálek – Jiřík 2011, 

131). 

Interpretace: Na mohyly za starší doby bronzové byly navršeny mohyly v období Ha 

C – Ha D.  

 

6.2.3 Homole 

Lokace: Západně od obce, v nadmořské výšce 435 m n. m. Dnes nelze blíže 

lokalizovat (Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1999, 64). 

Počet: 1, zničená 

Datace: Ha C – Ha D  

Výzkum: Mohyla byla prozkoumána J. Richlým v roce 1895 (Braniš 1900, 98). 

Popis: Mohyla se skládala z dvojitého kamenného jádra a nalezeny zde byly dvě 

popeliště. V jednom byly nalezeny střepy a několik artefaktů, v druhém pohřeb v jamce  

a dva střepy. Hlinitý násyp obsahoval střepy a rozštípané zvířecí kosti. Těm Bedřich Dubský 

přisuzuje symbolickou funkci „rozštípaní zvířecí kosti jako stopy tryzny“ (Dubský 1926, 

15).  

Movité nálezy: Keramické střepy, část železného hrotu, kostěné dláto, kousek 

pazourku, hlavička bronzové jehlice, fragment bronzové dýky, zvířecí kosti (Dubský 1926, 

15). 
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6.2.4 Kosov 

Lokace: Na poli „V zahradách“, zhruba 120 m V od osady Kosov v místě 

triangulačního bodu, v nadmořské výšce 508 m. 

Datace: Ha C ˗ Ha D 

Počet: 1, zničená. 

Interpretace: Předpokládá se, že v terénu mohly být další mohyly (4-5), které jsou 

dnes již také zničeny (Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1999, 71). 

6.2.5 Lipí 

Lokace: Lokalita se nachází na katastrálním území vsi Lipí v těsné blízkosti 

západního okraje lesa, 170 m SZ od samoty U Zajíčka a asi 1600 m JV od středu obce Lipí, 

v nadmořské výšce 492 m n. m. (Michálek ˗ Zavřel 2010, 125). 

Počet: 1 mohyla. 

Datace: Ha C ˗ LT A 

Výzkum: Osamocený mohylový útvar byl objeven v rámci grantového projektu 

„Sídelní projekt pravěkých Čech“, jehož řešitelem byl Archeologický ústav AV ČR  

a spoluřešitelem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích v letech 1997˗2002 (Zavřel 

2000, 547˗548). Archeologický ověřovací výzkum byl na lokalitě proveden ve dnech  

8. 3. ˗ 7. 4. 2000 (Zavřel 2003, 125). 

Popis objektu: Mohyla oválně kruhového půdorysu s průměrem 11,2 x 9 m  

a maximální výškou 1 m. Vrchol mohyly byl zčásti propadlý, pravděpodobně jako důsledek 

zřícení dřevěného stropu kamenné hrobové komory (Michálek ˗ Zavřel 2010, 125). 

Pravoúhlá kamenná hrobová komora přiléhající přímo k podloží byla dochována pouze 

fragmentárně. Měla obdélníkový tvar o rozměrech ca 8 x 5 m, orientována byla delší osou 

ve směru V ˗ Z. Ve vnitřní ploše komory byly zachyceny jamky oválného nebo okrouhlého 

půdorysu o průměru 20-70 cm a hloubce 10-20 cm bez funkčního uspořádání. Překvapivě 

zde nebyl učiněn žádný archeologický nález, také na lokalitě aplikovaná fosfátová půdní 

analýza vyloučila existenci kostrového hrobu. Zachyceny byly pouze akumulace uhlíků 

(Majer 2000, in Michálek ˗ Zavřel 2010, 126; Michálek ˗ Zavřel 2010, 126). 

Interpretace: Mohyla bez jakéhokoliv archeologického nálezu byla vyhodnocena 

jako kenotaf, tedy jako symbolický hrob pro někoho, jehož tělesné pozůstatky jsou 

pochovány na jiném místě. Pod kenotaf bývají řazeny také mohyly obsahující různé 

milodary, ovšem vždy bez lidských žárových či kostrových pozůstatků zemřelého. Krom 

mohyly se může jednat i o plochý hrob či méně častěji kamenný náhrobník. Tento zvyk 
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budování kenotafů se vyskytuje od neolitu až do raného středověku. V den úmrtí zemřelého 

se mohly při těchto symbolických hrobech konak vzpomínkové tryzny (Michálek ˗ Zavřel 

2010, 126˗127). 

Interpretace: Mohyla je řazena do doby halštatské až časné laténské na základě 

pravoúhlého tvaru pohřební komory. Pravoúhlé komory jsou totiž typickým znakem pro 

celou dobu halštatskou a časně laténskou (Michálek ˗ Zavřel 2010, 131). 

 

6.2.6 Nedabyle (v literatuře také jako Vidov) 

Lokace: V Panském lese, 800 m JZ od středu vsi Nedabyle v nadmořské výšce  

458 m n. m.  

Počet: 13 mohyl, 7 zachovaných, 4 porušené, 2 odborně prozkoumané (Beneš-

Michálek-Zavřel 1996, 63-64). 

Datace: Ha C ˗ Ha D /také B-C2/ 

Výzkum: 4 mohyly byly prokopány Lindnerem a Woldřichem v roce 1891 (Dubský 

1926, 17). V roce 1980 byly prozkoumány Petrem Zavřelem z Jihočeského muzea dvě 

mohyly, neboť byly narušeny nelegálními výkopy. Kvůli nedostatku času a hojnému lesnímu 

porostu byly prozkoumány sondami, které respektovaly vzrostlé stromy a pařezy (Zavřel 

1981, 57). 

Popis: Mohyly jsou dnes v terénu jenom těžko rozeznatelné, jejich průměr se 

pohybuje okolo 6˗8 m a na výšku nedosahují ani 1 m. Z výzkumu v roce 1891 jsou popsány 

dvě mohyly. Mohyla č. 1 o průměru 8 m a výšky 1 m byla navršena ze žluté písčité hlíny 

s kameny. Na úrovni mohyly byly zachyceny uhlíky, popel a nezdobené střepy. V hloubce 

0, 06 m byl při jihozápadní straně mohyly nalezen bronzový kroužek. Mohyla č. 4 se 

nacházela 130 m severně od mohyl č. 1-3. Její průměr byl 12 m, výška  

1,2 m a její střed byl propadlý. Navršená byla z písčité hlíny a kamenů, mezi nimiž byly 

zlomky keramické nádoby zdobené kolkovanými kroužky. Na úrovni mohyly byly 

zachyceny uhlíky a popel.  Mohyly prozkoumané v roce 1980 patří do starší doby bronzové 

(Michálek 1972 II., 179˗180; Zavřel 1981, 57˗58). 

Movité nálezy: bronzový kroužek, hrnečkovitý džbáneček a nádobka (Dubský 1949, 

104). 
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6.2.7 Opalice 

Lokace: Nachází se na plateau nad levým břehem Třebonínského potoka, cca 500 m 

JJV od středu vsi Opalice v nadmořské výšce 484 m n. m (Beneš 1973, 99; Beneš ̠  Michálek 

˗ Zavřel 1999, 64). 

Počet: 12 – dnes zničeny 

Datace: LT A 

Výzkum: V roce 1929 bylo prozkoumáno 16 mohyl českobudějovickým muzeem. 

Po výzkumu byly mohyly zahlazeny. V roce 1970 proběhl na lokalitě povrchový sběr 

(Dubský 1949, 105, Beneš 1973, 99). 

Popis: V mohyle č. 12 ze střední doby bronzové byl dodatečně uložený náramek z LT 

A (Michálek 1972, II., 97). 

Movité nálezy: Mimo bronzových artefaktů tuhová keramika a bronzový náramek 

z LT A. 

Interpretace: Pravděpodobně se jedná o sekundární časně laténský hrob. 

 

6.2.8 Plav 

 „V listopadu 1865 dostala se ke mně zpráva, že v plavském lese nalézají se podivné kopce, 

jež by snad pohanské hroby býti mohly. Poptav se obyvatelů plavských na to, zpraven jsem byl, že to 

náspy z válek starších časů býti mohou. Jakmile jsem si je však popsati nechal, porozuměl jsem, že 

to skutečné mohyly jsou, a odebral jsem se kvůli přesvědčení na místo. Nalezl jsem as 32 více neb 

méně zachovalé menší a větší mohyly, jež se od východu k západu v délce asi 600 kroků 

rozprostíraly“ (Stulík 1881, 63). 

 

Lokace: V katastru obcí Plav a Kamenný Újezd, na mírném návrší v Obecním lese. 

Nachází se 1200 m JZZ od středu vsi Plav v nadmořské výšce 440 až 444 metrů (Chvojka ˗ 

Michálek 2011, 38-39).  

Počet: 35, 1 zachovaná, 30 narušených, 4 zničené 

Datace: Ha C ˗ LT A /na lokalitě také doba bronzová a laténská/ 

Výzkum: Lokalita byla objevena F. Stulíkem na jaře roku 1866 a společně s J. K. 

Hrašem prozkoumali prvních 16˗18 mohyl. O rok později prozkoumal minimálně pět mohyl 

F. Stuhlík. V roce 1886 prozkoumal jednu mohylu J. N. Woldřich, roku 1888 odkryl sedm 

mohyl J. L. Píč a jednu A. Lindner v roce 1893. Pohřebiště bylo v roce 1971 zaměřeno 

Archeologickým ústavem ČSAV v Praze. Bez zajímavosti není fakt, že geodetický plán 
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pocházející z tohoto zaměření se téměř shoduje s plánem F. Stulíka z roku 1866. Poslední 

terénní akci na lokalitě provedl O. Chvojka s J. Caletkou v roce 2002, když ve vývratem 

narušené mohyle získali keramiku ze střední doby bronzové (Chvojka ˗ Michálek 2011, 39). 

Popis: Jedná se celkově o 32 mohyl ze střední doby bronzové, halštatské a laténské. 

Podle Stulíka byly mohyly ve východní části nejmenší, ve středu největší a na západě 

poměrně velké (Stulík 1881, 63). Kvůli nedostatečné dokumentaci a inventarizaci nemáme 

přesný popis jednotlivých mohyl a nálezů. Navíc krátce po vykopání prvních mohyl, jak 

podotýká Stulík, byly nálezy z mohyl pomíchány. Zde předkládám popis několika mohyl, 

které lze na základě pramenné základny s největší pravděpodobností zařadit do doby 

halštatské (obr. 4). 

Mohyly prokopané v roce 1866 Stulíkem a Hrašem: 

Mohyla V/1866 měla na průměr 7,2 m a na výšku asi 1,5 m. Obsahovala dutou 

kamennou kupa čtvercového půdorysu, která byla postavena na hrubé červené hlíně. Kolem 

ní byly v zemi zlomky železných předmětů – kopí a nože. Uvnitř byla vyplněna bílou hlínou, 

která byla promíšena rzí železných předmětů. Dvě nádoby ve vzdálenosti  

0,23 m od sebe byly nalezeny v kamenné kupě a v každé z nich ještě nádoba menšího 

rozměru. Další menší nádobka byla objevena nad nimi, výše o 0,2 m. Obsahovala další dvě 

nádobky, popel a kulaté křemínky. Zbytek mohyly byl tvořen hliněnou vrstvou (Hraše – 

Stulík 1868, 305; Chvojka ˗ Michálek 2011, 40) 

Mohyla VI/1866 o průměru 26,1 m a výšce asi 3,4 m obsahovala na úrovni hrubou 

červenou hlínu, nad niž byla kamenná dlažba (žula, pískovec a křemen). Prostor nad ní byl 

vyplněn bílou hlínou s většími či menšími popelovitými vrstvami. Kolem středu mohyly 

byla vybudována kamenná kupa, na níž stály tři nádoby, ve kterých byly objeveny kamenné 

kuličky. Okolo obvodu mohyly byl zbudován kamenný věnec (Hraše – Stulík 1868, 305; 

Chvojka ˗ Michálek 2011, 41). 

Mohyly VII – XVI (XVII, XVIII?)/1866 byly svou konstrukcí a stavbou podobné 

mohylám č. V a VI. Uvnitř nich bylo nalezeno velké množství nádob, železné hroty kopí  

a část velkého skleněného korálu, bronzové náramky, jehlice, nýtky a kůstky (Hraše – Stulík 

1868, 305; Chvojka ˗ Michálek 2011, 41). 

Jedna z mohyl prokopaných F. Stulíkem roku 1877: 

Mohyla č. 1 o průměru 4 m a výšce mezi 1,25-1,5 m. Mohyla konstruována z kamenů 

a hlinitého zásypu. Na okraji mohyly byla nalezena miska, u středu nádobka a ve středu mezi 

kameny a náspem dva bronzové turbany, které přivrácenými konci ležely k sobě. U nich 
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ležely zbytky kůže, dřeva, 4 bronzové náramky, jantarový korál, bronzová certoská spona, 

železná trubička – pravděpodobně tulejka železného kopí (Michálek 1972, II., 110).  

Mohyly prokopané Píčem v roce 1888: 

Mohyla 1/1888 měla na výšku 0,2 m, po obvodu 36 m a průměr v horní části 6 m. 

Prokopána byla ze severní části 6 m širokým pásem, v její jižní polovině byla odkryta 

nepravidelná kamenná konstrukce. Pod kameny se ukrývaly střepy ze dvou až tří nádob ve 

třech skupinách. A pod nimi spočívala vrstva vypálené země s popelem. Celá mohyla byla 

nasypána z červenavé hlíny17. V ní byla v hloubce jeden metr nalezena železná hrudka, 

kterou Píč interpretoval jako ovčácké nůžky (Píč 1889, 469; Chvojka ˗ Michálek 2011, 42) 

Mohyla 2/1888 o průměru v horní části 7 m, obvodu 40 m a výšky přes 2 m, 

obsahovala dva pohřby obložené kameny. První pohřeb půdorysu o průměru 0,7 m se 

nacházel pravděpodobně uprostřed mohyly v hloubce 1 m. Pod kamennou kupou  

se nacházely střepy, železný fragment a popel, pod nímž byla vypálená země. Druhý pohřeb, 

který musel být do mohyly vložen jako první, ležel v hloubce 0,5 m při severním okraji 

mohyly (Píč 1889, 469; Chvojka ˗ Michálek 2011, 42). 

Mohyla 3/1888 s výškou 2-4 m (?), obvodem 37 m a průměrem 4 m v horní části 

byla situována východně od mohyl č. 1 a 2. Mohyla byla konstruována při úpatí kamenným 

věncem širokým 1 m. Pod kameny byly ukryty střepy z červené nádoby, uhlíky, popel a 

spálená země. Pohřeb obložený kameny o průměru 1 m byl uložen uprostřed mohyly 

v hloubce 0,5 m. Pod kameny ležely střepy ze dvou nádob složených do sebe a opodál ještě 

střepy z nádoby třetí (Píč 1889, 470; Chvojka ˗ Michálek 2011, 42). 

Mohyla 4/1888 o obvodu 38 m, průměru v horní části 4,5 m a výšky 3 m byla již 

částečně porušena a stále na okraji obecního lesa. Kamenná kupa z 8 kolmo do země 

postavených kamenů o rozměrech 2,75 x 1,54 m stála uprostřed mohyly. V průběhu jejího 

rozebírání byla nalezena nádoba, v níž byly nalezeny podle Píčovy interpretace fragmenty 

železného meče a železný kroužek (Píč 1889, 470; Chvojka ˗ Michálek 2011, 43). 

 

Movité nálezy: Nálezy z prokopaných mohyl jsou uloženy v Národním muzeu  

v Praze. Bohužel na základě neexistující evidence není možné přiřadit jednotlivé nálezy ke 

konkrétní mohyle.  

 

                                                 
17 Půda musela být odebrána z bezprostředního okolí. 
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Interpretace: „Celkem pak spořádání mohyl jest takové, že východnější mohyly, na 

pokraji lesa, byly nejbohatší, západnější vždy chudší. Patří-li ale mohyly ty dvojímu 

plemeni, pak pochovávalo pozdější pokolení na starém pohřebišti dále započatým směrem 

od východu k západu (Píč 1889, 470). Již Hraše rozpoznal, že tvůrci mohylového pohřebiště 

v Plavě byli nositelé dvojí kultury, východní část s popelnicemi a bronzy patřila podle něj 

lidu na přechodu doby kamenné a bronzové, západní část s mohylami obsahující nádoby a 

železa měla patřit lidu doudlebskému – Slovanům (Sklenář 1983, 15). V západní části 

pohřebiště se tedy koncentrují mohyly halštatské, podle, které rozšířily mohylové pohřebiště 

ze střední doby bronzové. 

 

6.2.9 Radošovice 

Lokace: V katastru obce Radošovice, 15 km od Českých Budějovic. Mohyly  

se nacházejí JV na okraji lesa „Bory ˗ Na Perku“, cca 1400 m JV od kostela v obci Strýčice 

a v nadmořské výšce 438 m nad mořem (Chvojka ˗ Michálek ˗ Zavřel 2011, 41˗42). 

Datace: 3 sekundární pohřby z Ha D2/3 v mohyle č. 1 a č. 3 z doby bronzové 

Výzkum: Mohyly byly objeveny v roce 1986 při terénním výzkumu Petrem 

Zavřelem v rámci přípravy soupisu nemovitých archeologických památek  

na Českobudějovicku. V druhé polovině roku 2001 a v první čtvrtě roku 2002 byl na lokalitě 

proveden záchranný archeologický výzkum, neboť všechny tři mohyly byly v důsledku 

neohlášených lesních pracích silně poškozeny. Kromě klasické metody současného odkryvu 

čtyř kvadrantů za ponechání středového kontrolního bloku, byla použita fotogrammetrie a 

fosfátová analýza vzorků z mohyly č. 1 a 2. Po skončení výzkumu byly mohyly opět 

navršeny (Chvojka ˗ Michálek ˗ Zavřel 2011, 42). 

Popis objektů a interpretace:  

Mohyla č. 1 s kamenným pláštěm pokrývající především centrální část byla přibližně 

kruhového půdorysu o průměru cca 12,5 až 13 m o výšce 1 m. Neobsahovala pohřební 

komoru a ani fosfátová analýza nezjistila stopy pohřbu. Keramické střepy byly pravidelně 

rozprostřeny po celé ploše mohyly. Na základě absence původního hrobu byla označena jako 

kenotaf. Přímo pod vrcholem kenotafu byl uložen v době halštatské sekundární pohřeb. 

Halštatské keramické střepy pocházely ze čtyř nádob.  

Mohyla č. 2 byla kruhového půdorysu o průměru cca 11,6 m až 10,4 m s maximální 

výškou 0,7 m s kamenným věncem a pláštěm, pod nímž byl kamenný závalem nad hrobovou 

komorou. Kromě keramických střepů z doby bronzové obsahovala i tři hrubé tuhové 
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zlomky, datovány do doby halštatské, laténské či 13. století. Samotná mohyla je datována 

do střední doby bronzové.  

Mohyla č. 3 s přibližně kruhovým půdorysem o průměru 12,5 až 11,5 a o maximální 

výšce 0,75 až 0,8. Obsahovala kamenný věnec a plášť, v němž byly zapuštěny jižně od 

vrcholu mohyly dva sekundární halštatské pohřby od sebe vzdálené jeden metr. Ani 

v jednom z pohřbů nebyly zachyceny lidské pozůstatky. Pohřeb č. 1 obsahoval keramické 

střepy ze čtyř nádob a pohřeb č. 2 ze tří (Chvojka ˗ Michálek ˗ Zavřel 2011, 42˗47) 

Movité nálezy: Keramické střepy z následujících tvarů: misky s ostrým lomem, 

misky s kónicky rozevřenými stěnami, lahvovitá amforka, hrncovitá nádoba, menší soudky 

s řádkou důlků pod nízkým prohnutým dnem. Výzdoba nádob je rytá a plastická. Hliněná 

lžíce s rovnou plnou rukojetí (Chvojka ˗ Michálek ˗ Zavřel 2011, 51˗52) 

 

6.2.10 Vrábče 

Lokace: V trati Pozděrazská paseka, 750 m JZ od středy osady Jamné v nadmořské 

výšce 476 m (Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1996, 63). 

Počet: 3, dnes zničeny (Beneš ˗ Michálek ˗ Zavřel 1999, 63). 

Výzkum: V roce 1929 objevil pan F. Klíma skupinu silně porušených mohyl, z nichž 

byly tři ještě patrné. Ve dnech 26. a 28. 11. téhož roku provedli výkop F. Latzel,  

P. Lauer a J. Wodiczka z Českých Budějovic (Michálek 1972, II., 46). 

Popis: U mohyly č. 3 o průměru přibližně 4 m byla ještě patrná její kamenná 

konstrukce. Pod vrstvou ornice bylo nalezeno spáleniště a rozrušená keramika (Michálek 

1972, II., 46) 

Movité nálezy: koflík, koflík s uchem, dvě mísy se zataženým okrajem, nízká 

amforovitá zásobnička se široce žlábkovaným hrdlem a tělem zdobeným trojúhelníky 

(Michálek 1972, II., 46).  

 

6.2.11 Záluží 

Lokace: Na okraji lesa Kopřivna, cca 400 m ZJZ od samoty U Prokopa v nadmořské 

výšce 495 m. 

Počet: 2 porušené mohyly, 1 nejistá (Michálek ˗ Zavřel 1996, 42). 

Datace: Ha D – LTA 
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Výzkum: 28. 7. 1888 kopali dvě mohyly Adolf Lindner a Jan Nepomuk Woldřich.  

Mohyly byly prokopány 1 m širokým průkopem, mohyla č. 1 od východu k západu, mohyla 

č. 2 od jihu k západu (Michálek 1972, II., 18). 

Popis: Mohyla č. 1 (obr. 5), o průměru 18 m a výšce 1,7 m, byla po obvodu tvořena 

z kamenného pásu z hrubých kamenů a říčních oblázků, směrem ke středu byla zasypána 

hlinitým zásypem. V zásypu byly nalezeny dvě amforovité nádoby, uhlíky, lidské kůstky a 

také střepy z pozdně laténského období. 

 Mohyla č. 2 (obr. 6), o průměru 17 m a výšce 1,5 m, byla navršena především z hlíny 

a malého počtu kamenů. Vně byly nalezeny stopy po žárovém pohřbu, a to uhlíky  

a střepy misek (Michálek 1972, II., 18).  

 

6.3 Vyhodnocení 

Předchozí řádky byly věnovány halštatským mohylovým pohřebištím v mikroregionu. 

Nejprve jsem uvedla základní charakteristiky pohřbívání v jižních Čechách, poté soupis 

jednotlivých lokalit, včetně jejich umístění, výzkumu, popisu  

a movitých nálezů. Na následujících závěrečných řádkách šesté kapitoly se pokusím  

o shrnující vyhodnocení pohřbívání v mikroregionu. 

Celkově jsem představila 11 pohřebišť. Každé z nich je těžko srovnatelné s ostatními, 

neboť pouze tři (Lipí, Radošovice a částečně Nedabyle) z nich byly zkoumány za pomoci 

moderního archeologického výzkumu. Výzkum na ostatních pohřebištích byl proveden 

v druhé polovině 19. a v první třetině 20. století. Tomu odpovídá, jak samotné provedení 

výzkumu, tak i kvalita dokumentace, kterou o jednotlivých pohřebištích máme. Navíc 

některá mohylová pohřebiště (Homole, Kosov, Opalice, Vrábče) byla v minulém století 

zničena. 

Lokality dohromady obsahují téměř všechny charakteristiky uvedené v první části 

kapitoly společné pro jižní Čechy v době halštatské. Z lokalit ale neznáme žádný kostrový 

pohřeb a ani bohatý tzv. knížecí pohřeb zástupců tehdejší elity. Také zde postrádáme 

v pozdní době typické halštatské ploché žárové pohřebiště. Jako jediné potenciální 

pohřebiště připadá v úvahu nález kostí v nádobě v kamenném kruhu nedaleko Homolí. Bez 

jakéhokoliv nálezového kontextu to ovšem nelze potvrdit.  

 Většina pohřebišť je polykulturních a navazují na pohřebiště z doby bronzové – lidé 

v době halštatské buďto rozšířili staré pohřebiště o nové mohyly (Plav), na bronzové mohyly 



Lucie Berg, Osídlení v době halštatské na Českobudějovicku 

55 

udělali nový násep (Dubné) či do starých mohyl uložili sekundární pohřeb18 (minimálně 1 

pohřeb Opalice, 3 pohřby Radošovice). Za jediné monokulturní pohřebiště může být 

označeno Záluží (2 mohyly), dále pravděpodobně Vrábče (3 mohyly), Kosov  

(1, předpokládá se ale celkový počet 4˗5) a snad i Lipí (kenotaf). Počet halštatských mohyl 

na pohřebišti mohl variovat od jedné až k 18 (Plav19).  

  

                                                 
18 Tak do halštatských mohyl byly ukládány v době laténské sekundární pohřby – Čakovec. 

19 V případě Plava je ale celkový počet halštatských mohyl nejistý. 
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7 Závěrečné zhodnocení 

V úvodu práce jsem představila dva cíle bakalářské práce, kterými byla mikroregionální 

sonda do osídlení v jižním cípu českobudějovické pánve a podhůří Blanského lesa a 

Strážkovické pahorkatiny v době halštatské, a zpracování materiálu z výzkumu z Plané.  

V rámci komplexního zhodnocení mikroregionu jsme stále limitováni stavem a úrovní 

poznání. K jeho lepšímu poznání přispěly archeologické výzkumy provedené v posledních 

letech na sídlišti v Plané a v Čakově, také na mohylovém pohřebišti v Radošovicích, v Lipí 

a částečně v Nedabyli. Celkově jsem zde uvedla 32 lokalit, z nich více jak polovina je známa 

pouze na základě povrchových sběrů. Navíc ani u většiny není možné určit, zda patří do 

staršího či mladého/pozdního halštatu. Proto zhodnocení vztahů pohřebišť a sídlišť 

v mikroregionu není v současné době docela dobře možné.  

Pokud přijmeme tvrzení, že ve zkoumaném období nebyla vzdálenost pohřebišť od 

sídlišť větší jak 500 metrů (Waldhauser a kol. 1993, 301) a některé z povrchových sběrů 

interpretujeme jako rovinná sídliště, současná s mohylami, lze učinit následující hypotézu: 

ze sledovaného mikroregionu lze jako jediné s největší pravděpodobností přiřadit 

k pohřebišti sídliště pouze v případě Plava. Zde jsou mohyly vzdáleny od povrchového sběru 

keramiky interpretovaného jako rovinné sídliště přibližně 500 m. V případě dalších lokalit 

jako je Záluží, Nedabyle či Homole jsou pohřebiště vzdálena více jak 1 km od povrchových 

sběrů. Nicméně i přesto o nich můžeme uvažovat jako o potenciálních sídlištích 

k pohřebištím. Stejně tak sídliště v Čakově a v Plané nemá ve své blízkosti žádné potenciální 

pohřebiště. Navíc blízké okolí Plané je buďto zastavěné nebo intenzivně zemědělsky 

obdělávané. Podíváme-li se tedy na mapu s vyznačenými lokalitami v regionu, je jasné, že 

jejich počet lokalit by se mohl minimálně zdvojnásobit – ke každému pohřebišti přičíst 

potenciální sídliště a naopak. 

Sídliště v Plané společně s usedlostí v Čakově výrazně přispělo k poznání nejenom 

samotného mikroregionu, ale celého regionu jižních Čech. Čakov je zcela zásadní lokalitou, 

která přináší doklady o hutnění železa v pozdní době halštatské. I přestože zde nebyla 

zachycena pec na hutnění železa, z lokality pochází 328 kusů železné strusky vážící 6,8 kg. 

Výzkum v Plané zase přinesl půdorys dalšího z nečetného počtu domů z doby halštatské 

v jižních Čechách. Sídliště v Plané bychom mohli považovat za zemědělské – nachází se 

jako jediné ze zkoumaných lokalit v rovině a půda na lokalitě je fluvizem, jež je vhodná pro 

pěstování zemědělských plodin. Dvě tkalcovská závaží indikují textilní výrobu na sídlišti. 

Keramický inventář ukazuje na běžnou pozdně halštatskou sídlištní výbavu. Pozoruhodný 
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je právě v sídlištním kontextu nález dvojkónického jantarového korálku. Také samotná 

situovanost sídliště mohla hrát v tehdejší době významnou roli. Nachází se při Vltavě, podél 

níž vedla obchodní Linecká stezka a také je zatím jedinou známou lokalitou rovinnou 

sídlištní lokalitou   
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8 Závěr 

V první části práce jsem stručně charakterizovala základní poznatky o jihočeské halštatské 

mohylové kultuře a pozdní době halštatské v jižních Čechách. Další část již byla věnována 

Českobudějovicku - vymezení zkoumaného mikroregionu, představení základní literatury  

a dějin bádání. Také jsem zde představila mikroregion nejenom v kontextu jižních Čech, ale 

širšího středoevropského kontextu na základě nalezených artefaktů. Například skleněné či 

jantarové korálky, které mikroregion spojují se Středomořím i Baltem, turbany, jež se 

vyskytují převážně v Čechách, a i bronzové knoflíky či certoskou sponu, které lokality 

spojují jak s dalšími halštatskými kulturami na území Čech, tak Bavorska. V mohylách 

 se objevují také pozůstatky železných artefaktů, jako jsou kousky meče, kopí či snad 

ovčáckých nůžek. 

 Další samostatná kapitola byla věnována sídelním areálům, dokladům osídlením a 

ojedinělým nálezům. Významné místo mezi lokalitami náleží Čakovu, který je interpretován 

jako usedlost specializující se na produkci železa. I přestože zde nebyla nalezena žádná 

hutnící pec, velké množství strusky železnou produkci na lokalitě dokládá. Čakov je zatím 

jedním ze dvou archeologicky zkoumaným sídlištěm doby halštatské v mikroregionu. 

Ostatní lokality určené pouze na základě povrchových sběrů, ať už se jedná o pár 

keramických zlomků, náramek či přeslen, dokumentují potenciální rozsah osídlení 

v mikroregionu v době halštatské. Tyto místa blíže neurčené aktivity mohou představovat 

stopy po sídelních, pohřebních či rituálních aktivitách.  

 Pátá kapitola byla zaměřena na zpracování materiálu z výzkumu v Plané z roku 2011, 

druhému archeologicky zkoumanému sídlišti v mikroregionu. Celkově zde bylo odkryto šest 

sídlištních objektů a 21 kůlových jam. Významným objevem zde byla stavba nadzemní 

kůlové konstrukce z pozdní doby halštatské, tvořena 21 kůlovými jamkami  

a snad i objektem 8/2011. Stavba mohla mít jak obytný, tak hospodářský charakter. Navíc 

početné zastoupení mazanice (240 ks) naznačují, nadzemní konstrukci stěn. Na dvou kusech 

mazanice byl zachycen otisk kůlu o přibližném průměru 95 cm. Kromě keramických zlomků 

(347), části nádoby se dnem, kamenných artefaktů, mazanice, zde byl zachycen jantarový 

korálek a dva zlomky závaží, které indikují tkaní oděvu. Podobně jako na výrobní usedlosti 

v Čakově zde byla na poměr keramických střepů zastoupena nejvíce keramická třída středně 

hrubé keramiky. Oproti Čakovu ale zde byla početněji zastoupena keramika s příměsí tuhy 

(125 ks). 



Lucie Berg, Osídlení v době halštatské na Českobudějovicku 

59 

Poslední kapitola představuje mohylová pohřebiště ve zkoumaném mikroregionu. 

Nejprve jsou popsány základní charakteristiky halštatských mohylových pohřebišť v jižních 

Čechách a následně v soupisu jednotlivé lokality. Charakter popisu v katalogu do velké míry 

závisí na době, ve které mohyly byly zkoumány. Například, i přestože byl na svou dobu 

výzkum mohyl v Plavě seriózním archeologickým výzkumem, nálezy z mohyl byly záhy 

pomíchány, částečně ztraceny a dnes nejsme schopni na základě Píčových  

a Stulíkových popisů identifikovat jednotlivé mohyly. Na jiných lokalitách, například ve 

Vrábči či Homolích byly mohyly kompletně zničeny. I přesto díky nálezům pocházejících 

z mohyl mohou být lokality datovány a uvedeny do kontextu starší doby železné ve střední 

Evropě.  

V závěrečném zhodnocení jsem se pokusila o celkové zhodnocení mikroregionu  

a vzájemného vztahu některých lokalit. Také jsem zde vyzdvihla význam sídliště v Plané  

a Čakově a jejich význam pro celý jihočeský region. 
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14 Příloha 1 

 

Obrázek 1: Pohled na Kleť od Opalic.                                                       Foto: autorka práce 
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Mapa 1: Mapa lokalit v mikroregionu. 

 

 
Mapa 2: Lidarová mapa lokalit v mikroregionu. 
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Mapa 3: Hydrologická mapa lokalit v mikroregionu. 

 

 
Mapa 4: Čechy v době halštatské (Ha C – Ha D1 a Ha D2/3 až LTA). A – halštatská mohylová 

kultura v jižních Čechách, B – halštatská mohylová kultura v západních Čechách, C – bylanská 

kultura ve středních Čechách, D – slezsko-platěnická kultura ve východních a severovýchodních 

Čechách (Michálek 2007, 57) 
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Obrázek 2: Náramek z hradiště z Opalic.  Kresba L. Bílý (Chvojka-John 2009, 34). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 3: Vnitřní val hradiště v Opalicích.              Foto: autorka práce 
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Obrázek 4: Mohyla ze západní části v Plavě.              Foto: autorka práce 

 

 
Obrázek 5: Záluží – mohyla 1.                            Foto: autorka práce 
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Obrázek 6: Záluží – mohyla 2.                                                    Foto: autorka práce 
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15 Příloha 2: 

 

Plán 1:  Nálezová situace v Plané 2011.       Překresleno podle terénní dokumentace. 
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Plán 2: Objekt 3/2011.    Překresleno podle terénní dokumentace. 
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Plán 3:  Profil KJ1-8/201120.  

 

Plán 4: Profily KJ9-21/2011 a objektu 8/2011. Překresleno podle terénní dokumentace. 

                                                 
20 Protože nakreslený profil jamek z Nálezové zprávy z Plané neobsahuje čísla jednotlivých jamek, 

ani já jsem je při překreslení neoznačila. 
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Plán 5: Objekt 4/2011.                                           Překresleno podle terénní dokumentace. 
 

 
Plán 6: Objekt  5/2011 a jeho profil.   Překresleno podle terénní dokumentace. 
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Plán 7: Objekt 7/2011.     Překresleno podle terénní dokumentace. 
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Zdokumentované části nádob a výzdoby 

A 35381 tělo s plastickým páskem členěným důlky Tab. 8:1 

Sonda 1/2011 

- zaškrabávání 

plochy dno      Tab. 8:2 

  zatažený okraj     Tab. 8:3 

  zatažený okraj misky     Tab. 8:4 

A 35385 

Sonda 1/2011 

KJ15 tělo s plastickým prstovaným páskem    Tab. 8:5 

A 35387 vytažený okraj s leštěným povrchem   Tab. 8:6 

Sonda 1/2011 

KJ 21 tělo s plastickou páskou s nehtovými vrypy s leštěným povrchem  

 

Tab. 8:7 

A 35398 

 

Objekt 8 - 

zaškrabávání 

plochy 

 zatažený okraj        Tab. 8:8 

 tělo s rytými liniemi do tvaru trojúhelníku Tab. 8:9 

A 35399 vytažený okraj, na výduti jemně vtlačené rovné vpichy Tab. 8:10 

Objekt 8 - 

západní sektor tělo s plastickým páskem s šikmo proti sobě jdoucími žlábky Tab. 8:11 

  tělo plasticky rastrovaným páskem   Tab. 8:12 

A 35402 

Objekt 8 - 

východní 

sektor 

zatažený okraj s tělem s hrubou vtlačovanou výzdobou s prstovými 

důlky Tab. 9:13 

  vytažený okraj     Tab. 9:14 

  vytažený okraj     Tab. 9:15 

  zatažený okraj       Tab. 9:16 

A 35 388 

Objekt 4 část nádoby       Obr. 7. 

A 35 396 

Objekt 7 - 

jižní sektor zatažený okraj     Tab. 9:18 

  tělo s plasticky vodorovným páskem členěným důlky Tab. 9:19 

Tabulka 7: Části nádob a výzdoba. 
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Tabulka 8: Části nádob a výzdoba. 
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Tabulka 9: Části nádob a výzdoba. 
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Obr. 7: Nádoba – Objekt 4/2011. 
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Tabulka 10: Závaží (20, 21), otisk kůlu (22). 
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Obrázek 8: Objekt 3/2011 Foto: Terénní dokumentace 

 

 
Obr. 9: Objekt 8/2011 a KJ                                       Foto: Terénní dokumentace 
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Obr. 10: Objekt 4/2011                 Foto: Terénní dokumentace 

 
Obr. 11: Objekt 5/2011                        Foto: Terénní dokumentace 
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Obr. 12: Objekt 6/2011         Foto: Terénní dokumentace 

 

 

 
Obr. 13: Objekt 7/2011      Foto: Terénní dokumentace 
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16 Příloha 3: 

16.1 Popis archeologických situací a nálezů21  

16.1.1 Objekt 3/2011 

●Zjišťovací průkopy 

Keramický inventář 

 22 keramických střepů, z toho 5 hrubých a 17 středně hrubých. 10 s příměsí tuhy, 1 

zesílený zatažený okraj. 

Mazanice 

 10 kusů mazanice, z toho 4 šedivo-černé a 6 oranžovo-písčitých. 

 

●Sektor A 

Keramický inventář 

 25 keramických střepů, z toho 7 hrubých, 17 středně hrubých a 1 jemný. 6 s příměsí 

tuhy, 1 zatažený okraj. 

Mazanice 

 3 kusy písčito-šedé. 

  

●Kůlová jamka 7 – Sektor A 

 Větší jamka oválného půdorysu o vnějších rozměrech 70 x 50 cm a hloubce 23 cm. 

Stěny šikmé, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá.  

Kámen 

1 kamenný otloukač. 

 

●Sektor B 

Keramický inventář 

 7 kusů keramických střepů, z toho 2 hrubé, 5 středně hrubých. 4 s příměsí tuhy, 2 

zatažené okraje. 

Mazanice  

 55 kusů písčito-černé mazanice, 1 kus indikuje přítomnost kůlu o přibližném průměru 

95 cm. 

                                                 
21 Následující informace jsou kombinací Nálezové zprávy (2011) a mnou zpracovaného materiálu. 
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●Kůlová jamka 1 – Sektor B 

Jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 75 cm a hloubce 22 cm. Stěny šikmé, 

dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. 

Keramický inventář 

 9 středně hrubých keramických střepů, z toho 4 s příměsí tuhy. 

Mazanice 

 86 kusů oranžovo-písčito-šedo-černé mazanice. 

Kámen 

 Zlomek kamenné podložky. 

 

 

●Sektor C 

Keramický inventář 

6 kusů keramických střepů, z toho 5 středně hrubých a 1 hrubý. 2 s příměsí tuhy. 1 

zatažený okraj, 1 vytažený okraj. 

Mazanice 

14 kusů, z toho 11 oranžovo-šedých, 2 šedé a 1 černý. 

 

●Sektor D 

Keramický inventář 

 2 keramické střepy, z toho 1 hrubý, 1 středně hrubý. 

Mazanice 

3 kusy oranžovo-šedivé mazanice.  

 

●Kulová jamka 2/2011 

 Menší jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 35 cm a hloubce 8 cm. Stěny 

šikmé, dno rovné ploché. Bez nálezů. 

 

●Kulová jamka 3/2011 

Jamka mírně oválného půdorysu o vnějších rozměrech 60 x 50 cm a hloubce 20 cm. 

Stěny šikmé, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 
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●Kulová jamka 4/2011 

Menší jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 35 cm a hloubce 20 cm. Stěny 

šikmé, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

●Kulová jamka 5/2011 

Malá jamka oválného půdorysu o vnějších rozměrech 37 x 22 cm a hloubce 15 cm. 

Stěny šikmé, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá.  

Nálezy: Zlomky 2 kamenných podložek. 

 

●Kulová jamka 6/2011 

Jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 40 cm a hloubce 17 cm. Stěny šikmé, 

dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

●Kulová jamka 8/2011 

Jamka oválného půdorysu v jižním lalokovitém výběžku objektu 3/2011 o vnějších 

rozměrech 60 x 40 cm a hloubce 20 cm. Stěny mísovitě prohnuté, dno zaoblené. Výplň tmavě 

hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

                    Celkový inventář kult vrstva objektu  3/2011 

Materiál Ks 

Keramika 71 

Mazanice 171 

      Tabulka 11: Celkový inventář kult vrstva objektu  3/2011. 
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           Graf 7: Poměr keramických tříd objekt 3/2011. 

 

 

●Sonda 1/2011 

 •Zaškrabání plochy 

Keramický inventář  

 23 keramických střepů, z toho 10 hrubých a 13 středně hrubých. 7 s příměsí tuhy, 1 

tělo s plastickým páskem členěný důlky (tab. 8:1), 1 dno (tab. 8:2), 2 zatažené kraje (tab. 

8:3), 1 zatažený okraj misky (tab. 8:4). 

 

●Kůlová jamka 9/2011 

Jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 45-47 cm a hloubce 20 cm. Stěny 

prohnuté, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá.  

Keramický inventář  

23 keramický střepů, z toho 21 hrubých a 2 středně hrubé. 20 s příměsí tuhy, 1 

vytažený zesílený okraj. 

 

 ●Kůlová jamka 10/2011 

 Menší jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 35 cm a hloubce stěny 12 cm. 

Stěny prohnuté, dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá.  

Keramický inventář 

 35 keramických střepů, z toho 17 hrubých s příměsí tuhy, 18 středně hrubých 

 

23%

76%

1%

Poměr keramických tříd objekt 

3/2011

Hrubá 16

Středně hrubá 54

Jemná 1
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 ●Kůlová jamka 11/2011 

 Malá jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 22-24 cm a hloubce 10 cm. Stěny 

prohnuté, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

 ●Kůlová jamka 12/2011 

 Část patrně větší jamky kulatého či oválného půdorysu, jejíž pouze malá část byla 

zachycena v sondě 1/2011. Maximální zachycený průměr činil 40 cm a hloubka 15 cm. 

Stěny prohnuté, dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

●Kůlová jamka 13/2011 

Jamka výrazně protáhlého oválného půdorysu o vnějších rozměrech 62 x 25 cm a hloubce 

10 cm. Stěny prohnuté, dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. 

Keramický inventář 

5 keramických střepů, z toho 2 hrubé a tři středně hrubé. 1 vytažený zesílený okraj a 

1 vytažený. 

 

 ●Kůlová jamka 14/2011 

 Větší jamka téměř kulatého půdorysu o vnějším průměru 40-45 cm a hloubce 20 cm. 

Průřez mírně šikmý až vakovitý, stěny prohnuté, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá 

písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

 ●Kůlová jamka 15/2011 

 Jamka oválného půdorysu o vnějším průměru 35 x 27 cm a hloubce 15 cm. Stěny 

šikmé, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. 

Keramický inventář 

 2 středně hrubé střepy, z toho 1 tělo nádoby s plastickým prstovaným páskem (tab. 

8:5). 

 

 ●Kůlová jamka 16/2011 

Část patrně větší jamky kulatého či oválného půdorysu, jejíž cca polovina byla zachycena 

v sondě 1/2011. Maximální zachycený průměr činil 42 cm a hloubka 15 cm. Stěny prohnuté, 

dno mírně šikmé, na dně byl situován větší kámen. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez 

nálezů. 
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 ●Kůlová jamka 17/2011 

 Menší jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 28 cm a hloubce 23 cm. Stěny 

téměř kolmé, dno rovné ploché. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

●Kůlová jamka 18/2011 

 Jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 30 cm a hloubce 15 cm. Stěny prohnuté, 

dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

●Kůlová jamka 19/2011 

Malá jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 22 cm a hloubce 6 cm. Stěny i 

dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. 

Keramický inventář 

2 hrubé střepy. 

 

●Kůlová jamka 20/2011 

Malá jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 25 cm a hloubce 12 cm. Stěny i 

dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. Bez nálezů. 

 

●Kůlová jamka 21/2011 

 Větší jamka kulatého půdorysu o vnějším průměru 38 cm a hloubce 16 cm. Stěny i 

dno zaoblené. Výplň tmavě hnědá písčitohlinitá. 

Keramický inventář 

3 středně hrubé keramické střepy s příměsí tuhy. Z toho 2 vytažené okraje (tab. 8:6) 

a 1 střep s plastickou páskou s nehtovými vrypy (tab. 8:7). 

 

 

 

 

 

                            Inventář sonda 1/2011. 

Materiál Ks 

Keramika 93 
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Mazanice 0 

  Tabulka 12: Inventář sonda 1/2011. 

 

 

      Graf 8: Poměr keramických tříd sonda 1/2011. 

 

 

 

Sonda 1/2011  

●Objekt 8/2011 

 

•Zaškrabání plochy 

Keramický inventář  

 12 keramických střepů, z toho 4 hrubé a 8 středně hrubých. 1 zatažený okraj (tab. 

8:8) a 2 střepy s rytými liniemi do tvaru trojúhelníku (tab. 8:9).  

Mazanice 

 2 kusy oranžovo-šedé mazanice. 

 

•Západní sektor 

Keramický inventář 

 55 kusů keramických střepů, z toho 16 hrubých, 39 středně hrubých. 2 

s příměsí tuhy, 2 zatažené okraje, 1 okraj vytažený okraj na výduti jemně vtlačené rovné 

59%

41%

Poměr keramických tříd sonda 

1/2011

Hrubá 55

Středně Hrubá 38
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vpichy žlábky (tab. 8:10), 1 střep s plastickým páskem s šikmo proti sobě jdoucími žlábky 

(tab. 8:11),  1 střep s plastickým rastrovaným páskem (tab. 8:12). 

Mazanice 

 18 kusů oranžovo-písčité mazanice 

Kámen 

 1 část kamenné podložky 

 

•Východní sektor 

Keramický inventář 

 19 keramických střepů, z toho 12 hrubých a 7 středně hrubých. 1 tělo hrance s hrubou 

vtlačovanou výzdobou s prstovými důlky a zataženým okrajem (tab. 9:13), 4 vytažené okraje 

(tab. 9:14,15), 1 zatažený okraj (tab. 9:16).  

Mazanice 

 22 kusů oranžovo-písčité mazanice. 1 kus s obtiskem kůlu o pravděpodobném 

průměru cca 95 cm. 

 

 

 

Inventář objekt 8/2011 

Materiál Ks 

Keramika 86 

Mazanice 42 

  Tabulka 13: Inventář objekt 8/2011. 

 

37%

63%

Poměr keramických tříd 

objekt 8/2011

Hrubá 32

Středně Hrubá 54
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      Graf 9: Poměr keramických tříd objektu 8/2011. 

 

16.1.2 Objekt 4/2011 

Keramický inventář 

22 keramických střepů a zlomků: 2 hrubé s příměsí tuhy, 20 středně hrubých 

s příměsí tuhy. Ze dvou střepů se následně dalo slepit torzo zásobnice. 

 

●Sběr v okolí objektu 4/2011 

Keramický inventář 

2 středně hrubý s příměsí tuhy. 

 

 

Inventář objekt 4/2011 

Materiál Ks 

Keramika 24 

Mazanice 0 

                   Tabulka 14: Inventář objektu 4/2011. 

 

 

            Graf 10: Poměr keramických tříd objektu 4/2011. 

 

16.1.3 Objekt 5/2011 

●Povrch – zaškrabání 

17%

83%

Poměr keramických tříd objekt 

4/2011

Hrubá 4

Středně Hrubá 20
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Keramický inventář 

 16 keramických střepů, z toho 5 hrubých, 11 středně hrubých. 14 s příměsí tuhy. 3 

zatažené okraje. 

Mazanice 

 2 kusy oranžovo-písčité 

 

 

●Jižní sektor - skrývka 

Keramický inventář 

 12 keramických střepů, z toho 3 hrubé, 8 středně hrubých a 1 jemný. 10 s příměsí 

tuhy, 1 zdobený s jemně vtlačovanými vpichy. Leštěný okraj misky se zataženým okraje, 1 

zatažený okraj, 1 vytažený okraj 

Mazanice 

 5 kusů šedo-písčité. 

 

 

●Severní sektor 

Keramický inventář 

 9 středně hrubých keramických střepů, z toho 8 s příměsí tuhy. 

Předměty 

 2 torza závaží. 

Kámen 

 1 plochý kámen. 

 

  

●Sběr z haldy 

Keramický inventář 

 4 keramické střepy s příměsí tuhy, z toho 2 hrubé, 1 středně hrubý, 1 jemný. 1 

vytažený zatažený okraj. 

Mazanice 

 4 kusy, 1 černá, 1 písčitá, 2 oranžovo-černé 
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Inventář objekt 5/2011 

Materiál Ks 

Keramika 44 

Mazanice 11 

   Tabulka 15: Inventář objektu 5/2011. 

 

 

                  Graf 11: Poměr keramických tříd objektu 5/2011. 

 

 

●Sběr z plochy jižně od objektu 5/11 

Keramický inventář 

3 keramické střepy s příměsí tuhy, z toho 1 hrubý, 2 středně hrubé. 

 

 

16.1.4 Objekt 6/2011 

Keramický inventář 

 4 středně hrubé střepy z blízkého okolí objektu, z toho 3 s příměsí tuhy. 

 

Inventář objekt 6/2011 

Materiál Ks 

Keramika 4 

Mazanice 0 

    Tabulka 16: Inventář objektu 6/2011. 

   

45%

50%

5%

Poměr keramických tříd 

objekt 5/2011

Hrubá 20

Středně Hrubá 22

Jemná 2
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Graf 12: Poměr keramických tříd objektu 6/2011. 

 

 

16.1.5 Objekt 7/2011 

●Jižní sektor 

Keramický inventář 

 Celkem 12 kusů keramických střepů z toho 6 střepů jemných, 6 středně hrubých a 3 

s příměsí tuhy. 1 zatažený okraj (tab. 9:18), 1 střep s plasticky vodorovným páskem členěný 

důlky (tab. 9:19).  

 

Mazanice 

7 kusů mazanice, cihlo-písečné barvy. 

  

●Severní sektor 

Keramický inventář 

 Celkem 13 kusů, z toho 11 středně hrubých a 2 jemné, všechny tuhové. 1 střep 

zdobený, jemně vytlačovaný po celém povrchu. Může se jednat pouze o zdrsnění povrchu. 

Mazanice 

 Celkem 9 kusů, cihlo-šedé barvy. 

Kámen 

 1, nenese známky intencionálních úprav. 

 

100%

0%

Poměr keramických tříd 

objekt 6/2011

Hrubá 4

Středně Hrubá 0
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Inventář objekt 7/2011  

Materiál Ks 

Keramika 25 

Mazanice 16 

   Tabulka 17: Inventář objektu 7/2011. 

 

 

Graf 13: Poměr keramických tříd objektu 7/2011. 
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