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Úvod 
 

Musím se přiznat, že když jsem začal psát bakalářskou práci, tak jsem skutečně 

netušil, co mě vlastně čeká. Již jen nečekaně velký počet výšinných poloh s neolitickými a 

časně eneolitickými nálezy a nemožnost je fyzicky navštívit mne donutily tuto práci 

redukovat. Jen pro základní představu se jedná ve středních Čechách ke konci roku 2008 o 

minimálně 59 výšinných poloh (Praha-město 16, Praha-východ 3, Praha-západ 5, Mladá 

Boleslav 6, Nymburk 4, Kolín 7, Kutná Hora 2, Benešov 0, Příbram 2, Beroun 8, Rakovník 1, 

Kladno 1, Mělník 4) a dalších minimálně 40 na zbývajícím území Čech. 

Po zvážení reálných možností jsem se rozhodl s velikou lítostí, po konzultaci 

s vedoucím mé práce docentem Miroslavem Popelkou, redukovat tuto práci na 

zpracovatelných 24 výšinných poloh, nalézajících se v prostoru Pražské tabule (Praha-město, 

Praha-západ a Praha-východ) a  v mém akčním rádiu. 

Základním cílem této práce bylo zjistit pokud možno všechny výšinné polohy 

s neolitickými a časně eneolitickými nálezy ve zkoumané oblasti, shromáždit dostupné, ať již 

v odborné literatuře publikované či nepublikované informace  a vytvořit katalog shrnující co 

nejvíce relevantních údajů o těchto lokalitách. 

Dalším krokem byla jejich interpretace na základě archeologického kontextu a 

vyjádření potenciálu těchto poloh ve vztahu k zemědělskému zázemí a přirozeným cestovním 

koridorům a vytvoření tak snad celkem pevného základu pro další výzkum a pochopení role  

výšinných poloh v rámci  komplexu ostatních soudobých sídlištních a jiných aktivit v průběhu 

asi jednoho a půl tisíciletí, to je po dobu, kdy trval na našem území neolit a časný eneolit. 
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1 Vývoj názorů na funkci a využití výšinných poloh (sídlišť) 

v neolitu až časném eneolitu 
 

Na počátku 20. století panoval všeobecný názor, že výšinná sídliště ležela na 

důležitých (dálkových) obchodních cestách a byla obchodními stanicemi (emporii) a 

v některých případech regionálními a nadregionálnimi mocenskými centry. Toto ukazuje 

Josef Antonín Jíra když připouští možnost, že v době „vlády“ volutové periody a především 

na jejím konci stála v Čechách již centra obchodní jakási „hlavní města“ reprezentovaná jak 

velkými jak rovinnými tak výšinnými sídlišti, kde se dál ponenáhlý přechod této staré kultury 

v novou píchanou – za přítomnosti keramiky rázu kamenského a prezentuje názor 

interpretující Šárecké hradiště v neolitu a časném eneolitu jako tržiště, jakousi obchodní 

stanici, kam docházely obchodníci z různých stran (Jíra 1910a, 79). Podobně Jan Axamit 

uvažuje o hradišti nad Humenským potokem v neolitu až časném eneolitu jako o poloze ležící 

na křižovatce obchodních cest, jež bylo osídleno neolitiky např. lidem s keramikou volutovou 

a vypíchanou navštěvovanou hosty (cizinci), snad obchodníky z různých dalekých krajů 

Evropy, jež zde zanechaly nejdříve střepy malované keramiky moravské a později 

michelsberské respektive rázu meklenbursko-braniborského (Axamit 1917, 163, 1925,35). 

Tento názor podepřený archeologickými nálezy a polohou výšinných lokalit na přirozených, 

ať již vodních či pozemních cestovních (komunikačních) koridorech, zůstává platnou teorií 

dodnes (např. Čtverák a kol. 2003, 15). 

Od druhé poloviny 20. století se vyvíjejí a navzájem vymezují v zásadě tři hlavní 

názorové proudy na využití a funkci fortifikací a výšinných sídlišť v neolitu až časném 

eneolitu. První upřednostňuje především takzvané praktické (často vojenské) aspekty 

využívání těchto poloh. V Pravěkých dějinách Čech je uváděn častý výskyt těchto poloh 

v mladší a pozdní kultuře s lineární keramikou a interpretuje je jako útočiště (refugia) před 

nepřáteli nebo jako základny nově příchozího obyvatelstva (Pleiner a kol. 1978, 183). Miloš 

Vávra tuto hypotézu „invazních zakladen“ dále rozvijí na příkladu výšinných lokalit 

lengyelské kultury v Čechách. Osídlení výšinných poloh LgK by podle něj mohlo souviset 

s novou úspěšnou kolonizační vlnou lidu mladší MMK, jež ovládl (opanoval) domácí lid 

s KVK a svojí vyšší (vyspělejší) materiální kulturou způsobil zánik (úpadek) domácí 

materiální kultury respektive splynutí místního obyvatelstva s nově příchozími. Získané 

územní výdobytky musely být také zajištěny strategickou mocí, reprezentovanou prvními 

hradišti, jejichž existence je na počátku časného eneolitu skutečně doložena v případě Topolu 

či Chrudimi – Na Pumberkách a dá se tušit v řadě jiných případů. K tomu dodává, že dobře 
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archeologicky viditelné lokality tvoří pouze část tehdy opevněných sídlišť. Za další důležitou 

okolnost považuje polohu těchto výšinných sídlišť v blízkosti dobrých až velmi dobrých půd 

ukazující, že zůstaly také nadále svázány se zemědělskou produkcí. Za druhé možné vysvětlení 

využití těchto poloh Vávra považuje  začínající společenskou diferenciaci.  Výšinná sídliště by 

tak mohla být projevem nastupujících společensko-ekonomických elit (Vávra 1990, 187-88). 

Zásadním představitelem tohoto „praktického“ přístupu k neolitickým až časně 

eneolitickým fortifikacím a výšinným sídlištím (přestože je většinou přímo nezmiňuje) je 

Slavomil Vencl. Na základě nálezových situací z Asparn-Schletz či Herxheim předkládá 

funkční interpretaci neolitických příkopů (a nedochovaných valů) jako fortifikací na základě 

systémových kontextů: masakry početných skupin obyvatel prokazují již pro neolit existenci 

strachu z napadení, z něhož vznikal pocit potřeby ochrany, což se projevilo např. 

opevňováním vsí. Stavby opevnění přirozeně chráněných, resp. obtížně přístupných poloh 

koresponduje na sklonku neolitu s rozvojem vojenství, s počátky šíření specializovaných 

zbraní, sekeromlatů. Všeobecné rozšíření a zdokonalování fortifikací během eneolitu 

odpovídá době diferenciace specializovaných zbraní. 

Tuto ideu dále rozvádí: velikost (mohutnost) fortifikací neurčovala pouze velikost 

strachu jejich budovatelů z napadení nepřítelem, ale fungovaly také jako výrazný odstrašující 

faktor, neboť demonstrovaly technické, ekonomické i organizační schopnosti stavitelů, ale 

stejně tak i souhrn disponibilních prostředků budovatelské populace. Bezpečí opevněného 

místa působilo vždy přitažlivě; rostoucí kumulace lidí pak nutně vedla k hromadění jejich 

potřeb, a tím i k nabalování výrobních, obchodních, správních, kultovních, sociálních funkcí 

okrsku. Aktuální situační potřeby pak dynamicky neustále a střídavě zvyšují nebo potlačují 

poptávku po některé z paralelních funkcí místa, přičemž ostatní funkce víceméně atrofují, 

transformují se nebo dodatečně vznikají. Konečnou podobu stavby, rozsahu, způsobů a délky 

jejího využívání nakonec ovlivňovaly nevypočitatelné okolnosti, konkrétní historické události, 

takže proto zůstala některá opevnění nedostavěná a některá z dokončených se nikdy 

nedočkala použití. 

Slavomil Vencl soudí, že interpretace ohrazení (a v zásadě i výšinných sídlišť) zůstane 

i v budoucnosti ne vždy jednoznačně řešitelným problémem i v případech takřka ideálního 

prozkoumání arch. pramenů, a to nejen objektivní a těžko odstranitelnou nerovnoměrnost 

produkce až naprosté absence hmotných korelátů jejich některých funkcí (např. kultovních, 

symbolických, mimoekonomických), ale především pro funkční nestabilitu těchto stavebních 

struktur, pro překrývání primárního účelu sekundárními a terciárními aktivitami, pro 

dynamickou proměnlivost funkcí pod tlakem situačních potřeb obyvatel. 
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Patrně jen menšina ohrazení (a stejně tak výšinných sídlišť) si – především pro 

krátkost své existence? – uchovala jedinou a nedotčenou základní funkci, kdežto u většiny se 

formulace otázky účelu do podoby buď, nebo (např. fortifikace v opozici ke kultovnímu 

centru) jeví jako falešná (Vencl 1997, 2002, 435). 

Druhý hlavní směr interpretace významu a využití neolitických až časně eneolitických 

hrazení (fortifikací) a výšinných lokalit (sídlišť) je proud „symbolický“, v zásadě 

postprocesualistický, dávající zásadní důraz na tzv. nepraktické, tedy kultovní či rituální 

aspekty, jeho nejvýraznějším představitelem je Evžen Neustupný. Nejnověji k problematice 

funkce výšinných sídlišť uvádí: Jejich počet stoupal už v lengyelské kultuře těsně před 

počátkem eneolitu (ve II. stupni lengyelské kultury). V eneolitu je výskyt výšinných sídlišť 

zcela běžný, ale nejsou vyjasněny dvě důležité okolnosti: kolik z nich bylo skutečně nějak 

„opevněno“, tj. kolik z nich mělo svou polohu skutečně zdůrazněnou nějakými nemovitými 

artefakty („obranými“ stavbami) a dále jak je výskyt výšinných sídlišť v jednotlivých 

kulturních skupinách a fázích obecný. Pokud ovšem účelem výšinné polohy bylo zdůraznění 

vertikality, které samo o sobě mělo v pravěku rituální konotace, nemuselo tady ani žádné 

zvláštní opevnění být budováno. Počet prozkoumaných osad je ještě dost malý a jejich přesné 

datování je často nejisté, takže nevíme, jaký byl vztah mezi osadami „opevněnými“ a 

neopevněnými v rovinné poloze. 

Existují argumenty pro to, že v celém pravěku měla místa na kopcích (stejně jako 

každé porušení horizontály) zvláštní symbolický náboj. Oporou pro takové tvrzení je fakt, že 

pravěcí lidé se pohybovaly převážně v rovině a každé významnější vybočení vertikálním 

směrem (hloubení dutin pod zemí: příkopů, hrobových jam apod.) bylo něco mimořádného, co 

v řadě případů získávalo symbolický smysl. Do kategorie převážně symbolických artefaktů 

proto patří nejen všechna „opevnění“ (která výjimečně mohla sloužit k obraně proti lidskému 

nepříteli), velké domy, hroby pod mohylami všeobecně a zejména náspy dlouhých mohyl 

s megalitickými hroby, nýbrž i stopy „nepraktických“ osídlení některých kopců. 

Je významné, že také v Čechách existují michelsberské nálezy na kopcích, i když zatím 

bez příkopovitých opevnění. Přinejmenším v jednom případě (Kříženec u Mariánských Lázní) 

je taková lokalita položena na geomorfologickém tvaru, jaký činí normální sídlení 

nepravděpodobným (vysoký kopec se strmými svahy) (Neústupný 2008, 27, 58-59). 

Třetím názorovým proudem je názor hledající spíše rovnováhu mezi oběma těmito 

teoretickými koncepty. Snaží se brát v potaz jak tzv. „nepraktické“ (religiózní, kultovní či 

rituální) tak tzv. „praktické“ (strategické/vojenské, hospodářské nebo správní) funkce 

výšinných sídlišť (lokalit) a považuje je za navzájem velmi provázané až nerozlišitelné. Jeho 
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hlavním představitelem je dle mého mínění Milan Zápotocký, který shrnul své názory na 

funkci a využití výšinných sídlišť primárně pro starý respektive střední eneolit. Soudím ale, že 

jím navržená charakteristika je plně použitelná i pro výšinná sídliště (lokality) v neolitu a 

časném eneolitu. 

Výšinná sídliště zpravidla charakterizuje poloha na vyvýšené, přírodou chráněné 

poloze mající strategický, defenzivní eventuelně neprofánní potenciál. Termín „hradiště“ je 

obvykle vyhrazen jen pro místa se zachovalou či archeologicky doloženou fortifikací. 

Výšinným sídlištím, jež se vyznačují mnohafázovým a intenzivním osídlením, se 

přisuzují různé centrální funkce – obraná, správní, obchodní, náboženská, případně 

specializace ve výrobě určitého druhu užitkových či prestižních předmětů a tím i vyšší pozice 

v regionální struktuře. 

Volbu polohy výšinných sídlišť předurčoval, terénní reliéf. Významnou roli přitom hrál 

lidský faktor, tedy rozhodnutí komunit, které tyto sídliště zakládaly. Že výběr připadal 

v eneolitu, stejně jako v pozdějších dějinných obdobích, často na tytéž polohy, je nepřímím 

svědectvím toho, že dlouhodobě konstantní byly i jeho důvody – strategická poloha, kvalitní 

hospodářské zázemí, pozice v regionu usnadňující jeho mocenskou kontrolu, eventuelně i 

tradice kultovního místa a vazba na dálkové komunikace. 

Znakem, který s vysokou pravděpodobností také souvisí s rolí, jež tyto lokality plnily 

v sídelní síti, je dominantní poloha v krajině, charakteristická ve větší či menší míře pro 

většinu českých výšinných poloh. Vedle funkce defenzivní a kontrolní (možnost přímého 

vizuálního kontaktu na velké vzdálenosti a spojení pomocí signalizace ohněm a kouřem) se 

nabízí i možnost plnění role symbolické, jako teritoriálních znaků zviditelňujících podobně 

jako velké mohyly či megadendrické a megalitické hrobové stavby nárok komunity na dané 

území. 

Budování sídel „vyšší“ kategorie a s tím spojená sídelní hierarchie se často považují 

za průvodní jev vytváření větších teritoriálních útvarů. V tomto kontextu by pak krátkodobé či 

přerušované osídlení těchto lokalit naznačovalo, že tyto útvary nebyly dlouhodobě stabilní, 

ale jen krátkodobé – což je ve shodě s tezí, podle které je archeologický obraz „náčelnických 

států“, s jejichž existencí se pro období středoevropského eneolitu někdy počítá, 

charakterizován cyklickou nestabilitou, včetně nestability teritoriální organizace. 

Výšinná poloha není sama o sobě důvodem vyšší pozice v sídelní struktuře. Takový 

výklad přichází v úvahu, až když je známa alespoň její základní charakteristika včetně 

sídelní sekvence. 
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Roli centrálních míst patrně plnily i velké osady v otevřených, nestrategických 

polohách, zejména pokud k tomu byly předurčeny polohou v komunikační síti. Tento sídelní 

typ, stejně jako některá výšinná sídliště, se obvykle považují za „mateřské osady“, se 

zázemím složeným z krátkodobých sídel. 

Zvýšenou koncentraci osídlení, s níž se na řadě míst setkáváme, lze v řadě případů 

odůvodnit existencí říčního brodu (kupř. na Labi u Kolína, při soutoku s Košáteckým 

potokem, Vltavou a Ohří, na Vltavě v oblasti dejvicko-bubenečské, na Ohři v okolí Loun a u 

Žatce). 

Proti obecné platnosti teze o funkci opevněných výšinných sídlišť a ohrazených 

areálů jako dlouhodobých stabilních center však často svědčí dvě okolnosti. – Prvou je 

zjištění, že s pomocí poznatků, jimiž dnes disponujeme, se kontinuální osídlení nedá u 

žádné z dosud známých poloh spolehlivě prokázat. Druhou je fakt, že už ve dvou dobře 

dokumentovaných případech se potvrdila existence osídlení sice stabilního a ohrazeného, 

leč buď relativně krátkodobého (Praha-Baba), nebo dlouhodobějšího, ale přerušeného 

hiátem (Cimburk). 

Obdobné nálezové situace byly zjištěny také na neolitických a časně eneolitických 

výšinných sídlištích (polohách) v prostoru Pražské plošiny. Na Šárce lze předpokládat 

intenzivní a pravděpodobně kontinuální osídlení (aktivity) minimálně od mladší (III. st.) 

LnK až po starší KVK (I/II. st.), ale také velmi pravděpodobný hiat na Šestákově skále 

mezi KVK a JoK (LgK?). Jiným dobrým příkladem pro poměrně bohaté, avšak 

pravděpodobně pouze po relativně krátkou dobu existující osídlení výšinné lokality je 

dobře zdokumentované sídliště Jenštejn 2, Domov důchodců, s pravděpodobně 

nedokončeným hrotitým příkopem. 

Pokud jde o výšinná sídliště, podrobnější sledování různých aspektů, jako je 

topografická poloha, počet sídelních fází a otázka kontinuity osídlení, zástavba, fortifikace, 

pozice v sídelní struktuře a možný vztah k vodním a pozemním komunikacím, ukázalo, že 

dosavadní poznatky jsou silně mezerovité či hypotetické. 

také proto zůstává interpretační spektrum jejich funkce tak široké – od opevněných 

mocenských a správních center přes útočiště (refugia), centrální osady, tržiště a uzlové body 

na dálkových komunikacích (často míněných jako emporia budovaná za přímé účasti a pro 

prosazení zájmů cizích kupců) až po kultovní místa a shromaždiště. Rozhodnout, pro který 

druh aktivit byly jednotlivé lokality určeny, není, s ohledem na stav výzkumu, z pravidla 

možné a navíc mnohé z nich byly zřejmě polyfunkční (Zápotocký 2008, 68, 71, 99). 
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Toto je základní přehled hypotéz a názoru na funkci, využití a význam výšinných 

sídlišť v neolitu a časném eneolitu. Mou snahou bylo shromáždit co nejvíce informací o 

archeologických kontextech a přirozených potencionálech těchto lokalit v prostoru dnešní 

Prahy a středních Čech, aby bylo možné na nich tyto teoretické předpoklady testovat a 

vyjádřit výpovědní hodnotu těchto terénních, člověkem po tisíce let využívaných objektů pro 

současnou archeologii. 
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2 Přírodní podmínky oblasti 
 

2.1 Geomorfologie a geologie oblasti (obr. 2-3) 
 

Základní geomorfologický rámec sledovaného území představuje (I.) Pražská plošina 

(podcelek Brdské oblasti – Poberounské subprovincie – České vysočiny), tvořená na S od 

Z k V se táhnoucí (I-2) Kladenskou tabulí a na J taktéž od Z k V se rozkládající (I-1) 

Říčanskou plošinou. Severojižní osu tvoří Vltavou vyerodovaná (I-1d) Pražská kotlina 

geomorfologicky přičleněná k Říčanské plošině. Okrajově do sledované oblasti zasahují na 

SV (VI.) Středolabská tabule (podcelek Středočeské tabule – České tabule), od JV 

výběžky (V.) Benešovské pahorkatiny (podcelek Středočeské pahorkatiny – Česko-

moravské subprovincie), na J až JZ výběžky (IV.) Brdské vrchoviny, (III.) Hořovické 

pahorkatiny a (II.) Křivoklátské vrchoviny (podcelky Brdské oblasti – Poberounské 

subprovincie – České vysočiny). 

 

2.1.1 Pražská plošina 
 

I. Pražská plošina (dále P. p.): SV okraj geomorfologického celku Brdské oblasti. 

Charakterizují ji rozsáhlé plochy zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného 

reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí Vltavy a jejích přítoků (nápadný je rozdíl mezi 

vysoko položenými plošinami a silně zahloubenými údolími). Geologicky ji tvoří plošné až 

velmi mírně ukloněné do jedné úrovně zarovnané povrchy, skládající se na bázi ze 

zvrásněných hornin staršího paleozoika a proterozoika, z nichž vyrůstají suky a strukturní 

hřbítky těchto hornin, hlavně silicity (buližníky), bazalty (spility), křemence, diabasy (žilné 

bazalty) a vápence, porušující subhorizontální souvrství svrchní křídy (opuky). Na tomto 

podkladu jsou uloženy terasy mioceních a kvartérních štěrků a písků. Eolické akumulační 

tvary tvoří sprašové pokryvy o mocnosti cca. 2 m na plošinách zarovnaných povrchů a říčních 

teras a sprašové závěje, jež na údolních svazích dosáhly často značných mocností. Pražská 

plošina má dva geomorfologické podcelky Kladenskou tabuli a Říčanskou plošinu. 

Severní a severozápadní část pražské oblasti tvoří (I-2) Kladenská tabule: (SZ část P. 

p.) na horninách proterozoika, méně staršího paleozoika a jejich pokryvu permokarbonu a 

svrchní křídy vznikla členitá pahorkatina s dvěma úrovněmi zarovnaného povrchu. Na 

odolných buližnících a bazaltech se vytvořily místy suky a strukturní hřbety (např. Kozí 

hřbety k. 304 m). Území je rozčleněno hlubokými údolími Vltavy (pod Prahou) a přítoků. 
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Kladenská tabule se dále člení od Z k V na Slánskou a Hostivickou tabuli, Turskou a 

Zdibskou plošinu. 

V tomto textu zachycené území tvoří od Z k V (I-2a) Hostivická tabule: (Z část P. p.) 

oblast souvislého rozšíření svrchnokřídových hornin charakteristických rozsáhlými 

zarovnanými povrchy (strukturními plošinami), od JZ k SV velmi mírně ukloněnými (z 380-

410 m na 340-50 m). Na V na území městské zástavby (mezi Veleslavínem a Letnou) 

odkrývá široká údolní deprese křídové podloží z ordovických hornin. Hluboce zaříznuté 

sevřené údolí středního a dolního toku Šáreckého potoka (v proterozoických břidlicích a 

buližnících) je epigenetického původu. 

(I-2b) Turská plošina: (SZ okraj P. p.) převážně plošinný polygenetický reliéf 

exhumovaného předkřídového podloží proterozoických hornin na J 320-30 m na S mírně pod 

300 m). Reliéf zpestřuje řada buližníkových a bazaltových suků a strukturních hřbetů (Kamýk 

k. 320 m, Kozí hřbety k. 304 m) místy se zachovanými zbytky příbojových uloženin 

svrchnokřídového moře. 

(I-2c) Zdibská plošina: (S okraj P. p.) pravý břeh Vltavy s pokryvy písků a štěrků 

pliocenního zdibského stádia a písčitých štěrků nejstarší pleistocénní terasy Vltavy, 

spočívajících na svrchnokřídových (spodnoturonských) horninách. Hluboké erozní zářezy 

pravostranných přítoků Vltavy odkrývají proterozoické podloží křídy. Buližníkové a spilitové 

suky a strukturní hřbety se uplatňují zejména na J a Z při údolí vodních toků (Ládví k. 359 

m). 

Jižní a střední část sledovaného prostoru tvoří (I-1) Říčanská plošina: (J-V část P. p. 

nejvyšší bod Hradinovský kopec k. 410 m n. m. Z od Černošic). Její reliéf představuje z velké 

části odkryté podloží svrchnokřídových souvrství, tj. staropaleozoické a proterozoické 

horniny s mladotřetihorním zarovnaným povrchem na JZ (350-400 m n. m.), J a V (300-380 

m n. m.) v SV části území se nacházejí křemencové hřbety na JZ vápencové hřbítky. Říčanská 

plošina se dále člení od Z k V na Třebotovskou plošinu, Pražskou kotlinu, Úvalskou a 

Uhříněveskou plošinu. 

(I-1a) Třebotovská plošina: (JZ okraj P. p.) geologicky centrální část Barrandienu 

(ordovik, silur, devon), má poměrně silně rozčleněný, erozně denudační reliéf se zarovnanými 

povrchy, strukturními hřbítky a suky a hluboce zaříznutými údolími levostranných přítoků 

Vltavy a Berounky (Na Vidouli k. 371 m n. m.). 

(I-1d) Pražská kotlina: (centrální část P. p.) zaujímá nižší části údolí Vltavy (údolní 

nivu a nejnižší terasy) mezi Velkou Chuchlí a Podbabou s výběžky do údolí dolních toků 

Botiče a Rokytky. 
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(I-1c) Úvalská plošina: (V část P. p.) se středně rozčleněným pahorkatinným erozně 

denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky 

svrchnokřídových sedimentů o výšce mírně nad 300 m n. m., místy s výraznými suky a 

strukturními hřbety (při Rokytce). 

(I-1b) Uhříněveská plošina: (JV okraj P. p.) plochá pahorkatina na proterozoických 

drobách a břidlicích, se slabě rozčleněným reliéfem (V Hoře k. 392 m n. m. JZ od Zvole) 

poměrně rozsáhlých zarovnaných povrchů (přemodelovaného předkřídového podloží). 

 

2.1.2 Středolabská tabule 
 

SV část zkoumaného území zabírá výběžek (VI.) Středolabské tabule: 

geomorfologický celek v J části Středočeské tabule s fluviálním akumulačním reliéfem 

polabských kotlin a převládajícím erozně denudačním reliéfem nízkých tabulí kvartérního 

stáří. 

Přesněji (VI-2) Českobrodská tabule: území mezi labským údolím u Brandýsa nad 

Labem a SV okrajem Pražské plošiny tvoří převážně homogenní plošinný reliéf kvartérního 

stáří na cenomanských pískovcích a denudačních zbytcích spodnoturonských písčitých 

slínovců a spongilitů (opuk), na značné části povrchu s pokryvem spraší. Povrch se od J k JZ 

mírně sklání k S až SV (z 270-90 m n. m. na 240-30 m n. m.) a je nezřetelně rýhován 

mělkými údolími, která se směrem k labskému údolí mírně prohlubují s příkřejšími pravými 

svahy odkrývajícími proterozoické a ordovické podloží svrchnokřídových hornin (Mrátinský 

a Vinořský potok) již zde zastupují Kojetická pahorkatina a Čakovická tabule. 

(VI-2a) Kojetická pahorkatina: její JV část zasahuje do okolí Přezletic. I přes 

výrazně zastoupený plošinný povrch na cenomanských pískovcích se suky a strukturními 

hřbítky z proterozoických buližníků (Zabitý kopec k. 263 m n. m.). 

(VI-2b) Čakovická tabule: s celistvým, nepatrně rozčleněným reliéfem výše 

položených strukturních plošin na křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. konce 

neogénu),  patří prakticky celá k povodí středního Labe s nejvyššími polohami 285-90 m n. 

m. (Praha-Prosek). 
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2.1.3 Křivoklátská vrchovina 
 

Jižní lem Pražské plošiny se skládá od Z k V z (II.) Křivoklátské vrchoviny: tento 

rozsáhlý celek Brdské oblasti na sledované území zasahuje výběžkem Zbirožské vrchoviny 

(II-1), takzvanou Chýňavskou pahorkatinou (II-1a). Jde o tvarově nápadné strukturní 

hřbety směru JZ-SV na tvrdých ordovických křemencích a pískovcích (Blýskava k. 427 m n. 

m. Z od Nučic). 

 

2.1.4 Hořovická pahorkatina 
 

(III.) Hořovická pahorkatina: zasahující na sledované území dvěma podcelky – 

Hořovickou brázdou a Karlštejnskou vrchovinou. 

(III-2) Karlštejnská vrchovina: S výběžek Hořovické pahorkatiny se strukturním 

reliéfem převážně na silurských a devonských vápencích (méně břidlicí a na okrajích diabasu) 

v centrální a JZ části jádra barrandienské brachysynklinály. Její reliéf charakterizují výrazné 

hřbety (často nesouměrné, kuestovité) a suky orientované v JZ-SV směru (Doutnáč k. 433 m 

n. m. nalézající se SZ od Karlštejna) doprovázené hlubokými údolími, kaňony a soutěskami. 

Tuto územní jednotku napříč přetíná kaňonovité údolí Berounky s nápadnými plošinami 

vysokých teras při údolních hranách. 

(III-1) Hořovická brázda: jejím S výběžkem je Řevnická brázda (III-1a), výrazná 

strukturní sníženina barrandienského směru (JZ-SV), na měkkčích horninách ordoviku 

(převážně břidlicí). Brázdu sledující SZ úpatí Hřebenů, přehlubuje široké údolí dolní 

Berounky (od Řevnic – resp. od Dobřichovic – po soutok s Vltavou), s výrazně vyvinutými 

kvartérními terasami téměř úplného systému (až cca. 80 m nad řekou). Mocné písčité štěrky 

(až přes 20 m) hlavní středopleistocení terasy mezi Lipenci a Zbraslaví byly v nedávné době 

vytěženy pro stavební účely. Mezi Černošicemi a soutokem s Vltavou vytváří Berounka 1,5-2 

km širokou údolní nivu s náplavy mocnými 10-12 m a dobře patrnými opuštěnými koryty. 

 

2.1.5 Brdská vrchovina 
 

(IV.) Brdská vrchovina: zasahující od J Jílovišťským hřbetem Kopaninské 

vrchoviny (IV-1a) tvořící SV výběžek brdských Hřebenů (IV-1) představuje rozsáhlý 

strukturní hřbet, probíhající v barrandienském směru (JZ-SV) v soutokovém úhlu mezi 

Vltavou a Berounkou (Kopanina – Cukrák k. 411 m n. m.) a u Zbraslavi přecházející na pravý 
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břeh Vltavy (Čihadlo k. 385 m n. m. u Točné, Hradiště k. 369 m n. m. u Závisti). Hřbet je 

tvořen mj. odolnými křemenci a proterozoickými porfyry a porfyrity. 

 

2.1.6 Benešovská pahorkatina 
 

JV okraj sledovaného území tvoří výběžky (V.) Benešovské pahorkatiny: respektive 

jejím SV podcelkem Dobříšskou pahorkatinou (V-1) se čtyřmi od Z k V se táhnoucími 

výběžky – Jílovskou vrchovinu, Strančickou, Konopišťskou a Jevanskou pahorkatinou. 

(V-1a) Jílovská vrchovina: (SV cíp u Psár) silně rozčleněný erozně denudační reliéf 

s výraznými strukturními hřbety a suky na odolných starých vyvřelinách jílovského pásma. 

(V-1b) Strančická pahorkatina: (širší oblast vltavsko-sázavského rozvodí) 

představuje slaběji rozčleněný erozně denudační reliéf s nevýraznými strukturními hřbety a 

suky (Radimova k. 505 m n. m. J od Předboře) a malými denudačními plošinami, vytvořený 

na kontaktně metamorfovaných proterozoických a staropaleozoických břidlicích a drobách 

s ryolity a bazalty (spility). 

(V-1c) Konopišťská pahorkatina: (SV výběžek v okolí Mnichovic) silně rozčleněný 

reliéf na granodioritech středočeského plutonu sázavského typu. 

(V-1d) Jevanská pahorkatina: Z část, vytváří velmi silně rozčleněný reliéf na 

granitech středočeského plutonu říčanského typu, s rozrušenou odkrytou bazální zvětrávací 

plochou (etchplain); charakteristickým prvkem reliéfu jsou četné skalní tvary periglaciálních 

zvětrávání hornin (mj. tzv. psoudokary). 

Podobně jako geomorfologické a geologické poměry Prahy a jejího okolí je velmi 

pestrý i půdní pokryv. I přes nepříliš výrazné výškové rozdíly je zjevná i určitá výšková půdní 

pásmitost. Pro sledované území je typický jak vysoký počet půdních jednotek, tak i jejich 

plošná roztříštěnost. 

 

2.2 Pedologie oblasti 
 

2.2.1 Středolabská tabule 
 

VI. Středolabská tabule na SV sledovaného území je pokrytá téměř souvislou 

vrstvou kvartérních sedimentů, ty pleistocénní zastupují především spraše i sprašové hlíny a 

na pravém vltavském břehu pak také fluviální písčité štěrky. Dominantním holocénním 

půdním typem zde jsou černozemě, vytvořené na spraších, případně karbonátových hlínách 
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s vysokým podílem eolického materiálu nebo vzácněji na slínovcích. Hnědozemě vzniklé také 

na spraších jsou zastoupeny podstatně méně a lemují především na J souvislý pás černozemí. 

Na pískovcích a opukách vznikly hnědé půdy. Podzoly se vyskytují na pískovcích, opukách a 

silicitech. Na výchozech opuk pararendziny, zatímco na slínovcích jsou velmi těžké půdy tzv. 

pelesoly. V aluviích větších toků se vyskytují nivní půdy a kolem menších toků dochází 

především v černozemních oblastech k usazování černice. 

 

2.2.2 Pražská plošina a Hořovická pahorkatina 
 

Na I. Pražské plošině a III. Hořovické pahorkatině probíhal mohutný rozvoj 

kvartérních sedimentů jak pleistocénních, tak holocenních. Pleistocén: spraše, zčásti sprašové 

hlíny nebo polygenetické hlíny (hlavně oblast Z od Vltavy a v menší míře JV část území). 

Velmi nápadným rysem je absence eolických sedimentů ve vlastní Pražské kotlině na 

pravobřeží Vltavy (směrem na V). Významnými pleistocénními uloženinami jsou zde 

terasové písčité štěrky podél Vltavy a Berounky. Na spraších převládají hnědozemě 

s několika isolovanými ostrovy černozemě. Podstatně méně se uplatňují illimerizované půdy. 

Neobvykle bohatá je škála hnědých půd – na pískovcích se vyskytují lehké, na zvětralinách 

droby. Středně těžké hnědé půdy vznikají na opukách, těžké na břidlicích a taktéž na opukách. 

Na říčních terasách jsou velmi lehké hnědé půdy. Na JZ Pražské plošiny v oblasti Českého 

krasu jsou rendziny vzniklé na vápencích kombinovány se starými půdami tzv. terrae Calais. 

Pararendziny jsou na neodvápněných výchozech křídových opuk, zatímco plastosoly (velmi 

težké půdy) na křídových slínovcích. V aluviích Vltavy a Berounky se usazují nivní půdy. Na 

jejich přítocích sedimentují černice a gleje. 

 

2.2.3 Benešovská pahorkatina 
 

JV V. Benešovskou pahorkatinu pokrývají pleistocénní sedimenty sprašové hlíny a 

zejména polygenetické hlíny (svahoviny). Značnou část plochy kryjí hnědozemě a zejména 

illimerizované půdy a pseudogleje, hnědé půdy nasycené jsou sporadické, převládají hnědé 

půdy kyselé. Aluviální a nivní sedimenty větších vodních toků ustupují na menších tocích 

fluviodeluviálním sedimentům (splachum) a glejím. 

(poznámka autora text převzat a upraven podle Kovanda 2001, kapitola 4. Geomorfologické 

poměry a členění reliéfu – B. Balatka a kapitola 19. Půdní poměry – M. Tomášek, zdroj envis.praha-

město.cz). 
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Tato geomorfologická a pedologická charakteristika Pražské plošiny a jejího okolí je 

pouze vodítkem pro učinění si představy o vzhledu krajiny v neolitu až časném eneolitu s tím, 

že celkový reliéf byl podstatně (?) ostřejší než dnes. Mnohé terénní dominanty byly během 

uplynulých zhruba sedmi tisíc let buď oderodovány nebo zničeny lidskou činností. Sprašový 

pokryv byl také podstatně mohutnější než dnes. Rozšíření černozemních půd dnes se 

vyskytujících zejména v S části sledovaného území bylo velmi pravděpodobně také větší, 

protože pod vlivem specifického chemizmu listového opadu vznikaly hnědé lesní půdy. 

Výraznou roli také sehrála čím dál větší eroze půd v mladším holocénu (Kuna a kol. 2007, 

41). Svéráznou podobu měla ve starším atlantiku říční a potoční niva, jelikož údolí byla 

podstatně více zahloubená než dnes (dnešní nivní půdy tak jak je dnes známe ještě 

neexistovaly). Neolitická až časně eneolitická niva byla velmi pravděpodobně pokryta 

především mladými štěrkopískovými půdami typu ramšla a terén byl výrazně členěn 

terénními depresemi, skalisky, velkými balvany, zbytky teras, případně písečnými přesypy 

(Rulf 1994, 59), jež na jihu v prostoru soutoky Vltavy s Berounkou a na severu v místech 

dnešní Libně Stromovky doplňovala spleť slepých ramen, tůní a slatinných močálů. Na 

menších přítocích Vltavy i Berounky a u jejich ústí velmi pravděpodobně existovaly slatinné 

v J části také pěnovcové močály (Rulf 1994, 58). V průběhu neolitu až časného eneolitu 

mohly - díky sílící intenzitě osídlení - vznikat v těchto místech akumulace či pásy nivních, 

dnes oderodovaných nebo pohřbených půd. 

 

2.3 Klima a biosféra oblasti v neolitu až časném eneolitu 
 

2.3.1 Podnebí 
 

Klimatický rámec sledovaného období tvořil tzv. atlantik představující klimatické 

optimum holocénu (počátek okolo 6500 BC) během něhož došlo k celoevropskému rozvoji 

lesů. Průměrné roční teploty byly o 1-3˚C vyšší než dnes, humidita (srážkové poměry) by 

měly být o 10-70/90% vyšší než dnes. Řeky i potoky tak měly velmi pravděpodobně 

podstatně vyšší přirozenou hloubku a roční průtok než dnes. Pouze pro příklad, Temže měla 

být v atlantiku 2x širší, 1,5x hlubší a roční průtok měl být 4x vyšší než dnes. 
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2.3.2 Vegetace 
 

Sledované území pokrývala strukturovaná mozaika klimaxového lesa s primárním 

a sekundárním bezlesím, v dosud nepříliš známé míře již po několik set let ovlivňovaného 

neolitickými (a doté doby mezolitickými) a později časně eneolitickými populacemi, jež 

vytvářeli v rozlehlých(?) plochách klimaxového lesa izolované i navzájem propojené, trvale 

nebo dočasně otevřené plochy (např. sídliště, pole, pastviny, těžební prostory či mýtiny). 

Přirozenou skladbu tohoto lesa by měl tvořit v nivě Vltavy, Labe a jejich přítoků 

tvrdý (dub, jasan, jilm, olše) a snad i místy díky dlouhodobé antropogenní činnosti měkký 

(vrba,topol) luh. Ostatní vhodné plochy pokrývaly především smíšené doubravy (dub, jilm, 

lípa, javor a jasan). Vyšší okrajové polohy (Brdská vrchovina, Hořovická pahorkatina, 

Benešovská pahorkatina) zarůstal horský smíšený listnatý les (jasan, javor, jilm, lípa, tis, 

výjimečně buk, habr, smrk a jedle). Jihozápadní okraj území (oblast Českého krasu) tvořila 

skalní lesostep. 

 

2.3.3 Fauna 
 

Fauna měla v zásadě obdobné složení jako dnes, avšak s větší pestrostí druhů včetně 

některých dnes již vymřelých zástupců tzv. megafauny. Vzhledem k zaměření této práce 

zmíním pouze zástupce velkých savců. Významné býložravce tak představoval pratur, zubr, 

los, jelen, srnec a prase divoké, skalnatou step mohli obývat kůň a snad i osel, v nivě se 

možná výjimečně vyskytoval buvol. Šelmy zastupoval medvěd, vlk, rys, šakal a velmi vzácně 

snad i velké kočkovité šelmy jako lev a levhart. 

Použitá literatura a jiné zdroje: Frenzel et. al. 1992, Rulf, 1994, 55-64, Ložek – Cílek 

1995, Rybníček – Rybníčková 2001, 301-310, Kuna a kol. 2007, powerpoint Nývltová-

Fišáková 2004, sylabus Kyselý 2008).  
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3 Archeologický obraz osídlení středních Čech (Pražské plošiny) 

v neolitu až časném eneolitu 
 

Prostorově sledované území odpovídá archeologickým sídelním oblastem 10., 9. 

s přesahem do oblastí 8., 11. a 12. (Pavlů – Zápotocká 1979, 283-289) vypracovaných pro 

osídlení LnK a KVK, podobný systém sídelních oblastí nebyl zatím vypracován pro LgK a 

JoK/postJoK, ale dostupné mapy lokalit těchto kultur jim odpovídají (Novotný 1950, 166-

167, Lüning 1976, Abb. 10-13, Lutovský – Smejtek 2005, 292-93, 298) s tím, že neolitické až 

časně eneolitické osídlení vykazuje i přes značné zkreslení, způsobené postdepozičními 

procesy a stavem výzkumu (respektive jeho publikací) jak se zdá, až překvapivou stabilitu a 

kontinuitu. Jelikož se však tato práce zaobírá časovým úsekem trvajícím asi 1500 let je jasné, 

že tato sídelní struktura byla ovlivňována jak krátkodobými (přírodní katastrofy, válečné 

konflikty či epidemie), tak dlouhodobými (změny klimatu, akumulované důsledky 

dlouhodobé lidské činnosti) faktory a výkyvy ovlivňujícími hustotu i intenzivnost tohoto 

osídlení. 

Geograficky tak lze neolitické až časně eneolitické osídlení rozdělit do tří zón. První je 

hustý pás sídlišť ležících podél obou břehů Vltavy s výraznou koncentrací sídlišť na severu a 

postupným řídnutím? k jihu. Druhou zónou je další pás sídlišť táhnoucí se S od povodí 

Bakovského potoka podél horních částí toků levobřežních přítoků Vltavy na J k soutoku 

Berounky s Vltavou. Třetí zónou je zatím jak se podle dosavadního stavu výzkumů zdá více 

rozptýlené osídlení  na území vymezeném Vltavou, Labem a Benešovskou pahorkatinou. 

Díky velmi členitému terénu  Pražské plošiny protnuté od J k S vltavským kaňonem, 

vytváří neolitické až časně eneolitické osídlení přirozené vertikálně členěné sídlištní 

koncentrace a pásy. Sídliště uvnitř Pražské kotliny a na jejích okrajích vytvářejí koncentrace 

na přirozených přístupech do vltavského kaňonu  (od S k J na meandru mezi Úholičkami, 

Řeží a Žalovem, ústí Únětického potoka, prostor velkého vltavského meandru vymezený 

ústím Šáreckého/Litovického potoka, Dejvicemi, Bubenčem, Holešovicemi a ústím Brusnice 

na levém a Bohnickým potokem, Trójou a Libní s Rokytkou na pravém břehu a  na soutoku 

Vltavy s Berounkou mezi Zbraslaví, Lipenci a Radotínem) na okraji pravěké nivy. Další 

sídliště existovala i v údolích vltavských přítoků (např. Praha-Hlubočepy Beneš 2000, 87-94 

nebo Krč Lutovský a kol. 2005, 226-228, 300-301). 

Druhou úrovní byla sídliště situovaná na okrajích plošin a tabulí reprezentovaná 

výšinnými lokalitami ostrožného typu zpracovanými v této práci a lokalitami výšinného 
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charakteru majícími převýšení vůči okolnímu terénu pouze z jedné příp. dvou stran jako např. 

Kosoř1 a 2 (Lička – Tempír 1999, 31-40, Vencl 1969, 137). 

Poslední úrovní osídlení jsou sídliště uvnitř tabulí a plošin, často situovaná v blízkosti 

pramenišť přítoků Vltavy respektive Labe (Z okraj Prahy či Ďáblice nebo Kbely na východě). 

Použitá literatura: (mimo již výše citované) Neustupný (ed.) – Dobeš – Turek – 

Zápotocký 2008, Novotný 1950, Pavlů – Zápotocká 1979, Pavlů (ed.) – Zápotocká 2007. 
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4 Analýza výšinných poloh za pomoci archeologických, 

geomorfologických a kartografických pramenů 
 

Sledované území Velké Prahy s prokázanými výšinnými polohami s neolitickými až 

časně eneolitickými nálezy jsem pro potřeby této práce rozdělil  na 11 oblastí vymezených 

výraznými, již od počátku holocénu existujícími geomorfologickými útvary (většinou jde o 

výrazná údolí případně hřbety). Tyto oblasti s jednotlivými výšinnými polohami jsou řazeny 

od S k J nejdříve podél levého a poté podél pravého břehu Vltavy. 

Popis a interpretace jednotlivých výšinných poloh je vždy rozdělen do tří částí, jež 

vyjadřují současný stav archeologického poznání dané výšinné polohy, její potenciál z 

hlediska archeologie krajiny (snaha o vyjádření potenciálu výšinné polohy  ve smyslu jejích 

reprezentativních a fortifikačních predispozic, pedologických a hydrologických podmínek pro 

neolitické až časně eneolitické zemědělství a definování přirozených cestovních koridorů 

s danou polohou souvisejících) a souhrnné interpretace těchto faktorů (u oblastí s více 

výšinnými polohami je přidána souhrnná interpretace vyjadřující možné vztahy mezi těmito 

polohami (poznámka autora: v části potencionál polohy, je vždy v závorce uveden kód 

morfologického typu výšinné polohy, viz. Vysvětlivky ke katalogu). 

 

Levý břeh Vltavy 
 

4.1. I. oblast mezi Zákolanským, Úholičským potokem a Vltavou 
 

Oblast geomorfologicky patřící do Turské plošiny je na S-SZ vymezena p. břehem 

Zákolanského potoka až po jeho soutok s Vlavou, jejíž l. břeh ohraničuje toto území na V, JV 

cíp je ostře vymezen hlubokým údolím Podmoráňského potoka a na J Kamýkem 337 m n. m.. 

Do okolní krajiny je oblast otevřena pouze v JJV cípu. V centrální části se nad okolní terén 

zvedá s převýšením asi 40 m vrch Ers 345 m n. m.. SZ směrem krajinu člení přítoky 

Zákolanského potoka,  Holubický a Turský potok. Na S ji vymezuje vrch Nehošť 268 m n. 

m.. 

Pravěké osídlení výšinných poloh je prokázáno v Minicích, Hradiště, Rusavky, 247 m 

n. m., KŠK?, ÚnK, pozdHal v SZ části oblasti. a v Úholičkách Podmoráň, cca. 296 m n. m., 

N, LnK?, ml. KVK, postJoK, (Schus, MiK), KnK, Hal, ml. Řím. 
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4.1.1 Úholičky, Podmoráň (obr. 4-9) 
 

Stav archeologického poznání 
 

Při skrývce a průkopu pro plynovod bylo během záchranného výzkumu N. Maška 

objeveno několik zlomků KE KVK a nejspíše N ŠI a drtidel. Na okraji ostrožny (z textu není 

jasné na kterém) byly objeveny N a ČE objekty. Neolitické objekty  jsou menší jáma (obj. 2.), 

obsahující N? MA a KE a rozsáhlá jáma (obj. 7a) s KE ml. st. KVK. Do časného eneolitu byl 

datován objekt 6 představující větší jámu, snad zemnici, s ohništěm dlážděným kameny 

(pec?), přes které ležely dvě kostry, ženská a dětská. Objekt dále obsahoval postJoK (Schus, 

MiK) keramiku. Taktéž časně eneolitická by měla být hluboká jáma (obj. 8) s pohozenou 

kostrou na dně (KE ?). Z ostrožny nejspíše také pochází KE LnK (ARÚ č. j. 4948/60 (Mašek 

1960), Borkovský 1965, 14-15, Lüning 1976, 180, Abb. 13, 54). 

 

Potenciál lokality (obr. 4-9) 
 

Trojúhelníkovitá k SSZ široce otevřená ostrožna (typ AbII1) o rozloze cca. 17 ha 

chráněna strmými, skalnatými svahy jak od Vltavy  na V, tak od Podmoráňského potoka na J 

(nejvyšší převýšení na V cca. 120m). Poloha poskytuje daleký výhled SSV až JJV směrem 

údolím Vltavy od Větrušic a Libčic nad Vltavou na SSV až po Levý Hradec na JV. To 

obyvatelům Podmoráňě umožňovalo  kontrolu přirozeného přístupu k Vltavě na protějším 

břehu u Řeže, tvořeného protáhlou jazykovitou ostrožnou (poloha Na Kazatelně). Význam 

mohl mít i přímý výhled na vrch Na Beckově (302 m n. m.). 

Jak na lokalitě samotné tak SSZ od ní jsou ideální podmínky pro neolitické a časně 

eneolitické zemědělství dané jak sprašovým podložím a na něm vznikajících černozemí a 

nasycených hnědých půd, tak snadno přístupnými vodními zdroji (menší vodní prameny v JZ 

části ostrožny a pod ostrožnou tekoucí Podmoráňský potok a Vltava). 

Podmoráň díky své poloze ovládala křižovatku dvou přirozených cestovních koridorů 

a to od S k J vedoucí vltavské vodní cesty a s ní se křížícího pozemního cestovního koridoru 

vedoucího od Z údolím Podmoráňského potoka a po překročení Vltavy pokračujícího přes 

Řež V (případně SV/JV) směrem. Tyto hlavní cestovní osy patrně doplňovaly komunikace 

vedoucí podél l. břehu Vltavy od Turska či Libčic podél a přes údolí Podmoráňského potoka. 
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Interpretace 
 

Archeologické situace odhalené záchranným výzkumem N. Maška umožňují 

interpretovat Podmoráň jako výšinné naleziště LnK?, výšinnou lokalitu ml. st. KVK a 

nejspíše jako výšinné sídliště postJoK (Schus, MiK) díky obj. 6 interpretovaném jako 

zemnice. Kosterní pozůstatky v obj. 6 a 8 by mohly být oběťmi nějakého ozbrojeného 

konfliktu, případně nějaké nehody (požár) či přírodní katastrofy. Lokalita dále 

disponovala ideálním zemědělským zázemím a přirozeným potencionálem umožňujícím 

kontrolovat křižovatku vodní cesty vedoucí po Vltavě ve směru S-J a pozemní cesty vedoucí  

údolím Podmoráňkého potoka a přes Řež od Z k V. Opevnění lokality není prokázáno, leč 

jeho existenci by mohly naznačovat půdní znaky zřetelné na starším mapovém podkladu 

Google Earth či Mapy.cz (obr. 5, 6) vedoucí ve směru JZ-SV přes ostrožnu v místech jejího 

přechodu do okolního terénu (pokud však nejde např. o zmiňovaný výkop pro plynovod). 

 

4.2 II. oblast mezi Úholičským, Únětickým potokem a Vltavou 
 

Oblast geomorfologicky patřící do Turské plošiny je na SZ  a J vymezena hlubokými 

údolími Podmoráňského  a Únětického potoka, na S a V je ostře ohraničena kaňonem Vltavy. 

Do okolní krajiny je otevřena pouze na Z v prostoru mezi Velkými Přílepy a Černým Volem. 

Plochý ráz terénu mírně narušují vrchy Stříbrník 311 m n. m., Řivnáč 295 m n. m. a Na 

Vrších 297 m n. m.. 

Pravěké osídlení (využití) výšinných poloh je prokázáno ve třech polohách na katastru obce 

Žalov a to na Stříbrníku 311 m n. m., E, DB, Řím, Řivnáči 295 m n. m., N, LnK, KVK, JoK, 

KNP?, KKK, ŘiK, KKA, KŠK, KZP, ÚnK, RS a Levém Hradci 236 m n. m., N, LnK, 

KVK, RE, JoK (Jord II,III), postJoK (Schus), MiK, KNP, KKK?, ŘiK, KŠK, KZP, 

ÚnK, KnK, ŠtK?, Hal, Lat, Řím, RS ležících na SV až V okraji sledovaného území. 

 

4.2.1 Žalov 2, Řivnáč (obr. 10-14) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 12-13) 
 

Přestože na Řivnáči proběhly dva, ve své době kvalitní archeologické výzkumy (okolo 

r. 1880 rozsáhlý výzkum Č. Rýznera a roku 1948 zde provedl menší výkopy I. Borkovský), 

jsou publikované informace o neolitických až časně eneolitických nálezech více než skromné. 
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Fotografie nálezů KE, BI a ŠI LnK, KVK a JoK dostupné v archívu nálezových zpráv ARÚ 

však bohužel postrádají jakýkoliv nálezový kontext (je velmi pravděpodobné, že pocházejí 

z Borkovského výzkumů v roce 1948). Přítomnost tvůrců KVK na lokalitě dále dokládají dva 

obrázky z Píčových Čech předhistorických (Píč 1899, Tab. XLIV, č. 9, Tab. XLV, č. 14, 

ARÚ č. j. 334/50, 428/50, 714?/50, 1842/50, 3300/50 (I. Borkovský?)). 

 

Potenciál lokality (obr. 10-11, 14) 
 

Mohutný, od Z, S a V prudkými svahy (nejvyšší převýšení cca. 120 m na S a cca. 15 

m na J) chráněný  a pouze od J přes zahloubené sedlo přístupný skalní ostroh (typ AbI2) 

s poměrně prostornou vrcholovou plošinou cca. 0,3 ha umožňoval dokonalou vizuální 

kontrolu blízkého i vzdáleného okolí: zákrutu Vltavy od Libčic n. Vltavou a Větrušické rokle 

na S (včetně přímého výhledu na ostrožnu Podmoráň) až po tzv. Pravý Hradec na V, včetně 

Řežské (poloha Na Kazatelně) ostrožny na protějším břehu a celé plochy Levého Hradce. 

Poměrně výrazné převýšení umožňovalo též dobrý přehled po okolním zázemí J od lokality. 

Skvělý je též daleký rozhled do kraje (jednou z výrazných dominant na obzoru je např. hora 

Říp). 

Sprašové podloží a na něm vznikající nasycené hnědé půdy v J zázemí ostrožny a na 

její ploše samotné dávaly velmi dobrý základ neolitickému a časně eneolitickému 

zemědělství. 

Co se týče přirozených cestovních koridorů, umožňoval Řivnáč skvělou kontrolu 

pohybu v S-J směru po Vltavě, V-Z koridoru vedoucího přes Řežskou (Na Kazatelně) 

ostrožnu, jakož i cest v J zázemí Řivnáče a Levého Hradce. 

 

Interpretace 
 

Přestože to nelze zatím na základě informacích z archeologického výzkumu zcela 

přesvědčivě dokázat, považuji za oddůvodněnou domněnku, že na základě opakovaného 

výskytu stejných kulturních komponent (LnK, KVK a JoK), byla poloha na Řivnáči velmi 

pravděpodobně integrální součástí osídlení Levého Hradce, jež jeho obyvatelům umožňovala 

skvělý rozhled po okolní krajině do všech světových stran (tento názor není nikterak nový viz. 

např Prokop 1905, 46). Lze tedy uvažovat např. o sociokultovní-religiózní funkci (posvátné 

místo), tak i o potencionálu reprezentativního či strategického místa (rezidence místního 
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vládce, strážný bod či jakási citadela), momentálně je však možná pouze interpretace Řivnáče 

jako výšinného naleziště LnK, KVK a JoK. 

 

4.2.2 Žalov 1, Levý Hradec (obr. 15-22) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 20-22) 
 

V polovině 19 st. J. Lábler mladší a V. Krolmus vykopali na předhradí a na akropoli  

N a E artefakty (hroby, sídlištní vrstvy, žároviště obsahující KE, BI a Ko). 

I. Borkovský odkryl při svých výzkumech ve 40 – 50 letech na ploše hradiště sídlištní 

jámy LnK, KVK, JoK a sídlištní vrstvu s KE MiK. Roku 1982 byly při záchranném 

výzkumu I. Vojtěchovské a J. Frolíka nalezeny během hloubení nového základu pro 

Z obvodovou zeď nového hřbitova SZ od kostela sv. Klimenta pravděpodobně sekundárně 

uložené vrstvy obsahující KE KVK a JoK. Při různých sběrech a dalších výkopech po 

Borkovského výzkumech byla na Levém Hradci nalezena také KE LnK a MiK. 

J. L. Píč informuje na přelomu 19 a 20 st. o JoK sídlištních objektech v blízkosti 

kostela sv. Klimenta. JoK nálezy z Levého Hradce zmiňuje roku 1905 též Prokop. Podle K. 

Tomkové bylo mocné souvrství s JoK objekty v SV části akropole (Sklenář 1992, 285-288, 

Píč 1899, tab. XLVIII, 210, Píč 1908, tab. III, Píč 1909, 376, Prokop 1905, 45-45, Borkovský 

1949, 106-107, Borkovský, 1965, 17, Lüning 1976, 173, 178, 188. Abb. 11:22, 12:38, 13:52, 

taf.72B, Tomková  – Vojtěchovská 1998, 349-365, Tomková, 2001, 152). 

 

Potenciál lokality (obr. 15-19) 
 

Obdélná obloukovitě od JJZ k SVV stočená na Z, S až JJV prudkými svahy (nejvyšší 

převýšení na S straně cca. 60 m) chráněná ostrožna (typ AbII2) o rozloze cca. 6,4 ha je 

z okolního terénu přístupná od J po úzké šíji a od SSV snad již v N a ČE existující roklí 

(prastarém úvozu?) Ve Vikouši. 

Poloha ostrožny umožňuje vizuální kontrolu velkého meandru řeky Vltavy a Řežské 

ostrožny (poloha Na kazatelně) na protějším břehu řeky. 

Sprašové podloží a na něm vznikající nasycené hnědé půdy spolu s prameny před J 

cípem ostrožny a dále pak Žalovský potok a Vltava skýtaly dobré podmínky pro neolitické a 

časně eneolitické zemědělství. 
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Levý Hradec ovládal díky své poloze pohyb po Vltavské vodní cestě a pozemní cesty 

vedoucí od Z k Vltavě jak údolím Žalovského potoka či případně podél Z úbočí levého 

Hradce, tak přímo přes lokalitu samotnou roklí (úvozem?) Ve Vikouši, jež poté (brodem) 

překračovaly řeku a na druhém břehu pokračovaly přes Řež dále na V. Poloha ostrožny též 

umožňovala kontrolovat cestu vedoucí od ústí Únětického potoka v místech dnešních Roztok. 

 

Interpretace 
 

Archeologické situace odkryté za posledních asi 150 let umožňují zatím 

charakterizovat Levý Hradec jako výšinnou lokalitu LnK, KVK, JoK a postJoK se slušným 

zemědělským zázemím a schopností kontrolovat křižovatku pozemních cest vedoucích mezi 

Podmoráňským a Únětickým potokem s vodní cestou na Vltavě. Zajímavou otázkou je 

existence N či ČE fortifikace. Opevnění Levého Hradce je prokázáno pro RS, MDB a E 

(pravděpodobně ŘiK), přičemž však v článku publikovaném I. Borkovským v roce 1949 a 

popisujícím E opevnění J až JV cípu ostrožny nelze vyloučit jeho vznik již ve St. E až N. 

Druhým zajímavým momentem zasluhujícím další výzkum (a určitě revizi a publikaci starých 

výzkumů) je vztah osídlení Levého Hradce k Řivnáči, jelikož mohly spolu již pravděpodobně 

od neolitu tvořit jeden funkční celek. 

 

Celková interpretace 
 

Výšinné polohy Žalov 1, Levý Hradec a Žalov 2, Řivnáč představují unikátní, s velkou 

pravděpodobností funkčně provázané lokality s neolitickými až časně eneolitickými 

aktivitami, jež měly veliký reprezentativní a strategický potencionál (kontrola meandru 

Vltavy a Řežské ostrožny), čehož si byly vědomi celé generace lidí obývajících toto území od 

neolitu až po raný středověk. 

 

4.3 III. oblast mezi horním tokem Únětického a Kopaninského potoka 
 

Tato menší, k JJZ otevřená oblast, je součástí Tůrské plošiny. Na Z až SV ji vymezuje 

od svého pramene horní tok Únětického potoka. Na JJZ až po svůj soutok s Únětickým 

potokem na SV potok Kopaninský.  

Pravěké osídlení výšinných poloh je prokázáno v SZ cípu sledovaného území na 

ostrožně nad prameništěm Únětického potoka Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým 
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mlýnem, 338 m n. m., ml. - pozd. Pal, JoK, postJoK (Schus), MiK?, předbaalb. st.? KNP, 

ŘiK, KZP, ŠtK. 

 

4.3.1 Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem (obr. 23-26) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 26) 
 

od počátku 90. let až do roku 1996 prováděny systematické sběry V. Daněčkem. 

Nalezena byla KE a BI JoK, postJoK (Schus) a MiK?( Turek – Daněček 1997,127-129, obr. 

1, 7:2-7,16). 

 

Potenciál lokality (obr. 23-25) 
 

Obdélná, od JZ, Z a SV prudkými svahy (nejvyšší převýšení cca. 25 m na Z) chráněná 

plochá k JV otevřená ostrožna (typ AbII1) o rozloze cca. 0,8 ha ležící nad pravým břehem 

Únětického potoka v těsné blízkosti jeho prameniště, skýtala díky blízkému zdroji vody a 

sprašovému podloží s hnědozeměmi dobré podmínky pro neolitické až časně eneolitické 

zemědělství. 

Lokalita nalézající se nad začátkem údolí Únětického potoka umožňovala kontrolu 

přirozeného cestovního koridoru vedoucího ve směru SZ (Slaný, Slánská hora) a JV (Liboc, 

Hradiště Šárka) k sídelním aglomeracím a brodům v prostoru velkého meandru Vltavy a 

cestovních koridorů vedoucích podél Únětického potoka ve směru JZ-SV. 

 

Interpretace 
 

Lokalitu Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem lze tedy interpretovat 

jako výšinné naleziště JoK, postJoK (Schus) a MiK? s potenciálem kontrolovat přirozené 

cestovní koridory vedoucí ve směru SZ-JV (od Slaného k Vltavě) a ve směru JZ-SV podél S i 

J břehu Únětického potoka. 

 

4.4 IV. oblast mezi Únětickým, Šáreckým potokem a Vltavou 
 

Oblast geomorfologicky patřící do Hostivické tabule je na S a J vymezena hlubokými 

údolími Únětického a Šáreckého potoka. Na V ji ohraničuje od J k S tekoucí Vltava. Na JZZ 
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přechází do okolní krajiny v prostoru mezi dnešními Nebušicemi a přední Kopaninou, 

přičemž její SZ cíp je ostře vymezen údolím Kopaninského potoka, jenž se mezi 

Tuchoměřicemi a Statenicemi vlévá do Únětického potoka. Od Z k V spadající terén dále 

člení údolí Horoměřického (směr toku Z-SV) a Lysolajského potoka (směr toku Z-JV). 

Pravěké osídlení výšinných poloh je prokázáno v JV cípu sledovaného území na veliké 

ostrožně nalézající se nad soutokem Šáreckého a Lysolajského potoka (Houslí), J od obce 

Lysolaje, Denkrova pískovna, (Dolní Šárka), 299 m n. m., LnK, KVK, JoK, KNP?, ŘiK, 

ÚnK, ByK, Řím, RS. 

 

4.4.1 Lysolaje, Denkrova pískovna, Dolní Šárka (obr. 27-48)  
 

Stav archeologického poznání (obr. 31-48) 
 

Při výzkumu R. Turka provedeném před rokem 1936 byl na pohřebišti ByK 

v Denkrově pískovně objeven žárový hrob ml. st. KVK. 

Při záchranném výzkumu ARÚ, provedeném mezi VIII. až X. 1944 A. Millerem a Z. 

Palmou na SZ výběžku Dolnošárecké ostrožny v Denkrově pískovně, byla po skrývce 40 – 60 

cm ornice na ploše 350 m² rozpoznána tato do neolitu datovaná situace: na SZ okraji začištěné 

plochy se díky černé, hlinito-písčité výplni dobře ukázaly spolu nejspíše funkčně související 

N (LnK/KVK) palisádové žlaby (obr. 34-46) tvořené obloukovitým kůlovými jamkami po 

vnitřní straně doprovázeným žlábkem I (orientace přibližně Z-V), jenž je ve své V části 

v nejasné superpozici s obj. I (KVK?). Po asi 1 m širokém přerušení následují 2 paralelní od 

S k J směřující palisádové žlábky II a III a asi 5 m široký prostor mezi nimi vyplňuje i desítka 

s těmito žlaby nejspíše souvisejících sloupových jam a žlábek II je v nejasné superpozici 

s oválným obj. III (KVK/ŘiK?). Při sběrech a jako intruze v objektech byla nalezena KE 

JoK (Zápotocká 1998, Taf. 91:1-3, 216, Turek 1948, poz. 74, 137, A. Miller – Z. Palma 1944 

in ARÚ č.j. 6426/59, č.j. 239/69 (E. Pleslová), Pleslová-Štiková 1972, obr. 1:2, obr. 2, obr. 3, 

obr. 4, obr. 11:11, 4-8). 

 

Potenciál lokality (obr. 27-30) 
 

Protáhlá jazykovitá ostrožna o rozloze cca. 40 ha (typ AbII1), chráněná prudkými 

svahy od J – V a S s méně prudkými svahy v rozšiřující se JZ a SZ části (nejvyšší relativní 

převýšení  na V cca. 50 m V), umožňovala vizuální kontrolu soutoku Lysolajského (Houslí) a 
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Šáreckého potoka v Podbabě. Výhled k Vltavě silně omezují Podbabské skály (SVV) a Baba 

(JVV). Volný výhled je však na výšinnou lokalitu Bohnice 2, Sídliště na protějším Vltavském 

břehu. 

Hnědozemě a nasycené hnědé půdy vznikající na sprašovém podloží skýtaly spolu 

s vodními zdroji, představovanými Lysolajským potokem (Housle) pramenícím u SZ okraje 

ostrožny a snad již v pravěku existujícími menšími vodními prameny lemujícími J a S okraj 

lokality, velmi dobré podmínky pro neolitické a časně eneolitické zemědělství. 

Ostrožna umožňovala kontrolu přirozených cestovních koridorů vedoucích údolími 

Šáreckého, Lysolajského (Houslí) potoka a přímo po ostrožně samotné k Vltavě. 

 

Interpretace 
 

Nálezy z bývalé Denkrovy pískovny umožňují pokládat ostrožnu Lysolaje Denkrova 

pískovna, Dolní Šárka, jako výšinnou lokalitu/sídliště? (erdwerk/rondel?) pro LnK, KVK a 

výšinné naleziště JoK s potencionálem pro kontrolu pohybu lidí a zboží od Vltavy k výšinné 

lokalitě Liboc Hradiště Šárka ve směru JZZ či na Z a S okolo dnešních Horoměřic. 

Unikátní soustavu palisádových žlabů I-III (obr. 34-46) interpretovala E. Pleslová jako 

neolitický (LnK/KVK) dům (žlábek II a III) s ohradou (žlábek I). Dnes se jeví tato 

interpretace jako méně pravděpodobná (zdokumentované objekty svým uspořádáním příliš 

neodpovídají známým půdorysům neolitických a časně eneolitických domů), mohlo by tak 

spíše jít o zachycení části fortifikace (ohrazení), tvořené celodřevěnou nebo hlinitodřevěnou 

hradbou (palisádou/zdí), kterou by tvořil kůlovými jamkami doprovázený žlábek I a brána 

(vstup), tvořená žlábky II, III a sloupovými jámami mezi nimi (příkop pokud vůbec existoval 

mohl být zničen předešlou těžbou písku). Přijatelnou paralelu pro tuto interpretaci by mohl 

představuvat například ohrazený areál KVK v Pavlově, Horním poli (Kazdová 2000, 117-

122, Čižmář 2004, 56, Čižmář (ed.) 2008, 68). Jinou hodnověrnou interpretací je možnost, že 

tyto relikty byly součástí vnitřní zástavby jinak nezachyceného rondelu (nelze však vyloučit 

ani možnost, že tento celý architektonický celek je podstatně mladší, např. řivnáčský jelikož 

tato kultura fortifikace s obdobnými vchody běžně budovala viz. Stehelčeves, Homolka, 

Kutná hora, Denemark či Vrané, Čertovka Neustupný a kol. 2008, přil. 9, obr. 31, 99-102). 
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4.5. V. oblast mezi Šáreckým (Litovickým), Dejvickým potokem a Vltavou 
 

Oblast geomorfologicky spadající do Hostivické plošiny je od okolního terénu na Z a 

S vymezena čím dál více se zahlubujícím údolím Šáreckého (až k nádrži Džbán Litovického) 

potoka. Od jeho ústí v Podbabě až po ústí Dejvického potoka ji vymezuje na SV až V tok 

Vltavy. Jižní hranici dnes velmi nejasně vymezuje tok Dejvického potoka (tekoucí podél linie 

Hradčany, Střešovice, Bílá Hora 387 m n. m.). 

Pravěké osídlení výšinných poloh je zde doloženo na výšinné lokalitě Liboc, Šárka, 

Kozákova (363 m n. m.) a Šestákova skála (330 m n. m.), LnK, KVK, LgK?, JoK, postJoK, 

MiK, KNP, KKK, ŘiK, KKA, KŠK, KZP, ÚnK, SMK?, KnK, ŠtK, Hal, pozdHal, Lat, 

Řím, RS.  

 

4.5.1 Liboc 1, 2, Šárka (obr. 49-74, 231-232) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 59-60, 61-74) 
 

Přestože byla tato lokalita v šedesátých letech 19. století značně zdevastována a 

vyrabována při divoké těžbě kostí na  spondium pro Ruzyňský cukrovar a velká část nálezů a 

nejspíše i veškerá dokumentace výzkumů J. A. Jíry a bratří Ševčíků zničena na konci druhé 

světové války, tak i to málo, co bylo o této mimořádně významné památce publikováno, nám 

umožňuje sestavit určitý obraz lidských aktivit na této lokalitě v neolitu a časném eneolitu. 

Ve 40. letech 19. století v prostoru Šáreckého hradiště vykopali N a E KE a BI 

Krolmus, Špott a Pachl. V průběhu 60tých let 19. st. statkář Kubr při obdělávání svých 

polností na hradišti (především na Kozákově skále) sám pravěké artefakty sbíral a do muzea 

odevzdával, zatímco jeho dělníci zde pracující vytěžené kosti a archeologický materiál 

výhodně zpeněžovali. Velkou část nálezů od nich odkoupil majitel cukrovaru ruzyňského pán 

ze Strassernů a směnárník Mikš, jenž ve svých zápiskách zaznamenal těžbu až 2 sáhy (cca 3,8 

m) vysoké kulturní vrstvy, v níž byly v hloubce 1 sáhu na různých místech nalézána ohniště 

sestavená z plochých kamenů (nejspíše šlo o zbytky podlah domů s otopnými zařízeními či 

samostatných pecí). Počet zde takto objevených artefaktů odhadl Mikš na 4000 a 

vyhrabaných kostí na 100 centů. Valná část z nich se dostala do Zemského musea nebo do 

různých soukromých sbírek. Na Šestákově skále probíhala tato divoká těžba kostí a artefaktů 

také, včetně nálezů neolitické malované keramiky (Sklenář 1992, 196, 197, 199, Prokop 1905, 

43-45). 
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Na samý počátek dvacátého století spadá výzkum J. A. Jíry a bratří Ševčíků na 

Šestákově skále. Šlo nejspíše o první systematický výzkum výšinného sídliště s výrazným 

neolitickým osídlením. Podle Jírových vlastních slov se krátce po zahájení výkopových prací 

ukázalo, že škody způsobené divokým kopáním kostí a artefaktů nebyly tak fatální, jak 

nejdříve předpokládal. Při výzkumu zůstaly záměrně neprokopány okrajové partije skály, 

zejména kolem kamenolomu (preventivní opatření zabraňující splachu hlíny a artefaktů 

z kulturních vrstev během dešťů). Každodenně byly zapisovány a přesně zakreslovány 

jednotlivé nálezy a pořizovány nákresy zajímavých vrstev včetně celkového barevného řezu 

vedeného přes šířku naleziště. 

Na nerovném skalnatém podloží, jež místy vystupovalo až do ornice, byly na celém 

nalezišti rozeznány dvě nepatrně jinak zbarvené kulturní vrstvy, horní tmavší, nejspíše 

eneolitická (ŘiK) a spodní bledší, popelovitá s mělkými jamami. V obou vrstvách bylo 

nalezeno na 600 pravěkých nástrojů, šperků a slepitelných nádob a asi 7 metrických centů na 

nápadně malé kousky rozdrcených střepů. 

Dodnes se dochoval popis těchto konkrétních archeologických situací. Nedaleko 

hruškovité nádoby byla v jámě obsahující keramiku volutovou-píchanou (IV. „šárecký“ 

stupeň LnK) v ohništi šikmo postavená nádoba obsahující smolu, u ohniště se dále nacházela 

nádobka naplněná rezavě červenou barvou, vedle níž ležely dva třecí pískovcové kameny a 

červenou barvou pomazané otřené oblázky. Tuto situaci interpretoval Jíra jako pozůstatky 

dílny. 

Na Šestákově skále byly ve vrstvě a v jamách rázu č. III mezi páskově-volutovou 

(LnK) a píchanou (KVK) keramikou občas nalézány střepy rázu kamenského (JoK). Při 

dodatečném přehlížení všech tam vykopaných střepů nalezl Jíra mezi jinými neolitickými 

šedavé střepy z materiálu jílovitého, tvarem i materiálem typické pro moravskou malovanou 

keramiku (MMK/LgK?). Na jiném střepu nalezl slabě znatelné stopy malování rázu 

moravského (nemělo by jít v tomto případě o malovanou keramiku IV. Šáreckého st. LnK). 

Zde byla také nalezena hlavička lidské figurky řazená též do období LgK/MMK (Jíra 1910a, 

69, 78-78, 80, Jíra 1910b, 170). 

Při svém výzkumu provedeném v letech 1913 a 1914 vykopal A. Stocký na Šestákově 

skále jámu obsahující pomalovanou volutovou keramiku (IV. st. LnK) a několik hrubě 

nedokonale vypálených hliněných kulatých a provrtaných předmětů (snad tkalcovských 

závaží?). Kromě nejspodnější vrstvy s pomalovanou volutovou keramikou (IV. st. LnK) a 

spodních částí několika kulturních jam považoval celé naleziště za příliš prokopané „kosťaři“ 

v 19 st.. Všiml si však, že shluky jordansmühlských (JoK) střepů  nalezenených nad vrstvou 



36 
 

s keramikou volutovou šáreckého typu (IV. st. LnK), byly odděleny jalovou hlínou (Stocký 

1919, 82, Stocký 1921, 58, Stocký 1926, 81, 172). 

V letech 1942-43 probíhal na Šestákově skále výzkum I. Kiekebush, která kopala 

systémem bodů, z nich vždy čtyři označovaly rohy příslušného sektoru. U každého sáčku je 

zároveň uvedena hloubka, ve kterých byly nalezeny předměty v něm obsažené. Vzhledem 

k častým intruzím středně eneolitického materiálu šlo většinou o výzkum již předtím 

prokopaných vrstev, při nichž byla nalezena KE LnK, KVK a JoK (Mašek 1971, 9-10). 

S. Vencl zmiňuje z Hradiště Šárka nálezy středního, mladšího a pozdního (patrně 

většina nálezů) stupně LnK, staršího stupně KVK a JoK (Vencl 1961, 96-97). 

Do období JoK a postJoK lze datovat také soubor pěti měděných plochých seker a 

jednoho malého sekeromlatu či sekery s křížovým ostřím, jež byly bez bližších nálezových 

okolností získány nejspíše při divokých výkopech probíhajících na Šáreckém hradišti (na 

Kozákově i Šestákově skále) v 2. polovině 19 st. (Blažek – Dobeš 1990, obr. 3:2, 133, 138, 

Dobeš 1989, Abb. 1 – 3, 46, Schránil 1921, obr. 2-3, 25-26). 

Z dalších starších i mladších výzkumů provedených především na Kozákově skále se 

mi nepodařilo objevit žádné další publikované informace o neolitických či časně 

eneolitických nálezech či nálezových kontextech. 

 

Potenciál lokality (obr. 49-58) 
 

Rozsáhlá ostrožna (typ Ab?I1) o velikosti cca 26 ha (celý ostrožný útvar včetně dn. 

Vokovic cca. 75 ha) chráněná strmými svahy a skalisky na J, Z a S straně s výraznými 

dominantami Kozákovou skálou s relativním převýšením cca. 50 m v SZ části na Z cípu 

ostrožny a s jakousi „antiakropolí“ v podobě Šestákovy skály (typ AaI1?) s relativním 

převýšením cca. 20 m v S části, jež leží na protější straně Džbánské soutěsky naproti 

Kozákově skále. Obě tyto polohy umožňovaly dobrý přehled po blízkém okolí. Především 

dokonalou kontrolu údolí Šáreckého potoka a linie hřbetů a hřebenů na J vedoucích přes 

dnešní Střešovice, Veleslavín a Bílou Horu. 

Dobrý základ pro neolitické až časně eneolitické zemědělství představovaly spraše a 

na nich se tvořící hnědé půdy a četné vodní zdroje tvořené jak menšími vodními prameny na 

Kozákově skále a v poloze Za humny, tak především Šáreckým a Ruzyňským potokem. 

Výšinná sídliště na Kozákově a Šestákově skále umožňovala kontrolovat a ovládat dva 

významné přirozené cestovní koridory a to cestu vedoucí údolím Šáreckého potoka od Vltavy 

v místech dnešní Podbaby až k hradišti samotnému a  cestu vedoucí podél hřebenů a hřbetů v 
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místech dnešních Střešovic, Veleslavína a Bílé Hory ve směru V-Z tedy od velkého meandru 

Vltavy (k jehož S zákrutě se scházelo přes dnešní Dejvice a Bubeneč a k J zákrutě přes dnešní 

Střešovice a Hradčany) do otevřené krajiny Z od hradiště Šárka. 

 

Interpretace 
 

Hradiště Šárka tedy lze interpretovat jako výšinnou lokalitu LnK a výšinné 

naleziště/lokalitu KVK, JoK a postJoK s výrazným potenciálem pro kontrolu přirozených 

cestovních koridorů vedoucích od Vltavy ve směru V-Z (především do prostoru dn. Dejvic, 

Bubenče a Holešovic). Důležitou otázkou pro pochopení funkčnosti areálu šáreckého hradiště 

je možnost existence překlenutí rokle Džbán (šířka okolo 75 m) mezi Šestákovou a 

Kozákovou skálou mostní konstrukcí vysutého (lanového) případně trámového typu (ukázkou 

reálnosti takového přemostění jsou přiložené fotografie starého inckého mostu 

překonávajícího obdobně širokou strž obr. 231-232). 

 

4.6 VI. oblast mezi Dejvickým, Motolským potokem a Vltavou 
 

Geomorfologicky složité území patřící do Hostivické tabule je vymezené na 

S Dejvickým potokem a na východě jižní částí velkého meandru Vltavy, na S Motolským 

potokem a na Z Bílou horou (387 m n. m.), jež spolu s hřebeny a hřbety vedoucími přes dn. 

Veleslavín, Střešovice a Hradčany tvoří jakousi páteř této oblasti. V Z-V směru ji dále člení 

údolí potoka Brusnice, jež na JJV vyděluje Břevnov, Petřín a ostrožnu Pražského hradu. 

Pravěké osídlení výšinných poloh je zde doloženo v těchto polohách Střešovice, Na Andělce, 

(cca. 330 m n. m.), KVK, LgK, LgK/JoK, KNP, KŠK, KZP + ?. Hradčany 1, Lumbeho 

zahrada, (268 m n. m.), N, LnK, KVK, ran./st. E. 

st. En, KNP, KKK, protoŘiK?,  KŠK, st.ÚnK, ÚnK, ByK, RS. Hradčany 2, Kanovnická 

ulice, (cca. 270 m n. m.), KVK, RS, VS, jež je součástí ostrožny Pražského hradu s nálezy 

KNP, ŘiK?, KnK, RS, VS. 
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4.6.1 Střešovice, Na Andělce (obr. 75-87) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 79-87) 
 

Během záchranného výzkumu ze IX. 1923 odkryl J. Pasternak oválnou kulturní jámu 

s velkým ohništěm (pecí?) a se stopami dalšího menšího ohniště. Objekt obsahoval KE ml. f. 

KVK (Rössenská kultura), ŠI, kostěná šídla, MA, zvířecí kosti a mušle. 

V r. 1924 při záchranném výzkumu ARÚ (A. Stocký?), při kladení vodovodu na rohu 

Sibeliově ulice a Norbertova, byla odkryta jáma o rozměrech 2,4x2,5 m a zachovalé hloubce 

přibližně 1,3 m obsahující vrstvu rozštípaných zvířecích kostí a keramických střepů, jež 

pokrývala 5 přes sebe nepravidelně uložených skrčených (pohozených?) skeletů, pod nimiž 

byla pod tenkou vrstvou spraše asi 26 cm silná vrstva hrubých střepů ml. (IV.) f. KVK a 1 

čepelka z bavorského pruhovaného plattensilexu. 

Dále byla při tomto výzkumu odhalena kulturní vrstva obsahující KE LgK-JoK, jáma 

obsahující LgK KE a 2 objekty s KE Střešovické fáze JoK (LgK/JoK), (ANZ AÚ čj. 

4553/59 J. Pasternak, Justová 1968, 224, Zápotocká 1969, 541-574, Zápotocká 1998, 217). 

 

Potenciál lokality (obr. 75-78) 
 

Protáhlá jazykovitá ostrožna (AaIII?1), přecházející na Z do vyvýšených 

Střešovických skal a Petřin, chráněná na J prudkými a na S více pozvolnými svahy, 

umožňovala dobrou kontrolu blízkého okolí: údolí Dejvického potoka na S, údolí Brusnice na 

J-V včetně ku Strahovu otevřené ostrožny Pražského hradu. Zajímavou okolností je přímý 

výhled na výšinnou lokalitu Bohnice 2, Sídliště na SSV. 

Sprašové podloží a na něm vznikající hnědé nasycené půdy dávaly spolu s četnými 

vodními zdroji, zastoupenými Dejvickým potokem a Brusnicí spolu s menšími prameny velmi 

pravděpodobně existujícími na ostrožně samotné, dobrý základ pro neolitické a časně 

eneolitické zemědělství. 

Ostrožna umožňovala dobrou kontrolu přirozeného cestovního koridoru vedoucího 

severně od lokality ve směru Z-V kolem Hradiště Šárka podél Střešovic přes Dejvice a 

Bubeneč k Vltavě. Podél své J strany kontrolovali cestovní koridor vedoucí od Břevnova 

údolím Brusnice ve směru Z-V mezi výšinnými lokalitami Hradčany 1, Lumbeho zahrada a 

Hradčany 2, Kanovnická ulice pokračovala tzv. Jelením příkopem k Vltavě. 
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Interpretace 
 

Stav archeologického bádání umožňuje interpretovat Střešovice, Na Andělce jako 

výšinnou lokalitu/sídliště  IV. st. KVK, přičemž objekt z výzkumu z roku 1923 lze díky 

přítomnosti ohnišť (pecí?) interpretovat snad jako hliník/dílenskou jámu při zadní (severní?) 

stěně dlouhého domu. Objekt z roku 1924 vznikl s největší pravděpodobností taktéž 

v mladším (IV.) st. KVK, avšak datování pětice skeletů v něm pohřbených do tohoto období 

nepovažuji za zcela jisté, jelikož těla mohla být uložena do již částečně zanesené jámy i 

později (naznačovat by to mohla tenká vrstva spraše překrývající vrstvu s KE KVK pod 

skelety) např. v časném/starém eneolitu, stejně tak však mohly být nebožtíci pohřbeni i 

v době existence sídliště KVK. 

Kulturní vrstva a objekty datované do LgK a LgK/JoK (f. Střešovice) ji umožňují 

definovat jako výšinnou lokalitu těchto kultur. 

Výšinné sídliště Střešovice, Na Andělce mělo v době KVK s velkou pravděpodobností 

úzký vztah k výšinným sídlištím Hradčany1, Lumbeho zahrada a Hradčany 2, Kanovnická 

ulice a jak za KVK tak LgK/JoK umožňovalo dobrou kontrolu přirozených cestovních 

koridorů vedoucími podél Dejvického potoka a Brusnice. 

 

4.6.2 Hradčany 1, Lumbeho zahrada (obr. 88-104) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 90-104) 
 

Při stavebních úpravách Jelení ulice v r. 1911 nalezl J. Axamit blízko špýcharu u zdi 

Lumbeho zahrady velkou kotlovitou jámu s KE LnK a 2 objekty s KE KVK (Axamit 1932, 

39, obr. 24). 

VIII. 1937 I. Borkovský odkryl při záchranném výzkumu v křižovatce ulic Jelení a U 

Brusnice rozsáhlé soujámí (hliník) o rozměrech 15x12 m , tvořené nejméně 4 prohlubněmi se 

stopami 4 ohnišť (pecí). I. Borkovský jej datoval jako neolitický objekt (LnK-KVK) 

překrytý kulturní vrstvou KKK. M. Zápotocký a I. Pavlů považují toto soujámí za objekt 

KKK (228 KE zl.) obsahující intruze ze zaniklých objektů stř. f. (II st.) LnK (63 KE zl.), stř. 

f. (III? st.) KVK (10 KE zl.) a čas./st. E (6 KE zl.), (Borkovský 1969, 21, Zápotocký – Pavlů 

2004, 105-109, obr. 1, 2, 3, 4, 6). 
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Při předstihovém záchranném výzkumu Z. Smetánky, L. Hrdličky a V. Mouchy 

provedeným mezi VII.-X. 1972 na bývalém hřišti v Lumbeho zahradě při Jelení ulici byly 

odkryty sídlištní jámy s menším množstvím KE KVK (Smetánka 1975, 136-137). 

Při výzkumu H. Březinové a J Kubkové z VI.-X. 1996 v prostorách Lumbeho zahrady byly 

odhaleny spodní části 5 objektů LnK, 1 objekt LnK/KVK a 1 objekt časně eneolitický 

(Březinová – Turek 1999, 653-687). 

 

Potenciál lokality (obr. 88-89) 
 

Ostrožna (ostrožný výběžek), dnes již obtížně rekonstruovatelného tvaru, chráněná na 

J hlubokým údolím potoka Brusnice (tzv. Jelení příkop) a na S pozvolnějšími svahy 

k Dejvickému potoku ovládala díky své poloze spolu s výšinnými lokalitami Sřešovice, Na 

Andělce a Hradčany 2, Kanovnická ulice prostor mezi těmito ostrožnami a přirozené cestovní 

koridory vedoucí údolími Dejvického potoka a Brusnice k Vltavě. 

Zbytky dochovaného sprašového podloží a na něm vzniklých hnědých půd 

poskytovaly spolu se snadno dostupnými zdroji vody (Brusnice, Dejvický potok) poměrně 

dobré podmínky pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. 

 

Interpretace 
 

Hradčany 1, Lumbeho zahrada představuje výšinnou lokalitu LnK, KVK a časného 

eneolitu se zatím blíže neurčitelným vztahem k výšinným lokalitám Střešovice, Na Andělce a 

Hradčany 2, Kanovnická ulice čp, 76 (lze například uvažovat podobně jako na Šárce o 

existenci přemostění údolí Brusnice tzv. Jeleního příkopu lanovým mostem) a potenciálem 

pro kontrolu přirozených cestovních koridorů vedoucích podél Dejvického potoka a Brusnice. 

 

4.6.3 Hradčany 2, Kanovnická ulice (obr. 105-106) 
 

Stav archeologického poznání 
  

Ve výkopech pro elektrické kabely před Z a S frontou paláce, který byl na pěti místech 

prohlouben až na podloží a dvěma sondami rozšířen, bylo zjištěno nad sprašovým podložím 

souvrství kultury s vypíchanou keramikou, do které naleží i ojediněle zjištěné kůlové jamky 

(Frolík 1985, 139). 
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Potenciál lokality (obr. 105-106) 
 

Lokalita se nalézá v SZ cípu vyústění ostrožny Pražského hradu v těsné blízkosti 

kostela sv. Jana Nepomuckého. Široce k Z otevřená ostrožna (typ Ab?I1?) je chráněná jak na 

S, tak na J  prudkými svahy. Na V ji zakončuje ke Klárovu prudce spadající opyš. Ostrožna se 

skvělým dalekým výhledem J až SV směrem umožňovala vizuální kontrolu jižní části velkého 

meandru Vltavy a přístupů k ní od východu. 

Vzhledem k obdobnému geologickému podkladu lokalit Střešovice a Hradčany 1 lze 

předpokládat i zde sprašové podloží s hnědými kyselými půdami na něm vzniklými. Snadno 

dostupné vodní zdroje představované potokem Brusnice, vodním pramenem na pahorku Žiži 

(pod dn. Svatovítskou katedrálou) a vodními zdroji v místech dn. Dlabačova, Strahova a 

Petřína, tvořili dostatečný fundament pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. 

Poloha ostrožny umožňovala snadnou kontrolu přirozených cestovních koridorů 

vedoucích od Z údolím Brusnice a přes ostrožnu samotnou po opyši k Vltavě v místech 

dnešního Klárova k brodům nalézajícím se před J koncem velkého meandru Vltavy mezi 

Klárovem a Malou Stranou. 

 

Interpretace 
 

Hradčany 2, Kanovnická ulice čp. 76 lze interpretovat jako výšinnou lokalitu KVK se 

zatím blíže neurčitelným vztahem k výšinným lokalitám Střešovice, Na Andělce a Hradčany 

1, Lumbeho zahrada a přirozenou predispozicí pro kontrolu vodní cesty po Vltavě, brodů přes 

ní v místech dn. Malé Strany a Klárova a přirozených cestovních koridorů vedoucích přes 

ostrožnu a údolím Brusnice. 

 

Celková interpretace 
 

Výšinné polohy soustředěné kolem toku Brusnice umožňovaly jak vynikající kontrolu 

tohoto přirozeného cestovního koridoru,  tak J části velkého vltavského meandru. Obdobně 

jako v případě Šáreckého hradiště je dosti pravděpodobné, leč archeologicky nedoložitelné 

překlenutí Jeleního příkopu visutým mostem nebo jinou konstrukcí. Celková interpretace 

Střešovic, Hradčan 1 a 2 je velmi ztížena vysokou zastavěností všech těchto lokalit a 

obrovským rozsahem postdepozičních zásahů probíhajících od pravěku do současnosti. 
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4.7 VII. oblast mezi Motolským, Dalejský potokem a Vltavou 
 

Tato oblast geomorfologicky spadající do Třebotovské plošiny představuje 

morfologicky poměrně členité území ohraničené na S údolím Motolského potoka, na V tokem 

Vltavy a na J hlubokým zářezem údolí Dalejského potoka. Na Z přechází do okolní rovinaté 

krajiny skrz poměrně úzkou šíji mezi dn. Třebonicemi a Zlíčínem. Výšinné polohy 

s pravěkým osídlením zde reprezentují Butovice, Hradiště, 314 m n. m., LnK, KVK, st. E, 

KKK?, ŘiK, KZP, ŠtK, Hal, RS a Hlubočepy, Klobouček, cca. 200 m n. m., ŘiK, KKA, 

nalézající se na J okraji sledovaného území nad levým respektive pravým břehem Dalejského 

potoka. 

 

4.7.1 Butovice, Hradiště (obr. 107-108) 
 

Stav archeologického poznání 
 

Neolitické nálezy na ploše lokality pocházejí z povrchových sběrů provedených před 

rokem 1964, kdy byly nalezeny ojedinělé zlomky keramiky LnK (inv. Č. 4329, 4330 MMP) a 

KVK (inv. Č. 4328 MMP), (Mašek 1970, 274). 

 

Potenciál lokality (obr. 107-108) 
 

Mohutná ostrožna chráněná strmými svahy od S, Z a J dokonale kontrolující krajinu 

kolem soutoku Dalejského a Prokopského potoka. 

Sprašové podloží a na něm vznikající hnědé nasycené půdy ,nalézající se jak na ploše 

hradiště, tak až SV od něj, poskytovaly spolu s pramenem Stydlá voda, nacházejícím se 

poblíž JV vyústění ostrožny, velmi dobré podmínky pro neolitické až časně eneolitické 

zemědělství. 

Poloha ostrožny umožňovala kontrolu přirozených cestovních koridorů vedoucích  

k Vltavě od SZ až JZ jak údolími Prokopského či Dalejského potoka, tak podél nich, ať už od 

Řeporyjí či Stodůlek do míst dnešního Smíchova a Hlubočep. Po překročení řeky mohla 

pokračovat tato trasa na V k Vyšehradu či Bráníku. 

 

 



43 
 

Interpretace 
 

Butovice Hradiště přestavují výšinné naleziště se stopami neolitických aktivit 

datovatelných do období LnK a KVK s potencionálem kontrolovat přístupové cesty k Vltavě 

vedoucí od SZ až JZ na V. 

 

4.8 VIII. oblast mezi Berounkou, Vltavou a Všenorským potokem 
 

Oblast geomorfologicky představující součást Kopaninské vrchoviny je na Z a V 

 ohraničena údolími Berounky a Vltavy včetně jejich soutoku v prostoru mezi dn. Radotínem, 

Lahvicemi a Zbraslaví. Na JZ a JV ji vymezují hluboká údolí Všenorského  a Bojovského 

potoka, bez výrazných terénních překážek je otevřena pouze na J v prostoru mezi dn. Řitkou a 

Líšnicí. Takto vymezený prostor vyplňují od JZ k SV jdoucí S výběžky Brd s nejvyššími 

vrcholy Kámen 414 m n. m. a Cukrák dříve Kopanina 411 m n. m. a říční niva na pravém 

břehu Berounky, rozkládající se mezi jejím soutokem s Vltavou a dn. osadou Kazín. 

Výšinné polohy s pravěkým osídlením zde zatím reprezentují Jíloviště, Humenská 246 

m n. m., LnK, KVK, LgK, ČE, JoK?, postJoK, MiK, ŘiK?, KŠK?, star.DB?, stř.DB?, 

ml./pozd.DB, pozd.Hal, RS a Jíloviště, Kazín, cca 240 m n. m., KNP?, ŘiK, KKA, ÚnK, 

ml/pozd DB, Hal, Lat?, Řím?, VS nalézající se nad pravým břehem Berounky na SV 

výběžcích Brdských hřebenů. 

 

4.8.1 Jíloviště, Humenská (obr. 109-137) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 128-137) 
 

Vzrostlý les, pokrývající ostrožnu, a nedostatek času, umožnil J. Axamitovi provést v 

létě 1916  na lokalitě pouze omezený výzkum sestávající se z řezu raně středověkým až 

pravěkým valem uzavírajícím J část hradiště a vykopání několika zjišťovacích sond, diky 

nimž bylo prokázáno využíváni lokality v období LnK, KVK, LgK a časném eneolitu 

(JoK?, postJoK? a MiK), (Axamit 1917, 153-163, 1925, 1930, 190, Vávra 1990, 183-189, 

Bolina – Klínek 2007, 103-115). 

Mezi léty 2003-2008 byly  pravidelně prováděny povrchové sběry J. Dufka, J. 

Horčičky a F. Nováka, cílené především na okolí několika poměrně rozsáhlých 
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detektorářských jam zjištěných v centrální části hradiště, při nichž byly učiněny nálezy KE zl. 

a ŠI datovatelných do období LnK, KVK a ČE (LgK?/JoK?/postJoK?). 

 

Potenciál lokality (obr. 109-127) 
 

Malá (cca. 1,2 ha) ostrožna přibližně trojúhelníkovitého tvaru, chráněná velmi 

příkrými svahy od Z, S a V a volně přístupná pouze úzkou šíjí od J, umožňovala daleký 

výhled JZ – Z – SZ směrem. 

Je těžko řešitelnou otázkou, jestli na sprašovém podloží vzniklé hnědé půdy, které se 

vyskytují  na ploše ostrožny a na J prudce stoupajícím hřebenu Humenské, mohly poskytnout 

spolu s Humenským potokem, tekoucím hlubokou roklí podél V svahu lokality, dostatečné 

primární zemědělské zázemí pro neolitické a časně eneolitické zemědělství (v N a ČE 

podstatně mocnější vrstvy spraše mohly umožnit např. terasovité úpravy svahů zvyšující 

zemědělský potenciál lokality). Plně dostatečný zemědělský potenciál však měly úrodné 

plochy jak Z od ostrožny na protějším břehu Berounky (dn. Černošce-Mokropsy) a nad říční 

nivou na pravém břehu Berounky S od lokality mezi dn Lipenci a Kazínem, tak J od hřebenu 

Humenské v okolí dn. Jíloviště. 

Poloha Humenské umožňovala dokonalou kontrolu minimálně tří zbíhajících se 

přirozených cestovních koridorů. I. představovala vodní cesta vedoucí po Berounce. II. vedl 

od J (JZ) podél brdských Hřebenů přes Jíloviště k hradišti na Humenské. III. vedl od V z 

Ohrobce (Jarovského údolí) přes Vltavu a Strnady kolem Cukráku/Kopaniny také k hradišti. 

Přirozený cestovní koridor mohl poté pokračovat po překročení Berounky dále na Z/SZ podél 

pravého břehu Švarcavy na Vonoklasy. Význam mohla mít i možnost kontroly 

potencionálního cestovního koridoru vedoucího od Humenské kolem Kazína a poté dále 

podél Lipanského potoka dále na S k soutoku Berounky a Vltavy u Zbraslavi. 

 

Interpretace 
 

Hradiště Humenská představovalo rozlohou sice poměrně malé, leč přírodou skvěle 

chráněné a strategicky umístěné výšinné naleziště, se stopami aktivit LnK (III – IV? st.), 

KVK (IV? st.), LgK a časného eneolitu (LgK, JoK?/postJoK?/MiK). Poloha disponovala 

velmi specifickým zemědělským zázemím a výrazným potencionálem pro kontrolu 

přirozených pozemních i vodních cestovních koridorů. 
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Pravý břeh Vltavy 
 

4.9 IX. oblast mezi Drahanským potokem, Vltavou a Rokytkou 
 

Jde o poměrně rozsáhlé, geomorfologicky složité území tvořené Zdibskou plošinou, 

okraji Pražské kotliny a Čakovická tabule, vymezené na S od V k Z tekoucím Drahanským 

potokem, Vltavou na Z až JJZ, kde se do jejího velkého meandru vlévá na J Rokytka, tvořící 

její JJV hranici. Na JV ji vymezují hřebeny a hřbety  vyvýšeniny Okrouhlík a vrchu Ládví 

(358 m n. m.), do okolní krajiny je tato oblast otevřená na V mezi obcí Dolní Chabry a již 

zmiňovaným vrchem Ládví. 

Výšinné polohy s prokázaným pravěkým osídlením zde reprezentují Bohnice 1, 

Zámka, 245 m n. m., N, LnK?, LgK, KNP, bol.st.KKK?, klas.KKK?, ŘiK, KKA, KŠK, 

KZP, ÚnK, VěK /SMK, KnK, ŠtK, Hal, pozd.Hal, RS, Bohnice 2, Severní-město-Bohnice, 

275 m n. m., N, LnK, KVK, LgK/JoK?, ŘiK, KŠK, ÚnK, ÚnK/VěK, KnK, pozd.Hal, SN, 

RS, Bohnice/Trója, Nad Podhořím, 272 m n. m., KKK, ŘiK, VěK, ByK, pozdHal/časLat 

nalézajících se v SZ cípu oblasti, Kobylisy, Náměstí, cca. 280 m n. m., E, JoK, postJoK, 

KNP, bol.st.KKK, KKK, ŘiK, KŠK, KZP, ÚnK, ByK, Libeň 2, Na Okrouhlíku, cca. 260 m 

n. m., LgK/JoK?, ? a Libeň 1, Libušák, cca.220 m n. m., KVK, postJoK (Schus), MiK?, 

KNP, bol.st.KKK, ŘiK, KŠK, KZP?, protoÚnK, SMK, KnK, Hal, Řím, RS nalézající se 

v JV cípu oblasti. 

 

4.9.1 Bohnice 1, Zámka (obr. 138-145) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 141-145) 
 

Při výzkumu J. Hellicha, provedeném v r. 1917-18, byl v sekci F odkryt obj. 45 

obsahující kostrový pohřeb uložený snad v sekundární poloze. Při výzkumu byla dále 

nalezena jako intruze v jiných objektech BI a KE datovatelná do N (LnK?) a LgK (Hájek – 

Moucha 1983, 19-115, 1986, 5-70, 1998, 51-61, Vávra 1990, 183-189). 
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Potenciál lokality (obr. 138-140) 
 

Trojúhelníkovitá, od J, Z a S prakticky neschůdnými svahy chráněná ostrožna 

přístupná pouze po úzké šíji od V, umožňovala dokonalou kontrolu údolí Vltavy. 

Sprašové podloží a na něm vzniklé hnědé (nasycené) půdy, jež pokrývají jak plochu 

ostrožny samotné, tak její primární zázemí nalézající se V směrem, dávaly dobré předpoklady 

pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. Problém snadné dostupnosti vodního zdroje 

mohly řešit snad v pravěku existující prameny nalézající se JJV a SV od vyústění ostrožny do 

okolního terénu. 

Poloha ostrožny tak umožňovala kontrolovat pohyb po Vltavě v S-V směru a 

přirozených cestovních koridorů vedoucích od V podél ostrožny údolími Drahanského a 

Čimického potoka a po překročení Vltavy pokračujících Z respektive JZ směrem podél 

Únětického potoka. 

 

Interpretace 
 

Bohnice 1, Zámky tak lze považovat za výšinné naleziště se stopami aktivit 

datovatelných do neolitu (LnK?) a výšinnou lokalitu LgK s ne zcela jistě do tohoto období 

datovatelným kostrovým pohřbem, slušným zemědělským zázemím a velkým potenciálem 

pro kontrolu části Vltavského údolí a přístupových cest k němu vedoucích ve VZ směru. 

 

4.9.2 Bohnice 2, Sídliště, Severní-město-Bohnice (obr. 146-149) 
 

Stav archeologického poznání 
 

Při záchranných výzkumech prováděných mezi léty 1966-74 objevili M. Slabina a M. 

Fridrichová velké množství objektů LnK, KVK a LgK/JoK? včetně dvou silně skrývkou 

poškozených kostrových hrobů LgK/JoK? (Fridrichová 1972a 145-47,1972b 211-14, 1986 

71-75, ARÚ č. j. 548/85 (Fridrichová 1985)). 

  

Potenciál lokality (obr. 146-149) 
 

Rozsáhlá jazykovitá ostrožna (rozloha cca. 20 ha), k V široce otevřená, chráněná na 

S a J-JZ prudkými svahy a spadající k Vltavě protáhlým opyšem, umožňovala vizuální 
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kontrolu severního úseku velkého vltavského meandru včetně ústí Šáreckého potoka a velké 

části dn. Bubenče a Dejvic na levém břehu řeky. 

Sprašové podloží s nasycenými hnědými půdami a snadno dostupné vodní zdroje 

představované Bohnickým (pramen SVV od lokality) a bezejmenným potokem pramenícím 

v J cípu vyústění ostrožny a do okolního terénu a ostrožnou Nad Podhořím, skýtaly rozsáhlé 

zázemí pro neolitické a časně eneolitické zemědělství. 

Ostrožna sama umožňovala mimo kontroly S úseku velkého vltavského meandru 

ovládat přirozené cestovní koridory směřující k řece od V údolím Bohnického potoka či 

přímo přes ostrožnu po protáhlém opyši a pokračující po překonání Vltavy přes Sedlec a 

Podbabské skály případně údolími Lysolajského a Šáreckého potoka dále na Z až JZ. 

 

Interpretace 
 

Bohnice 2, Severní-město-Bohnice představují výšinou lokalitu se stopami osídlení 

LnK, KVK a LgK/JoK? s rozsáhlým zemědělským zázemím a potenciálem pro kontrolu 

přirozených cestovních koridorů vedoucích jak po Vltavě SJ směrem, tak od V k Z přes ni. 

 

4.9.3 Kobylisy, Náměstí, Starý dvůr (obr. 150-160) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 154-160) 
 

První publikované časně eneolitické nálezy z této lokality pocházejí z roku 1913, kdy 

v Ženíškově pískovně nalezl JoK KE polic. insp. Černý. Ve stejném roce provedl záchranný 

výzkum J. Axamit, jenž zde získal JoK (Jord I/II) nálezy v objektu (š. 3,5 m, dochovaná h. 

0,6 m) zjištěném před novou Ženíškovou stodolou, u kterého byl dále zjištěn kostrový hrob? 

JoK a v dalších dvou objektech byla nalezena KE JoK a postJoK (Jord I/II-Jord III). Další 

časně eneolitické obj. byly rozkopány naproti stodole p. Ženíška během prokopávání cesty 

z Bohnic do Kobylis. 

Při záchranném výzkumu B. Soudského probíhajícím mezi r. 1952-53 byl zjištěn 

hrotitý eneolitický příkop, nalézající se v nejisté superpozici s JoK (Jord I/II) objektem 6. B. 

Soudský proto považoval tento příkop za mladší (případně starší) než JoK a vzhledem 

k prostorovým a stratigrafickým okolnostem za mladší než Únětický. Proto jej bez přímých 

indicií datoval do KKK (základem pro tuto interpretaci je obj. 7 vzdálený asi 20 m od 

vnějšího okraje zmiňovaného příkopu) a z tohoto důvodu nelze považovat toto kulturní 
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zařazení za jisté a lze uvažovat také o jeho vzniku již v časném eneolitu, pravděpodobně 

v období JoK nebo postJoK (Axamit 1921, 225, 1932a, 2-6, 1932b, 38-40, Soudský 1954, 

142-147, 170-171). 

 

Potenciál lokality (obr. 150-153) 
 

Jazykovitá, asi 3 ha veliká k Z-SZ otevřená ostrožna (pseudoostrožna), chráněná na S-

SV strmými svahy s volným výhledem na J-JV do prostoru velkého vltavského meandru. 

Sprašové podloží a na něm vznikající hnědozem, pokrývající jak plochu ostrožny 

samotné, tak její S i J okolí, skýtaly spolu s dnes již zaniklým bezejmenným (Kobyliským) 

potokem velmi dobré zázemí pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. 

Poloha ostrožny umožňovala kontrolu přirozených cestovních koridorů vedoucích od 

SZ, S či SV přes Kobylisy na JV kolem Okrouhlíku k ústí Rokytky v Libni respektive na JZ 

kolem Jabloňky do Troje. 

 

Interpretace 
 

Kobylisy, Náměstí tak lze definovat jako výšinnou lokalitu JoK a výšinnou 

lokalitu/hradiště? postJoK s poměrně širokým zemědělským zázemím a polohou umožňující 

kontrolu přirozených cestovních koridorů vedoucích k Vltavě. 

  

4.9.4 Libeň 2, Na Okrouhlíku (obr. 161-170) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 165-170) 
 

Při záchranném výzkumu provedeném N. Maškem v VIII. 1957, byla v prostoru 

zahrady bývalého Valentina v poloze Na Okrouhlíku vykopána sonda 3x4 m, jež zachytila 

v hloubce 1,2 m od dnešního povrchu dvě ohniště (pece?) a velké množství zvířecích kostí, 

drtidlo, měděný kroužek a keramiku datovanou do období JoK (resp. LgK/JoK, sk. 

Střešovice?), ARÚ č. j. 1700/57 (Mašek 1957)). 
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Potenciál lokality (obr. 161-164) 
 

Protáhlá  k S otevřená jazykovitá ostrožna o rozloze cca. 1,5 ha od V, J a Z chráněná 

prudkými svahy a disponující volným výhledem na JJV, kde ústí Rokytka do velkého 

meandru Vltavy. 

Existence sprašového podloží na této lokalitě je sice pravděpodobná, leč z dostupných 

zdrojů neprokazatelná (Kovanda 2001). Celý prostor ostrožny a jejího nejbližšího okolí byl 

totiž velmi změněn při stavbě mimoúrovňové křižovatky a jiných moderních staveb. Hnědé 

nasycené půdy a kdysi existující soutok dvou bezejmenných potoků tekoucích podél Z a 

V úbočí ostrožny však umožňují existenci vhodného zemědělského zázemí předpokládat. 

Velký potenciál měla ostrožna pro kontrolu křižovatky přirozených cestovních 

koridorů vedoucích jak od SZ z prostoru Kobyliského náměstí, tak od S či SV (prostor dn. 

Ďáblic respektive Kbel) a poté pokračujících do prostoru oblouku velkého meandru Vltavy 

mezi dn. Bílou skálou a ústím Rokytky do Vltavy 

 

Interpretace 
 

Libeň 2, Na Okrouhlíku představuje výšinné sídliště (pozůstatky ohnišť/pecí) osídlené 

LgK/JoK s nejistým zemědělským zázemím a potencionálem pro kontrolu křižovatky od SZ 

respektive od SV vedoucích přirozených cestovních koridorů pokračujících dále k oblouku 

velkého vltavského meandru v prostoru mezi Bílou skálou a ústím Rokytky do Vltavy. 

 

4.9.5 Libeň 1, Libušák (obr. 171-175) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 175) 
 

Nejistě lokalizované nálezy KVK pocházející z výzkumů z počátku 20. st. a ze 

záchranného výzkumu provedeného N. Maškem v roce 1967. Okolo r. 1907 zde zachránil 

ženský kostrový hrob datovaný do postJoK E. Štorch (Štorch 1914, 81-88, Mašek 1971, 84). 
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Potenciál lokality (obr. 171-174) 
 

Oválná, cca 5 ha veliká, k S otevřená ostrožna, chráněná prudkými svahy od Z, J a 

V s výhledem na J do míst ústí Rokytky do oblouku velkého vltavského meandru. 

Vzhledem k odtěžení podstatné časti temena Libušáku v 80. letech 19. st. a pozdější 

zástavbě celého prostoru je přítomnost spraší na starších fluviálních písčitých štěrcích 

risského glaciálu tzv. hlavní terasy pravděpodobná, leč těžko ověřitelná. Neolitické až časně 

eneolitické zemědělství mohla umožňovat Rokytka (společně s možná již v pravěku na 

Libušáku existujícího bezejmenného a dnes již zaniklého vodního pramene) a hnědé nasycené 

půdy vyskytující se v okolí. 

Poloha Libušáku umožňovala kontrolu přirozených cestovních koridorů vedoucích od 

Libně 2, Na Okrouhlíku od SZ a podél Rokytky od S či SV k ústí Rokytky do oblouku 

velkého meandru Vltavy. 

 

Interpretace 
 

Libeň 1, Libušák lze interpretovat jako výšinné naleziště KVK (jak však již bylo 

zmíněno, především starší nálezy mohou pocházet z jiných částí Libně) a jako výšinou 

lokalitu postJoK s hrobem této kultury s dnes již těžko rekonstruovatelným zemědělským 

zázemím a s potenciálem kontrolovat ústí Rokytky do Vltavy a přirozené cestovní koridory 

k němu vedoucí. 

 

Celková interpretace 
 

Tento pás výšinných poloh umožňoval dokonalou kontrolu celého velkého vltavského 

meandru a všech přístupů k němu Drahanským potokem na S počínaje a Rokytkou na J 

konče. Polohy Bohnice 1, 2 a Kobylisy disponovaly mimo toho také velmi dobrým 

zemědělským zázemím, které je však u poloh Libeň 1 a 2 velmi těžko rekonstruovatelné. 

Minimálně část polohy Kobylisy, Náměstí byla někdy mezi JoK a počátkem starší doby 

bronzové obehnána hrotitým příkopem (přičemž na základě statigrafie je sice nejistá, ale 

přece jen pravděpodobná datace tohoto díla do časného eneolitu). 
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4.10 X. oblast mezi Vinořským potokem, Labem, Výmolou a Rokytkou 
 

Toto území geomorfologicky spadající pod Čakovickou tabuli se nalézá na rozhraní 

Vltavského a Labského rozvodí, vymezeno je na Z a V Vinořským potokem a Výmolou, na 

S Labem a na J od V/JV k Z (do Vltavy) tekoucí Rokytkou.  

Výšinné polohy s prokázaným pravěkým osídlením zde představují Vinoř 3, Na 

hradišti Hal, RS, Vinoř 2, Kamenný stůl St.Pal, LgK, JoK, PostJoK, MiK?, KNP 

(baalb.f.), stř. En. – ŘiK?, KKA?, přel.En/St.DB, ÚnK, SMK, KnK, ŠtK, Pozd.Hal, Lat, 

Vinoř 1, V Obůrkách KVK, ČE – LgK?, JoK?, E, KNP, KKK, pozd.ÚnK, VěK, 

VěK/SMK, Hal, Řím, Jenštejn 2, Domov důchodců JoK, KNP, KKK, KZP, VěK, ml.DB, 

pozd.Hal (HD1- LTA), Jenštejn 1, Na Vartu KVK, LgK, Hal + ? a Dřevčice-Popovice, Nad 

lomem LgK, KNP?, KKK, Hal nalézající se  od J k S na pravém břehu Vinořského potoka. 

Lázně Toušeň, Hradišťko ŘiK, pozdHal, RS (J břeh Labe Z od Čelákovic) a Dolní 

Počernice, Na Vinici LnK?, ČE (JoK?), (MiK?), ml.Pal, KNP, KNP/KKK?, ŘiK, KŠK, 

KZP/protoÚnK, KnK, ŠtK, ByK, Lat, Stř – časNov, na S břehu Rokytky. 

 

4.10.1 Vinoř 2, Kamenný stůl (obr. 176-183) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 179-183) 
 

Publikované nálezy zatím pocházejí z dlouhodobých a systematických povrchových 

sběrů prováděných mezi léty 1989 až 1998 V. Daněčkem a D. Rakušanem, při nichž byly 

určeny koncentrace KE a BI LgK (MMK IIa) v JZ a JoK a postJoK v JV části ostrožny 

(Turek – Daněček – Kostka 1998, 7-31). 

 

Potenciál lokality (obr. 176-178) 
 

Oválná, cca. 7 ha velká, k JV široce otevřená ostrožna chráněná strmými svahy na J a 

Z, méně příkrými od S, s volným výhledem na soutok Vinořského a bezejmenného 

(Satalického) potoka. 

Sprašové podloží se vznikajícími černozeměmi dávalo spolu se snadno dostupnými 

vodními zdroji, představovanými bezejmenným (Satalickým) potokem tekoucím od V podél J 

úbočí ostrožny (obdobný potok mohl též téct podél S hrany ostrožny) a Vinořským potokem, 

skvělý základ pro neolitické a  časně eneolitické zemědělství. 
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Lokalita leží v J části přirozeného cestovního koridoru vedoucího podél Vinořského 

potoka od jižního břehu Labe (dn. Brandýs nad Labem) na SSV a směřujícího na JJZ do 

prostoru velkého meandru Vltavy v místech dnešní Libně (stejnou trasou vede dodnes 

existující stará silnice č. 610 viz. I. A II VM). Poloha Kamenného stolu též umožňovala 

kontrolovat přístupy k Vinařskému potoku vedoucí VZ směrem. 

 

Interpretace 
 

Vinoř 2, Kamenný stůl představuje výšinné naleziště LgK (MMK IIa), JoK a 

postJoK + MiK? obdařené zemědělským zázemím a nalézajícím se v J části přirozeného 

cestovního koridoru vedoucího od Labe na SSV podél Vinořského potoka k velkému meandru 

Vltavy v místech dnešní Libně. 

 

4.10.2 Vinoř 1, V Obůrkách (obr. 184-193) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 187-193) 
 

V IX. 1955 byl na lokalitě proveden záchranný výzkum O. Kytlicové, jenž zjistil na 

S lomem a pískovnou ničeném okraji ostrožny dva objekty: obj. I protáhlé,  z bezpečnostních 

důvodů pouze částečně prokopané soujámí o délce 12 m a největší zjištěné hloubce 2,4 m a 

nepravidelně oválný obj. II o rozměrech 1,8x15 m a hloubce 55 cm. Z obou těchto objektů 

bylo získáno značné množství zdobené i nezdobené KE mladé KVK (IVb/V st.) se silnými 

lengyelskými vlivy, ŠI, BI, provrtaných střepů, někdy zbroušených do kruhu (přesleny?), 

KOI, kostěných i kamenných ozdob, říčních mušlí a zvířecích kostí. 

Při záchranném výzkumu M. Zápotocké bylo v SV části ostrožny odkryto několik 

objektů a část půdorysu dlouhého domu (orientace SSV-JJZ), datovaných do ml. KVK (obr. 

190). Při sběrech byla též nalezena KE LgK. 

Při povrchových sběrech prováděných v 60tých letech na J okraji ostrožny byla 

získána KE LgK, JoK a KNP (Kytlicová 1957, 310-317, Zápotocká – Steklá 1963, 315-335). 

 

Potenciál lokality (obr. 184-186) 
 

Protáhlá, jazykovitá, cca 3 ha (původně zhruba 5/6 ha) velká k V otevřená ostrožna 

chráněná prudkými svahy od S, Z a J s volným výhledem na Vinařský potok. 
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Sprašové podloží a na něm vznikající černozemě pokrývající jak plochu ostrožny 

samotné, tak její okolí, skýtaly spolu s bezejmenným potokem tekoucím podél S hrany 

ostrožny ideální podmínky pro neolitické až časně neolitické zemědělství. 

Ostrožna V Obůrkách svou polohou přirozeně kontrolovala přirozený cestovní koridor 

vedoucí podél Vinořského potoka od Labe na SSV k velkému meandru Vltavy na JJZ a též 

přístupů k němu vedoucích VZ směrem. 

 

Interpretace 
 

Vinoř 1, V Obůrkách je výšinným sídlištěm pozdní KVK (f. IVb/V) a výšinným 

nalezištěm LgK a JoK disponujícím vhodným zemědělským zázemím a ležícím na 

přirozeném cestovním koridoru vedoucím podél Vinořského potoka od Labe na SSV k Vltavě 

na JJZ. 

 

4.10.3 Jenštejn 2, Domov důchodců (obr. 194-214) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 198-214) 
 

Při záchranném výzkumu, probíhajícím mezi VI-IX 1984 pod vedením D. Dreslerové, 

bylo na ploše 0,09 ha zjištěno 20 pozdně JoK (skupina Jenštejn) objektů, které lze rozdělit 

minimálně do 3 funkčních kategorií. I. Zásobní jáma 14 objektů: jež lze typologicky rozdělit 

do dvou typů za A) na jámy s rovným dnem a kolmými stěnami obj. 20, 69S, 79, 80, 84, 93, 

95, 96, 105 a za B) na jámy se šikmými, nade dnem rozšířenými stěnami obj. 59, 69J, 82, 91, 

99, 107 (z kategorie zásobní jáma by mohl vypadnout obj. 84 který mohl být primárně 

vyhlouben za účelem pohřbu psa, jenž byl v tomto obj. nalezen, šlo by tedy o zvířecí hrob), II. 

hrotitý příkop (spitzgraben) 5 obj. (jeden na V okraji plochy obj. 61 a čtyři tvořící nejspíše 

dohromady jeden příkop na Z okraji zkoumané plochy obj.  67, 97, 108 a 111) a za III. hliník 

1 objekt (obj. 94), (obr. 201-203). 

Z chronologicko prostorových vztahů mezi zásobními jámami 99, 91, 105, 107 a 69 na 

straně jedné a nedokončeným hrotitým příkopem tvořeným obj. 97, 111, 108 a nejspíše 67 

(obr. 198-200) je možné předpokládat mladší stáří tohoto příkopu a jeho budování v době po 

skončení funkce (?) těchto objektů jako zásobních jam. Vztah hrotitého příkopu nalézajícího 

se na V okraji zkoumané plochy (obj. 61) k ostatním časně eneolitickým objektům je nejasný. 

S nedochovanou obytnou zástavbou zřejmě úzce souvisely dvojice zásobních jam 
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reprezentované obj. 79+80, snad 105+107 a dvojitým objektem 69. Výplň prozkoumaných 

objektů poskytla chronologicky celistvou kolekci pozdně JoK KE označené podle tohoto 

eponymniho naleziště jako skupina Jenštejn, ŠI, BI, KOI, přívěsky a zvířecí kosti 

pocházející jak z domestikovaného dobytka, tak z divoké zvěře (Zápotocký – Dreslerová 

1996, 5-58). 

 

Potenciál lokality (obr. 194-197) 
 

Prozkoumaná plocha se nalézá na S výběžku rozsáhlé (cca 20ha) lichoběžníkovité, 

ploché, k JV otevřené ostrožny chráněné srázy od S, Z a J, s výhledem k Z na soutok 

Vinořského, Radonického a bezejmenného (Jenštejnského) potoka. 

Sprašové podloží se vznikajícími černozeměmi skýtalo spolu s bohatými vodními 

zdroji perfektní podmínky pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. 

Lokalita Jenštejn 2, Domov důchodců svou polohou kontrolovala přirozený cestovní 

koridor vedoucí podél Vinořského potoka od Labe na SSV k velkému meandru Vltavy na JJZ 

a též přístupy k němu vedoucí od V a Z. 

 

Interpretace 
 

Jenštejn 2, Domov důchodců lze interpretovat jako výšinnou lokalitu (hradiště?) JoK 

se zásobními jámami zcela jistě funkčně souvisejícími s nedochovanými nadzemními domy, 

na které byl kopán pravděpodobně nikdy nedokončený hrotitý příkop typu spitzgraben, jenž 

měl být součástí fortifikace chránící (vymezující) severní cíp ostrožny (velmi zajímavým 

nálezem je též pohřeb psa s ozdobami). Poloha ostrožny disponující skvělými podmínkami 

pro neolitické až časně eneolitické zemědělství umožňovala kontrolu přirozeného cestovního 

koridoru vedoucího podél Vinořského potoka od Labe k Vltavě. 

 

4.10.4 Jenštejn 1, Na Vartu (obr. 194-197, 215-217) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 215-217) 
 

Ve 20-30 letech na ostrožně poškozované lomem objevil Ing. Čermák jámy a hrob 

s KE LgK (většina nálezů dnes ztracena). L. Hájek zde při záchranném výzkumu v VII 1932 
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odkryl značně narušenou elipsoidní jámu (d. 230, š. 56 cm) s jamkami na obou koncích 

obsahující KE a ŠI LgK (MMK IIa/b). 

Na ostrožně byla též nalezena KE KVK, žádné bližší informace se mi však nepodařilo 

zjistit (Zápotocký – Dreslerová 1996, 53-54, Abb. 24,26, Zápotocká 1998, 230, Taf. 125:1, 

Zápotocký 2000, 174). 

 

Potenciál lokality (obr. 194-197) 
 

Obdélná široce k V otevřená ostrožna o rozloze cca 6 ha, chráněná strmými svahy od 

S, Z a J, disponující volným výhledem na údolí Vinořského potoka. 

Sprašové podloží se vznikajícími černozeměmi skýtalo spolu s bohatými vodními 

zdroji perfektní podmínky pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. 

Poloha Na Vartu svou polohou kontrolovala přirozený cestovní koridor vedoucí podél 

Vinořského potoka od Labe na SSV k velkému meandru Vltavy na JJZ a též přístupy k němu 

vedoucí od V a Z. 

 

Interpretace 
 

Jenštejn 1, Na Vartu představuje výšinné naleziště KVK a výšinnou lokalitu 

s kostrovým pohřbem LgK (MMK IIa/b, IIb) mající rozsáhlé zemědělské zázemí a 

kontrolující přirozený cestovní koridor vedoucí podél Vinořského potoka od Labe k Vltavě 

(tento sídelní areál mohl být ve své funkci vystřídán lokalitou Jenštejn 2, Domov důchodců). 

 

4.10.5 Dřevčice- Popovice, Nad Lomem (obr. 218-220) 
 

Stav archeologického poznání 
 

Při záchranném výzkumu provedeném v XI. 1986 prokoumal M. Kuna naoraný objekt 

o rozměrech 2x2 m obsahující bohatou kolekci KE, ŠI, BI, KOI a ZKO LgK (Kuna 1987, 

187-190, 1991, 84-85). 
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Potenciál lokality (obr. 218-220) 
 

Jazykovitá, cca. 3,6 ha veliká, široce k SV otevřená ostrožna, chráněná strmými svahy 

od J,Z a S, disponující volným výhledem do prostoru zákruty údolí Vinořského potoka. 

Černozemě na sprašovém (?) podkladu a vodní zdroje zastoupené Vinořským potokem 

a jeho pravděpodobně v pravěku existující přítok pramenící v JJV cípu ostrožny skýtaly velmi 

vhodné podmínky pro neolitické až časně eneolitické zemědělství. 

Lokalita se rozkládá v S části přirozeného cestovního koridoru vedoucího podél toku 

Vinořského potoka od J břehu Labe (dn. Brandýs nad Labem) na SSV a směřujícího na JJZ 

do prostoru velkého meandru Vltavy v dnešní Libni a umožňovala též kontrolu tras vedoucích 

přes Vinořský potok od V k Z. 

 

Interpretace 
 

Dřevčice – Popovice jsou výšinnou lokalitou LgK disponující zemědělským zázemím 

a kontrolující přirozený cestovní koridor vedoucí podél Vinořského potoka od Labe k Vltavě. 

 

4.10.6 Dolní Počernice, Na Vinici (obr. 221-226) 
 

Stav archeologického poznání (obr. 225-226) 
 

Při záchranném předstihovém výzkumu se skrývkou provedeném mezi VI. – VII. 1982 

S. Venclem byly v a těsné blízkosti obj. 14/82 nalezeny 1 ks N KE (zřejmě ml. St. LnK) a 1 

ks BI (zlomek kopytovitého nástroje). Časně až staro eneolitické období na této poloze 

reprezentují intruze JoK? KE z obj. 4/82, 9/82 a snad pro KNP/MiK? v obj. 4/82 (Vencl 

1992, 29-65). 

 

Potenciál lokality (obr. 221-224) 
 

Mírným návrším zakončená k S široce otevřená, od JZ-JV prudkými svahy chráněná 

cca 5 ha veliká ostrožna disponující volným výhledem přes údolí Rokytky na J. 

Slušné podmínky pro neolitické až časně eneolitické zemědělství mohly skýtat na 

pískovcích, prachovcích a břidlicích(?) kosovského souvrství vznikající hnědé nasycené půdy 
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a vodní zdroje představované Rokytkou a jejími, snad v pravěku existujícími od S tekoucími 

drobnými přítoky. 

Ostrožna mohla kontrolovat přirozené cestovní koridory vedoucí podél Rokytky od 

SV až JV k Vltavě na Z. 

 

Interpretace 
 

Dolní Počernice, Na Vinici lze označit jako výšinné naleziště/lokalitu LnK? a výšinné 

naleziště časEn (JoK? – KNP/Mik?) se slušnými podmínkami pro neolitické až časně 

eneolitické zemědělství a potenciálem kontrolovat přirozené cestovní koridory vedoucí podél 

Rokytky od SV až JV k Vltavě na Z. 

 

Celková interpretace 
 

Pás výšinných poloh na pravém břehu Vinořského potoka lze interpretovat nejméně 

třemi způsoby. První variantou je prosté využití okraje terasy pro klasická, tzv. rovinná 

sídliště. Druhou, že šlo o lokality těžící z pozice na přirozeném cestovním koridoru vedoucího 

od Labe k Vltavě do prostoru velkého meandru a konečně za třetí by mohlo jít o potřebu 

obsadit vyvýšený břeh Vinořského potoka a vytvořit tak jakousi fortifikační (?) linii proti 

nebezpečí ze SV? Pozůstatek hrotitého příkopu na Jenštejně 2 a mladší fortifikace na 

polohách Vinoř 1 a Dřevčice-Popovice takovouto interpretaci zcela nevylučují. Zajímavou 

okolností také je, že byly zhruba současně osídleny minimálně 2 až 3 tyto polohy. Poloha 

Dolní Počernice mohla být jak v podstatě klasickým rovinným sídlištěm tak polohou 

kontrolující přirozený cestovní koridor vedoucí podél Rokytky a přístupy k ní.  

 

4.11 XI. oblast mezi Vltavou, Kunratickým potokem a Botičem 
 

Morfologicky pestré území geomorfologicky patřící k Úvalské plošině, jež na SZ 

vymezuje tok Vltavy, na S až V Botič a na J Kunratický potok, volně otevřené do okolní 

krajiny je toto území na JV mezi dn. Písnicí a Kocandou. 

Výšinné polohy s doloženým pravěkým osídlením zde reprezentují Vyšehrad, 

Vyšehrad KNP, ŘiK, KnK, RS, VS a Kunratice, Nový Hrad ČE, (JoK?), KnK?, VS. 
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4.11.1 Kunratice, Nový Hrad (obr. 227-230) 
 

Stav archeologického poznání 
 

Při archeologickém výzkumu Z. Drobné z roku 1952 byla získána bez jakýchkoliv 

nálezových okolností kolekce časně eneolitické (JoK?) keramiky. Ze starých nálezů 

uložených ve sbírkách NM by z Kunratic, Nového hradu měla pocházet broušená sekera a 

kopytovitý klín (NM inv. č. 10173), ARÚ č. j. 3542/52 (Drobná 1952) a fotografický archiv 

ARÚ v Praze neg. č. 27123). 

 

Potenciál lokality (obr. 227-230) 
 

Protáhlá, jazykovitá, cca. 3,5 ha veliká k SV otevřená ostrožna chráněná prudkými 

svahy jak ze SZ tak JV strany disponující volným výhledem na SZ až JV přes údolí 

Kunratického potoka. 

Vzhledem k dlouhodobému zalesnění lokality i prostoru SSV od ní je zemědělský 

potenciál bezprostředního okolí ostrožny značně nejistý, leč hnědé nasycené půdy vzniklé na 

podloží z prachovců, břidlic, drobů mohly spolu se snadno dostupnými vodními zdroji 

zastoupenými Kunratickým potokem a především menším vodním pramenem pramenícím 

v SZ cípu ostrožny představovat solidní základ pro neolitické až časně eneolitické 

zemědělství. 

Nový Hrad mohl díky své poloze kontrolovat přirozené cestovní koridory vedoucí jak 

podél Kunratického potka od JV k SZ, tak od Vltavy z míst dn. Modřan podél Lhoteckého či 

Libuňského potoka od Z k V. 

 

Interpretace 
 

Kunratice, Nový Hrad představují výšinné naleziště časného eneolitu (LgK-JoK?) 

s nejasným zemědělským potenciálem a polohou umožňující kontrolu přirozených cestovních 

koridorů vedoucích k Vltavě buď podél Kunratického potoka od JV k SZ či kolem 

Cholupického vrchu (306 m n. m.) ve směru V-Z. 
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Celková interpretace výšinných poloh Pražské plošiny 
 

Celkově lze říci, že jde o přírodou dobře chráněné, avšak alespoň z jedné strany vždy 

snadno dostupné ostrožné polohy, kontrolující přirozené pozemní i vodní cestovní koridory a 

disponující v naprosté většině případů vhodným zemědělským zázemím.  
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5 Souhrn 

 

5.1 Stav archeologického poznání 
 

5.1.1 Typ archeologického výzkumu 
 

Na celkem 24 v této práci zpracovaných výšinných polohách (přičemž Liboc 1, 2 je 

brána v ostatním textu a formulářích pro svou specifičnost jako jedna lokalita) s neolitickým 

až časně eneolitickým osídlením (stopami aktivit) byly neolitické až časně eneolitické 

artefakty a nálezové situace (kulturní vrstvy, objekty atd.) zjištěny na 7 lokalitách bez 

dostupných nálezových okolností, na 4 lokalitách za pomoci povrchových sběrů (nejsou 

započítány sběry prováděné v průběhu záchranných a plánovaných výzkumů), na 15 

lokalitách při záchranných výzkumech a na 6 lokalitách během plánovaných archeologických 

výzkumů. Takto jsou označeny archeologické akce, jejichž provedení nebylo vynuceno 

stavební či jinou destruktivní činností na lokalitě (viz tab. 1). 

Poloha 
Bez nálezových 

okolností Povrchový sběr 
Záchranný 

výzkum 
Plánovaný 

výzkum 
Úholičky X  X  
Žalov 2 X   X 
Žalov 1 X  X X 
Tuchoměřice  X   
Bohnice 1    X 
Bohnice 2   X  
Liboc 1, 2     
Šestákova skála X   X 
Na Hradišti X    
Lysolaje   X  
Střešovice   X  
Hradčany 1   X  
Hradčany 2   X  
Kobylisy   X  
Libeň 2   X  
Libeň 1   X  
Vinoř 2  X   
Vinoř 1  X X  
Jenštejn 2   X  
Jenštejn 1 X  X  
Dřevčice   X  
Dolní Počernice   X  
Kunratice    X 
Butovice X    
Jíloviště  X  X 
CELKEM 7 4 15 6 

Tab. 1, typ archeologického výzkumu. 
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5.1.2 Typ naleziště a zhodnocení nálezových situací 
 

Výšinná naleziště 
 

Takto jsou míněny výšinné polohy s neolitickými až časně eneolitickými nálezy 

doloženými artefakty bez nálezového kontextu a povrchovými sběry (viz. poz. ke katalogu). 

Z celkových 24 poloh jich má 7 nálezy (4 jistě, 3 nejistě) kultury s lineární keramikou, 7 (6 

jistě, 1 nejistě) kultury s vypíchanou keramikou, 5 (2 jistě, 3 nejistě) lengyelské kultury, 10 (6 

jistě, 4 nejistě) jordanovské kultury a 4 (4 jistě) postjordanovské kultury,  míněny jsou 

artefakty a nálezové celky s ještě jordanovským charakterem keramiky smíšené s nálezy tzv. 

schussenriedskými, michelsberskými a nálevkovitými (viz. tab. 2). 

 

Výšinné lokality 
 

Jsou polohy, na nichž archeologický výzkum zjistil neolitické a časně eneolitické 

zahloubené objekty (tzv. zásobní jámy, hliníky, hroby případně jiné neklasifikovatelné jámy) 

či kulturní vrstvy. Z celkových 24 poloh jich je takto definováno 6 s nálezy (5 jistě, 1 nejistě) 

kultury s lineární keramikou, 7 (7 jistě) kultury s vypíchanou keramikou, 4 (3 jistě, 1 nejistě) 

lengyelské kultury, 4 (3 jistě, 1 nejistě) jordanovské kultury a 4 (3 jistě a 1 nejistě) 

postjordanovské kultury. 

 

Výšinná sídliště 
 

Jsou definovány jako výšinné polohy na nichž archeologický výzkum objevil mimo 

zahloubených objektů a kulturních vrstev základy domů, torza pecí respektive ohnišť, jež 

celkem přesvědčivě dokládají stálé (dlouhodobé) osídlení daného prostoru. Z celkových 24 

poloh jsou tyto struktury doloženy na 4 polohách 2 (1 jistě 1 nejistě) s kulturou vypíchané 

keramiky, 1 (1 jistě) lengyelské kultury a 1 (1 jistě) postjordanovské kultury 

 

Hradiště (Erdwerky) 
 

Tímto termínem jsou  označeny výšinné polohy s doložitelnými pozůstatky příkopů 

nebo palisádových žlabů datovatelných do neolitu až časného eneolitu, ohrazujících tyto 

polohy respektive jejich části. Ze 24 sledovaných poloh jsou takto definovatelné celkem 3 
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lokality 1 (1 nejistě) do kultury s lineární případně vypíchané keramiky, 1 (1 jistě) do 

jordanovské kultury a 1 (1 nejistě) do postjordanovské kultury. 

 

Mladší fortifikace 
 

Tato poslední sledovaná kategorie má nejen ukázat využívání výšinných poloh 

v pozdějších stoletích jako pevností střežících kolem nich vedoucí přirozené cestovní 

koridory a chránících sídelní aglomerace kolem nich ležící či  jako profánních a neprofánních 

center tehdejší společnosti nebo nobilit, ale především vyjádřit míru pravděpodobnosti při 

nichž mohly být a s největší pravděpodobností také byly zničeny, respektive zastřeny na 

těchto polohách vybudované neolitické či časně eneolitické fortifikace tvořené příkopy a 

celodřevěnými nebo dřevohlinitými hradbami. Celkem se jedná o 12 respektive 13 poloh (? je 

označen nejistě datovatelný spitzgraben z Kobylis) chráněných mladšími pravěkými, 

středověkými a novověkými fortifikacemi.  

Poloha Výšinné naleziště Výšinná lokalita
Výšinné 
sídliště 

Hradiště 
(erdwerk) 

Mladší 
fortifikace

Úholičky LnK? KVK postJoK   
Žalov 2 LnK, KVK, JoK    X 

Žalov 1  
LnK, KVK, JoK, 
postJoK   X 

Tuchoměřice JoK, postJoK     
Bohnice 1 LnK? LgK   X 

Bohnice 2  
LnK, KVK, 
LgK?, JoK?    

Liboc 1, 2      
Šestákova skála KVK, LgK?, JoK, postJoK LnK   X 
Na Hradišti LnK, KVK, JoK, postJoK?    X 
Lysolaje JoK LnK, KVK LnK/KVK? LnK/KVK?  

Střešovice  
LnK?, KVK, 
LgK    

Hradčany 1  
LnK, KVK, 
postJoK?   X 

Hradčany 2  KVK   X 
Kobylisy  JoK, postJoK  postJoK? X? 
Libeň 2   LgK   
Libeň 1 KVK? postJoK    
Vinoř 2 LgK, JoK, postJoK     
Vinoř 1 LgK?, JoK?  KVK  X 
Jenštejn 2  JoK  JoK  
Jenštejn 1 KVK LgK    
Dřevčice  LgK   X 
Dolní Počernice LnK?, JoK?     
Kunratice LgK?, JoK?    X 
Butovice LnK, KVK    X 

Jíloviště 
LnK, KVK, LgK, JoK?, 
postJoK    X 

Tab. 2, typ naleziště. 
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5.1.3 Kulturní palimpsest 
 

Tato stať má vyjádřit četnost zastoupení jednotlivých archeologických kultur na 

zkoumaných výšinných polohách a míru kontinuity lidských aktivit na těchto výšinných 

polohách od paleolitu až po raný středověk (přičemž údaje pro jiná období než je neolit a 

časný eneolit je nutno brát jako orientační, jelikož je nebylo možné podrobně zpracovat). Jak 

je z tab. 3 a 4 zřejmé, největší míru sídelní kontinuity mají většinou archeologicky nejlépe 

prozkoumané lokality, na nichž se také velmi často dochovaly relikty fortifikací a svou 

polohou představují tzv. dlouhodobě strategické polohy (viz. Zápotocký 2000, 2008). 

Z hlediska interpretace považuji za důležitý fakt, že přestože jsou nálezové situace 

obsahující artefakty kultury s lineární a vypíchanou keramikou dosti torzovité, vyskytují se 

zpravidla na polykulturních výšinných lokalitách s největším dlouhodobým strategickým a 

reprezentativním potencionálem, jako jsou Žalov 1, 2 (Levý Hradec, Řivnáč), Bohnice 2 

(Sídliště), Liboc 1, 2 (Hradiště Šárka), ostrožny související s Pražským Hradem, Butovice či 

Jíloviště (Humenská). Jak se dá ze stavu dnešního archeologického poznání soudit, po 

možném úpadku  (hiátu) ve využívaní výšinných poloh na přelomu starší a mladší fáze (III-

IVa? stupeň) kultury s vypíchanou keramikou možná dochází v mladší a konečné fázi této 

kultury k opětovnému vzestupu využívání těchto poloh a to zásadě kontinuálně až minimálně 

do konce středního eneolitu, přičemž jsou na konci neolitu a v časném eneolitu využívány jak 

tradiční polohy tak nové. Obzvláště pozoruhodná je koncentrace výšinných poloh podél 

pravého břehu Vinořského potoka a na přístupech k Vltavě mezi Kobylisy a Libní (viz. tab. 

3,4).  

Pozoruhodným jevem bohužel nespadajícím do rámce této práce je nečekaně častý 

výskyt artefaktů, ale i objektů (hrobů a dokonce i sídlištních) na těchto výšinných polohách 

spadajících do období kultur se šňůrovou keramikou a zvoncovými poháry ( v obou případech 

po minimálně 11 polohách). 
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Poloha Pal Mez LnK KVK LgK JoK Post JoK MiK KNP KKK ŘiK KKA
Úholičky   X? X   X X     
Žalov 2   X X  X X?  X? X X X 
Žalov 1   X X  X X X X X? X  
Tuchoměřice X     X X X? X?  X  
Bohnice 1   X?  X    X X X X 
Bohnice 2   X X X? X?     X  
Liboc 1, 2  X           
Šestákova skála   X X X? X X   X X X 
Na Hradišti   X X  X X? X X? X? X X 
Lysolaje   X X  X   X?  X  
Střešovice   X? X X    X    
Hradčany 1   X X   X?  X X   
Hradčany 2    X     (X)  (X)  
Kobylisy      X X  X X X  
Libeň 2     X        
Libeň 1    X?   X X? X X X  
Vinoř 2 X    X X X X? X  X? X? 
Vinoř 1    X X? X?   X X   
Jenštejn 2      X   X X   
Jenštejn 1    X X        
Dřevčice     X    X? X   
Dolní Počernice X  X?   X?  X? X X? X  
Kunratice     X? X?       
Butovice   X X     X? X? X  
Jíloviště   X X X X? X X   X?  
Celkem jisté/nejisté 3 1 9/4 14/1 7/4 9/5 8/3 4/4 11/6 9/4 13/2 4/1 
Celkem 3 1 13 15 11 14 11 8 17 13 15 5 

Tab. 3, kulturní palimpsest 
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Poloha KŠK KZP StDB StřDB MDB PDB Hal Lat Řím/SN RS
Úholičky     X  X  X  
Žalov 2 X X X       X 
Žalov 1 X X X  X X X X X X 
Tuchoměřice  X    X     
Bohnice 1 X X X  X X X   X 
Bohnice 2 X  X  X  X  X X 
Liboc 1, 2           
Šestákova 
skála X X X? X? X X? X    
Na Hradišti X X X X? X X X X X X 
Lysolaje   X    X  X X 
Střešovice X X   X X X    
Hradčany 1 X  X    X   X 
Hradčany 2     (X)     X 
Kobylisy X X X    X    
Libeň 2           
Libeň 1 X X? X X X  X  X X 
Vinoř 2  X X X X X X X   
Vinoř 1   X    X  X  
Jenštejn 2  X X  X  X    
Jenštejn 1       X    
Dřevčice       X    
Dolní 
Počernice X X? X?  X X X X   
Kunratice     X? X?     
Butovice  X    X X X  X 
Jíloviště X?  X? X? X? X? X   X 
Celkem 
jisté/nejisté 11/1(?) 11/2(?) 12/3(?) 2/3(?) 12/2(?) 8/3(?) 19 5 7 11
Celkem 12 13 15 5 14 11 19 5 7 11

Tab. 4, kulturní palimpsest 

 

5.2 Potenciál výšinných poloh 
 

Potenciál výšinných poloh má vyjádřit soubor možností, díky kterým mohly být tyto 

polohy v neolitu a časném eneolitu využívány a osidlovány (viz. tab. 5/6 a 7). 

 

5.2.1 Morfologie a topografie 
 

Využití a osídlení výšinných poloh ovlivňovaly jak v neolitu, tak i v časném eneolitu 

zásadně dva faktory: morfologie (geomorfologie) reliéfu terénu a potřeby populací či jejich 

částí na daném území sídlících respektive ho ovládajících nebo snažících se na daném území 

prosadit své zájmy (viz. Vávra 1990, Vencl 1997, 2002, Neustupný 2008, Zápotocký 2000, 

2008). Pro definování morfologie jednotlivých výšinných poloh jsem vytvořil jednoduchý 
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alfanumerický kód vyjadřující jejich základní tvar (podrobná definice viz. poznámky 

k formulářům jednotlivých výšinných poloh). Přičemž značnou část údajů jak o morfologii 

těchto terénních útvarů, tak o velikosti či relativním převýšení je nutno brát pouze s rezervou, 

jelikož více jak 7000 let člověkem ovlivněných i neovlivněných zásahů mnohdy výrazně 

změnilo reliéf i rozlohu těchto přírodních útvarů. Dalším problém je to, že přes svou 

zdánlivou exaktnost jsou tyto údaje dosti subjektivní a obtížně přesně definovatelné. 

Dvacet čtyři výšinných poloh jde rozdělit do celkem 6 základních typů. První typ AaI1 

zastupují ostrožny (ostrožné útvary) vybíhající z terénu s výrazným převýšením a tvořené 

(zakončené) výrazným terénním útvarem (hřbetem, kupou), s širokou přechodovou šíjí do 

okolního terénu (Liboc 1, Šestákova skála). Druhý typ AaII2 představují ostrožny (ostrožné 

útvary) vybíhající z terénu s výrazným převýšením, plochým povrchem zakončeným ostrou 

terénní hranou a přecházející úzkou šíjí do okolního terénu (Jíloviště, Humenská). Třetí typ 

AaIII1 jsou ostrožny (ostrožné útvary) vybíhající z terénu s výrazným převýšením, plochým 

povrchem zakončené zbíhajícím opyšem (terénním hřbetem) a širokým vyústěním přístupové 

šíje do okolního terénu (Střešovice, Na Andělce, Libeň 2, Na Okrouhlíku). Čtvrtý typ AbI jsou 

ostrožny (ostrožné útvary) vybíhající z terénu s nízkým, žádným až záporným převýšením, 

tvořené (zakončené) výrazným terénním útvarem (hřbetem, kupou) a mající ve variantě AbI1 

širokou přechodovou šíjí do okolního terénu (Liboc 2, Na Hradišti, Libeň 1, Libušák, 

Hradčany 2, Kanovnická ulice) a variantu AbII2 s úzkou šíjí vybíhající do okolního terénu 

(Žalov 2, Řivnáč). Pátý typ AbII je nejčastější a jsou pro něj charakteristické ostrožny 

(ostrožné útvary) vybíhající z terénu s nízkým, žádným až záporným převýšením, plochým 

povrchem zakončeným ostrou terénní hranou a mající ve variantě AbII1 širokou přechodovou 

šíjí do okolního terénu (Úholičky, Podmoráň, Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým 

mlýnem, Lysolaje, Denkrova pískovna, Vinoř 2, Kamenný stůl, Jenštejn 1, Na Vartu, Jenštejn 

2, Domov důchodců, Dolní Počernice, Na Vinici, Kobylisy, Náměstí a Butovice, Hradiště) a 

variantu AbII2 s úzkou šíjí vybíhající do okolního terénu (Žalov 1, Levý Hradec, Bohnice 1, 

Zámka). Šestý typ AbIII jsou ostrožny (ostrožné útvary) vybíhající z terénu s nízkým, žádným 

až záporným převýšením, plochým povrchem, zakončené zbíhajícím opyšem (terénním 

hřbetem) a ve variantě AbIII1 s širokým vyústěním přístupové šíje do okolního terénu 

(Bohnice 2, Sídliště, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, Vinoř 1, V Obůrkách, Dřevčice, Nad 

Lomem) a ve variantě AbIII2 s úzkou šíjí vybíhající do okolního terénu (Kunratice, Nový 

Hrad). 

Při dnešním stavu výzkumu není příliš jasné, jak významnou roli hrálo při výběru 

výšinné polohy v neolitu a časném eneolitu relativní převýšení a rozloha využitelné plochy. 
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Jelikož jsou využívány polohy jak s relativním převýšením malým tak extrémně velikým a 

využitelné plochy těchto ostrožných útvarů se pohybují od desetin hektarů až po desítky je 

jasné, že musely být různé a většinou dané morfologií terénu. 

 

5.2.2 Zemědělské zázemí 
 

Zemědělské zázemí představuje nedílnou součást výšinných poloh s neolitickými a 

časně eneolitickými nálezy. Velmi úrodné, na sprašovém podloží vzniklé půdy a oproti 

dnešku podstatně bohatší síť dostupných vodních zdrojů, byly skvělým základem pro 

existenci dlouhodobě stabilních sídlišť. 

Sprašové podloží je prokázané v případě 19 poloh, na něm vzniklé černozemě jsou 

dodnes u 6 poloh, hnědozem na 4 polohách, hnědé půdy (nasycené) u 14 poloh, hnědé půdy 

(kyselé) na 3 polohách, hnědé půdy na štěrcích a píscích u 2 poloh, rankery na 4 polohách, 

rendziny v případě 1 polohy a pelosoly také u 1 polohy (tyto půdní poměry zachycují dnešní 

stav a mohou se tady dosti lišit od půdních poměrů v neolitu až časném eneolitu). Zajímavou 

otázkou je zemědělské zázemí poloh, na nichž nejsou dnes prokázány spraše. Na polohách 

Libeň 1 a 2 došlo k výrazným zásahům v novověku, jež mohly sprašové podloží zcela zničit. 

Na polohách Dřevčice (černozem) a Dolní Počernice (hnědé nasycené půdy) je existence 

sprašového podloží na geologických mapách nejasná. Malou zemědělskou záhadou je poloha 

Jíloviště, kde je prostor pro primární zemědělské zázemí velmi malý, pokud nepřipustíme 

možnost existence terasových úprav svahů umožňujících tak získat dostatečný prostor pro 

zemědělství záhonového typu (tato možnost je však reálná  asi u všech výšinných poloh). 

Pro interpretaci těchto výšiných poloh je zásadní otázkou dosažitelnost vodních 

zdrojů. Dnešní situace je oproti hydrologickým poměrům před 6 či 7 tisíci lety dosti odlišná. 

Hustotu vodní sítě menších toků lze poměřně spolehlivě rekonstruovat pouze pro novověk až 

konec středověku (např. pomocí I. vojenského mapování). Pro neolit až časný eneolit nám 

davají cenné informace přírodní obory vázané na enviromentální archeologii, leč obraz takto 

vzniklý je zatím velmi mlhavý a torzovitý. Celkově se dá říci, že za klimatického optima 

v atlantiku byla říční a potoční síť v blízkosti výšiných poloh velmi pravděpodobně podstatně 

hustší než dnes. 
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Poloha Poloha GPS 

Morfologický 
typ výšinné 
polohy 

Orientace 
lokality 
od 
vyústění 
k opyši  

Nadmořská 
výška v m 

Nejvyšší 
relativní 
převýšení 
v m 

Rozloha 
v ha 

Úholičky 
50°10'28.031"N, 
14°20'46.622"E AbII1 SSZ-JJV 296 120 (IV) 17 (III) 

Žalov 2 50°9'58.086"N, 14°21'39.856"E AbI2 J-S 295 120 (IV) 0,3 (I) 

Žalov 1 
50°10'10.825"N, 
14°22'30.147"E AbII2 J-SSV 236 60 (III) 6,4 (II) 

Tuchoměřice 50°7'25.258"N, 14°16'20.178"E AbII1 JV-SZ 338 25 (II) 0,8 (I) 
Bohnice 1 50°8'44.485"N, 14°24'10.884"E AbII2 V-Z 245 60 (III) 6,5 (II) 
Bohnice 2 50°7'57.778"N, 14°24'20.029"E AbIII1 JV-SZ 275 95 (IV) 20 (III) 
Liboc 1, 2       
Šestákova 
skála 50°5'40.876"N, 14°19'9.263"E AaI1? J-S 330 20 (I) 0,4 (I) 

Na Hradišti 50°5'45.516"N, 14°19'13.728"E Ab?I1 SV-JZ 363 50 (II) 
26 (IV) 

(75) (IV)
Lysolaje 50°7'23.304"N, 14°22'12.839"E AbII1 Z-V 299 50 (II) 40 (IV) 
Střešovice 50°5'29.6"N, 14°22'38.387"E AaIII?1 Z-V 330 40 (II) 10 (III) 
Hradčany 1 50°5'34.272"N, 14°23'32.028"E A?b?III?1? V-Z 268 20 (I) 4 (II) 
Hradčany 2 50°5'25.517"N, 14°23'35.914"E Ab?I1? SZ-JV 270 45 (II) 30 (IV) 
Kobylisy 50°7'25.022"N, 14°27'13.679"E AbII?1? SSV-JJZ 280 80 (III) 3 (I) 
Libeň 2 50°7'2.564"N, 14°28'5.096"E AaIII1? SSZ-JJV 260 20 (I) 1,5 (I) 
Libeň 1 50°6'46.555"N, 14°28'23.4"E AbI1? S-J 220 30 (II) 5 (II) 
Vinoř 2 50°8'20.101"N, 14°35'12.801"E AbII1 JV-SZ 257 17 (I) 7 (II) 
Vinoř 1 50°8'38.006"N, 14°35'3.805"E AbIII1 V-Z 250 15 (I) 3 (I) 
Jenštejn 2 50°9'11.772"N, 14°36'7.183"E AbII1 JV-SZ 237 20 (I) 20 (III) 
Jenštejn 1 50°9'22.385"N, 14°36'14.856"E AbII1 V-Z 235 15 (I) 6 (II) 
Dřevčice 50°10'22.379"N, 14°37'32.35"E AbIII1 SV-JZ 225 20 (I) 3,6 (II) 
Dolní 
Počernice 50°5'9.288"N, 14°35'37.741"E AbII1 JZ-SV 265 35 (II) 5 (II) 
Kunratice 50°1'9.334"N, 14°28'16.436"E AbIII2? SSV-JJZ 280 25 (II) 3,5 (II) 
Butovice 50°2'23.188"N, 14°21'25.538"E AbII1 V-Z 314 74 (III) 9 (II) 

Jíloviště 
49°56'42.518"N, 
14°20'25.901"E AaII2 J-S 246 45 (II) 1,2 (I) 

Tab. 5, základní údaje. 
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Poloha 
Volný 
výhled 

Geologické 
podloží 

Půdní 
podklad  

Zemědělské 
zázemí 

Antropogenní 
činnost od 
18. st.  Dnešní stav 

Úholičky SSV-JJV 36, 37, 4 8, 2 SSZ V pole 
Žalov 2 Z-S-V-J 36, 37, 4 8 J S les 
Žalov 1 Z-S-SVV-JV 36, 37, 4 8, 13 J (S) V zást./louka 
Tuchoměřice SZ-JV 11, 4 4 V V silnice/pole 
Bohnice 1 JJZ-Z-SSZ 36, 4 8, 13 V V pole/les 
Bohnice 2 SZ-Z-J 36, 2, 8, 4 8, 16, 11 V V zást./les 
Dolní Liboc       
Šestákova 
skála S-V-J-Z 37, 12, 4 4 J V louka 

Na Hradišti S-V-J-Z 
37, 11, 24, 25, 36, 
4 

8, 9, 10, 
13 V (Z), (J) V louka/les 

Lysolaje SZ-JZ 36, 11, 8, 4 
4, 8, 11, 
14 Z V zást./pole/les

Střešovice 
SZ-S-V-J-
JV 12, 4 8 J V zást. 

Hradčany 1 SZ-JV 23, 4 9 V? V zást. 
Hradčany 2 S-V-J-Z 23, 4 9 J-JV V zást. 
Kobylisy JZ-J-JV 12, 4 4 (J)-SV V zást. 
Libeň 2 V-J-Z 24, 25 8, 13 J, (S?) V silnice/les 
Libeň 1 JZ-J-JV 23, 6 8 S, JZ V zást. 
Vinoř 2 SZZ-J 12, 4 2 V S zást./pole 
Vinoř 1 S-Z-J 12, 4 2 V V zást./pole 
Jenštejn 2 J-Z-S 12, 11, 4 2 JV V zást./pole 
Jenštejn 1 SZ-JV 12, 4 2 V S zást./pole 
Dřevčice J-Z-S 24 2 SV S pole 
Dolní 
Počernice JV-J-SZ 21 8 S, (J) V silnice/pole 
Kunratice Z-J-V 25, 33 8 J, SV V les 
Butovice SV-Z-JV 17, 18, 19, 4 8 V, (J-JV) S loka 
Jíloviště SSZ-J 23, 4 8 J?, (Z) S les 

Tab. 6, základní údaje. 
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Geologický 
podklad 
číslo Složení geologického podkladu 

Pedologický 
podklad číslo 

Složení 
pedologického 
podkladu 

2 hlinité, písčité a kamenité deluviální sedimenty 2 černozemě 

4 
eolické a deluvioeolické spraše, sprašové hlíny 
a drťovité spraše 4 hnědozem 

6 fluviální písčité štěrky 8 
hnědé půdy 
(nasycené) 

8 fluviální písčité štěrky 9 hnědé půdy (kyselé) 

11 vápnité jílovce až slínovce 11 
hnědé půdy na 
štěrcích a píscích 

12 pískovce (i glaukonické) 13 rankery 
17 vápence s rohovci 14 rendziny 
18 vápence, vápence s vložkami břidlic 16 pelosoly 

19 

vápence, vápnité břidlice, ve spodní části sledu 
místy tufiticko-karbonátový vývoj s bazalty 
("diabasy") 

21 pískovce, prachovce, břidlice, jílové břidlice 
23 droby, prachovce, jílové břidlice 
24 řevnické a skalecké křemence 

25 
jílové břidlice a droby (místy břidlice, pískovce, 
tufity a křemence 

33 
prachovce, břidlice, droby, případně kontaktní 
břidlice a rohovce ("kontaktní dvůr") 

36 prachovce, břidlice a droby 
37 silicit ("buližník") 

Tab. 7, geologický a pedologický podklad 

 

5.2.3 Přirozené cestovní koridory 
 

Přirozenými cestovními koridory míním geomorfologickým reliéfem krajiny dané 

vodní a pozemní „cesty“ umožňující nejsnadnější pohyb po určitém území. Tyto velmi 

pravděpodobně v neolitu a časném eneolitu využívané komunikace jsem vytvořil na základě 

geomorfologie sledovaného území, dostupných kartografických pramenů jako je např. I a II 

vojenské mapování, polohy výšinných lokalit a subjektivní dlouholeté osobní zkušenosti 

s pohybem v členitém terénu jak u lokalit samotných, tak v topograficky obdobných terénech. 

Přestože jsem mohl zatím tyto koridory porovnat s ostatním neolitickým a časně eneolitickým 

osídlením a jeho dalšími projevy pouze velmi povrchně (Pavlů – Zápotocká 1979, Lutovský – 

Smejtek a kol. 2005), i tak se zdá, že se navzajem respektují. 

Pravděpodobně hlavním takovým přirozeným cestovním koridorem byla v prostoru 

Pražské plošiny v severojižním směru Vltava, již přetínaly respektive se na ni napojovaly 

další, převážně východozápadním směrem směřující pozemní a vodní (např. Berounka, 

Sázava a případně spodní úseky dnes již nesplavných menších toků jako jsou 

Litovecký/Šárecký potok, Botič nebo Rokytka) cestovní koridory. 
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Výšinné lokality s neolitickým až časně eneolitickým osídlením se koncentrují na 

výrazných geomorfologických zlomech a umožňovaly jak jejich vizuální kontrolu, tak snadný 

přístup k nim. Od S k J to jsou Úholičky, Podmoráň, Žalov 1, Řivnáč a Žalov 2, Levý Hradec, 

jež společně kontrolovaly koridor vedoucí ze Z k Vltavě  údolími Podmoráňského a 

Žalovského potoka (či v případě Levého Hradce a Podmoráně možná přímo přes ně) a 

pokračujícího přes Řežskou ostrožnu dále na V (či SV nebo JV). 

Další koridor vedl od Z k V podél a skrze údolí Únětického potoka (část tohoto 

koridoru mohla kontrolovat poloha Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem) 

k Vltavě (další N – ČE v.p. by mohla být nad ústím potoka do Vltavy) a po překročení řeky 

pokračoval pod „dozorem“ polohy Bohnice 1, Zámka údolími Drahanského a Čimického 

potoka na východ (SV/JV). 

Pravděpodobně nejvýznamnější potencionální  cestovní koridory překračovaly Vltavu 

v místech velkého vltavského meandru vymezeného na S Podbabou s Trójou a na J Starým 

Městem a Malou Stranou. Tyto koridory vedly od SZ (Slaného), od Z (Nového Strašecí) a od 

JZ (Loděnice). Odbočku na SV se SZ (Slánského) koridoru mohla kontrolovat poloha  

Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem, případně odbočovat na V mezi Přední 

Kopaninou a Nebušicemi a scházet k Vltavě údolím Lysolajského potoka (případně Sedlce) 

kolem výšinné polohy Lysolaje, Denkrova pískovna a po překročení Vltavy pokračovat 

V směrem, buď údolím Bohnického potoka (respektive po mohutném opyši polohy Bohnice 

2, Sídliště) nebo přes Tróju a Salabku na V,  případně severojižním směrem (stejné brody 

mohla využívat i cesta vedoucí od polohy Liboc 1, 2 Šárka k Vltavě údolím Šáreckého 

potoka). 

Asi nejvýznamnějším byl koridor vedoucí kolem Šáreckého hradiště, podél Liboci, 

Veleslavína a Střešovic (polohy Střešovice, Na Andělce) do hustě v neolitu a časném eneolitu 

osídlené aglomerace v místech dnešních Dejvic, Bubenče a Holešovic a po přebrodění Vltavy 

stoupal na levý svah vltavského kaňonu přirozenými koridory kolem Jabloňky, Bílé skály, Na 

Korábě či ústím Rokytky. Jižnější variantou tohoto koridoru využívanou hlavně lidmi 

přicházejícími od JZ (od Loděnice) byla trasa procházející od Řep podél J svahu Bílé hory, 

Břevnova, Střešovic, kolem výšinné polohy Na Andělce a poté buď přímo údolím Brusnice 

nebo podél ní po hřebenech kontrolovaných polohami Hradčany 1, Lumbeho zahrada a 

Hradčany 2, Kanovnická ulice a scházela k vltavskému brodu v místech dn. Klárova a po 

překročení řeky pokračovala dále na V. 

Pokračování těchto potencionálních přirozených  cestovních koridorů dále na S (na 

Ďáblice), SV (Kbely), V (kolem toku Rokytky na Dolní Počernice) a JV kontrolovaly mimo 
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již zmiňovaných Bohnic 2 Sídliště především výšinné polohy Kobylisy, Náměstí, Liběň 2, Na 

Okrouhlíku a Libeň 1, Libušák. Výšinnými polohami se dá velmi dobře rekonstruovat trasa 

SV koridoru vedoucího přes Kbely podél Vinořského potoka kolem výšinných poloh Vinoř 2, 

Kamenný Stůl, Vinoř 1, V Obůrkách, Jenštejn 2, Domov důchodců, Jenštejn 1, Na Vartu a 

Dřevčice, Nad lomem k jeho ústí do Labe v místech dnešního Brandýsa nad Labem. Druhým, 

podstatně hůře  výšinnými polohami (Dolní Počernice , Na Vinici) doložitelným koridorem je 

trasa podél Rokytky. 

Předposledním, výšinnými polohami s N až ČE nálezy doložitelným přirozeným 

cestovním koridorem je trasa vedoucí od Z údolím Dalejského potoka kolem polohy 

Butovice, Hradiště a po přebrodění Vltavy na JZ podél Kunratického potoka (poloha 

Kunratice, Nový Hrad). 

Poslední výšinou lokalitou mající nejspíše významné postavení v říční a pozemní 

komunikační síti je poloha Jíloviště, Humenská kontrolující vodní cestu vedoucí od JZ k SV 

po Berounce a pozemní cestu vedoucí od Z/SZ přes Novou Vráž respektive údolím Švarcavy 

k Berounce a kolem hradiště pokračující na V (nebo také S-J směrem podél Brd) ke Strnadům 

a poté Jarovským údolím přes Ohrobec dále na V. 

Typickým jevem pro umístění těchto výšinných lokalit jsou v zásadě čtyři situace. 

Zaprvé jde o výšinnou ostrožnou polohu, disponující většinou středním až extrémně vysokým 

převýšením vůči vodnímu toku a kontrolující říční meandr s na protějším břehu pozvolně 

klesající jazykovitou ostrožnou např. polohy Podmoráň, Řivnáč a Levý Hradec vůči Řeži, 

Kobylisy, Náměstí a polohy Na Okrouhlíku a Libušák vůči Dejvicím, Bubenči a Holešovicím 

a konečně Humenská vůči Černošicům-Dolním Mokropsům. Druhým případem jsou ostrožné 

polohy ležící u dvou hlubokých více méně naproti sobě ústících údolí jako např. Bohnice 1, 

Zámka ležící naproti ústí Únětického potoka, Bohnice 2, Sídliště naproti ústí Šáreckého 

potoka. Třetím případem jsou výšinné polohy v místech přístupů do zahlubujících se částí 

přítoků Vltavy např. Tuchoměřice-Kněžívka, Liboc 1, 2, Šárka a Butovice, Hradiště. Čtvrtým 

případem jsou polohy umožňující přístup do dlouhých údolí kolem nich vedoucích např. 

všechny lokality kolem Vinořského potoka, Dolní Počernice nebo Kunratice, Nový hrad. 

Celkově se dá s jistotou říci, že sledované výšinné polohy mají vztah k tzv. 

přirozeným cestovním koridorům a je také zřejmé, že dosud známé polohy tvoří v prostoru 

Pražské tabule pouhé torzo z výšinných poloh využívaných (osídlených) v neolitu až časném 

eneolitu. 
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6 Závěr 
 

Výsledky této bakalářské práce lze závěrem shrnout do několika zjištění. 

1.) I přes velmi torzovité zachování archeologických situací obsahujících neolitické až 

časně eneolitické kontexty. Je jisté, že alespoň na části výšinných lokalit ležících v prostoru 

Pražské plošiny probýhaly sídlištní aktivity a minimálně deset z nich bylo využíváno 

(osídleno) relativně současně. 

2.) Důležitým zjištěním pro pochopení významu výšinných poloh v celkovém obrazu 

neolitického až časně eneolitického osídlení krajiny je jejich velký počet a  poznání, že 

zjištěné lokality jsou pouhým torzem jejich původního počtu. 

3.) Častá dlouhodobá kontinuita využívání těchto poloh sama o sobě vypovídá o 

významu, jaký měly pro neolitické a pozdější kultury je využívající. 

4.) Díky spojení archeologických výpovědních pramenů a enviromentálních disciplin 

je možné alespoň částečně rekonstruovat krajinu, potencionální zemědělské zázemí a cestovní 

koridory v okolí zkoumaných výšinných poloh. 

5.) Při využívání (obývání) těchto lokalit neolitickými až časně eneolitickými 

komunitami měly kromě archeologicky a enviromentálně alespoň částečně prokazatelných 

důvodů jako je zemědělské zázemí, dobře přírodou chráněná dominantní poloha nebo 

možnosti kontrolovat pozemní i vodní komunikace, neméně důležitou roli také další těžko 

archeologicky vyjádřitelné důvody. Pro rozhodnutí pravěkého člověka tato místa využívat 

měl obrovský význam také genius loci těchto poloh, osobní zážitky, zkušenosti a možná již od 

mezolitu či paleolitu přetrvávající tradice či mytologie na tato místa vázaná. Nezastupitelný 

význam pro osídlení (využívání) výšinných poloh měla také touha významných jedinců a 

komunit po sebereprezentaci, vyjádření teritoriality nebo potřeby uctívat vyšší nadpřirozené 

síly ovládající okolní svět. 

Nejúplněji byly publikovány archeologické situace z těchto výšinných poloh: Jenštejn 

2, Domov důchodců (Zápotocký – Dreslerová 1996), Hradčany 1, Lumbeho zahrada 

(Březinová – Turek 1999, Zápotocký – Pavlů 2004), Vinoř 2, V Obůrkách (Kyticová 1957, 

Zápotocká – Steklá 1963), Dolní Počernice, Na Vinici (Vencl 1992) a Bohnice 1, Zámka 

(Hájek – Moucha 1983, 1998) jako záchranné respektive plánované archeologické výzkumy a 

Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem (Turek – Daněček 1997) a Vinoř 2, 

Kamenný stůl (Turek – Daněček – Kostka 1998) jako dlouhodobé povrchové sběry. Nemohu 

také opomenout publikované výsledky práce průkopníků archeologie jakými byly Karel 

Prokop, Josef Antonín Jíra a Jan Axamit jež díky nimž máme dosud neocenitelné poznatky o 
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hradišti na Šárce a na Humenské. Velmi cennými pro mne také byly informace poskytnuté 

archivem nálezových správ archeologického ústavu v Praze jež mi umožnili touto cestou 

alespoň částečně publikovat nálezové správy z unikátních výzkumů Antonína Millera a 

Zdeňka Palmy v Lysolajích, Denkrově pískovně a Norberta Maška na Úholičkách, Podmoráni 

a Libni 2, Na Okrouhlíku. 
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Katalog 
 

Formuláře jednotlivých výšinných poloh uvedených v katalogu jsou seřazeny stejně 

jako v kapitole 4, tedy od severu k jihu nejdříve podél levého břehu poté podél pravého břehu 

Vltavy. 

 

Vysvětlivky ke katalogu 

 
Název lokality: 

katastrální území, kraj, okres/městská část, místní název. 

GPS souřadnice: 

orientační údaj, záměrný bod je zhruba ve středu lokality. GPS souřadnice jsou udány podle 

standartu Mapy.cz. 

Poloha: 

stručný popis polohy lokality. 

Popis: 

stručný popis hlavních morfologických znaků lokality. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

A. ostrožna (ostrožný útvar): terénní útvar vymezený minimálně ze tří stran  výrazným 

převýšením (obvykle od 20 m výše) vůči okolnímu terénu, přístupný většinou po různě úzké 

šíji. Z této přístupové strany muže být převýšení jak výrazné (pozitivní i negativní), tak často i 

zanedbatelné. V našich podmínkách jsou ostrožny zpravidla modelovány a chráněny většími 

či menšími vodními toky (geomorfologicky představují ostrožny kombinace  spočinků, 

svahových kup, hřbetů, teras, plošin a sedel). 

B. kupa (pahorek, vrch, kopec, hora): terénní útvar vymezený ze všech stran výrazným 

převýšením vůči okolnímu terénu, muže jít o solitérní  i skupinový (pohoří) útvar. 

C. hřbet: protáhlý a úzký terénní útvar, který je buď součástí nějakého většího masívu a nebo 

je samostatným terénním útvarem s hlavní dlouhou osou a většinou několika vrcholy často 

součást rozsáhlejších hřebenů. 

D. návrší: relativně plochý terénní útvar v práci brán v potaz pokud se nalézá na hraně 

výrazného terénního zlomu. 

a. ostrožna vybíhající z terénu s výrazným převýšením, tedy z úbočí/úpatí vyvýšenin: kup a 

hřebenů (včetně tzv. pseudoostrožen, terénních bloků, horských kup, isolovaných návrší).  
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b. ostrožna vybíhající z terénu s žádným či nevýrazným (případně záporným) převýšením 

tedy z rovin: teras, planin, tabulí a plošin (včetně tzv. pseudoostrožen, terénních bloků, 

horských kup). 

I. ost. zakončená (tvořená) výrazným terénním útvarem (kupou, hřbetem). 

II. plochá ost. zakončená ostrou terénní hranou . 

III. plochá ost. zakončená klesajícím (úzkým) hřbetem (opyšem). 

1. široké vyústění přístupové šíje do okolního terénu. 

2. úzké vyústění přístupové šíje do okolního terénu. 

Vzhledem k naprosté převaze ostrožných útvarů nepřistoupil jsem zatím  

k podrobnější systematizaci morfologických útvarů B., C. a D. i když jsem si vědom, že 

především ostrožny typu Aa/bI je možno považovat za kopce (poz. autora, upravená 

terminologie: Smrž 1991, Zápotocký 2000, Hrubý – Chvojka 2002, Čtverák – Lutovský – 

Slabina – Smejtek 2003, Čižmář 2004, Internet: 

mapserver.mendelu.cz/wiki/index.php/Hlavn%C3%AD_strana, Přednáška 5.). 

Orientace lokality: 

u ostrožen vždy ve směru od přístupové šíje ke konci ostrožny, u kopců, hřbetů a návrší ve 

směru jejich delší osy (světové strany jsou vždy označeny velkými písmeny S-sever, J-jih, V-

východ, Z-západ). 

Nadmořská výška: 

nejvyšší bod na lokalitě. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

výška nejvyššího relativního převýšení lokality vůči nejnižšímu bodu okolního terénu 

(nejčastěji dno údolí/rokle) v závorce místo tohoto bodu. 

Převýšení je definováno jako I nízké do 20 m, II střední mezi 20-50 m, III vysoké mezi 50-

80 m, IV extrémně vysoké nad 80 m (upraveno podle Zápotocký 2000). 

Rozloha: 

hrubá rozloha v ha, měřena vždy plocha celé ostrožny nikoliv jen místo, kde proběhl 

archeologických výzkum nebo fortifikací ohrazený prostor. 

Rozloha je definována jako I malá do 3 ha, II střední mezi 3-9 ha, III velká mezi 10-20 ha a 

IV extrémně velká nad 20 ha (upraveno podle Zápotocký 2000). 

Volný výhled: 

směr umožňující volný výhled z lokality. 

 

 

http://mapserver.mendelu.cz/wiki/index.php/Hlavn%C3%AD_strana�
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Geologický podklad: 

geologický podklad lokality podle Kovanda a kol. 2001, údaje v závorkách zaznamenávají 

popis geologického podkladu lokality v archeologické literatuře. 

Půdní pokryv: 

půdní pokryv lokality podle Kovanda a kol. 2001, údaje v závorkách zaznamenávají popis 

půdního pokryvu lokality v archeologické literatuře. 

Zemědělské zázemí: 

prostor potencionálně vhodná k zemědělské činnosti. 

Vodní zdroje: 

řeky, říčky, potoky a prameny v existující od 18 st. v blízkosti lokality (bohužel možnosti 

rekonstrukce skutečného stavu vodních toků v neolitu a eneolitu jsou zatím velmi omezené. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

místo pravděpodobného brodu (přívozu, přístaviště) na vodním toku v blízkosti lokality. 

Přístupové cesty: 

nejpravděpodobnější přístupové komunikace na lokalitu. 

Vstupy na lokalitu: 

místa nejpravděpodobnějších vstupů (bran) v potencionálních fortifikacích na lokalitě, jde 

samozřejmě o prostory umožňující nejsnadnější přístup na lokalitu i v případě absence 

fortifikace. 

Opevnění: 

velmi stručný popis rozpoznaného pravěkého až raně středověkého (N - ČE) opevnění. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

nízká/střední/vysoká; vyjadřuje stručným popisem rozsah lidských zásahů na lokalitě od 18. 

století. 

Dnešní stav: 

stručný popis dnešního stavu lokality (zalesnění, zemědělské využití či zástavba) k roku 

2007/2008. 

Historie výzkumů: 

datum, jméno vedoucího výzkumu, archeologická instituce a v závorce typ archeologické 

akce; povrchový sběr, výkopy, sondáž/mikro sondáž, omezený odkryv, záchranný/plánovaný 

archeologický výzkum malého/ velkého rozsahu. 

Uložení nálezů: 

název instituce/osoby, kde jsou uloženy archeologické nálezy v závorce 

inventární/přírůstková čísla nálezů. 
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Typ naleziště: 

1) výšinné naleziště (naleziště výšinného charakteru): neolitické a časně eneolitické 

aktivity doloženy povrchovými sběry nebo staršími nálezy (datovatelnými do neolitu až 

časného eneolitu) s neznámým nálezovým kontextem. 

2) výšinná lokalita (lokalita výšinného charakteru): neolitické a časně eneolitické aktivity 

doloženy kulturní vrstvou nebo objekty nikoliv však s rozpoznatelnými relikty staveb nebo 

fortifikací (datovatelných do neolitu až časného eneolitu). 

3) výšinné sídliště (sídliště výšinného charakteru): neolitické a časně eneolitické aktivity 

doloženy kulturní vrstvou nebo objekty a relikty staveb (datovatelných do neolitu až časného 

eneolitu). 

4) hradiště: výšinné sídliště s rozpoznanou fortifikací datovatelnou do neolitu až časného 

eneolitu. 

(poz. autora, upravená terminologie: Smrž 1991, Zápotocký 2000, Hrubý – Chvojka 2002, 

Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, Čižmář 2004). 

Nálezový kontext: 

upravený nebo přímo převzatý (v tomto případě kurzivou napsaný) text popisující 

archeologické situace na dané lokalitě. 

N. – ČE kultury: 

zkratka kultury (stupeň/fáze). 

N – neolit, LnK – kultura lineární keramiky, KVK – kultura vypíchané keramiky, E – 

eneolit, ČE – časný (ranný) eneolit, LgK – lengyelská kultura, MMK – kultura 

s moravskou malovanou keramikou, JoK – jordanovská kultura, postJoK – 

postjordanovská kultura, Schus – schussenriedská kultura, MiK – michelsberská 

kultura. 

(poz. autora, v rámci jednotné terminologie používám  zkratku KVK „kultura vypíchané 

keramiky“ místo také často užívaných zkratek StK „Stichbandkeramik“ nebo VK 

„vypíchaná keramika“ , a pro lepší orientaci v textu používám u zkratek pro pravěká období 

velké písmeno a tučné písmo N – neolit, E – eneolit, stejně tak jsou tučným písmem 

zvýrazněny názvy kultur zmiňované v textu). 

Další kultury: 

zkratky dalších kultur identifikovaných na konkrétní lokalitě. 

st. Pal – starší paleolit, ml. – pozd. Pal. – mladší až pozdní paleolit, Epipal – epipaleolit, 

Mez – mezolit, st. En – starší eneolit, KNP – kultura nálevkovitých pohárů, předbaalb. 

st. KNP – předbaalberský stupeň kultury nálevkovitých pohárů, salz. st. KNP – 
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salzmündské stupeň kultury nálevkovitých pohárů, KKK – kultura kanelované 

keramiky (badenské kultury - BaK), bol. st. KKK – boleráský stupeň kultury 

kanelované keramiky (badenské kultury - BaK), protoŘiK – protořivnáčská kultura, 

ŘiK – řivnáčské kultura, KKA – kultura kulových amfor, KŠK – kultura šňůrové 

keramiky, KZP – kultura zvoncových pohárů, star.DB – starší doba bronzová, 

protoÚnK – protoúnětická kultura,  ÚnK – únětická kultura, stř.DB – střední doba 

bronzová, SMK – středodunajská mohylová kultura, ml.DB – mladší doba bronzová, 

pozd.DB – pozdní doba bronzová, KnK – knovízská kultura, ŠtK – Štítarská kultura, 

Hal – halštat, ByK – bylanská kultura, pozdHal – pozdní halštat, Lat – latén, Řím – 

doba římská, SN – stěhování národů, RS – ranný středověk, VS – vrcholný středověk, 

Nov – novověk. 

Literatura: 

literatura použitá při vypracování práce. 

Internet: 

internetové zdroje použité při vypracování práce. 
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Úholičky, Středočeský kraj, okr. Praha-západ, Pod Morání, Podmoráň (obr. 

4-9). 
GPS souřadnice: 

50°10'28.031"N, 14°20'46.622"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na levém břehu Vltavy, nad ústím Podmoráňského potoka. Asi 1,7 km. SV 

směrem od obce Úholičky. 

Popis: 

spíše jazykovitá k SSZ široce otevřená ostrožna, chráněná strmými skalnatými srázy od SV, 

V a J. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

SSZ-JJV. 

Nadmořská výška: 

cca. 296 m n. m. (SSZ). 

Nejvyšší relativní převýšení: 

IV cca. 120 m (V). 

Rozloha: 

III cca. 17 ha. 

Volný výhled: 

SSV- JJV. 

Geologický podklad: 

36) prachovce, břidlice, droby, 37) silicit, 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; (spraše, 

sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené), 2) černozemě. 

Zemědělské zázemí: 

na lokalitě samotné a v otevřené krajně SSZ od lokality. 

Vodní zdroje: 

do Vltavy tekoucí od J k S podél V hrany ostrožny, se vlévá podél J cípu lokality od JZ k SSV 

tekoucí Podmoráňský potok do něhož se vlévají dva v JZ části ostrožny pramenící menší 

potoky (I VM). 
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Potencionální brod (přístaviště): 

ano; přes Vltavu pod V hranou ostrožny v ústí údolí Úholičského potoka. 

Přístupové cesty: 

z otevřené krajiny od SV až SZ a z údolí Podmoráňského potoka hlubokou roklí podél 

Z svahu ostrožny. 

Vstupy na lokalitu: 

na SV-S v prostoru širokého přechodu ostrožny do okolního terénu a nad dvěma roklemi v SZ 

cípu ostrožny. 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita byla poškozena výstavbou plynovodu v roce 1960, stavbou elektrického 

vysokého napětí, rozsáhlým objektem, zemědělskou činností a v J části lomem.  

Dnešní stav: 

SSZ část lokality je zemědělsky obdělávána, JV cíp je zalesněn a Z okraj zastavěn rozsáhlým 

objektem. 

Historie výzkumů: 

X.-XI.1960, Norbert Mašek (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

AÚ Praha? 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště LnK?, 

výšinná lokalita KVK, 

výšinné sídliště postJoK (Schus, MiK). 

Nálezový kontext: 

Nálezy ze skrývky a průkopu pro plynovod: 2 zlomky KE ml. KVK, zlomky drtidel a 

křemencová čepelka N/E? (ARÚ č. j. 4948/60 (N. Mašek 1960)). 

Okraj ostrožny objekty 1-13: Obj. 2: menší jáma MA, KE (N?). Obj. 6: Větší jáma 

(zemnice?) s ohništěm vydlážděným kameny přes nějž byly „pohozeny“ dvě kostry dětská a 

ženská, KE (schussenriedská k.). Obj. 7a: rozsáhlá jáma, KE (ml. KVK). Obj. 8a: hluboká 

jáma na dně „pohozená“ kostra datovatelná snad též do časného eneolitu (ARÚ č. j. 6234/60 

(N. Mašek 1960)). 

Sídliště LnK – KVK (Podmoráň) a nálezy MiK pohárů (Podmoráň – Úholičky) není 

zřejmé zda jde o nálezy z popisované ostrožny (Borkovský 1965, 14-15). 
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V materiálu z Obj. 6 rozpoznal J. Lüning KE Schussenried MHMP inv. č. 54388-422 

při výzkumu byl též nalezen michelsberský pohár (Stufe MK V, Typ 4,2), (Lüning 1976, 

180, Abb. 13, 54). 

N - ČE kultury: 

N, LnK?, KVK (ml.), postJoK (Schus, MiK). 

Další kultury: 

KnK, Hal, Řím (ml.). 

 

Literatura: 

Borkovský 1965, 14-15, Lüning 1976, 180, Abb. 13, 54, ARÚ č. j. 4948/60 (N. Mašek 1960), 

ARÚ č. j. 6234/60 (N. Mašek 1960). 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz, mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Žalov 2, Středočeský kraj, okr. Praha-západ, Řivnáč (obr. 10-14). 
GPS souřadnice: 

50°9'58.086"N, 14°21'39.856"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá cca 0.7 km na Z od středu obce Žalov nad levým břehem Vltavy. 

Popis: 

mohutné protáhlé od J  sedlem přístupné skalisko, chráněné prudkými srázy se skalisky od Z, 

S a V.  

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbI2. 

Orientace lokality: 

J-S. 

Nadmořská výška: 

295 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

IV cca. 120 m (S), cca. 15 m (J). 

Rozloha: 

I cca. 0,3 ha. 
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Volný výhled: 

Z-S-V-J. 

Geologický podklad: 

36) prachovce, břidlice (algonkické břidlice), droby, 37) silicit, 4) eolické a deluvioeolické 

sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené). 

Zemědělské zázemí: 

v zásadě jak na ploše ostrožny tak J od ní. 

Vodní zdroje: 

dva menší potoky tekoucí  ve směru J-S podél V i Z strany ostrožny (I VM). 

Potencionální brod (přístaviště): 

ano?; přes Vltavu pod S okrajem ostrožny. 

Přístupové cesty: 

od Z-J-V volný přístup k ostrožně z okolní otevřené krajiny. Od S snad možný přístup 

roklemi na V a Z straně ostrožny. 

Vstupy na lokalitu: 

nejspíše pouze  na J, kde je ostrožna oddělena od okolního terénu mělkým sedlem. 

Opevnění: 

na Z, J a V okraji ostrožny identifikovány zbytky pravěké nejspíše  středně eneolitické 

fortifikace. (V sondě na vrchu Řivnáči zachytil 2 dvě fáze eneolitického (?) opevnění 

překrytého „spálenými trámy osídlení“. Zkonstatoval přitom, že: „Nejmladší období, které je 

charakteristické spálenými příbytky, nevykazuje žádnou slovanskou keramiku,… (Tomková – 

Vojtěchovská 1998, 354). 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

střední, lokalita byla využívána jako pole. 

Dnešní stav: 

lokalita až na skalnatou vrcholovou plošinu zarostlá křovinami a lesem.  

Historie výzkumů: 

okolo roku 1880, Čeněk Rýzner (rozsáhlý plánovaný terénní výzkum). 

1948, Ivan Borkovský (menší výkopy, především řez valem).  

Uložení nálezů: 

NM Praha, Muzeum Roztoky. 
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Typ naleziště: 

výšinné naleziště LnK, KVK, JoK. 

Nálezový kontext: 

neznámí, nálezy však pocházejí nejspíše z výzkumů Č. Rýznera (Píč 1899, Tab. 

XLIV, č. 9, Tab. XLV, č. 14) a I. Borkovského  (viz. ANZ ARÚ). 

Nálezy: KE – KVK (Píč 1899, Tab. XLIV: 9, Tab. XLV: 14). 

KE, BI, ŠI – LnK (ARÚ č. j. 334/50 (I. Borkovský? 1950), ARÚ č. j. 428/50 (I. 

Borkovský? 1950)), KE – KVK (ARÚ č. j. 714?/50 (I. Borkovský? 1950)), ŠI, BI – N (ARÚ 

č. j. 1842/50 (I. Borkovský? 1950)), KE – JoK? (ARÚ č. j. 3300/50 (I. Borkovský? 1950)) 

výzkumy I. Borkovského? 

N – ČE Kultury: 

N, LnK, KVK, JoK. 

Další kultury: 

KNP?, KKK (ANZ ARÚ 806/50), ŘiK, KKA, KŠK, KZP, ÚnK, RS. 

 

Literatura:  

Borkovský 1965, 14-15, ARÚ č. j. 334/50 (I. Borkovský? 1950), ARÚ č. j. 428/50 (I. 

Borkovský? 1950), ARÚ č. j. 714?/50 (I. Borkovský? 1950), ARÚ č. j. 1842/50 (I. 

Borkovský? 1950), ARÚ č. j. 3300/50 (I. Borkovský? 1950), Čtverák – Lutovský – Slabina – 

Smejtek 2003, 362, Ehrich – Pleslová – Štiková  1968, Píč 1899, Tab. XLIV:9, XLV:14, Píč 

1908, 103-110, Sklenář 1992, Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002, 413, Tomková – 

Vojtěchovská 1998, 349-365, Zápotocký  2000, 200. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Žalov 1, Středočeský kraj, okr. Praha-západ, Levý Hradec (obr. 15-22). 
GPS souřadnice: 

sv. Kliment, (akropole); 50°10'10.825"N, 14°22'30.147"E (Mapy.cz). 

Na Hradci, Na Skalce; 50°10'5.699"N, 14°22'16.15"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na S okraji obce Žalov nad levým břehem Vltavy. 
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Popis: 

mohutná, obdélná, obloukovitě stočená asi uprostřed k SSV spadající roklí Ve Vikouši téměř 

rozdělená a pouze úzkou šíjí k J otevřená ostrožna, chráněná prudkými svahy a srázy od Z, S, 

V až JV. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII2. 

Orientace lokality: 

J-SVV. 

Nadmořská výška: 

236 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

III cca. 60 m (sv. Kliment S strana). 

Rozloha: 

celá ostrožna III cca. 6,4 ha, sv. Kliment (tzv. akropole) II cca. 3,6 ha, Na Hradci I cca. 2,8 ha. 

Volný výhled: 

Z-S-SVV-JV. 

Geologický podklad: 

36) prachovce, břidlice (algonkické břidlice), droby, 37) silicit, 4) eolické a deluvioeolické 

sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Písky a štěrkopísky vltavské terasy, místy zachována rezidua spraše (Tomková, K. 2000). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené), 13) rankery. 

Zemědělské zázemí: 

jak plocha ostrožny samotné, tak především území J od hradiště a případně na S na 

protilehlém vltavském břehu. 

Vodní zdroje: 

do Vltavy tekoucí ve směru JV-SZ podél S svahu ostrožny, se vlévá od JV k S tekoucí 

Žalovský potok. V prostoru Za Humny pramenily dva menší potoky. První vytékal SZ 

směrem do Vltavy a druhý tekl V směrem, kde se vléval do Žalovského potoka. 

Potencionální říční brod: 

ano; přes Vltavu pod S okrajem ostrožny v ústí rokle Ve Vikouši a Žalovského potoka. 
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Přístupové cesty: 

hlavní přístupové cesty vedli z otevřeného terénu na J od ostrožny a od Vltavy, za prvé 

údolím Žalovského potoka a za druhé roklí Ve Vykouši mezi předhradí (Na Hradci) a 

akropoli (sv. Kliment). 

Vstupy na lokalitu: 

hlavní vstupy na lokalitu se nalézaly na dvou místech. První byl na úzké šíji spojující ostrožnu 

na J s okolním terénem. Další nejspíše dva se nalézaly ve  střední části nad vyústěním rokle 

Ve Vykouši a umožňovali přístup jak na akropoli tak na předhradí. Menší vstupy se mohly 

nalézat také v SZ rohu předhradí a JV cípu akropole. 

Opevnění: 

archeologickým výzkumem doloženy fortifikace datované do raného středověku, ml. doby 

bronzové a středního eneolitu (u této fortifikace nalézající se v J-JV cípu ostrožny je možný 

její staro až časně eneolitický původ). 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; prostor hradiště byl do 20 st. částečně zastavěn rodinnými domky a využíván jako 

pole a pískovna. 

Dnešní stav: 

národní kulturní památka částečně zastavěná obcí Žalov a kostelem sv. Klimenta, větší část 

lokality dnes pokryta loukou.  

Historie výzkumů: 

1853, J. Lábler ml.(výkopy na předhradí). 

1853,V. Krolmus (výkopy na předhradí i akropoli). 

1888-90, Č. Rýzner, Spolek přátel archeologie (výkopy na předhradí). 

1905, J. L. Píč, NM Praha (výkopy na akropoli). 

1931, J. Böhm, AÚ. 

1940-41, 1947-49, 1951-52 (uváděna i data 1939-42 a 1937-41), 1947-54), I. Borkovský, AÚ 

(rozsáhlý plánovaný výzkum předhradí i akropole). 

1982 I. Vojtěchovská a J. Frolík (záchranný výzkum na akropoli). 

Uložení nálezů: 

AÚ Praha, NM Praha, Muzeum Roztoky. 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita LnK, KVK, JoK, postJoK (Schus, MiK). 
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Nálezový kontext: 

Roku 1853 Jan Lábler mladší vykopal v poloze „Na Skalách“ (předhradí) pravěké 

nálezy včetně N a E keramiky.  

1853 Václav Krolmus nalezl N a E artefakty pří svých vykopávkách na místě nového 

hřbitova na bývalém poli S od kostela sv. Klimenta (Ko, hroby, KE, BI, síd. vr.). V okolí 

kostela na hřbitově i na polích. Na poli v SV cípu akropole. (síd. vr. „žároviště“). V Z části 

hradiště (objekty) a na území obce Žalov (hroby/síd. vr.? „pohřebišťata“), (Sklenář 1992, 285-

288). 

J. L. Píč informuje, že některé objekty na Hradišti (akropoli) obsahují keramiku JoK 

(Píčovy výzkumy?), (Píč 1899, tab. XLVIII, 210). 

Ze starších výzkumů znám objekt s JoK keramikou (tab. III:3) a u hřbitovní zdi 

zjištěny další 2 objekty osahující JoK KE. (Tab. III:1,2), (Píč 1908, tab. III). 

2 objekty na hradišti obsahovaly JoK (výzkum z roku 1905?), (Píč 1909, 376). 

Duležito jest hradiště na Levém Hradci. Kořisť, kterou tu společnost naše získala 

výkopem svého času podniknutým, spadá částí do doby přechodní. jsou to zejména střepy a 

nádoby t. tzv. levohradeckého, totiž střepy a nádoby ozdobené ornamentem lineárním 

(přímočarým), tvořícím trojúhelníky a pásma vyplněná příčnými rýhami, po případě tečkami 

s bílou výplní (Prokop 1905, 45-45). 

Výzkum r. 1948 přispěl k poznání vzhledu opevnění na jižním jeho okraji a 

v jihovýchodním rohu hradiště. Na okraji hradiště jsou tři opevnění. Opevnění z doba 

eneolitické se skládalo z kůlů svisle posazených do rostlého terénu s povrchem algonkické 

břidly, ze které homole hradiště sestává. Kůly byly kladeny vedle sebe, asi ve dvou řadách, ve 

vzdálenosti 15-20 cm a mají průměr 20-25 cm. Za kůly uvnitř hradiště bylo nakladeno 

břidlové kamení, a na něm se nachází 20 cm silná kulturní vrstva sytě černá, která obsahuje 

eneolitické keramické zlomky. Po této vrstvě následuje vrstva knovízské kultury, silná 25 cm. 

Zda k této vrstvě patří také opevnění téže doby, nepodařilo se zjistit, i když na západní straně 

hradiště bylo pevně stanoveno (Borkovský 1949, 106, obr. 46). 

V rostlém terénu na zkoumané ploše (J až střední část hradiště?) je větší množství jam 

po kůlech a sloupech obydlí z různých prehistorických a historických dob, kulturní jámy 

jordanovské, eneolitické a knovízské, pece a zásobárny staročeské a také půdorysy zděných 

pozdně gotických obytných budov (Borkovský 1949, 106-107). 

Na ploše hradiště sídlištní jámy s keramikou LnK, KVK a JoK, sídlištní vrstva s KE 

MiK, a od ní viditelně neoddělená vrstva ŘiK, ojedinělé nálezy KŠK a KZP. Zvláště hojná 

KE KnK ojedinělé nálezy ByK a Lat a RS (Borkovský, 1965, 17). 
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Eneolitické osídlení zanechalo stopy na téměř celém povrchu hradiště. Na Z straně 

ostrožny byla, objevena tmavá, 10 cm silná vrstva s En. KE. , která kryla ohniště s častí 

půdorysu chaty (jamky zapuštěné do písečného podloží), narušené KnK  a RS fortifikací. 

Otvory po kůlech o průměru 20-25 cm naznačovaly svojí polohou a uspořádáním, že patří 

severní a vnitřní stěně obydlí, které mělo pravděpodobně dvě místnosti. Stavení bylo založeno 

na původním rostlém podloží hrubozrnného světlého,hnědě zbarveného písku vltavské terasy. 

Níže  svahu objeven příkop, který se jevil jako součást eneolitického sídlištního horizontu.Ve 

vnitřní části areálu hradiště E Kulturní vrstva zachována jen místy , jinde nalezeny sídlištní 

jámy nebo shluky keramiky. Eneolitická kulturní vrstva zjištěna všude, kde byly zkoumány 

fortifikace na nejspodnějších polohách na rostlém povrchu návrší. Na J části Z svahu zjištěny 

kůlové jámy o průměru až 25 cm zahloubené do skály a stojící v rozestupech 15-20 cm. 

Pařily dřevěné hradbě, která nepochybně opevňovala eneolitické výšinné sídliště. Za hradbou 

z kůlů uvnitř hradiště ležela navršená vrstva břidlového kamení, krytá vrstvou sytě červené 

hlíny, která obsahovala zlomky stejně staré keramiky (viz. Borkovský, 1949). 

K eneolitickému opevnění patřil také příkop, vyhloubený do rostlého terénu a překrytý 

neporušenou destrukční vrstvou staršího knovízského opevnění. Byl odkryt ve vzdálenosti 11 

m na západ od hrany ostrohu v en. období na Z. svahu, měl strmou Z. mírně nakloněnou V. 

stěnu,byl široký 3 m a jeho hloubka dosahovala 280 cm. Vyplňovala jej humusová hlína, 

(ŘiK?) (Borkovský, 1965, 21-22). 

Základové zdivo rotundy bylo zapuštěno do sytě černé s oblázky promíšené kult. 

vrstvy o s En. KE.. Vrstva zjištěna v apsidě dosahovala síly až 45 cm a zachovala se na ni část 

povrchu podlahy kůlových jamek a ohniště En. chaty, v menších zbytcích se dochovala 

rovněž u J strany rotundy,(ŘiK?) (Borkovský, 1965, 51). 

Sídlištní nálezy JoK KE datovány J. Lüningem do Jord II (173, Abb. 11:22, 

Taf.72B), Jord III (178, Abb. 12:38), a Schussenried (188, Abb. 13:52), (Lüning 1976). 

1982 záchranný výzkum I. Vojtěchovské a J. Frolíka provedený při hloubení nového 

základu pro Z obvodovou zeď nového hřbitova SZ od kostela sv. Klimenta (obr. 1:2), (obr.4) 

objeveny pravděpodobně sekundárně uložené vrstvy obsahující KE KVK, JoK, KNP, E, Hal 

C-D, Lat C (Tomková – Vojtěchovská 1998, 350). 

 Z dalších sběrů a výkopů pocházejí z Levého Hradce (ojedinělé) zlomky KE LnK, 

MiK, ŘiK, ÚnK, Řím. (Tomková – Vojtěchovská 1998, s. 352, Poznámka 11) 

Výrazné souvrství o síle 3-5 m na JZ okraji akropole s E kulturní vrstvou a příkopem 

níže po svahu (Tomková, 2001, 149). 



96 
 

SV sektor akropole výrazné kulturní souvrství s objekty JoK, E nálezy se směrem na 

S vytrácí (Tomková, 2001, 152). 

N - ČE kultury: 

N, LnK, KVK, ČE, JoK (Jord II,III), postJoK (Schus, MiK). 

Další kultury: 

KNP, KKK?, ŘiK, KŠK, KZP, ÚnK, KnK, ŠtK?, Hal, Lat, Řím, RS. 

 

Literatura: 

Borkovský 1949, 105-109, Borkovský 1953, 621-624, 641-646, Borkovský 1965, 17, 21-22, 

51, Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 358-362, Ehrich – Pleslová – Štiková 

1968, Hájek 1968, Lüning 1976, 173, 178, 188. Abb. 11:22, 12:38, 13:52, taf.72B, Novotný 

1950,163-260, obr. 18., Píč 1889, 577-582, Píč 1899, tab. XLVIII, s. 210, Píč 1908, tab. III,  

Píč 1909, s. 376, Sklenář 1992, 285-288, Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002, 413, Sláma 

1987, Sláma 1988, 30-35, Stocký 1926, tab. LV, Tomková (ed.) 1995, Tomková  – 

Vojtěchovská 1998, 349-365, Tomková, K. 2000,  Vávra 1990, 183-189, Zápotocký 2000, 

200. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Tuchoměřice – Kněžívka, Středočeský kraj, okr. Praha-západ, Nad 

Čermákovým mlýnem (obr. 23-26). 
GPS souřadnice: 

50°7'25.258"N, 14°16'20.178"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá  nad pravým břehem Únětického potoka v prostoru mezi rychlostní silnicí 

R7 na J a obci Kněžívka na S. 

Popis: 

obdélná až oválná široce k JV otevřená ostrožna, chráněná strmými svahy na SV, Z a JZ 

(IIVM). 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

JV-SZ. 
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Nadmořská výška: 

338 m n. m.   

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 25 m (Z). 

Rozloha: 

I cca. 0,8 ha. 

Volný výhled: 

SZ-JZ. 

Geologický podklad: 

11) bělohorské souvrství; vápnité jílovce až slínovce, 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

„Druhohorní, křídové prachové slínovce (opuky) bělohorského souvrství (Z část lokality), Na 

V na patě svahu glaukonické pískovce koricanských vrstev“ (Turek – Daněček 1997,127). 

Půdní pokryv: 

4) hnědozem. 

„Tmavošedohnědá humozní jemnopísčitá sprašová hlína s jemnou na Z hrubou odvápněnou 

opukovou drtí“ (Turek – Daněček 1997,127). 

Zemědělské zázemí: 

jak na lokalitě samotné tak v otevřené krajině na V od ní. 

Vodní zdroje: 

J od lokality se nalézá prameniště Únětického potoka jež ji obtéká ve směru J-S. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

?. 

Přístupové cesty: 

od V z otevřené krajiny, a z údolí Únětického potoka podél S a J svahu ostrožny. 

Vstupy na lokalitu: 

ve V části lokality. 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; J část lokality je zničena rychlostní silnicí R7 a poznamenána zemědělskou činností. 

Dnešní stav: 

J okraj lokality přeťat rychlostní silnicí R7, zbývající plocha je zemědělsky obdělávána. 
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Historie výzkumů: 

první polovina 90tých let, 1995 a 1996, V. Daněček (povrchové sběry). 

Uložení nálezů: 

V. Daněček. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště JoK, postJoK (Schus, MiK). 

Nálezový kontext: 

Od počátku 90 let prováděny V. Daněčkem rekognoskační sběry. V roce 1995 a 1996 

provedeny detailní systematické sběry ve čtvercové síti a „v obruči“ ( V. Daněček). Nalezeny 

zlomky keramiky JoK, schussenriedské k. (post.JoK) a MiK?, časně eneolitická sekerka 

s hrotitým týlem a sekeromlat časné KNP (Turek – Daněček 1997,127-129, obr. 1, 7:2-7,16). 

N – ČE kultury: 

JoK, postJoK (Schus, MiK?). 

Další kultury: 

ml.-pozd. Pal., předbaalb. st.? KNP, ŘiK, KZP, ŠtK. 

 

Literatura: 

Turek – Daněček 1997, 127-141, Zápotocký 2000, 199. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Lysolaje, Praha, Praha 6, Dolní Šárka, Denkrova pískovna (obr. 27-48). 
GPS souřadnice: 

50°7'23.304"N, 14°22'12.839"E 

Poloha: 

lokalita se nalézá na J okraji městské části Lysolaje (cca. 380 m vzdušnou čarou JZ směrem 

od úřadu městské části Lysolaje) v prostoru bývalé Denkrovy pískovny (dnes již taktéž 

bývalého fotbalového hřiště) na S vymezené ulicemi Laťka a Sportovců. 

Popis: 

Protáhlá jazykovitá ostrožna chráněná prudkými svahy od J-V a S s méně prudkými svahy 

v rozšiřující se JZ a SZ  části. povrch ostrožny mírně stoupá k jejímu vyústění do okolního 

terénu na Z. 
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Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

Z-V. 

Nadmořská výška: 

299 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 50 m (V). 

Rozloha: 

IV cca. 40 ha. 

Volný výhled: 

SZ-JZ. 

Geologický podklad: 

36) prachovce, břidlice, droby,11) bělohorské souvrství, vápnité jílovce až slínovce; střední – 

spodní turon, 8) fluviální písčité štěrky spodního pleistocénu (günz, donau); tzv. vysoké 

terasy, 4) eolické a deluvioeolické sedimenty (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše. 

Půdní pokryv: 

4) hnědozemě, 8) hnědé půdy (nasycené), 11) hnědé půdy na štěrcích a píscích, 14) rendziny. 

Zemědělské zázemí: 

jak přímo na ostrožně samotné tak Z od jejího vyústění do okolního terénu. 

Vodní zdroje: 

Potok Housle pramenící v SZ rohu vyústění ostrožny do okolního terénu, jež poté ostrožnu 

obtéká podél její S strany a pod V koncem ostrožny se vlévá do Šáreckého potoka. Šárecký 

potok tekoucí podél J svahu ostrožny do Vltavy. Další menší prameny se mohly nacházet 

přímo na ploše ostrožny jak snad naznačují četné rokle a strže lemující J a S hranu ostrožny. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano V od ostrožny na Vltavě v místech ústí šáreckého potoka (Podbaba). 

Přístupové cesty: 

od Z z mírně stoupajícího terénu do nějž ostrožna vychází, na S z údolí Housle, od V od 

soutoku Šáreckého potoka a Houslí a od J roklemi lemujícími jižní svah ostrožny nad 

Šáreckým potokem. 

Vstupy na lokalitu: 

mohly být na Z v rozšiřujícím se ústí ostrožny, na V nad opyšem a na J a S hraně ostrožny. 
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Opevnění: 

X? 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; plocha ostrožny je zemědělsky využívána (pole, ovocné sady) S svah částečně 

pozměněn zástavbou obce Lysolaje a bývalou Denkrovou pískovnou. 

Dnešní stav: 

plocha ostrožny je pokryta mozaikou polí, sadů a hájů, S svah ostrožny je zastavěn zástavbou 

obce Lysolaje. 

Historie výzkumů: 

Před r. 1936, R. Turek. 

VIII.-X. 1944, A. Miller, Z. Palma (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

MHM Prahy. 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita/sídliště/hradiště? (erdwerk/rondel?) N?, LnK/KVK? 

Výšinné naleziště JoK. 

Nálezový kontext: 

Záchranný výzkum Státního archeologického ústavu v Praze, prováděný od konce 

VIII.-X. 1944 pracovníky A. Millerem a Z. Palmou. Zkoumaná plocha se nalézala J od obce 

Lysolaje na SZ okraji ostrožny. Celkem byla odkryta plocha 350 m² na níž byla nejdříve 

provedena skrývka 40-60 cm silné vrstvy humusu, pod nímž bylo na hlinito-písčitém místy 

silně oblázky promíšeném podloží rozpoznány N, E a Hal objekty. 

Obj. I: jáma obsahovala KE KVK, MA a jako intruzi střep ŘiK (MHMP i. č. 51789-

797, 7. IX. 1944.) část jámy jazykovitého tvaru orientované delší osou SSZ-JJV, dochovaná 

část o rozměrech 430x220x10 + 50 cm humusu (Miller, Palma 1944) respektive 465x280x10 

+ 50 cm humusu (A. Miller – Z. Palma 1944 in ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová) a ARÚ č.j. 

239/69 (E. Pleslová)), výplň černá hlinito-písčitá. Objekt je v nejasné superpozici se žlábkem 

I. 

Obj. III: jáma KVK (cca. 106 střepů) nebo ŘiK. Intruze KE LnK (1), ÚnK (8) 

MHMP i. č. 42657-683 (8. IX. 44), 51832-912 (18. IX. 44) a 51913-985 (bez data, obsahoval 

KE ŘiK a ÚnK a může patřit do jiného objektu z tohoto výzkumu). Oválná jáma 155-120 cm 

s mísovitým dnem a zachovalou hloubkou 40 cm (+ 50 cm humus), na SZ straně oválná 

jamka (kůl) o rozměrech 30 x 25 cm o hloubce 10 cm, výplň černá hlinito-písčitá. Jáma 

zřejmě porušila neolitický žlábek II. 
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Pozn.: Materiál byl mylně označen a nelze spolehlivě určit kulturní příslušnost jámy. 

Podle záznamu byly v objektu jak zdobené střepy KVK, tak na dně větší část nezdobené 

nádoby s uchem (i. č. 51913, 51928, obr. 5: 2,3?), kamenný klínek, pazourek, na Z straně pak 

zvířecí kosti, mazanice, uhlíky, přeslen (ŘiK?). 

Obj. IV: ŘiK chata, druhotně N (40 střepů), ÚnK, Řím, Stř, MHMP i. č. 42891-918 

(19.IX.), 42919 (30.IX.), 42920-34015 (4.X.), 52009-079 (4.X.), 52080-255 (22.IX.). 

Obj. V: jáma ŘiK? případně křížení s obj. KNP, druhotně N (51 zlomků), JoK (i. č. 

43133- obr. 11:11), ÚnK, Stř, MHMP i. č. 43016-046 (11.V.), 43047-191 (bez data), 43119-

275 (16.V.). 

Žlábek I s kůlovými jamkami: na samém okraji zkoumané plochy zachycený 

palisádový žlab srpovitého tvaru (délka cca. 14m š. 20-40 cm, hloubka 30-40 cm) táhnoucí se 

ve směru JV – Z, žlab je lemovaný na své vnitřní (J) straně řadou 14 až 16 kůlových jamek 

(vzdálenost od vnitřní strany žlabu 35-90 cm, průměr jamek 20-25 cm, hl. 10-25 cm, 

vzdálenost mezi jednotlivými jamkami 35-90 cm). Výplň všech těchto obj. byla černá hlinito-

písčitá. V SV části žlabu nalezeny 2 střepy LnK v kůlových jamkách byla MA, KE a uhlíky, 

datování LnK/KVK?. 

Žlábky II a III: tvoří zcela jistě jeden objekt jenž mohl úzce souviset s žlabem I a 

řadou kůlů ho doprovázejících, žlaby jsou shodně orientovány S-J směrem (žl. II: zachycená 

d. 8,5 m, š. 30-50 cm, hl. 10-20 cm + 50 cm humusu, žl. III: zachycená délka 7,4 m, š. 20-40 

cm, hl. 10-15 cm + 50 cm humusu, vzájemná vzdálenost žlabů je cca. 5m). Žl. II je v nejasné 

superpozici s obj. III v J části zachycena kumulace MA s kůlovou jamkou, výplň černá, 

hlinito-písčitá, nálezy MA, KE. Žl. III má v J části k. jamku poté následuje 20 cm proluka a 

ve střední části má další k. jamku, výplň černá, hlinito-písčitá, nálezy MA a KE, datování 

LnK/KVK? (A. Miller – Z. Palma 1944 in ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová) a ARÚ č.j. 239/69 

(E. Pleslová)). 

Při povrchových sběrech a jako intruze v obj. byla nalezena KE JoK (MHMP i. č. 

51824), (ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová),  ARÚ č.j. 239/69 (E. Pleslová), Pleslová-Štiková 

1972, obr. 1:2, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 11:11, 4-8). 

Jeden vypíchaný hrob byl nalezen na bylanském pohřebišti v Denkrově pískovně 

(Turek 1948, poz. 74, 137). 

Při výzkumu R. Turka provedeném před rokem 1936 byl na pohřebišti ByK 

v Denkrově pískovně, objeven žárový hrob (obj. IX) ml. st. KVK (NM 16495-97), 

(Zápotocká 1998, Taf. 91:1-3, 216). 

 



102 
 

N – ČE kultury: 

N, LnK, KVK, JoK. 

Další kultury: 

KNP?, ŘiK, ÚnK, ByK, Řím, RS, 

Literatura: 

Lutovský – Smejtek 2005, 218, 230, 303, A. Miller – Z. Palma 1944 in ARÚ č.j. 6426/59, č.j. 

239/69 (E. Pleslová), Pleslová-Štiková 1972, obr. 1:2, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 11:11, 4-8, 

Turek 1948, poz. 74, 137, Zápotocká 1998, Taf. 91:1-3, 216. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Liboc 1, 2, Praha, Praha 6, polohy Kozákova skála, Vanžov a Za Humny, 

souhrnně nazývané Na Hradišťanech či Na Hradištích oddělené roklí Džbán 

od Šestákovy skály, celkově (hradiště) Šárka, hradiště Džbán (obr. 49-74). 
GPS souřadnice: 

Šestákova skála; 50°5'40.876"N, 14°19'9.263"E (Mapy.cz). 

Kozákova skála; 50°5'45.516"N, 14°19'13.728"E (Mapy.cz). 

Vanžov; 50°5'51.057"N, 14°19'25.629"E (Mapy.cz). 

Za Humny; 50°5'54.766"N, 14°19'39.872"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá S od Evropské třídy a Dolní Liboce nad vodní nádrží Džbán, cca. 1 km Z od 

Vokovic. 

Popis: 

lokalita se skládá ze dvou částí. A. Na Hradištích; mohutná lichoběžníkovitá ostrožna 

zakončená na Z mohutnou Kozákovou skálou a chráněná strmými svahy a skalisky na S, 

méně prudkými svahy na J a přecházející na V skrze návrší (širokou šíji) v poloze Za Humny 

do okolní krajiny. Rokle Džbánu odděluje od této ostrožny druhou část sídlištního komplexu 

Šáreckého Hradiště. B. Kozákova skála; mohutné dnes již jen z části dochované skalisko, 

chráněné výrazným převýšením od Z, S a V, o něco nižším? (lokalita byla na J straně značně 

zdevastována lomem) převýšením na J. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

Šestákova sk.; AaI1?. 

Na Hradištích; Ab?I1. 
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Orientace lokality: 

Šestákova sk.; J-S. 

Na Hradištích; SV-JZ. 

Nadmořská výška: 

363 m n. m. (K. s.), 330 m n. m. (Š. s.). 

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 50 m (SZ část K. s.), I cca. 20 m (S část Š. s.). 

Rozloha: 

celkem IV cca. 26 ha (celý ostrožný útvar včetně dnešních Vokovic IV cca. 75 ha). 

I Cca. 3 ha. (Kozákova skála), I cca. 0,4 ha. (Šestákova skála), III cca. 12,5 ha (Vanžov), II 

cca. 9,5 ha (Za Humny). 

Volný výhled: 

Šestákova skála; S-V-J-Z, Kozákova skála; S-V-J-Z, Vanžov a Za Humny; SZ-V-J.  

Geologický podklad: 

Šestákova sk.; 37) silicit, 12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 4) eolické a 

deluvioeolické sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Kozákova sk.; 37) silicit, 11) bělohorské souvrství; vápnité jílovce až slínovce, 4) eolické a 

deluvioeolické sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Vanžov, Za humny; 24) libeňské souvrství; řevnické křemence, 25) libeňské/šárecké 

souvrství; jílové břidlice, 36) prachovce, břidlice, droby, 37) silicit.  

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené), 9) hnědé půdy kyselé, 10) hnědé půdy silně kyselé, 13) rankery. 

Zemědělské zázemí: 

jak na ostrožnách samotných tak v celém jejích okolí (V, Z). 

Vodní zdroje: 

Šárecký (Litovický) potok vtékající na V prostoru dnešních Vokovic do údolí Džbán a 

obtékající dlouhým meandrem celou šáreckou ostrožnu ve směru Z-S-V a pod Babou ústící 

do Vltavy. S od Kozákovy skály pod Dívčím skokem se do Šáreckého potoka vlévá od 

Z tekoucí Ruzyňský potok. Menší vodní prameny existovaly také na Kozákově skále (Mašek 

1971, s. 8) a ve vyústění ostrožny v poloze Za Humny.  

Potencionální říční brod (přístaviště): 

?. 
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Přístupové cesty: 

od V z prostoru Vokovic na předhradí Za Humny. Od V i Z podél J hrany Šáreckého údolí na 

Šestákovu skálu a dále na Hradiště. Šáreckým údolím od V na Vanžov a Kozákovu skálu, 

nebo podél Ruzyňského potoka tamtéž. 

Vstupy na lokalitu: 

1) na SV v poloze Za Humny v místě vyústění ostrožny k pražské části Vokovice.  

2) Na JV nad vodní nádrží Džbán v pol. Za Humny.  

3) Na JZ pod V svahem Kozákovy skály v pol. Vanžov.  

4) Na S východně od Dívčího výskoku v pol. Vanžov.  

5)Na V okraji Kozákovy skály nad polohou Vanžov.  

6) Na J okraji Šestákovy skály.  

7) Nelze vyloučit již v neolitu a eneolitu možnost existence mostní konstrukce (nejspíše 

vysutý lanový most) přemosťující cca. 65 m širokou soutěsku Džbán oddělující Šestákovu a 

Kozákovu skálu (Jíra 1911, 170).  

Opevnění: 

Kozákova skála, Vandžov a Za humny zbytky v 19. st. rozvezené RS hradby. Na Kozákově a 

Šestákově skále objeveny základy kamenné pravěké konstrukcí snad hradeb datovatelných do 

halštatu až eneolitu (Jíra 1911, s. 170, Lutovský – Slabina 2004, s. 42-43). 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita byla od pol. 19 st. zemědělsky obdělávána. Kozákova a patrně i Šestákova 

skala byly v 2 pol. 19 st. značně zdevastovány při divoké těžbě kostí na spondium. Šestákova 

skála byly navíc značně poškozena lomem. Lomem byla taktéž poškozen JV cíp polohy 

Vanžov. 

Dnešní stav: 

kulturní památka, zatravněný povrch, S, V a částečně též J svahy ostrožny jsou porostlé 

listnatým lesem. 

Historie výzkumů: 

1838, Hrabě Lev z Thunu (sběry/výkopy na Šáreckém hradišti). 

1 pol. 19. st. (např. r. 1846/47), páter V. Krolmus (sběry a výkopy). 

1 pol. 19. st., Pachl (sběry a výkopy roku 1848 byla jeho sbírka předána NM). 

2 pol. 19. st., J. E. Vocel (sběry a výkopy). 

Od 60. let 19. st. byla lokalita (především Kozákova skála) devastována divokou těžbou kostí 

na spondium pro ruzyňský cukrovar, mnoho pravěkých artefaktů získal jeho majitel svobodný 

pán ze Stressernu a směnárník Mikš (odevzdal své nálezy do NM 1773 artefaktů) . Četné 
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nálezy nasbíral a do Národního muzea odevzdal majitel pozemků na Šáreckém hradišti statkář 

z Liboce Kubr.  

Počátek 20. st., Prokop (výkopy? na Šestákově skále).  

Na počátku 20. st., J. A. Jíra s bratry Ševčíkovými, MHMP rozsáhlý (systematický výzkum na 

Šestákově skále). 

Počátek 20 st., J. A. Jíra (menší výzkum na Kozákově skále). 

1913-14, A. Stocký a V. Landa, NM Praha (kontrolní výzkum Šestákově a Kozákově skále). 

1925, F. C. Fridrich pod vedením J. Axamita (menší výkopy na Kozákově skále dnes uloženy 

v NM Praha). 

Poč. 40. let 20. st. (1941/42-43), I. Kiekebush a L. Zotz, Německá univerzita a MHM Prahy 

(plánovaný výzkum na Šestákově skále). 

1941, M. Sobotka (sběry na Kozákově skále). 

1951, B. Novotný MMP, (menší odkryv na Z okraji Kozákovy skály). 

1964, N. Mašek, MMP (menší odkryv na V. okraji Kozákovy skály). 

1967, B. Nechvátal (sonda na Kozákově skále). 

Uložení nálezů: 

MMP, NM Praha, Muz. Roztoky.  

Typ naleziště: 

Výšinná lokalita/sídliště LnK. 

Výšinné naleziště/lokalita KVK, LgK?, JoK, postJoK (MiK). 

Nálezový kontext: 

1846 výkopy pátera Krolmuse a MUDr. J. Špotta na Kozákově skále a Hradišťatech 

nalezena N – E KE a BI (611/4). 

1847-48 Pachlovy nálezy N a En BI ze Šárky (611/8). 

1864-66 nálezy N a E BI F. Kubra z Kozákovy skály (611/24), (Sklenář 1992, 196, 

197, 199).  

Též na starém hradišti šáreckém 6) na Džbáně u vchodu do Divoké Šárky jest 

nejspodnější vrstva neolithická. Na protější skále t. zv. Šestákově 7) byly nalezeny nádoby 

s ornamentem volutovým, vpíchaným a nádoby malované. 6) Píč, Star. Země čes., I sv. 1., 

str. 217 (Tab. XL. 1, 4 a XLI. 13, XLII. 21) 7) Výkopy MUC. Jíry a vlastní (Prokop 1905, 43). 

 Skála Kozákova byla již od let třicátých minulého století navštěvována P. Krolmusem, 

16) který tu starožitnosti vyhrabával. Avšak teprve v letech šedesátých stala se proslulou 

množstvím starožitností tu objevených. Když totiž majitel tohoto pole, Statkář Fr. Kubr 

z Liboce, počal důkladněji pole toto obdělávati, vykopáno tu bylo převeliké množství kostí 
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zvířecích, jež dělníci tu pracující výhodně zpeněžili, prodavajíce je do blízké továrny na 

spondium v Ruzýni. Při tomto kopání byl zároveň odkryt značný počet předhistorických 

předmětů, jež jednak sám statkář Kubr sbíral a odevzdával do musea, jednak od dělníků 

kupoval směnárník Mikš a majitel cukrovaru ruzýňského, pán ze Strassernů. Jak Mikš ve 

svých zápiskách vypravuje, byla vrstva kulturní na Kozákově skále se nalézající místy až dva 

sáhy silná (3,8 m). Ve hloubce pak asi jednoho sáhu nalezena byla na různých místech 

ohniště, sestavená z plochých kamenů. Počet objevených tu předmětů počítá Mikš na 4000 a 

kostí  vyhrabaných na 100 centů. Valná čásť předmětů těch dostala se do zemského musea, 

avšak i různé soukromé sbírky 17) chovají množství starožitností odtud pocházejících. Též 

výkopy na poli Šestákově poskytly hojnosť předhistorických předmětů. – Již mohutná vrstva 

kulturní na hradišti šáreckém poukazuje na to, že starožitnosti zde nalezené patří různým 

kulturám. 

Stala se již dříve zmínka o tom, že nejspodnější vrstva jest neolithická, obsahujíc 

střepy zdobené volutami staršími i mladšími a ornamentem vpíchaným. Též zjištěny tu byly 

kamenné nástroje tvaru člunkovitého. 

-Zbývá než poznamenati, že též na skále, jež tvoří druhou, jihozápadní stranu Džbánu 

a která sluje Šestákova skála, nalézalo se sídliště, s hradištěm asi těsně související. Tytéž 

starožitné předměty, které se nalézají na hradišti samém, vyskytují se i zde. Vytknouti sluší, že 

zjištěny tu byly též malované střepy neolithické, a že vyskytují se tu mušle (škeble) provrtané, 

nošené v době přechodní jako ozdoba, které dle tvrzení Mikšova na hradišti nepřicházejí. 

17) Mikšova, MUC. Jíry v Podbabě, F. Pacnera ve Sřešovicích, K. Ševčíka, holiče 

v Tejnce aj. (Prokop 1905, 44-45). 

11) Když před léty pp. Ševčíkové z Břevnova najaly pozemek na Šestákově skále a 

počali zde kopati, pohlížel jsem s nedůvěrou k jejich práci, domnívaje se, že jest i zde vše již 

překopáno. Krátce na to přesvědčil jsem se, že výjma některé partie, kulturní vrstvy zde 

uložené jsou netknuté, a proto jsem bedlivě stopoval celý výkop a súčastnil se často kopání. 

S velikou námahou bylo překopáno vše, co majitel dovolil prokopati. Netknuty byly 

ponechány jen partie při okraji, zejména kolem kam. Lomu, aby déšť nemohl překopanou 

hlínu splavovati. Oba pánové řídili se přesně dle mých přání. Každodenně zapisovali a 

zakreslovali přesně jednotlivé nálezy a pořizovali nákresy zajímavých vrstev. Dnes jsou tyto 

nákresy, z nichž poslední v barvách provedený řez celou šířkou naleziště, jakož i všechen 

materiál tu nalezený, v mém majetku (Jíra 1910b, 170). 

(hradiště Šárka Šestákova skála) Skála nestejného povrchu vystupovala někde až do 

ornice, pod kterou byla nalezena kulturní vrstva. Na celém nalezišti daly se stopovati dvě 
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vrstvy, nepatrně se zbarvením lišící. Spodní bledší, popelovitá přecházela místy v mělké jámy. 

Nad ní prostírala se tmavá vrstva, v níž byly místy hlubší jámy. V této vrstvě byly občas 

nalézány značně veliké kameny, tvarů polokruhovitých neb hranatých, které bývaly seskupeny 

v jakési nízké ohrady, místy ležely pod vrstvou drobné kameny a křemeny zarovnávající její 

spodek, na to byly pak nanesena mazanice ze žlutky, obyčejně vypálená. Místy narazili jsme 

na partie již překopané a vyžádalo to veliké pozornosti a opatrnosti, abychom obě tyto vrstvy, 

jejichž uložení v každém jednotlivém profilu bylo zdánlivě jiné, na celém nalezišti přesně 

odlišovali a vyvarovali se tak chybných závěrů. 

Nástrojů a šperků zde nalezených a nádob doposud slepených a doplněných jest na 

600. Střepů, které v obojích vrstvách většinou byly na nápadně drobné kousky rozdrceny je 

asi na 7 metrických centů. Byla to obrovská práce v tom velikém množství schledávati střepy 

k sobě příslušné (Jíra 1910b, 170). 

(Šárka hradiště, Šestákova skála) Na hruškovité nádobě ze Šárky (Tab. V.)…To by 

snad dotvrzovala také okolnost, že nedaleko téže nádoby byla objevena v jámě mezi 

keramikou volutovou-píchanou v ohništi šikmo postavená nádoba obsahující smolu, u 

ohniště byla nádobečka naplněná rezavě červenou barvou a vedle položené dva třecí kameny 

pískovcové a otřené oblázky byly pomazány červenou barvou. Patrně byla to nějaká dílna, 

kde na hladkých kamenech byla červená barva roztloukána a třena, hotová ukládána do 

nádobky a smíšena v druhé nádobě s roztopenou smolou (Jíra 1910a, 69). 

Na Šáreckém hradišti u Liboce (Šestákova skála) ve vrstvě a v jamách rázu č. III., byly 

mezi páskově-volutovou a píchanou keramikou občas nalézány střepy rázu kamenského. Při 

dodatečném přehlížení všech tam vykopaných střepů našel jsem mezi jinými neolithickými 

šedavé střepy z materiálu jílovitého, tvarem i materiálem typické pro malovanou keramiku 

moravskou. Na jiném střepu našel jsem dokonce slabě znatelné stopy malování rázu 

moravského. Byla zde nalezena také hlavička lidské figurky, jaké nalézáme v moravské 

malované keramice (obr. 14), (Jíra 1910a, 78-79). 

7) …, že ony šedavé střepy šárecké mohly sice přináležeti rázu keramiky kamenské, 

ale nemalovanému, a byť i tam byl nalezen střep malované nádoby moravského rázu a 

hlavička hliněné figurky,…(Jíra 1910a, 79) 

Nyní můžeme přehlédnouti, se kterými dříve zmíněnými skupinami u nás v Čechách se 

malovaná keramika objevuje… 3. Na hradišti šáreckém objevuje se ve skupině III. Na 

nádobách rázu volutového i píchaného vedle kamenské i moravské malované keramiky, 

však nevím, jest-li přímo s ní v těchž jamách (Jíra 1910a, 80). 
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Přesleny se v době volutové a vypíchané keramiky nevyskytují v českých nálezech. Jen 

na Šestákově skále v Šárce jsem vykopal v jámě s pomalovanou volutovou keramikou několik 

hliněných kulatých, provrtaných předmětů, byly velmi hrubé nedokonale vypáleny a ležely 

v jámě pohromadě (Stocký 1919, 82). 

Za spolehlivý však nemohu považovati materiál ze sídliště na Šestákově skále v Šárce, 

které bylo po mé zkušenosti získané při systematických výkopech, prováděných nákladem 

Českého Musea v r. 1913 a 1914 kromě nejspodnější vrstvy s pomalovanou keramikou 

volutovou a nejhlubších spodků několika kulturních jam, celé přehrabáno „kosťaři“ 

sbírajícími před léty kosti na spondium pro ruzýňský cukrovar (Stocký 1921, 58). 

K statigrafii lze prozatím poznamenati, že na Šestákově skále v Šárce byly nalezeny 

shluky jordansmühlských střepů nad vrstvou s keramikou volutovou šáreckého typu, 

odděleny jalovou hlínou. Nad nimi a kolem nich byly hojné střepy nordické (Stocký 1926, 

81). 

(Šestákova skála) V kulturní vrstvě četné střepy jordansmühlské kultury  (Stocký 

1926, 172). 

(1942-43 výzkum vedoucí archeologické pobočky Muzea m. Prahy I Kiekebush na 

Šestákově skále): Z tohoto výzkumu se nám dochoval materiál výhradně ve střepech, většinou 

velmi malých, roztříděný do sáčků podle sektorů v niž byl nalezen. Kiekebushová kopala 

systémem sítě bodů, z nich vždy čtyři označovaly rohy příslušného sektoru. U každého sáčku 

je zároveň uvedena hloubka, ve kterých byly nalezeny předměty v něm obsažené… 

Pokud jde o nálezy neolitické, vyskytne se v některých případech sáček, v němž je 

materiál pouze volutový, nebo vypíchaný, nesmíchán s nálezy eneolitickými. Eneolitické 

nálezy jsou však ve všech případech smíchány s neolitickými a to často i s keramikou 

kultury volutové. Lze tedy předpokládat, že se v některých částech Šestákovy skály podařilo 

výzkumem zasáhnout neporušené vrstvy neolitické, že však nálezy eneolitické pocházejí 

vesměs z vrstev porušených. 

1) Sáček ze sektoru EFGH vrstva 30 cm pod povrchem pouze neolitické materiál, 

(hloubka vrstev v Šárce na Šestákově skále kolísá s ohledem na skalnaté podloží od mocnosti 

10 cm do několika metrů) je tedy možné, že místy mohly být i v hloubce 30 cm zachovalé, 

neporušené neolitické vrstvy. 

2) Sáček sektor FBCH hloubka 35 cm od dnešního povrchu pouze neolitické 

nálezy. 

3) Sáček sektor FJIK hloubka 70 cm – zlomky KKA, ŘiK spolu s neolitickými 

artefakty. 
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4) Sáček LMNO hloubka 30 cm smíšený eneolitický a neolitický soubor (LnK, 

KVK, ŘiK, KKA). 

5) Sáček sektor IV hloubka 120-130 cm (LnK, KVK, JoK, ŘiK, KKA). 

6) Sáček sektor LMNOP – povrchová vrstva (LnK, KVK, JoK, ŘiK, KKA). 

Při výzkumu byly zaznamenány nevýrazné zbytky několika ohnišť (Mašek 1971, 9-

10). 

Za typického představitele šáreckého stupně je považována bohatá kolekce 

z eponymního naleziště, 31) pokládaná dokonce i za podmínku zpracování tohoto období 

v Čechách; 32) hodnota 33) materiálu však (ještě při zjištění osídlení středního, 34) mladšího 

35) a pozdního 36) stupně kultury volutové, staršího stupně kultury vypíchané, 37) osídlení 

jordanovského a eneolitického) 39) neposkytuje opory pro bezpečné vydělení právě 

šáreckého, tj. pozdního stupně kultury volutové; statigraficky pak je známo jen tolik, že 

kulturní vrstva s keramikou volutovou byla na Šestákově skále oddělena sterilní vrstvou od 

vrstvy eneolitické. 40) 

31) MN 18.820-72, 40.381-3, MMP 12.000-20.000. 

32) B. SOUDSKÝ, AR VIII, 1956, 411. 

33) Sběry nebo výkopy (A. STOCKÝ, J. A. JÍRA) znehodnocené nedostatečným popisem a 

uložením. Srv. R. TUREK 1949, 117. 

34) Např. MMP 13.837-9. 

35) Např. NM 18.823-4. 

36) Patrně většina nálezů. 

Např. NM 18.822. 

38) Jordanovskému osídlení však nenáleží nálezy zobrazené A. STOCKÝM 1926 na tab. LIV, 

16, LVII, 10 neboť jsou šárecké (také LVII, 12 a LVIII 13 jsou volutové nádoby). 

39) např. NM 18.820. 

40) A. STOCKÝ, PA XXXI, 82 (Vencl 1961, 96-97). 

J. Lüning identifikoval v materiálu uloženém v NM inv. č. 18875 a 18877, KE Jord II 

(Lüning 1976, 173, Abb. 11, Taf. 72C). 

Nesporně mezi unikátní nálezy ve středoevropském měřítku patří soubor 8 měděných 

plochých seker a 1 cu. sekeromlatu (sekery s křížovým ostřím) nalezených na šáreckém 

hradišti pravděpodobně během divokých výkopů v 2 polovině 19 st. 

Šárka u Prahy. V Národní Museum má ze Šárky bez bližšího udání naleziště 6 

plochých měděných sekyrek, v museu v Teplicích jest ze Šárky plochá sekyrka. (Obr. 2 č. 2, 3, 

9, 11, 13, 17.) 
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Šárka u Prahy. V Národa. Museu jest polovina malého sekeromlatu ze sbírky 

Bergerovy. (Obr. 3 č. 8,.). Ze zobrazených nálezů lze datovat do časného eneolitu cu. Ploché 

sekery obr. 2 č. 2 (typ Dugo Selo, varianta Split?), č. 3 (typ Dugo Selo, varianta Treuen?) a 

snad i č. 9 (typ Pločnik, varianta Stollhov?) a polovinu malého sekeromlatu (sekery 

s křížovým ostřím) na obr. 3, č. 8 (Schránil 1921, obr. 2-3, 25-26). 

M. Dobeš zmiňuje z Hradiště Šárka časně eneolitické cu. ploché sekery t. Dugo Selo, 

v. Treuen, t. Pločnik, v. Stollhov a t. Boljun, v. Szakálhát (Dobeš 1989, Abb. 1 – 3, 46). 

V muzeu Teplice jsou uloženy 2 cu. sekery pocházející ze Šárky, jedna z nich je časně 

eneolitická  (obr. 3:2) datovaná do intervalu Bodrou – Jordanow až Balaton II/III – 

Mondensee – Bajč/Retz/Křepice.  

9. Praha 6 – Šárka II 

Ojedinělý nález. Dar Knížete Clary-Aldringena z roku 1898. Plochá sekera typu 

Boljun, varianta Szakálhát. Povrch velmi hrubý, zbavený patiny, d. 108 mm, š. ostří 39 mm, š. 

týlu 16 mm, tl. max. 11 mm, hmotnost 179 g. Uložení m. Teplice č. j. K99 (Blažek – Dobeš 

1990, obr. 3:2, 133, 138) 

N. – ČE kultury: 

Šestákova skála: LnK (II, III, IVst.), KVK (I/II, III? st.), LgK?, JoK (Jord. II), postJoK. 

Kozákova skála: LnK (II, III?, IV?st.), KVK , JoK (Jord. II), postJoK?, MiK. 

Další kultury:  

Šestákova skála: KNP, KKK, ŘiK, KKA, KŠK, KZP, ÚnK?, SMK?, KnK, ŠtK?, Hal, 

pozd. Hal. 

Kozákova skála: Epipal/Mez (tzv. Campignyjský typ)?, KNP?, ŘiK, KKA, KŠK, KZP, 

ÚnK, SMK?, KnK, ŠtK, Hal, (ml.) pozd.Hal, Lat, Řím (ml.), RS  
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Střešovice, Praha, Praha 6, Na Andělce (obr. 75-87). 
GPS souřadnice: 

50°5'29.6"N, 14°22'38.387"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá Z od Střešovických skal v okolí Sibeliovy ulice a kostela sv. Norberta. 

Popis: 

z vyvýšených Petřin vybíhající protáhlá jazykovitá ostrožna chráněná strmými svahy na J a 

mírnějšími svahy na S straně. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AaIII?1. 

Orientace lokality: 

Z-V. 

Nadmořská výška: 

cca. 330 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 40 m (J). 

Rozloha: 

III cca. 10 ha. 

Volný výhled: 

SZ-S-V-J-JZ. 
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Geologický podklad: 

12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené). 

Zemědělské zázemí: 

na ploše(?) ostrožny a jejích J svazích. 

Vodní zdroje: 

podél S strany ostrožny od Z k SV tekoucí Dejvický potok a podél J strany ostrožny od JZ 

k SV tekoucí Brusnice, menší vodní prameny existovaly s velikou pravděpodobnosti i na 

ploše ostrožny samotné nejspíše v Z části ostrožny nedaleko kostela sv. Norberta (I VM). 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

? 

Přístupové cesty: 

od Z z Petřin, z V nebo JV po opyši z údolí Brusnice, od S z údolí Dejvického potoka a od J 

či JZ  z údolí Brusnice (I VM). 

Vstupy na lokalitu: 

mohly být na V nebo JV části opyše ostrožny, na S nebo SZ hraně ostrožny, na Z vyústění 

lokality a na JZ či J hraně ostrožny (I VM). 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; plocha ostrožny byla postupně zastavěna. 

Dnešní stav: 

lokalita je dnes zvětší části zastavěna městskou zástavbou. 

Historie výzkumů: 

IX. 1923, J. Pasternak (záchranný výzkum). 

1924, AÚ Praha (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

NM Praha. (KVK: NM 24470-85, LgK: NM 42235-45, LgK/JoK: NM 41717-65). 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita? LnK 

výšinná lokalita/sídliště KVK. 

výšinná lokalita LgK, LgK/JoK (f. Střešovice). 
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Nálezový kontext: 

Praha 6 Střešovice, záchranná akce J. Pasternak IX. 1923. Oválná kulturní jáma, 

zřejmě s velkým ohništěm a stopami dalšího malého. Nálezy: KE, ŠI, kostěná šídla, vypálená 

hlína (mazanice?), zvířecí kosti, mušle. 

Kult.: „Rössenská k.“ ml. KVK, (Justová 1968, 224, ANZ AÚ čj. 4553/59 J. 

Pasternak). 

Kulturní jáma KVK, kulturní jáma JoK, nordické kulturní jámy, (Stocký 1925a, 249). 

Střešovický, a do jisté míry i třebušický materiál se odchyluje od obvyklých typů 

jordansműhlské skupiny, jak ve tvarech nádob, tak i jejich výzdobě a blíží se spíše skupině 

moravské pomalované keramiky ( II. Stupeň PALLIARDŮV), (Stocký 1926, 81). 

Ve Sřešovicích na Andělce byla objevena hrobová jáma z období keramiky vypíchané, 

v níž bylo hromadně pohřbeno pět nepravidelně uložených jedinců ležících vedle sebe i na 

sobě ve skrčené poloze (Borkovský 1969, 21). 

Pěti násobný pohřeb v sídlištní jámě: V okrouhlé sídlištní jámě o rozměrech 240 x 250 

cm, byly ve výplni od hloubky 25 cm rozštípané zvířecí kosti a střepy. 

V hloubce od 95 cm bylo odkryto pod černou hlínou 5 lidských skeletů. Vyznačovali 

se nepravidelně skrčenou polohou a byly pohozeny vedle- a přes sebe.Pod skelety byla tenká 

vrstva spraše a pod ní asi 26 cm mocná kulturní vrstva s hrubými střepy mladé KVK (v NM 

uloženo 13 ks.) a 1 čepelka z šedého pruhovaného bavorského plattensilexu a délce 47 mm. 

Dat.: mladá KVK  IV st. (ulož. NM 24470-85). 

Objekt byl zjištěn při kladení vodovodu na rohu Sibeliovy ulice a Norbertova 

(Zápotocká 1998, 217, Taf. 95: 1. – 13., 15.). 

Ze dvou částečně prozkoumaných jam KE „Střešovického typu“ NM inv. č. 41717-

765 (Taf. 48-52), z odlišné jámy pocházela „lengyelská keramika“ NM inv. č. 42235-42345 

(Abb. 15, Taf. 53B), (Lünning 1976, 170, Abb. 10, 15, Taf. 48-52, 53B). 

Roku 1924 při kladení vodovodního potrubí mezi Sibeliovou ulicí a Norbertovem byla 

zjištěna kulturní vrstva a 2 objekty LgK a obj.? KVK (Zápotocký 2000, 196). 

V bývalé Panenské cihelně v prostoru vymezeném na S Sibeliovou ulicí, na SZ U 

Střešovických hřišť a na J ulicí Na Petynce, byly v pol. 19. st. zachyceny stopa sídlištních 

aktivit LnK. 

Při kladení vodovodního potrubí v Sibeliově ulici zjištěny zbytky objektů KVK, LgK, 

a Střešovické fáze LgK/JoK (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 221, 234, 238, 303-304). 

N. – ČE  kultury: 

LnK?, KVK (IV st.), LgK, LgK/JoK (f. Střešovice). 
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Další kultury: 

KNP, KŠK, KZP, KnK, ŠtK, Hal. 
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Hradčany 1, Praha, Praha 1, Křižovatka Jelení ulice a ulice U Brusnice, 

bývalá Lumbeho zahrada (obr. 88-104). 
GPS souřadnice: 

50°5'34.272"N, 14°23'32.028"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na severním předpolí Pražského hradu. V okolí křižovatky ulic Jelení a U 

Brusnice. 

Popis: 

ostrožna(?) tvořící Z konec protáhlého hřbetu táhnoucího se ve směru V-Z nad S hranou tzv. 

Jeleního příkopu, chráněné prudkým srázem na J a pozvolnějším svahem na S (I/II VM). 

Morfologický typ výšinné polohy: 

A?b?III?1? nebo hřbet/návrší C/D (vzhledem k výrazným antropogenním úpravám terénu 

nejsem schopen jasnější definice). 

Orientace lokality: 

V-Z. 

Nadmořská výška: 

268 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca 20 m (J). 

Rozloha: 

IV cca.4 ha. 



115 
 

Volný výhled: 

SZ-JV. 

Geologický podklad: 

23) letenské souvrství; droby; prachovce, jílové břidlice, (4) eolické a deluvioeolické 

sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Ordovické letenské vrstvy tvořené tmavošedými droby a siltovci s lavicemi tmavých pískovců 

a křemenců (Březinová – Turek 1999, 653-654). 

Půdní pokryv: 

9) hnědé půdy kyselé. 

Na kamenitojílovitých zvětralinách návěj žlutohnědé středně ulehlé spraše s úlomky hornin 

(nejmladší glaciál – Würm), částečně vyvinutá v hnědozem či parahnědozem (Březinová – 

Turek 1999, 653-654). 

Zemědělské zázemí: 

podél J hrany Jeleního příkopu? 

Vodní zdroje: 

hlubokým údolím tzv. Jeleního příkopu podél J svahu lokality od Z k JV tekoucí Brusnice a 

podél S svahu taktéž Z-V směrem tekoucí Dejvický potok.  

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; přes Vltavu v místech ústí jeleního příkopu na Klárově. 

Přístupové cesty: 

Z údolí Brusnice (Jeleního příkopu), podél jeho S hrany a z údolí Dejvického potoka. 

Vstupy na lokalitu: 

mohly existovat jak na Z, S, V i J okraji lokality (mohl také existovat podobně jako u 

Šáreckého hradiště vysutý lanový most přemosťující údolí Jeleního příkopu širokého cca. 55 

m a spojující tak lokality Hradčany 1 a Hradčany 2, obr. 231-232). 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; pravěké situace jsou značně poškozeny výstavbou barokního opevnění Pražského 

hradu a později intenzivní městskou zástavbou v tomto prostoru. 

Dnešní stav: 

městská zástavba a park. 

Historie výzkumů: 
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1911, J. Axamit (záchranný výzkum v průběhu stavby elektrické dráhy v Jelení ulici severně 

od zdi Lumbeho zahrady). 

1919, 1936, 1947 (výkopy u Jízdárny Pražského hradu). 

1937-1938, I. Borkovský (záchranný výzkum v prostoru křižovatky Jelení ulice a ulice U 

Brusnice). 

1950-52, I Borkovského (záchranný výzkum J od Jízdárny Pražského hradu). VIII.-X. 1972, 

Z. Smetánka, L. Hrdlička a V. Moucha (předstihový záchranný výzkum v Lumbeho zahradě a 

na bývalém sportovním hřišti při Jelení ulici). 

VI.-X. 1996, H. Březinová a J. Kubková, AÚ Praha (předstihový záchranný archeologický 

výzkum provedený na místě Lumbeho zahrady při výstavbě velkokapacitního skleníkového 

hospodářství). 

Uložení nálezů: 

AÚ Praha – archeologický výzkum Pražského hradu. 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita LnK, KVK, ČE. 

Nálezový kontext: 

Posledně jsem zavítal do Jelení ulice počátkem listopadu r. 1911, kdy dělníci 

vykopávku končili, blížíce se ke zdi Lumbeových zahrad. Blízko špýcharu ve břehu nalezl jsem 

velkou kotlovitou jámu se střepy volutovými (viz. Obr. 24 1 jáma LnK, 2 jámy KVK), 

(Axamit 1932, 39, obr 24). 

VIII. 1937 při záchranném výzkumu I. Borkovského bylo odkryto na křižovatce ulic 

Jelení a U Brusnice odkryta část rozsáhlého soujámí (hliník I/1937) o rozměrech 15x12 m 

(obr. 2). Skládalo se nejméně ze 4 prohlubní se stopami 4 ohnišť (pecí). I. Borkovský objekt 

interpretoval jako neolitický (LnK) překrytý kulturní vrstvou KKK. Tab. 1 přehled nálezů 

keramiky ze soujámí: stř. st. LnK 63 ks. (obr. 3: 1-9, 16, 18-29, obr. 4) , přelom st. a stř. f. 

KVK 10 ks. (obr. 4: 10, 17, 47), časný až starší eneolit 6 ks. (obr. 3: 50, 51, 53, 63, obr. 4: 8, 

obr. 6: 13), KKK 228 ks., neurčeno 35 ks., stř. 3 ks.. Zlomky LnK, KVK a časného až 

staršího eneolitu jsou M. Zápotockým a I. Pavlů hodnoceny jako intruze v mladším (KKK) 

objektu (Zápotocký – Pavlů 2004, 105-109, obr. 1, 2, 3, 4, 6). 

Jámy s keramikou volutovou, objevené před první světovou válkou, tak i v roce 1937 

při úpravě jelení ulice a na křižovatce U Brusnice, patří pravděpodobně většímu sídlišti, které 

zde existovalo i později v období kultury s vypíchanou keramikou. 



117 
 

Tak např. zmíněné volutové sídliště překrývala vrstva s nádobami kanelované 

keramiky, dále byly na několika místech objeveny hroby s keramikou šňůrovou i hroby 

s eneolitickou keramikou podobného rázu jako z velvarského hrobu (Borkovský 1969, 21). 

Předstihový záchranný výzkum Z. Smetánky, L. Hrdličky a V. Mouchy VII – X 1972 

v Lumbeho zahradě na bývalém sportovním hřišti při Jelení ulici. Odkryty sídlištní jámy 

KVK s menším množství KE ve výplni (Smetánka 1975, 136-137). 

Výzkum H. Březinové a J. Kubkové z VI.-X. 1996 prováděný v prostoru Lumbeho 

zahrady odhalil na ploše 2934 m2 a cca. 1000 bm liniových výkopů minimálně 6 

neolitických objektů a 1 časně eneolitický objekt. 

 Zkoumaná plocha byla rozdělena do 4. velkých sektorů. Sektory byly rozděleny na 

čtverce o straně 2 m. Z nichž 11 byly zjišťovací sondy k ověření statigrafie na lokalitě. Po 

vyhodnocení zjišťovacího průzkumu byly navážky nad podložím odstraněny při skrývce 

provedené těžkou mechanizací. Poté byly prozkoumány a dokumentovány zahloubené objekty. 

Pozůstatky neolitické sídlištní vrstvy byly zničeny novodobými úpravami terénu, její 

pravděpodobnou existenci tedy můžeme předpokládat pouze na základě střepů, které byly 

zavlečeny do výplní mladších objektů. 

Výzkum zachytil pravděpodobně okraj sídliště z období kultury s lineární a 

vypíchanou keramikou, jehož jádro lze předpokládat v prostoru křižovatky ulic U Brusnice a 

jelení. Většina objektů byla jen velmi mělká, respektive větší část jejich výplně byla zničena 

dřívější aktivitou v lokalitě (668). 

Objekty s nálezy LnK:  

Obj. 1513 (obr. 12.) – oválná jáma zasahující S částí mimo zkoumanou plochu – (1,6 m x ca 

2,5 m, zach. hl.0,5 m). 

Nálezy: KE obr. 12: 1-7, KA). 

Obj. 1538 (obr. 13.) – mělká trojúhelníkovitá jáma (1,5x1,3x1,5 m, zach.hl. 0,1 m). 

Nálezy: KE, KA. 

Obj. 1541 (obr. 13) – mělká oválná jáma s mísovitým dnem (1,4 x 1 m). 

Nálezy: KE, KA. 

Obj. 1545 (obr. 13) – mělká oválná jáma (0,8 x 0,4 m). 

Nálezy: KE, KA. 

Obj. 1552 (obr. 13) – mělká oválná jáma (0,7 x 0,4 m). 

Nálezy: KE. 
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Objekt LnK/KVK: 

Obj. 1520 (obr. 15) – úzká hrotitá jáma (žlab) (2,1 x 0,4 m doch. hl.0,9 m), delší osa 

orientovaná V-Z. Objekt je interpretován jako koželužná jáma. 

 Nálezy: KE - LnK a KVK, ŠI 2ks. (obr. 15:1-2, pazourkové úštěpy). 

Objekt s neolitickou výplní: 

Obj. 1513 (obr. 16) – mělká oválná jáma s nerovným dnem (0,5x0,45m zach. Hl. 0,15 m). 

Nálezy: KE. 

Časně eneolitický objekt: 

Obj. 1544 (obr. 14) – oválná jáma s plochým dnem (1,3x0,95 m. zach. Hl. 0,5 m). 

Nálezy: KE (obr. 14: 1-3, 5, 6). ŠI 1 ks. Čepel z bavorského deskovitého pazourku (obr. 14: 

4). 

Intruze v mladších obj. ŠI N (16:3), KE KVK (16:2) a ČE (obr. 16:1, 4), (Březinová – Turek 

1999, 653-687). 

N. – ČE kultury: 

N, LnK (stř. st.), KVK (St./stř. st.), ČE. 

Další kultury: 

st. E, KNP (salz. St.), KKK (Stř., klas. st.), protoŘiK?,  KŠK, st.ÚnK, ÚnK, ByK, RS. 

 

Literatura: 

Axamit 1932, 38-40, Borkovský 1969, 21, Březinová – Turek 1999, 653-687, Fridrichová – 

Fridrich – Havel – Kovařík 1995, 88, Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 214-15, 226, Smetánka 

1975, 136-137, Zápotocký – Pavlů 2004, 103-117. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Hradčany 2, Praha, Praha 1,  Kanovnická ulice čp. 73 (obr. 105-106). 
GPS souřadnice: 

50°5'25.517"N, 14°23'35.914"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá v Kanovnické ulici čp. 73, v areálu bývalého kláštera voršilek a kostela sv. 

Jana Nepomuckého.  
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Popis: 

lokalita se nalézá na SZ okraji Z části  jazykovité ostrožny Pražského hradu, chráněné 

prudkými svahy, jak na S (hluboké údolí Brusnice tzv. Jelení příkop) tak i na J (k Malé 

straně). Na V spadá ostrožna prudkým opyšem k Vltavě a na Z je otevřená ve směru ke 

Střešovicím. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

Ab?I1?. 

Orientace lokality: 

SZ-JV. 

Nadmořská výška: 

cca. 270 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 20 m (S), II cca. 45 m (J). 

Rozloha: 

IV cca. 30 ha. 

Volný výhled: 

S-V-J-Z. 

Geologický podklad: 

23) letenské souvrství; droby, prachovce, jílové břidlice, (4) eolické a deluvioeolické 

sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

9) hnědé půdy kyselé. 

Zemědělské zázemí: 

nejspíše na ostrožně samotné a na jejích J a JV svazích. 

Vodní zdroje: 

od Z k JV podél S strany ostrožny Jelením příkopem tekoucí Brusnice dále na tzv. pahorku 

Žiži pravděpodobně již v pravěku existující vodní pramen jež tekl roklí k J na Malou stranu. 

Další prameny existovali Z a JZ od ostrožny v prostoru Petřína. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; přes Vltavu v prostoru dnešní Malé strany a v místech vyústění Jeleního příkopu na 

Klárově. 

Přístupové cesty: 

ze Z od Střešovic a Petřína. Od Vltavy vedly přístupové cesty podél J svahu ostrožny od Malé 

strany, po opyši a údolím Brusnice (Jeleního příkopu). 
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Vstupy na lokalitu: 

v Z rozšířené části ostrožny. Na V nad jejím opyšem. Další vstupy pravděpodobně existovaly 

na S do údolí Brusnice a na J ve směru na Malou stranu (mohl také existovat např. vysutý 

lanový most přemosťující údolí Jeleního příkopu širokého cca. 55 m a spojující tak lokality 

Hradčany 1 a Hradčany 2 obr. 231-232). 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; pravěké situace byly značně poškozeny aktivitami (především stavebními) 

souvisejícími s provozem Pražského hradu. 

Dnešní stav: 

městská zástavba související s Pražským hradem. 

Historie výzkumů: 

1983, J. Frolík (záchranný a zjišťovací výzkum). 

Uložení nálezů: 

depozitář AÚ Praha na Pražském hradě. 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita KVK. 

Nálezový kontext: 

ve výkopech pro elektrické kabely před Z a S frontou paláce, který byl na pěti místech 

prohlouben až na podloží a dvěma sondami rozšířen, bylo zjištěno nad sprašovým podložím 

souvrství kultury s vypíchanou keramikou, které naleží i ojediněle zjištěné kůlové jamky. 

Na toto souvrství nasedá složitá sídlištní situace, kterou se podařilo podle pozůstatků kůlové i 

srubové zástavby rozčlenit do 4 středověkých horizontů (Frolík 1985, 139). 

N – ČE kultury: 

KVK. 

Další kultury: 

RS, VS, Nov (na ploše ostrožny v místech Pražského Hradu byly dále nalezeny KNP, 

ŘiK?, KnK, RS, VS). 

 

Literatura: 

Frolík 1985, 139, Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 226. 
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Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Butovice, Praha, Praha 5, Na Hradištích, Hradiště (obr. 107-108). 
GPS souřadnice: 

Akropole; 50°2'23.188"N, 14°21'25.538"E (Mapy.cz). 

Předhradí; 50°2'27.262"N, 14°21'36.293"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá S nad soutokem Dalejského a Prokopského potoka cca. 1,5 km J od středu 

obce Butovice.  

Popis: 

mohutná plochá a obdélná ostrožna otevřená k V poměrně širokou šíjí, chráněná od S, Z a J 

příkrými skalnatými svahy.  

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

V-Z. 

Nadmořská výška: 

314 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

III cca. 74 m (J). 

Rozloha: 

II cca. 9 ha.  

Volný výhled: 

SV-Z-JV. 

Geologický podklad: 

17) zlíchovské souvrství; vápence s rohovci, 18) pražské souvrství; slivenecké vápence, 19) 

požárské a kopinické souvrství; vápence, vápnité břidlice ve spodní části s bazalty 

(„diabasy“), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené). 

Štěrkopísková terasa s relikty spraše. Povrchová vrstva ornice dosahující síly maximálně 40 

cm je promíšena v důsledku orby s kulturními vrstvami (Mašek 1970, 274). 
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Zemědělské zázemí: 

jak na ploše ostrožny samotné, tak na V od ní a na J-JV svazích počátku Prokopského údolí. 

Vodní zdroje: 

ostrožnu meandrem obtáčí od SSZ k SV tekoucí Prokopský potok, do něhož se pod JZ cípem 

ostrožny vlévá od JZ tekoucí Dalejský potok. dalšími přítoky Prokopského potoka jsou na JJV 

svahu lokality pramenící potůček Stydlá voda (přímý zdroj vody pro osídlení ostrožny) a 

podél S svahu ostrožny tekoucí Bučovický potok. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

?. 

Přístupové cesty: 

od V z okolní otevřené krajiny a údolími Prokopského a Dalejského potoka. 

Vstupy na lokalitu: 

Ve V vyústění ostrožny do okolního terénu. Další vstupy se mohly nacházet na jejím Z konci 

a na S a J straně ostrožny. 

Opevnění: 

zachovalé relikty fortifikací jsou datované do RS. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

střední; lokalita byla zasažena dlouhodobým zemědělským obděláváním. 

Dnešní stav: 

chráněná kulturní památka, zatravněná kosenou nebo spásanou loukou, na svazích ostrožny 

les. 

Historie výzkumů: 

roku 1884, B. Jelínek (povrchový sběr + výkopy?). 

1964, N. Mašek, MHM Prahy (zjišťovací výzkum). 

2005, J. Dufek povrchový sběr. 

Uložení nálezů: 

MHM Prahy. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště LnK, KVK. 

Nálezový kontext: 

povrchový sběr provedený před rokem 1964, nalezeny ojedinělé zlomky keramiky 

LnK (inv. Č. 4329, 4330 MMP) a KVK (inv. Č. 4328 MMP), (Mašek 1970, 274). 

Bez kontextu LnK a KVK (Filip 1949, obr. 3). 

Nález 1. N? keramického zlomku při povrchovém sběru J. Dufka na jaře r. 2005. 
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N. – ČE kultury: 

LnK, KVK. 

Další kultury: 

st. En, KKK?, ŘiK, KZP, ŠtK, Hal, RS. 

 

Literatura: 

Čtverák a kol. 2003, 247-48, Ehrich – Pleslová – Štiková 1968, Filip 1949, obr. 3, Fridrichová 

a kol. 1995, Jelínek 1884, 125-132, Lutovský – Militký 2000, Mašek 1970, 272-285, Sláma 

1988, Stocký 1926, Turek – Daněček 2000,88-99, Turek 1950, 59-94, Zápotocký 2000, 179. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Jíloviště, Středočeský kraj, okr. Praha-západ, Humenská, Kazina mohyla 

(obr. 109-137). 
GPS souřadnice: 

49°56'42.518"N, 14°20'25.901"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na pravém břehu meandru řeky Berounky cca. 0,7 km V od Mokropeského 

nádraží a cca. 1,8 km JJV od Černošického nádraží. 

Popis: 

zhruba plochá (uměle zarovnaná?) trojúhelníkovitá k J úzkou šíjí otevřená ostrožna, tvořící S 

výběžek hory Humenská, chráněna velmi prudkými svahy od Z, S a V. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AaII2. 

Orientace lokality: 

J-S. 

Nadmořská výška: 

246 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 45 m (Z). 

Rozloha: 

I cca. 1,2 ha. 
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Volný výhled: 

SSZ-J. 

Geologický podklad: 

23) letenské souvrství; (jílové břidlice, prachovce), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené). 

Zemědělské zázemí: 

samotná lokalita má určitý byť prostorově velmi omezený zemědělský potenciál ve 

sprašových půdách jak na lokalitě samotné tak na stoupajícím svahu Humenské J od ostrožny. 

Nejbližší další zemědělské zázemí se nalézá na protějším břehu Berounky v prostoru Dolních 

Mokropes Z od ostrožny, případně na pravém břehu S směrem a cca. 1,3 km J směrem na 

okraji obce Jíloviště. 

Vodní zdroje: 

podél Z svahu  ve směru J-S teče Berounka do níž se pod S úpatím ostrožny vlévá podél V a 

S svahu lokality v hluboké rokli od J tekoucí Humenský potok. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; pod S okrajem ostrožny ve vyústění rokle humenského potoka na pravém břehu 

Berounky. 

Přístupové cesty: 

od J buď přímo po hřebeni Humenské nebo po jejím V úbočí nad roklí Humenského potoka. 

Od Berounky je lokalita přístupna buď po velmi strmém opyši na S okraji ostrožny a nebo 

uměle vytvořeným hlubokým úvozem podél S-SV a V úbočí ostrožny. 

Vstupy na lokalitu: 

hlavní vstup se nalézal v J části ostrožny sekundární mohl být nad S okrajem lokality. 

Opevnění: 

poměrně mohutná fortifikace spadající svou nejmladší fází pravděpodobně do raného 

středověku. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

střední; ostrožna je od 18 st. periodicky zalesňována a mýcena přičemž je v posledních letech 

poškozována  těžkou lesnickou technikou a hledači pokladů dnes tzv. detektoráři. 

Dnešní stav: 

lokalita je částečně zalesněna, částečně vymícena a opětovně osazována novými stromky.  
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Historie výzkumů: 

VI.  1865 a IX. 1866, Beneš a Petera (výkopy). 

Léto 1869 Americký klub dam v Praze (V. Náprstek?). 

VII. 1916, J. Axamit (omezený povrchový průzkum sondami a řez valem). 2003-2008, J. 

Dufek (pravidelné povrchové sběry ve spolupráci s J. Horčičkou a F. Novákem). 

2006, P. Bolina a T. Klímek (zaměření reliktů komunikací v okolí Humenské). 

Uložení nálezů: 

NM Praha, UAP Nižbor,  J. Dufek. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště LnK, KVK, En, ČE, LgK, JoK?, postJoK, (MiK). 

Nálezový kontext: 

Protože k prozkoumání domnělé mohyly byly určeny poslední dva dny času nám 

vyměřeného a ježto nechtěli jsme kaziti podrost paseky, nemajíce k tomu svolení, nezbývalo 

nám ani dosti času ani místa k důkladnějšímu prohledání zajímavé lokality a bylo nám se 

spokojiti pouhým pokusným sondováním půdy, chtěli-li jsme zvěděti, zda a kdy bylo hradisko 

obýváno. 

Výsledky takového rozsahem co nejomezenějšího kopání však byly tak bohaté, že nás 

překvapily. Vyskytly se totiž na hradišti střepy neolitické, volutami a pícháním zdobené (tab. 

XXIII. č. 1-7), střepy na moravskou keramiku malovanou živě upomínající (tab. XXIII. č. 12-

16), z nichž jeden je snad úmyslně pod okrajem opatřen těžce smytelnou, žlutočervenou 

širokou páskou (tab. XXIII. č. 12.), střepy ze kterých dala se složiti asi polovina 

michelsberského poháru (tab. XXIII. č. 8.), dále střepy mladší až i hradištní (tab. XXIII. č. 

17-19). 

Vedle keramiky nalezli jsme tam úhledně retušovanou pazourkovou šípku, jaké 

přicházejí pohromadě se zvoncovými pohárky, zlomky jiných kamených nástrojů, malý slitek 

bronzoviny a kousek neurčitého bronzového předmětu (Axamit 1917, 162-163, Obr. 43, Tab. 

XXIII. 1-16). 

Plochu hradiště mohli jsme pouze místy sondovati, protože byla zarostlá lesem. I 

takové zběžné ohledání půdy však nás překvapilo nálezy velezajímavými. Ukázalo se, že na 

ostrožně, kde se křížily dvě staré obchodní cesty, již v době kamenné sídlili lidé, a že tam 

hostili i cizince, snad obchodníky. Nalezli jsme tam t. zv. tulipánový pohár, jaké jsou 

domovem u Bodamského jezera a na horním Rýně, pak malovanou keramiku moravskou 

(Axamit 1925, 35). 
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V létě r. 1916 kopali jsme na t. zv. Kazíně. Přišli jsme na kotlovitou jámu,4) ve které 

byly některé střípky pozdně neolitické a pak typické střepy moravské malované keramiky, 

mezi nimiž vyskytli se asi ⅔ pohárku, který jsme tehdy podle tvaru pokládali za 

michelsberský. Bylo nám již tenkráte nápadné, kde se vzal michelsberský pohár mezi 

moravskou keramikou malovanou, která je zajisté starší než on; byl nám však nezvyklí i jeho 

tvar, takže Stocký o něm napsal:5) „Na Kazíně byl vykopán pohár, spojující michelsberský 

tvar s nálevkovitým pohárem.“6) (Axamit 1930, 190). 

2003-2008 pravidelné povrchové sběry J. Dufka, J. Horčičky a F. Nováka prováděné 

po celé ploše lokality. Zvláštní ohled byl brán na okolí jam vykopaných detektoráři 

v centrální části ostrožny, nalezeny byly KE, ŠI, MA a ZKO datovatelné do LnK, KVK, čas. 

En, DB, ml./pozd. DB, Hal a RS. 

N. – ČE kultury: 

N, LnK (III. st.), KVK (ml.), E, ČE, LgK, JoK?, postJoK? (MiK?). 

Další kultury: 

ŘiK?, KŠK?, star.DB?, stř.DB?, ml./pozd.DB, pozd.Hal, RS. 

 

Literatura: 

Axamit 1917, 153-163, Axamit 1925, Axamit 1930, 190, Bolina – Klínek 2007, 103-115, 

Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 118, Novotný 1950, 163-260, Orth 1865, 153-

155, Píč 1909, 367-368, Sklenář 1992, 90, Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002, 135, Sláma 

1988, 23-24, Stocký 1926, 152, 163, 167, 171, 180, Tab. CVII. č. 7, Vávra 1990, 183-189, 

Zápotocký 2000, 174. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Bohnice 1, Praha, Praha 8, Zámka, Na Zámkách (obr. 138-145). 
GPS souřadnice: 

50°8'44.485"N, 14°24'10.884"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na pravém břehu Vltavy, S od Bohnic cca. 1 km Z od obce Čimice.  
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Popis: 

plochá trojúhelníková ostrožna lemovaná výraznými skalisky na Z (zde je ostrožna dosti 

poškozena lomem) a podél J hrany hradiště. Strmé svahy ji chrání na S, Z, a J straně, 

přístupná je pouze po úzké šíji od V.  

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII2. 

Orientace lokality: 

V-Z.  

Nadmořská výška: 

245 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

III cca. 60 m (Z). 

Rozloha: 

II cca. 6,5 ha. 

Volný výhled: 

JJZ-Z-SSZ. 

Geologický podklad: 

36) prachovce, břidlice, droby, 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, 

drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené), 13) rankery. 

Zemědělské zázemí: 

jak na lokalitě samotné, tak na pozvolně se zvedajícím terénu V od lokality. 

Vodní zdroje: 

pod Z hranou ostrožny teče od J k S Vltava do níž se vlévají podél S svahu ostrožny od V k Z 

tekoucí Drahanský potok a podél J svahu ve směru V-Z tekoucí potok Čimický. 

Zemědělské zázemí: 

jak na lokalitě samotné, tak na pozvolně se zvedajícím terénu V od lokality. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; přes Vltavu pod Z okrajem ostrožny před ústími údolí Čimického a Drahanského potoka. 

Přístupové cesty: 

od V z okolní otevřené krajiny a od Z od Vltavy údolími Drahanského a Čimického potoka. 

Vstupy na lokalitu: 

snad pouze na V v místech úzké šíje spojující lokalitu s pozvolně stoupajícím okolím. 
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Opevnění: 

dochovány relikty valů podél S hrany a příčný val na neužším místě ostrožny (jednotlivé 

úseky opevnění datovány do ŘiK, KnK/ŠtK a RS) . Geofyzikálním měřením nově odhalena 

fortifikace vytvářející předhradí V od ostrožny. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; Z část lokality poničena lomem zbytek poznamenán zemědělskou činností. 

Dnešní stav: 

prakticky celá plocha lokality je dnes zemědělsky obdělávána. S a J svahy jsou zalesněny, 

také Z část zarůstá vegetací a je výrazně poznamenána archeologickými sondami a 

kamenolomem. 

Historie výzkumů: 

1849-54, V. Krolmus (menší výzkumy). 

Kon. 19 st., W. Osborne (menší výzkumy).  

Kon. 19 st., J. L. Píč (menší výzkumy). 

1917-18, J. Hellich, NM Praha (přibližně uprostřed plochy hradiště plošný odkryv o 

rozměrech +/- 30 x 30 m), 

1921, A. Stocký, NM Praha. 

30 léta, V. Hájek a A. Janišta (výzkum orbou zachycených objektů převážně ve stř. a JZ části 

ostrožny). 

50tá léta, M. Roztoky (povrchové sběry). 

1961-63 a 1965-66, N. Mašek, M. Slabina a M. Fridrichová, MHMP (systematický výzkum). 

Uložení nálezů: 

MHMP, NM Praha, Muz. Roztoky. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště LnK?  

výšinná lokalita LgK. 

Nálezový kontext: 

J. Hellich plošný odkryv sezona 1917-18, sekce E.: Objekt 45 – v číslování jsou 

značné nesrovnalosti (objekt téhož čísla je také v sekci F) v J Hellicha (L10),které se vztahují 

k datu 17.-18.7.1918 je uvedeno: „hloubka 1,2 m, popel začíná 85 a pod ním skála tvrdá… 

v hloubce: kosti tura, broušený klín, lopatka, ve hloubce 30 cm hrneček 

tenkostěnný“(připojen náčrt nádoby, kulturu však nelze určit), (Hájek – Moucha, 1998, 54). 

 Sekce F.: Objekt 44 (původně značený jako objekt C). V L 10 jsou tyto údaje: 

„15.7.1918…. neol. ucho velké ze středu nádoby,…(intruze), (Hájek – Moucha, 1998, 55). 
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Objekt 45 (další jáma téhož čísluje v sekci E). V L10 je uvedeno „19.8.1918. 

V hloubce 60 cm ještě v černé vrstvě nad bílím popelem celý hrníček (nákres nádoba kulturu 

nelze určit).“ Potom následuje náčrt mísovitého objektu se zvrstvením: při dně „černá“, 

uprostřed „popel šedý“, U tohoto objektu byl nalezen v jámě kruhovitého půdorysu patrně 

v sekundární poloze kostrový hrob (Hájek – Moucha 1985, 63, obr. 23). Zápis v L 10 ze dne 

20.7.1918: „Hrob skrčka u č. 45 na jihu výkopu 1918 ve hloubce 1,2 m. Tělo leží směrem 

(neuvedeno) bylo kolem obloženo kamenem a sice na okraji jámy stojatě dost vysok. Kameny 

a prázdný prostor vyplněn rovněž kamením a zasypán popelem a střepy, které jsou s hrob(em) 

současné! Na vých. A již. str(aně) střepy nádob velké amfory a černé misky. Pod kříž. Kostí 

pohozen velký balvan ohlazenou stranou na vrch, snad mlýn. Pod ním rovněž střepy a miska 

černá, rozbitá. Kusy nádob jsou i pod tělem. Čelist zuby nahoru obrácená… hlava dosud 

schází. Nohy rozhrabal Podpěra než se na hrob přišlo. Druhá pravá noha ležela původně.“ 

Záznam je doprovázen schématickou skicou hrobu, (Hájek – Moucha, 1998, 55-59, obr. 1, 

52). Datování LgK?( Hájek – Moucha, 1998, 60). 

Nálezy: NM 39064: kopytovitý klín s olámanými konci, druhotně používaný, N, D 100 

(obr.25:1). 

NM 39065: zlomek korytovitého klínu s odlom. týlem, N, D 86 (1:1). 

NM 39066: okraj bombovité nádoby z plaveného materiálu, N (LnK) (1:2). 

NM 39330: okraj polokulovité mísy, mat. slídou promíšený, N? (obr. 1:4), (Hájek – 

Moucha 1986, 20, 26). 

NM 38770: rukojeť naběračky s rozeklaným koncem, LgK? (obr. 1:3). 

NM 38841: střep mísy s mírně prohnutým okrajem odsazeným od těla. Obvod okraje 

šikmo přesekáván, LgK (obr. 1:10). 

NM 38898: hladký, světle šedý střep s vytaženým oble zakončeným výčnělkem pod 

výdutí, LgK? (1:11). 

NM 38938: hladký silnostěnný střep s polokulovitým pupkem, LgK (obr.1:9). 

NM 39060:prohnutý okraj mísy, LgK (obr. 1:8), (Hájek – Moucha 1986, 11, 13, 15, 

17, 20), (snad výplň obj. 45 v sekci F.?). 

N – ČE  kultury: 

N, LnK?, LgK. 

Další kultury: 

KNP, bol.st.KKK?, klas.KKK?, ŘiK, KKA, KŠK, KZP, ÚnK, VěK /SMK, KnK, ŠtK, 

Hal, pozd.Hal, RS. 
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Bohnice 2, Praha, Praha 8, Sídliště, Severní-město-Bohnice, Sídliště severní 

město Bohnice I, II „ppč. 635, 641, 840-846“ (obr. 146-149).  
GPS souřadnice: 

50°7'57.778"N, 14°24'20.029"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá  na pravém břehu Vltavy, Z od starého jádra obce Bohnice, dnes je 

zastavěna sídlištěm Bohnice severní město. 

Popis: 

rozsáhlá jazykovitá k V široce otevřená ostrožna, na S a J-JZ chráněná prudkými svahy, na JZ 

spadá k Vltavě protáhlým opyšem. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbIII1. 

Orientace lokality: 

JV-SZ. 

Nadmořská výška: 

275 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

IV cca. 95 m (JZ). 

Rozloha: 

III cca. 20 ha. 

Volný výhled: 

SZ-Z-J. 
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Geologický podklad: 

36) prachovce, břidlice, droby, 2) deluviální sedimenty; převážně hlinité, písčité a kamenité, 

8) fluviální písčité štěrky glaciálů günz a donau tzv. vysoké terasy, 4) eolické a deluvioeolické 

sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené), 16) pelosoly, 11) hnědé půdy na štěrcích a píscích. Ornice, pod ní 

na V části plochy písčitohlinitá vrstva, na Z ornice překrývala menší plochy spraše a pod nimi 

štěrkopísková vrstva (Fridrichová 1986, 72). 

Zemědělské zázemí: 

jak přímo na ostrožně, tak směrem na V od ní. 

Vodní zdroje: 

do podél J-Z okraje ostrožny tekoucí Vltava do níž se vlévají, Bohnický potok tekoucí od 

V k Z podél S svahu ostrožny a v prostoru V vyústění ostrožny pramenící roklí k JJZ tekoucí 

bezejmenný potok(oddělující lokalitu od ostrožny Na podhoří), (IVM). 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; SZ-JJZ od lokality v meandru Vltavy. 

Přístupové cesty: 

Na S roklí stoupající z údolí Bohnického potoka. Na V z okolní otevřené krajiny. Ze Z od 

Vltavy buď údolím Bohnického potoka, po opyši ostrožny či od JJZ roklí oddělující lokalitu 

od ostrožny Na Podhoří (IVM). 

Vstupy na lokalitu: 

na S ve vyústění rokle spadající do údolí Bohnického potoka. Na V z otevřené krajiny. Na JJZ 

nad roklí oddělující lokalitu od ostrožny Na Podhoří a nad opyšem v Z části ostrožny. (I VM). 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita byla dlouhodobě zemědělsky obdělávána a od konce 60tých let byla její 

značná část zastavěna panelovým sídlištěm. 

Dnešní stav: 

Z-SZ část lokality je porostlá lesem, větší část je zastavěna panelovým sídlištěm Bohnice 

Severní město. 

Historie výzkumů: 

1966, 1967, M. Slabina, MHMP (záchranný výzkum). 

1968-74, M. Fridrichová, MHMP (rozsáhlý záchranný výzkum). 
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Uložení nálezů: 

MHMP (inv. č. 104659-106162). 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita LnK, KVK, LgK/JoK?. 

Nálezový kontext: 

Na lokalitě proběhl rozsáhlý záchranný výzkum vedený M. Fridrichovou, na výzkumu 

neolitické osídlení spolupracovali M. Zápotocká a I. Pavlů. V roce 1972 byla na ploše 12,6 ha 

byla provedena mechanická skrývka 30-40 cm silné vrstvy ornice (její skutečná hloubka však 

byla místy podstatně větší), bylo množství sídlištních objektů LnK, KVK, LgK/JoK? a 2 

hroby LgK/JoK? (silně poškozených skrývkou a patrně i zemědělským obděláváním plochy). 

V roce 1974 byl během samotné výstavby sídliště prozkoumána mimo jiné rozměrná jáma 

(obj. 1/74) s keramikou KVK a LgK (Fridrichová 1972a 145-47,1972b 211-14, 1986 71-75). 

 Objekt 1/74: byl narušen při hloubení základové jámy pro obytný blok P3. nacházel 

se v západní stěně základů, tvořila ho rozsáhlá mělká jáma s téměř rovným dnem v hloubce 

25-30 cm pod úrovní vytvořené skrývkou. Patrně větší část původně asi oválné jámy byla 

zničena základovou jamou. Zbývající část byla delší osou orientovaná ve směru S-J. 

Maximální délka obj. měřila 10 m, max. zachovalá šířka 5 m. Výplň objektu byla barevně 

jednotná černohnědá. 

Nálezy: „svrchní (těžkou technikou utemovaná) tvrdá vrstva“ KE 192 zl., MA, ZKO 2 

ks., 4 zlomky drtidel (příl. 6/74-1, tab. I-V). „Spodní vrstva“ KE 271 zl., přeslen, MA, ZKO 2 

ks., 2 zl. drtidel, 2 zl. brousků, BI 2 zl. (motyka + ?), ŠI 3 ks. (tab. V-IX), dat.: N, KVK, LgK 

(ARÚ č. j. 548/85 (M. Fridrichová 1985)). 

N – ČE kultury: 

N, LnK, KVK, LgK/JoK?. 

Další kultury: 

ŘiK, KŠK, ÚnK, ÚnK/VěK, KnK, pozd.Hal, SN, RS. 
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Kobylisy, Praha, Praha 8, Náměstí - J část Kobyliského náměstí, mezi 

ulicemi Nad Šutkou – Vršní – Pod Sídlištěm (Střeličná), Starý dvůr (obr. 150-

160). 
GPS souřadnice: 

50°7'25.022"N, 14°27'13.679"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na JV okraji Kobyliského náměstí a je dnes přibližně vymezena ulicemi nad 

Šůtkou, Vršní a Pod sídlištěm (dříve Střeličná). 

Popis: 

jazykovitá k Z-SZ otevřená ostrožna chráněna na J a S-SV straně strmými svahy. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII?1?. 

Orientace lokality: 

SSV-JJZ. 

Nadmořská výška: 

cca. 280 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

III cca. 80 m (JZ). 

Rozloha: 

I cca. 3 ha. 

Volný výhled: 

JZ?-J-JV. 

Geologický podklad: 

12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Půdní pokryv: 

4) hnědozem. 

Zemědělské zázemí: 

jak na lokalitě samotné, tak na jejích J  svazích a nejspíše také na SV na úpatí vrchu Ládví.  

Vodní zdroje: 

bezejmenný (Kobyliský) potok pramenící SV od hory Ládví a tekoucí JV směrem podél 

V strany lokality. Na J pod jejím opyšem existovalo v minulosti zřejmě několik malých 

pramenů. 
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Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; J od lokality na Vltavě. 

Přístupové cesty: 

ze SZ a SV podél úbočí Ládví a od J terénním zářezem podél V svahu lokality. 

Vstupy na lokalitu: 

v S a snad i J části lokality. 

Opevnění: 

velmi pravděpodobně eneolitický „Spitzgraben“  který je konvenčně datovaný do KKK, skrze 

obj. 7 který se však nalézá asi 20 m Z od vnější strany příkopu, a tak popis nálezového 

kontextu nevylučuje ale spíše podporuje jeho datování do JoK/postJoK (Soudský 1954, 146). 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita byla poznamenána intenzivním zemědělstvím a rozsáhlou zástavbou v 19. – 

21. st.. 

Dnešní stav: 

lokalita je dnes zastavena městskou zástavbou. 

Historie výzkumů: 

přelom 19. a 20. st., J. A. Jíra. 

přelom 19. a 20. st., E. Štorch. 

1913, 1919, J. Axamit (sběry a omezené výkopy). 1952-53, B. Soucký, MHMP (záchranný 

výzkum). 

1974, J. Havel, MHMP (záchranný výzkum). 

1996-97, Lubor Smejtek, ARCHAIA (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

MHMP, NM Praha. 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita JoK, 

výšinná lokalita/hradiště? postJoK. 

Nálezový kontext: 

Roku 1913 našel p. polic. insp. Černý v Ženíškově cihelně dvě nádobky rázu 

kamenského, džbáneček ozdobený rytými čárami a malý hrneček (Štorch 1916, 34). 

Roku 1913 pan Ženíšek při stavbě nové stodoly nalezl Jok džbánek, J. Axamit poté 

prozkoumal část obsahu sídlištní jámy o šířce 3,5 m a hloubce pod ornicí 0,6 m v níž nalezl 

JoK KE, KOI, přeslen a množství zvířecích kostí. Vedle jámy ležela v červené hlíně lidská 

kostra s miskou (pohřeb?), (Axamit 1921, obr. 141,142, str. 225). 
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Roku 1919 narazili dělníci při prokopávání silnice k Bohnicím v místech za kovárnou 

proti stodole pana Ženíška na JoK KE (mísa na duté nožce, na celém povrchu skvěle 

tuhovaná mísa na vysoké duté nožce), (Axamit 1921, 225). 

Axamitovo shrnutí výkopů v Kobylisích: V Kobylisích u Prahy byly asi podobné 

poměry jako v Ďáblicích. Jámy kulturní byly tam dosti vzácné. Jenže je nikdo nezakresloval, 

takže nemáme přehledu. Obsah jedné z nich zobrazil Stocký v Pravěku I. Na str. 79 (také 

Axamit 1921, obr. 142, str. 226). Vedle této rozlehlé jámy byla nalezena kostra, jejíž lebka je 

v anthropologickém ústavu uložena. Při kostře byla mísa se strmými okraji (tab.XLI. č. 12). 

V malé jámě za kovárnou v pískovně byl nalezen džbáneček nezdobený (tab. XLI. č. 13). 

V jamce za stodolou pana Ženíška byly objeveny dva džbánky, jeden rýhovaný se dostal do 

Zem. musea se sbírkou pana Černého, druhý je zobrazen na (tab. XLI. č. 10). Při prokopávání 

silnice do Bohnic byly rozmetány také některé jámy, z jedné měl pan Hlavsa mísu na nožce, 

která je nyní v Zem. museu (Stocký Pravěk I. Tab. LVII. č. 2). Já mám ze zmíněné prokopávky 

od pana řídícího Hackera z Kobylis vysokou nožku od mísy, tuhovanou (Axamit 1930, 199-

200). 

Za sondou F byl příkop porušen malým domkem, na jehož SZ straně jsme příkop 

nalezli jen s největší obtíží. Zde byla zjištěna na podzim 1952 kulturní jáma (6), odkud 

pochází jordanovský džbánek. Pro objasnění situace jámy vedli jsme v dubnu 1953 2,5 m od 

stěny domku sondu (a), která však narazila v hloubce 2 m na téměř rovné dno, patrně veliké 

jámy (14), v níž jordanovská jáma nepozorovaně přecházela. Sonda položená 2,5 m V odtud 

objevila okraj jiné jámy (22). Další sonda (b) 10 m SV odkryla rozsáhlou a chudou jámu 21. 

Bylo zřejmé, že příkop tu je všude porušen mladším osídlením a zbývala nám jediná možnost, 

a to vést sondu přímo při zdi domku (G). Zde jsme skutečně opět na příkop přišli, nevykazoval 

však tentokrát dno ani ploché ani oblé, nýbrž dosti hluboko kolmo zaříznuté, 30 cm široké. 

Východní stěna přecházela neodlišitelně v jordanovskou jámu 6 (Soudský 1954, 144). 

V sondě G se stýká příkop s jámou 6, jordanovskou, při čemž není patrno, zda příkop 

přerušuje jámu či jáma příkop. Jelikož však není pravděpodobné, že by jordanovská jáma 

byla vyhloubena v stěně příkopu, kdyby tento s ní byl současný, jest možné jediné, že jest 

starší než únětický a mladší (případně starší) než jordanovský. Starší osídlení než 

jordanovské tu však není a zbývá jen to datování, že příkop je současný s kulturní jamou 7., 

z níž kromě jednotlivých zlomků keramiky pocházejí dva miskovité koflíky s vysokými 

páskovými uchy, typické pro keramiku kanelovanou (Soudský 1954, 146). 

J. Lüning určil jordanovské nálezy z Kobylis takto, džbáneček z jámy před statkem 

pana Ženíška älteres Jordansmühl (Lünning 1976, 172, Abb. 11, Taf. 73C), NM Praha inv. 
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č. 19792 ( viz. Axamit 1921, 225, obr. 141) a nálezy z další jámy zkoumané J. Axamitem 

roku 1913 do jüngeres Jordansmühl (Jord. III), NM Praha inv. č. 15396-15412 (viz. 

Axamit 1921, 226, obr. 142). Do Jord. III datuje také další artefakty ze statku p. Ženíška NM 

Praha inv. č. 45892-45893 (Lüning 1976, 177-78, Abb. 12, Taf. 64C, 65). Džbánek z jámy 6 

výzkumu B Soudského datoval do älteres Jordansmühl (Lüning 1976, 178, Abb. 12). 

N – ČE kultury: 

En, JoK, postJoK.  

Další kultury: 

KNP, bol.st.KKK, KKK, ŘiK, KŠK, KZP, ÚnK, ByK. 

 

Literatura: 

Axamit 1921, 225, Axamit 1932a, 2-6, Axamit 1932b, 38-40, Buchvaldek a kol. 1991, 35-64, 

Ehrich – Pleslová – Štiková 1968, Fridrichová a kol. 1995, Hájek 1968, Horáková – Jansová 

1933, 49-54, Jíra 1910, 162-206, Lüning 1976, taf. 64C,  Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 

300, Smejtek 1999, 65-86, Stocký 1926, 81, 102, 115, 178, 186-188, Tab. LVII. č. 2, Soudský 

1954, 142-147, 170-171, Štorch 1916, 34, Sklenář 1992, Zápotocký 2000, 195. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Libeň 2, Praha, Praha 8, Na Okrouhlíku, Okrouhlík u Bulovky (obr. 161-

170). 
GPS souřadnice: 

50°7'2.564"N, 14°28'5.096"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá v prostoru mimoúrovňové křižovatky Liberecké a Zenklovy ulice. 

Popis: 

protáhlá jazykovitá k S otevřená ostrožna vybíhající z J úbočí vrchu Okrouhlík. Chráněna 

svahy z V, J a Z. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AaIII1?. 

Orientace lokality: 

SSZ-JJV. 
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Nadmořská výška: 

cca. 260 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 20 m. 

Rozloha: 

I cca. 1,5 ha. 

Volný výhled: 

V-J-Z. 

Geologický podklad: 

24) libeňské souvrství; řevnické křemence, 25) libeňské/šárecké souvrství; jílové břidlice. 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené), 13) rankery. 

Zemědělské zázemí: 

snad na ostrožně samotné a jejích J svazích? Nebo S od jejího vyústění? 

Vodní zdroje:  

od SZ k J podél Z svahu ostrožny tekoucí (dnes již neexistující) bezejmenný (Kobyliský) 

potok a  do něho se pod ostrožnou vlévající od SV k JZ tekoucí (taktéž dnes zaniklý) 

bezejmenný potok (viz. I a II voj. mapováni). 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; J od lokality na Vltavě. 

Přístupové cesty: 

od S a SV údolími podél svahů vrchu Okrouhlík. Od SZ údolím vedoucím z dnešních Kobylis 

ale údolími od JV z Libně a od J od Vltavy. 

Vstupy na lokalitu: 

nejspíše jak v její S tak J části. 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita nejdříve částečně poškozena městskou zástavbou a poté zdevastována 

mimoúrovňovou křižovatkou Liberecké  a Zenklovy ulice. 

Dnešní stav: 

dnes mimoúrovňová křižovatka. 

Historie výzkumů: 

1957, N. Mašek, MHMP (záchranný výzkum). 
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Uložení nálezů: 

MHMP. 

Typ naleziště: 

výšinné sídliště LgK/JoK (f. Střešovice?). 

Nálezový kontext: 

Při hloubení zákopů pro cvičení Svazarmu v zahradě bývalého Valentina v Libni „Na 

Okrouhlíku“ bylo vybráno několik zlomků keramiky a hrudky vypálené mazanice. V VIII. 

1957 byl zde proveden na ploše 3x4 m výzkum.  

Pod poměrně mocnou vrstvou humusu, jenž ve spodní části přecházel do kulturní 

vrstvy, promíšené nečetnými zlomky neolitické keramiky. Těsně nad sprašovým podložím 

začínajícím v hloubce 1,2 m od dnešního povrchu se výrazně rýsovala dvě ohniště, umístěná 

blízko sebe, větší z nich (ohniště 1), přibližně elipsovitého tvaru, orientované delší osou ve 

směru SZ-JV (d. 1,9 m š. 1,3 m), mělo základnu tvořenou drobnými kameny, promíšenými 

s uhlíky, nad nimiž byla souvislá  vrstva mazanice, jež tvořila nahoře souvislou hladkou 

plochu. Celková mocnost ohniště byla 10 cm. 

Druhé ohniště (ohniště 2) bylo od prvého vzdáleno necelých 60 cm V směrem, bylo o 

něco menší a mělo stejnou orientaci delší osy jako ohniště první (d. 130 cm, š. 90 cm), mělo 

rovněž základnu z drobných kamenů promíšených s uhlíky, ale vrstva mazanice je pokrývající 

byla o poznání slabší a jeho povrch byl nepravidelný. 

V prostoru mezi oběma ohništi i v jejich okolí (viz. plánek II) bylo nalezeno kromě 

zvířecích kostí, Kamenného drtidla a měděného kroužku s nedovřenými konci (síla cca 1 mm, 

průměr 14 mm) větší množství keramiky vyrobené vesměs z jemného, poměrně dobře 

vypáleného typicky neolitického materiálu. keramiku a spolu s ní i celý objekt lze spolehlivě 

zařadit do kultury jordanovské (Mašek 1957, ANZ AÚ 1700/57). 

N – ČE kultury: 

LgK/JoK? (f. Střešovice?). 

Další kultury: 

?. 

 

Literatura: 

Farkač 1976, Justová 1968, 224, Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 301-302, ARÚ č. j. 1700/57 

(N. Mašek 1957), Mašek 1971, Mašek – Slabina 1966, 694, Zápotocký 2000, 196.  
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Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Libeň 1, Praha, Praha 8, Libušák, Libušín (obr. 171-175). 
GPS souřadnice: 

50°6'46.555"N, 14°28'23.4"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá v prostoru vymezeném Primátorskou, Konšelskou Zenklovou a 

Kandertovou ulicí. 

Popis: 

Libušák je prostranný vrch, který se svažuje k jihu a to zprvu povlovně, potom příkře, do údolí 

Rokytky, kterouž právě v toku k západu zaráží a obrací na Jih (Štorch 1914, 11). 

Oválná  na S otevřená ostrožna byla vymezena prudkými svahy na Z, J a na V (II VM). 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbI1?. 

Orientace lokality: 

S-J(?). 

Nadmořská výška: 

cca.220 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 30 m (J). 

Rozloha:  

II cca. 5 ha. 

Volný výhled: 

JZ-J-JV. 

Geologický podklad:  

23) letenské souvrství; droby, prachovce, jílové břidlice, 6) fluviální písčité štěrky risského 

glaciálu tzv. hlavní terasa. 

Půdní pokryv:  

8) hnědé půdy (nasycené). 

Zemědělské zázemí: 

S a JZ od lokality? 
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Vodní zdroje: 

od V pod lokalitou se prudce k J stáčející potok Rokytka. Do ní se mohl v pravěku vlévat k J 

roklí tekoucí malý potok snad pramenící na V okraji ostrožny. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

ano; J od lokality v zákrutu Vltavy. 

Přístupové cesty: 

od SZ k S vyústění ostrožny. Z údolí Rokytky podél Z i V úpatí Libušáku. Další cesta mohla 

vést z údolí Rokytky na lokalitu malou roklí na SV cípu ostrožny. 

Vstupy na lokalitu: 

v S části lokality a na SV nad vyústěním malé rokle z údolí Rokytky na Libušák. 

Opevnění:  

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; V osmdesátých letech 19 st. bylo odtěženo asi 14 m vrcholové části Libušáku městem 

Libeň na stavební materiál a silniční štěrk, další likvidace lokalita pokračovala i později 

během rozsáhlé výstavby bloků činžovních domů. 

Dnešní stav:  

lokalita je zastavěna městskou zástavbou. 

Historie výzkumů: 

1890, B. Jelínek, MHMP (výkopy při odtěžování vrcholu ostrožny). 

Kolem roku 1907, E. Štorch (výkopy). 

Uložení nálezů: 

MHMP, NM Praha.  

Typ naleziště: 

výšinné naleziště? KVK? 

výšinná lokalita postJoK (Schus, MiK?). 

Nálezový kontext: 

nejistě lokalizované nálezy KVK ze sídlištních objektů z počátku 20 st. (Stocký 1926, 

168, viz. Lutovský - Smejtek a kol. 2005, 228). 1967 při záchranném výzkumu MHMP N. 

Mašek učinil nálezy KVK (Mašek 1971, 84). 

Okolo r. 1907 zachránil mnoho archeologických nálezů a terénních situací včetně 

hrobu postJoK E. Štorch. G. Několik metrů od této jámy, ve dvoře p. Khona, byl odkryt hrob 

s kostrou skrčenou (♀), mající hlavu k severozápadu. Hrob nebyl hluboký a snad byla 
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původně nad ním nasypána i mohyla. Mezi hlavou a koleny položeny byly dvě zajímavé 

nádoby, džbánek a mísa (postJoK) (Štorch 1914, 81-82). 

J. Lünning klasifikoval tento materiál jako Jord II s schussenriedskými vlivy NM inv. 

č. 27964-65, (Lünning 1976, 180, Abb. 11, 13, Taf. 63- 12, 13). 

N – ČE  kultury: 

KVK, postJoK (Schus, MiK?). 

Další kultury:  

KNP, bol.st.KKK, ŘiK, KŠK, KZP?, protoÚnK, SMK, KnK, Hal, Řím, RS.  

 

Literatura: 

Buchvaldek a kol. 1991, 35-64, Farkač 1976, 54-55, Janská 1957, 152-160, 185-186, Jelínek 

1891, 1-36, Lüning 1976, 180, Abb. 13, Taf. 63D, Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 228, 301, 

Mašek, N. 1971, 84, Novotný 1950, obr. 21, Stocký 1926, Štorch 1914, 81-88, Zápotocký 

2000, 195. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Vinoř 2, Praha, Praha 9, Kamenný stůl (obr. 176-183). 
GPS souřadnice: 

50°8'20.101"N, 14°35'12.801"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá nad pravým břehem Vinořského potoka, na JV okraji obce, J od ulice 

Živanická. 

Popis: 

oválná plochá široce k JV otevřená ostrožna, chráněná strmými svahy od J a Z, méně 

příkrými od S. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

JV- SZ. 

Nadmořská výška: 

257 m n. m.. 
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Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 17 m (J-JV). 

Rozloha: 

II cca. 7 ha. 

Volný výhled: 

SZZ-J. 

Geologický podklad: 

12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Druhohorní křídové pískovce (Turek – Daněček – Kostka 1998, 7). 

Půdní pokryv: 

2) černozem. 

Zvětralý písek. Nepříliš mocná vrstva spraše promíšená s pískem a úlomky pískovcové skály 

a písčitohlinitá ornice (Turek – Daněček – Kostka 1998, 7). 

Zemědělské zázemí: 

jak plocha ostrožny samotné tak okolní terén V od ní. 

Vodní zdroje: 

pod Z okrajem ostrožny je soutok Vinořského potoka tekoucího od J k S a bezejmenného 

(Satalického) potoka tekoucího od V k Z podél J svahu ostrožny. Podobný potok mohl téct 

také podél S svahu lokality (I VM). 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

?. 

Přístupové cesty: 

od V z okolní otevřené krajiny a roklemi z údolí Vinořského potoka. 

Vstupy na lokalitu: 

ve východní části ostrožny a nejspíše také na jejím Z a J okraji. 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

střední; lokalita je zemědělsky obdělávána a na J – JV straně poškozena lomy na pískovec a 

romantickými úpravami kdysi výstavného a rozsáhlého zámeckého parku S okraj ostrožny byl 

zastavěn. 
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Dnešní stav: 

na většině povrchu lokality je pole, S okraj je zastavěn rodinnými domky a Z-J svah je 

zalesněn. 

Historie výzkumů: 

1987, M. Kuna, M. Brandýs n. Labem (povrchové sběry).  

Od r. 1989-96, V. Daněček (každoroční povrchové sběry na jaře a na podzim). 1996-98, V. 

Daněček a D. Rakušan (povrchové sběry). 

1993, M. Kuna, M. Brandýs n. Labem (systematický povrchový sběr ve čtvercové síti 10x10 

m na ploše 60x260 m). 

1993, M. Kuna a R. Křivánek (geofyzikální průzkum magnetometrickým měřením s použitím 

radiometru FM-36).  

Uložení nálezů: 

V. Daněček, MHMP, M. Brandýs n. Labem. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště LgK (MNK IIa), JoK, postJoK (Schus, MiK?). 

Nálezový kontext: 

časně eneolitické nálezy byli zjištěny především při sběrech V. Daněčka a D. 

Rakušana. JZ část ostrožny nálezy především LgK (MMK IIa) KE (Obr. 2: 1-9,11,12), BI 

(Obr.4: 1-5).  

JV část ostrožny hlavně nálezy časného eneolitu: JoK KE (Obr. 3: 3-5), postJoK 

(Schussenried) KE (Obr. 3: 6-10), MiK? KE (Obr. 3: 11). 

Časný/starý eneolit (LgK - KNP) KE především okraje nádob s tzv. romanskou 

lisenou (Obr. 2: 10, 13-16, Obr. 3: 1, 2), BI (Obr. 4: 5, 6, 7?, Obr. 5: 1-7, Obr. 6: 1-6, Obr. 7: 

1-7), ŠI (Obr. 7: 8-14), (Turek – Daněček – Kostka 1998, 7-31).  

N – ČE kultury: 

N, E, LgK (MMK IIa), JoK, postJoK (Schus., MiK?). 

Další kultury: 

St.Pal, KNP (baalb.f.), stř. En. – ŘiK?, KKA?, přel.En/St.DB, ÚnK, SMK, KnK, ŠtK, 

PozdHal, Lat. 

 

Literatura: 

Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 238, 304-305, Sklenář a kol. 2002, 289-290, Turek – 

Daněček – Kostka 1998, 7-31. 

 



144 
 

Internet: 
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Vinoř 1, Praha, Praha 9,  V Obůrkách (obr. 184-193). 
GPS souřadnice: 

50°8'38.006"N, 14°35'3.805"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na pravém břehu Vinořského potoka, cca. 250 m SV směrem od kostela 

Povýšení svatého Kříže nad J břehem Cukrovarského rybníka. 

Popis: 

původně více protáhlá (dnes lomy značně poškozená) jazykovitá na V otevřená ostrožna, 

chráněná Prudkými svahy od S, Z a J. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbIII1. 

Orientace lokality: 

V-Z. 

Nadmořská výška: 

cca. 250 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 15 m (Z). 

Rozloha: 

I/II cca. 3 (původně cca 5?) ha. 

Volný výhled: 

S-Z-J. 

Geologický podklad: 

12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

Pískovcová skála, zvětralý písek a 1 – 1,5 m silná vrstva spraše (Kyticová 1957, 313.). 

Půdní pokryv: 

2) černozem. 

Cca. 30 cm silná vrstva černozemě (Kyticová 1957, 313.). 

Zemědělské zázemí: 

jak na ostrožně samotné tak V od ní. 
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Vodní zdroje: 

od J k S ji obtéká Vinořský potok do něhož se vléval pod S svahem ostrožny od V k Z tekoucí 

bezejmenný přítok. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

?. 

Přístupové cesty: 

z otevřeného terénu na V od lokality a z údolí Vinořského potoka podél svahů ostrožny.  

Vstupy na lokalitu: 

na V vyústění ostrožny, další vstup se dá předpokládat na opyši nad údolím Vinořského 

potoka. 

Opevnění: 

příkop v profilu datovaný do VěK ohrazující cca. 1 ha plochy ostrožny. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita byla soustavně poškozována lomy, pískovnami, zástavbou a zemědělskou 

činností. 

Dnešní stav: 

lokalita je obestavěna rodinnými domky na JZ-SZ a částečně na V straně. Lomem 

zdevastovaná Z část zarůstá lesem a zbytek ostrožny je zemědělsky obděláván. 

Historie výzkumů: 

1936, L. Hájek (výkopy). 

1955, O. Kyticová, AÚ (záchranný výzkum). 

1959-60, M. Zápotocká, AÚ (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

NM Praha, AÚ Praha.  

Typ naleziště: 

výšinné sídliště KVK, 

výšinné naleziště LgK?, JoK?. 

Nálezový kontext: 

Koncem VIII. 1955 bylo naraženo při těžbě kamenolomu na ostrožně V Obůrkách v SV 

části obce na sídlištní objekty. Ze S strany od přiléhajících rybníků je ostrožna odtěžována až 

na úroveň hrází kamenolomem a pískovnou. Záchranný výzkum zde prováděný v IX. 1955 

trval pouze několik dnů a byl omezen na prozkoumání bezprostředně ohrožené plochy. 

Do spraše byl zahlouben táhlý objekt, jehož zachovaná část činila 12 m. Celý objekt 

s nestejnou výplní a nerovným dnem se zahluboval dále do spraše několika jámami. Z nich 
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nejhlubší zasahovala hluboko do písku, až do 2,4 m, ve střední části a při dně byly shluky 

mazanice a vrstvy uhlíků. Z bezpečnostních důvodů bylo možno učinit plošný odkryv 6x5 m 

pouze nad nejhlubší jamou. Po skrytí ornice se ukázalo, že největší část objektu byla již 

zničena, poněvadž jáma byla zachycena v místech, kde již příkře stupňovitě vybíhala vzhůru. 

Byla vybrána po sektorech a vrstvách. Obsahovala velké množství střepů, zvířecích kostí, 

pazourkových nástrojů a úštěpů, kamenné a kostěné nástroje, ozdoby a říční škeble. Sondou 

byla zachycena ještě druhá jáma, hluboká pouze 55 cm, o rozměrech 1,8x1,5 m, nepravidelně 

oválná. Svým obsahem byla shodná s předešlou (310). 

V obou jamách byly zastoupeny zlomky ze zásobnicových tvarů hrubého šedočerného 

nebo žlutošedého povrchu s příměsí slídy… Zlomky drobnější keramiky z jemně plavené hlíny 

mají často leštěný povrch, někdy šedý, šedohnědý, okrově žlutý. Převahu má keramika 

nezdobená. Keramické tvary amforovité a hruškovité nádoby s prohnutým hrdlem a široce 

rozevřeným okrajem. Časté jsou pohárky s prohnutým hrdlem a ostrým lomena výduti 

(obdoba nepomalované MMK) (314). 

… Postupné vybírání obou objektů ukázalo, že nezdobená keramika byla ve všech 

vrstvách jámy společně s keramikou zdobenou. U zdobené keramiky se ještě někdy udržuje 

hruškovitý tvar s více nebo méně rozevřeným okrajem jsou však hojné i poháry, jak 

s náznakem tak s výraznou profilací jako u tvarů nezdobených (315). 

… Výzdoba je příznačná pro mladší období vypíchané keramiky,… (316). 

V obou jamách byly nalezeny provrtané střepy, někdy zbroušené do kruhu. V jámě 2 

byl hrotitý jemně opracovaný závěsek ze špičáku pravděpodobně vepře (určení E. 

Zikmundová – Komárková) a kamenný trojúhelníkovitý závěsek se zaoblenými rohy, 

s dvojkonicky provrtaným otvorem při kratší stěně. V první jámě byl zlomek oválného 

perleťového závěsku s otvorem, jedno celé (metapodium ovce/kozy urč. E Zikmundová) a 

zlomek kostěného šídla. Jeden z kondylů byl používán jako držátko (?). Z této jámy pochází i 

korytovitá sekerka s užším týlem a odraženým břitem, dva zlomky kamených motyk a 

pazourkové úštěpy a drásadla (316). 

Datace: mladší fáze KVK se silnými vlivy LgK (KVK IVb/V). (Kyticová 1957, 310-

317, obr. 118: plán lokality, obr. 119: řez objekty, obr. 120: KE, obr. 121: KE, ŠI, obr. 122: 

KE, BI, KOI, KA.). 

Výzkum 1959-60 v SV části ostrožny bylo odkryto několik chudých jamek části kůlové 

chaty KVK (316), při sběrech byla nalezena KE LgK (315). Většina povrchu ostrožny byla 

zničena lomy. K výzkumu byl využitelný pouze zbytek sídlištní plochy o rozměrech cca 25x15 

m. Výzkum byl proveden na ještě menší ploše jelikož S okraj je překryt vysokými splachováni 
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vrstvami. Celkem výzkum proběhl na ploše 230 m2 (obr. 1, 2). V sezóně 1959 byla 

prozkoumána S část věteřovského příkopu a N objekty, v r. 1960 další část příkopu a přilehlé 

plochy vět. Sídliště (316), (Zápotocká – Steklá 1963, 315-335). 

Při výzkumu na sídlišti s mladší vypíchanou keramikou ve Vinoři (o. Praha-sever) 

jsme odkryly část půdorysu kůlové chaty, orientované SSV-JJZ (obr. 6). Z celé chaty byla 

zachována jen část patrně vnější Z stěny a dvě středové řady. Směrem na S, V i Z je sídliště 

porušeno pískovnou, na J straně vystupuje těsně až k ornici pískovcová skála, ve které kůly 

nejsou patrny. Chata dosahovala nejspíše šířky 7 m, délka již není zjistitelná. 17) výzkum 

v roce 1959. Nálezová správa v archivu AÚ Praha, č. j. 657/60 (Steklá 1961, 89, obr.6). 

M. Zápotocká – Steklá výzkum V. 1959 archív AÚ č. j. 657/60. Část základů kulové 

chaty. Kult. jámy: menší mělká okrouhlá, malá miskovitá zaoblená a větší jáma. Nálezy: KE, 

BI -  kam. vývrtek (sběr), ŠI -  paz. Škrabadlo, MA, ZKO – KVK, kulturní vrstva. Kult. jámy: 

menší oválná (původně patrně pec, dnes úplně rozrušená, podlouhlá vejcovitá, nepravidelné 

(?). Dlouhý nepravidelný mělký žlábek. Nál. atypická KE, MA, uhlíky, ZKO. Nedatovatelné, 

pravděpodobně N (KVK). 

M. Zápotocká – Steklá č. j. 3056/61, sběry na poli pí. Dostálové (J okraj zkoumané 

ostrožny): KE LgK, JoK, KNP (Justová 1968, 294-95). 

N – ČE  kultury: 

N, KVK (IVb/V), LgK?, JoK?. 

Další kultury: 

En, KNP, KKK, pozd.ÚnK, VěK, VěK/SMK, Hal, Řím 

 

Literatura: 

Čtverák a kol. 2003, 259, Justová 1968, 294-296, Kyticová 1957, 310-317, Lutovský a kol. 

2005, 235, Rulf 1983, 86, Sklenář a kol. 2002, 289-290, Zápotocká – Steklá 1963, 315-335, 

Zápotocký 2000, 196. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Jenštejn 2, Středočeský kraj, okr. Praha-východ, Domov důchodců (obr. 

194-214). 
GPS souřadnice: 

50°9'11.772"N, 14°36'7.183"E (Mapy.cz). 
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Poloha: 

lokalita se nalézá nad soutokem Vinořského a Radonického potoka, Z od zříceniny hradu 

Jenštejn.  

Popis: 

Plochá, lichoběžníkovitá k JV otevřená ostrožna, chráněná srázy od S, Z a J. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

JV-SZ. 

Nadmořská výška: 

232-237 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 20 m (S). 

Rozloha: 

III cca. 20 ha. (časně eneolitické osídlení prokázáno na výběžku ostrožny o ploše cca 1,4 ha). 

Volný výhled: 

J-Z-S. 

Geologický podklad: 

12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 11) bělohorské souvrství; vápnité 

jílovce až slínovce, 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; (spraše, sprašové hlíny, drťové 

spraše). 

„Korycanské křemenné pískovce.“ (Zápotocký – Dreslerová 1996, 6) 

Půdní pokryv: 

2) černozem. 

„Světlohnědá spraš ve spodní části silně promíšená s pískem a zlomky zvětralého pískovce 

(síla spraše 2-3 m) na ní je vrstva černozemě.“ (Zápotocký – Dreslerová 1996, 6) 

Zemědělské zázemí: 

plocha ostrožny a její vyústění JV směrem. 

Vodní zdroje: 

do od J k S tekoucího Vinořského potoka se pod J cípem ostrožny vlévá od JV k SZ tekoucí 

Radonický potok a pod S okrajem lokality se do něj vlévá podél S svahu od V k Z tekoucí 

Jenštejnský potok. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

? 
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Přístupové cesty: 

z údolí Vinořského potoka na Z část ostrožny, údolími Radnického a Jenštejnského potoka na 

V část ostrožny a z otevřeného terénu V od lokality. Vstupy na lokalitu: 

nejspíše na SZ konci ostrožny nad Vinořským údolím a v JV otevřené části ostrožny. 

Opevnění: 

v SZ části ostrožny odkryty části pozdně jordanovského hrotitého příkopu (spitzgraben) 

nezcela jasného průběhu, ohrazujícího plochu cca. 0,5 ha.   

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; SZ až SV část lokality byla postupně změněna zástavbou obce Jenštejn, zbytek 

ostrožny  byl zemědělsky obděláván. 

Dnešní stav: 

v SZ části se nalézá Domov důchodců S až SV svah je  výrazně pozměněn výstavbou 

rodinných domů, V část ostrožny je zemědělsky obdělávána a JZ až J svah je zalesněn. 

Historie výzkumů: 

1934, L. Hájek (záchranný výzkum). 

VI.-IX. 1984, D. Dreslerová, M. Brandýs n. Labem (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

M. Brandýs n. Labem. 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita/hradiště?/erdwerk JoK (sk. Jenštejn). 

Nálezový kontext: 

v dubnu 1984 zachytil M. Vávra, spolupracovník pražského AÚ, neoznámený začátek 

zemních prací na přístavbě nového křídla domova důchodců v Jenštejně. Záchranný 

archeologický výzkum jenž vedla D. Dreslerová z Okresního archeologického muzea Praha-

východ z Brandýsa nad Labem, proběhl mezi červnem a zářím 1984. Povrchový průzkum byl 

proveden na ploše cca. 5600 m², vykopávky na ploše cca. 870 m². Na ploše bylo zjištěno 

celkem 111 objektů, z nichž 20 náleželo časnému eneolitu, 1 KNP, 1 KKK, a další byly 

datovány do období KZP, VěK, MDB, a pozd.Hal (HD1- LTA) na 30% objektů nebylo 

možné kulturně zařadit. Se zřetelem na rychlé tempo stavebních prací jsme se musely 

soustředit na místa s vysokou koncentrací objektů (kde bylo možné sídliště datovat). Plocha 

stavby byla rozdělena do několika pásů, Plocha A – v místech nové příjezdové komunikace 

byla provedena hrubá mechanická skrývka (bagrováno bylo až 60 cm do podloží). Zbytky 

objektů byly zachyceny v profilu cesty. Plocha B – Nebyla dostatečně odkryta a objekty byly 

proto zachyceny jen ve 2 výkopech pro kanalizaci a pedologických vrtech, menší objekty 
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nebo kůlové jámy mohli tak uniknout pozornosti. Plocha C – byla hrubě odkryta a jen místy 

až na podloží. Plocha D – byla jako jediná skryta až na podloží a následně začištěna. Následně 

byla prakticky celá prozkoumaná plocha vybagrována, přičemž byly ještě zachyceny objekty 

109-111. 

Časně eneolitické období zde zastupuje 20 objektů s charakteristickou světlehnědou jílovou 

výplní, zřetelné odlišné od výplní objektů z mladších období. Na základě nálezového 

inventáře z těchto objektů byla vytvořena nová „nálezová skupina Jenštejn“. 

Nálezové situace a nálezy. 

Objekt 20 (Abb. 3:1) plocha A (str. 10-11) 

kruhová jáma s téměř svislými stěnami a plochým dnem. Zachovalý průměr 140 cm, 

zachovalá hloubka 70 cm (původně asi 130 cm). Výplň: horní vrstva světlehnědá hlína 

s hrudkami červeně vypálené mazanice a menší množství střepů. v hloubce cca. 30 cm pod 

úrovní skrývky odkryt shluk červeně přepálené hlíny a kamenů silný 10-30 cm, pod ním byla 

tenká sytě červená vrstva s uhlíky. pod ní byla vrstva světle hnědé spraše. nade dnem se 

nalézala vrstva tmavohnědé půdy. Na hranici vrstev se u severní stěny koncentrovaly střepy 

zdobeného džbánu Abb. 7:1. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: hloubka 0-40 cm, KE: hrnce Abb. 7:7-11 (6), neurč. zl. Abb. 7:4, 5, 12 (21), MA. 

Hloubka 24-45 cm, MA blok. 

Hloubka 45 cm, KE: džbán Abb. 7:2, 15:1, 3 (40), neurč. zl. (35). 

Hloubka 50-70 cm pod MA blokem, KE: džbán Abb. 7:1, 16:1 (4), neurč. zl. Abb. 7:13, 14 

(57). 

Vrstva na dně, KE: džbán Abb. 7:3 (1), KOI: zlomené dláto d. 50 mm Abb. 7:15, zlomený 

hrot d. 47 mm Abb. 7:16. 

Objekt 59 (Abb. 3:2) plocha A (str. 11-12) 

Jáma s téměř kruhovým půdorysem, stěny se lehce kónicky rozšiřují ke dnu. přibližně třetina 

obj. byla zničena výkopem. Horní průměr 110cm, dno 155 cm, zachovalá hloubka 65 cm, 

(původně cca. 130cm). Výplň: Vrchní část objektu hnědá hlína téměř úplně bez nálezů. 

Vroubily ji zbytky odpadlé sprašové stěny. pod svrchní vrstvou byla slabá zuhelnatělá vrstva 

a pod ní další slabá vrstva světlé spraše. Prakticky na celé ploše objektu byla sesedlá vrstva 

červeně propálené hlíny, která na některých místech dosahovala až ke stěnám objektu. Dolní 

část objektu byla vyplněna černohnědou hlínou. Do ní byla vnořena další slabá zuhelnatělá 

vrstva. Dno bylo pokryté šedou popelovou vrstvou. 

Interpretace: zásobní jáma 
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Nálezy: hloubka 0-30 cm, KE: džbán Abb. 8:1 (1), neurč. zl. (4). 

Hloubka 30-50 cm, KE: džbán Abb. 8:2 (1), hrnec Abb. 8:3 (1), neurč. zl. (10). ZKO (bez 

určení). 

Objekt 61 (Abb. 6:4, 5) plocha C (str. 12) 

Příkop s V-profilem lehce obloukovitě protažený od JZ k SV. Zatímco na JZ straně má 

půlkruhovité zakončení na SV se za nejasných okolností vytrácí po 24 m. Byly na něm 

provedeny 2 řezy. První řez š. 316 cm a h. 170 cm, ve druhém řezu (profilu) byla š. příkopu 

374 cm a h. 180 cm. Výplň: v horní části světlehnědá hlína přerušená ve spodní části silnou, 

sypkou a téměř vodorovnou vrstvou probarvené spraše. 

Interpretace: spitzgraben 

Nálezy: ZKO (bez určení),pár kousků MA. 

Objekt 67 (Abb. 6:7) plocha B (str. 12-13) 

Jen v profilu zachycená hluboká jáma, částečně překrytá a poničená halštatským obj. 68. 

Zachovaná h. 140 cm (původně cca. 150 cm), měřitelná šířka v profilu 360 cm. Výplň: 

střídavě hnědé vrstvy smíšené s více nebo méně rozdrobenou spraší. V dolní části obj. tenká 

popelová vrstva. Keramické fragmenty mohly být do začišťovaného profilu přesunuty pouze 

ze spodní vrstvy objektu. 

Interpretace: příkop? 

Nálezy: hloubka 80-120 cm, KE: nálevkové poháry Abb. 8:8 (2), 9 (3), džbány Abb. 8:4 (3), 

amfory Abb. 8:13 (1), 14 (3), hrnec Abb. 8:12 (5), neurč. zl. Abb. 8: 10, 11, 15, 16 (30), 

ZKO (bez určení). 

Objekt 69 (Abb. 6:6) plocha B (str. 13) 

Zachycen pouze v profilu. jedná se zřejmě o dva objekty, jejichž stěny se proti sobě zbortily. 

Severnější část A (š. 110 cm, h. 80 cm) „měla“ kolmé stěny srovnané dno (š. dna cca. 130 

cm). Stěna jižnější část B je konická a rozšiřuje se směrem k plochému dnu (š. dna 120/130 

cm) a její dno leží cca. o 40 cm níže než dno části A. Výplň: hnědá hlína se sprašovými 

vložkami. Při dnech části A i B byla ze stěn odpadlá spraš s rozdrobenou hnědou hlínou. Na 

dně části B ležela další vrstva hnědé hlíny. 

Interpretace: 2 zásobní jámy 

Nálezy: část A profil, hloubka 70-100 cm, KE: amfora Abb. 8:18 (6), hrnec Abb. 8:19 (4), 

neurč. zl. Abb. 8:17, 20 (18), BI: sekera s ulomeným sekundárně upraveným ostřím,zachovalá 

d. 54 mm, šedomodrá hornina Abb. 8:21, MA. 
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Objekt 79 (Abb. 5:6) plocha C (str. 13) 

Oválná jáma se svislými stěnami a plochým dnem, š. dna 140 cm, hloubka 45 cm. Výplň: 

hnědá hlína probarvená při stěnách a dnu malými hrudkami spraše. Na povrchu (skrývky), 

téměř uprostřed obj. ležel plochý červený přepálený pískovcový kámen. Bez nálezů. 

Interpretace: zásobní jáma 

Objekt 80 (Abb. 5:4) plocha C (str. 13-14) 

Kruhová jáma se svislými stěnami a plochým dnem, š. dna 105 cm, h. 65 cm. Výplň: hnědá 

hlína při stěnách a dnu promíšená se sprašovými hrudkami. Bez nálezů. 

Interpretace: zásobní jáma 

Objekt 82 (Abb. 4:3) plocha C (str. 14) 

 Plochá kruhová jáma s konickými směrem ke dnu se rozšiřujícími stěnami (š. nahoře 90 cm, 

š. dna 140 cm, h. 50 cm). Výplň: hnědá hlína, u stěn a při dně tenké sprašové vrstvy. Ve 

středu a nade dnem s MA. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: KE: hrnec (3), neurč. zl. (10), MA. 

Objekt 84 (Abb. 5:1) plocha C (str. 14) 

Kruhová jáma s přímými stěnami a plochým dnem š. dna 80 cm, h. 65 cm. Výplň: hnědá hlína 

slabě proložená hrudkami spraše a uhlíky. V hloubce od 30-50 cm ve středu obj. blok tmavě 

hnědé hlíny. Spodní část obj. vyplňovala hnědá hlína, středně proložená spraší. V této vrstvě 

ležel (pohřbený) skelet psa s velkým kamenem za hřbetem. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: hloubka 0-20 cm, KE: misky Abb. 9:1 (5), 3 (2), neurč. zl. (džbán?) Abb. 9:4 (1), 6 

(24), ŠI: zlomek odraženého jádra hnědočerveného silicitu d. 44 mm. 

Hloubka 20-40 cm, KE: amfora Abb. 9:8 (1), miska Abb. 9:2 (1), neurč. zl. (33), ŠI: zlomek 

čepele ze šedého baltského pazourku d. 25 mm. 

Hloubka 40-60 cm, KE: nálevkový pohár Abb. 9:9 (1), džbán Abb. 9:5 (1), neurč. zl. (11), 

kostěná ozdoba: provrtaná jelení grandle d. 17 mm Abb. 9:11, KA: válcovitá perla z bílého 

vápence d. 7 mm Abb. 9:10. 

ZKO (bez určení). 

Objekt 91 (Abb. 5:3) plocha B (str. 14) 

Mělká oválná jáma se slabě konickými stěnami a přímím plochým dnem o průměru 110 cm 

(nahoře) – 120 cm (dno), h. 60 cm. Výplň: hnědá hlína s hrudkami spraše. 10 cm nade dnem 

velký sprašový blok. 

Interpretace: zásobní jáma 
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Nálezy: KE: neurč. zl. (2). 

Objekt 93 (Abb. 6:8, 9) plocha C (str. 14-16) 

Velký oválný obj. jehož dno je u středu zahloubeno. Ve středu obj. kruhová jáma s téměř 

kolmými stěnami a rovným dnem. průměr (nahoře) 220 a 120/40 cm (dno). Skrz obj. byly 

vedeny 2 řezy. Výplň: řez V-Z byl veden také vrchní mělkou částí, měla jednotnou výplň 

hnědé hlíny a byla téměř bez nálezů. V dolní části obj. červenohnědá hlína, místy s malými 

vrstvami probarvené spraše. Keramické nálezy se koncentrovaly hlavně v černohnědé vrstvě a 

těsně nad ní v hloubce 40-80 cm. Objekt bezprostředně navazoval na obj. 94 rovněž časně 

eneolitický, nebo jej narušoval. Což je také možné. je tedy pravděpodobné, že obj. 93 a 94 se 

sekundárně staly jedním velkým objektem – hliníkem. 

Interpretace: původně zásobní jáma později snad hliník. 

Nálezy: hloubka 0-40 cm, KE: amfora (1), hrnec Abb. 9:15 (1), ZKO (určeny níže), MA. 

Hloubka 40-80 cm, KE: amfory Abb. 7:6 (cca. 40), Abb. 9:13 (33), hrnec Abb. 9:14 (3), 

neurč. zl. Abb. 9:16, 17 (9), KOI: dlouhý hrot (šídlo) s částí kloubu d. 159 mm Abb. 9:20, 

ZKO (určeny níže), MA. 

Hloubka 80-110 cm, KE: džbán (1), hrnec (1), neurč. zl. (17). 

Vrstva na dně, KE: džbán Abb. 9:12 (3), neurč. zl. (8), BI: sekera s hrotitým týlem, týl 

částečně odlomen, modro-bílo-šedá hornina d. 82 mm Abb. 9:21, KOI: krátký hrot (šídlo) 

s částí kloubu d. 102 mm Abb. 9:18, ploché dláto s asymetrickým ostřím d. 121 mm Abb. 

9:19. 

ZKO: (ze všech vrstev obj. 93) Bos primigenius f. taurus (tur domácí) (23), Sus scrofa f. 

domestica (prase domácí) (15), Cervus elephus (jelen evropský) (4). 

Objekt 94 plocha B (str. 16) 

Velká plochá jáma s nepravidelným obrysem o rozměrech cca. 400x590 cm, maximální 

zjištěná hloubka 80 cm. Přičemž nálezy vystupovali pouze ve svrchní vrstvě. Výplň: světle 

hnědá hlína identická se svrchní vrstvou obj. 93. 

Interpretace: hliník? 

Nálezy: hloubka 0-10 cm, KE: džbán Abb. 11:2 (1), hrnec Abb. 11:3 (1), neurč. zl. (41), 

ZKO: Bos primigenius f. taurus (tur domácí) (2), Sus scrofa f. scrofa (prase divoké) (15), 

Cervus elephus (jelen evropský) (1), Castor fiber (bobr evropský) (2). 

Objekt 95 (Abb. 4:2) plocha C (str. 16) 

Kruhová jáma s téměř kolmými stěnami a rovným plochým dnem o průměru 105 cm, h. 120 

cm. Výplň: v horní části až do hloubky 60 cm hnědá hlína, téměř bez nálezů. Pod ní byla asi 

10-20 cm vrstva červeně zbarvené půdy a menší černé popelové vrstvy. Dolní část obj. 
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vyplnily posloupné vrstvy černohnědé a tmavohnědé hlíny se spraší a pískovcovými kameny. 

Počet střepů v této výplní stoupal směrem ke dnu. při konzervaci keramiky bylo zjištěno, že 

střepy ze stejné nádoby se nalézaly ve více vrstvách. To by svědčilo pro jednorázový zásyp 

popisovaného objektu. Nálezy nejsou proto rozepisovány po jednotlivých vrstvách ale 

sumárně.  

Interpretace: zásobní jáma 

nálezy: KE: nálevkovitý pohár Abb. 10:2 (22), amfory Abb. 10:5 (20), 6 (3), 7 (5)vysoká 

mísa Abb. 10:1 (1), hrnec Abb. 10:4 (2), neurč. zl. Abb. 10:8, 9 (72), ve svrchní vrstva 

střepy ml.DB (2), KOI: široký plochý hrot d. 73 mm Abb. 10:10, ZKO: Bos primigenius f. 

taurus (tur domácí) (5), Sus scrofa f. scrofa (prase divoké) (1), Castor fiber (bobr evropský) 

(7), MA 4 zlomky. 

Objekt 96 (Abb. 5:2) plocha C (str. 16-17) 

Mělká kruhová jáma s plochým dnem, průměr dna 90 cm, h. 50 cm. Výplň: svrchní vrstva 

hnědá hlína s hrudkami spraše, spodní vrstva černohnědá s hrudkami spraše. Na dně část 

kravského skeletu. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: KE: amfora (1), hrnec (1), neurč. zl. (13), KA: oboustranný brus: polovina obdélné 

desky s konkávními brusnými rýhami, boční strana je nepravidelně otlučená, zeleno-bílo-šedý 

jemnozrnný pískovec, 145x150x39 mm Abb 14:21. Jednostranný brus: rohová část obdélné 

desky, horní strana konkávně obroušená, jemnozrnný pískovec stejné odrůdy jako předchozí 

brus, 150x115x35 mm, zlomek ploché desky, horní strana konkávně obroušená 

oranžovohnědý jemnozrnný pískovec, 156x80x34 mm. Mlecí kámen: roh masivní obdélné 

desky, horní strana konkávně obroušená, spodní strana plochá, nerovná, boční strana kolmá, 

šedá hrubozrnná hornina, 160x145x80 mm. ZKO: Bos primigenius f. taurus (tur domácí) (12), 

Sus scrofa f. scrofa (prase divoké) (3), Castor fiber (bobr evropský) (1). 

Objekt 97 (Abb. 6:3) plocha C (str. 17) 

Příkop se šikmými stěnami a plochým dnem (rámcově shodný s obj. 111). Prozkoumána byla 

polovina řezu. Šířka této poloviny příkopu měřila cca. 150 cm, h. 120 cm. Výplň: hnědá hlína 

a pod ní střídavé vrstvy probarvené spraše, v hloubce okolo 90 cm červeně propálená vrstva. 

Interpretace: příkop 

Nálezy: KE: amfora Abb. 11:11 (1), neurč. zl. (3), ZKO: Bos primigenius f. taurus (tur 

domácí) (1), MA 6 úlomků. 
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Objekt 99 (Abb. 3:3) plocha C (str. 17) 

Kruhová jáma s kolmými stěnami jež se nade dnem rozšiřují, na V straně je částečně zničen 

mladším obj. 74, průměr 110x120 (nahoře) – 160 cm (dno), h. 70 cm. Výplň: nahoře vrstva 

hnědé hlíny, pod ní hnědá hlína se spraší, spodní část obj. vyplněna světlehnědou vrstvou. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: hloubka 0-20 cm, KE: džbán Abb. 11:1 (1), neurč. zl. (3). 

Hloubka 20-40 cm, KE: neurč. zl. (2). 

Hloubka 40-70 cm, KE: neurč. zl. (1), blok MA – jedna strana plochá další str. s otiskem kůlu 

o průměru cca. 10 cm. 

Objekt 105 (Abb. 4:1) plocha B (str. 17-18) 

Kruhová jáma s kolmými stěnami „posazenými“(?) na přímém dnu, průměr 130 cm (nahoře), 

110 cm (dno), h. 135 cm. Výplň: horní 80 cm silná vrstva hnědé hlíny prostoupené spraší, bez 

nálezů, pod ní tenká sprašová vrstva silně prostoupená hnědou hlínou, další vrstva hnědé 

hlíny, na ní sedá popelovitá vrstva mocná cca. 5-10 cm. Celou rozšířenou plochu obj. 

překrývala vrstva červené přepálené hlíny silné do 20 cm. Spodní část obj. byla vyplněná 

spraší, prostoupené hnědou hlínou, přičemž nálezy pocházely pouze z ní. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: hloubka 100-130 cm, KE: vysoké mísy Abb. 12:1 (9), 12 (3), hrnce Abb. 12: 2 (6), 7 

(18), 8 (2), 9, 10 (3), 11 (1), neurč. zl. Abb. 12:6 (h. mísa? 1), (20). Kostěná ozdoba: přívěšek 

ze 3 provrtaných zvířecích zubů, d. 18, 21, 22 mm Abb. 12:4, 1 provrtaný rybí obratel o 

průměru 14 mm Abb. 12:3. ŠI: bočně retušovaný úštěp ze světle šedohnědého pazourku, d. 

30 mm Abb. 12:5, 6 úštěpků hnědého rohovce, d. 10-21 mm. KA: Brousek se žlábkem: 

polovina úzkého kvádru s plankonvexním profilem a podélnou drážkou na horní straně, 

žlutavý světlešedý jemnozrnný pískovec, d. 106 mm Abb. 14:22. ZKO: Sus scrofa f. scrofa 

(prase divoké) (2), Gastropod, Emys orbicularis (želva bahenní), MA 2 zlomky. 

Objekt 107 (Abb. 5:5) plocha B (str. 18) 

Kruhová jáma s nade dnem rozšířenými stěnami a plochým dnem, průměr cca. 170 (nahoře) – 

195 cm (dno), h. cca. 110 cm. objekt zasahuje až 30 cm hluboko do úrovně odkrytého 

halštatského obj. 104. Výplň: hnědá hlína se spraší. Dno pokrývala vrstva tmavě hnědé hlíny. 

Interpretace: zásobní jáma 

Nálezy: horní vrstva, KE: neurč. zl. (2), 

Vrstva na dně, KE: hrnec Abb. 14:17 (1), neurč. zl. (4), pocházely ze stejné nádoby jako 

střepy z horní vrstvy. KA: vyhlazený kámen, úlomek jemnozrnného světlešedého pískovce, d. 
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85 mm Abb. 14:20. ZKO: Bos primigenius f. taurus (tur domácí) (1), Sus scrofa f. scrofa 

(prase divoké) (3), Ovis/Capra (ovce/koza) (1). 

Objekt 108 plocha B (str. 18) 

Pruh hnědé hlíny cca. 4 m dlouhý nalézající se v těsné blízkosti obj. 104, 105. prokopána byla 

pouze do hloubky 30 cm horní vrstva. Na jednom místě na povrchu byly nahromaděny střepy 

a kosti.  

Interpretace: příkop? 

Nálezy: KE: nálevkový pohár Abb. 11:17 (1), džbán Abb. 11:16 (1), amfora Abb. 11:19, 

hrnec Abb. 11:18 (1), MA. 

Objekt 111 (Abb. 6:1, 2) plocha B (str. 18-24) 

příkop s V-profilem a špičatým dnem orientovaný přibližně ve směru S-J a je zřejmě 

identický s obj. 97. Byl zachycen při výkopu pro základy nového křídla Domova důchodců, 

bylo provedeno celkem 5 řezů a 3 profily byly zakresleny. Rozměry (délka/šířka v cm): řez I 

270/180, řez II 190/130, řez III 160/120 cm. Výplň: řez I – sytě hnědá šikmá spláchnutá 

sprašová vrstva, v horní třetině tenká uhlíková vrstva, spodní část je tvořena spraší s hrudkami 

černé hlíny. Řezy II, III: Tmavohnědá hlína přerušovaná malými mísovitě uloženými 

sprašovými vrstvami, v horní třetině řídká černá uhlíková vrstva. 

Interpretace: spitzgraben 

Nálezy: Vrstva I profil, KE: džbán Abb. 11:8 (1), hrnec Abb. 11:7 (2), neurč. zl. (6). 

Profil II hloubka 0-30 cm, KE: džbány Abb. 11:4 (1), 5 (1), 6 (1), 9 (1), neurč. zl. (23), ZKO, 

MA. 

Časně eneolitické nálezy, jako intruze v halštatských objektech 

Objekt 4 

KE: džbán Abb. 11:20 (1), BI: sekera s hrotitým týlem(?), lehce asymetrickým ostřím, 

zelenavě tmavomodrá hornina, d. 70 mm Abb. 11:21. 

Objekt 87 

KE: nálevkový pohár Abb. 11:12. 

Objekt 100 

KE: hrnec Abb. 11:10. 

Nálezy sesbírané z vybagrované plochy 

KE: džbány Abb. 11:13 (1), 14 (1), hrnec (4), hrnec? Abb. 11:15 (1).  

Souhrn: Výzkum v Domově důchodců Jenštejn provedený v roce 1984 na ploše 870 m², tedy 

odhalil celkem 20 časně neolitických objektů (15 zásobních jam, 1 hliník, a 4 jednotlivé úseky 

jednoho či více příkopů). Podle rázu a datování keramiky trvala zdejší osada sotva déle, než 
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po dobu jedné generace. Pro volbu jejího místa byla zřejmě určující zdejší strategicky 

výhodná poloha na nároží vysoké terasy. Zahloubené objekty a jejich obsah dosvědčují, že se 

jednalo o stálé sídliště. Množství mazanice v jamách a objekt hliníku napovídají, že se tu 

zástavba sestávala z nadzemních domů, přičemž fakt, že větší část zásobních jam se 

prostorově váže do dvojic, navozuje představu příslušnosti těchto párů k jednotlivým obydlím. 

Oba příkopy jsou dokladem, že zdejší komunita započala v určité fázi existence osady 

s budováním fortifikace, která ale zůstala nedokončena – nejedná-li se ovšem pouze o případ 

symbolického ohrazení sídlištního areálu. (54) 

Osteologický materiál pocházející ze 12 obj. (tab. 4) je zajímavý vysokým podílem divoké 

zvěře dosahujícím téměř 40ti%. 

Z rozboru v kap. 5.2.2. je dostatečně zřejmá vazba jenštejnské keramiky na soubory na 

soubory charakterizované zdobenými džbány jak mladšího jordanovského stupně, tak 

schussenriedského typu. Chronologicky lze na základě typologického rozboru KE materiálu 

lze jenštejnské nálezy zařadit mezi mladší stupeň jordanovský skupiny a soubory se 

schussenriedskými džbány (Ústí, Bylany Nade vsí). Nálezovou skupinu Jenštejn proto 

předběžně klasifikujeme jako pozdní fázi jordanovský skupiny, následující – patrně 

bezprostředně či jen s malým odstupem – po mladším jordanovském stupni, ten je 

charakterizován též jen několika málo sídlištními a hrobovými nálezy ze středních Čech – 

především z Prahy – Ďáblic a Kobylis (Neustupný 1969, Lüning 1976). (55) 

Absolutní datování jenštejnské nálezové skupiny lze z části opřít o několik dat C14 a jedno TL 

datum z poněkud mladšího sídliště v Bylanech Nade vsí, která po korekci spadají do intervalu 

3800-4200 př. Kr. (Pavlů – Zápotocká 1979, obr. 8). M. Zápotocký a D. Dreslerová se 

přiklánějí k datování jenštejnské skupiny k horní hranici výše zmiňovaného intervalu, tedy 

někam k datu 4100/4000 BC. (Zápotocký – Dreslerová 1996, 5-58) 

N. – ČE kultury: 

JoK (pozd., sk. Jenštejn). 

Další kultury: 

KNP, KKK, KZP, VěK, ml.DB, pozd.Hal (HD1- LTA). 

 

Literatura: 

Hájek 1939, 119-122, Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002, 131, Zápotocký 2000, 174, 

Zápotocký – Dreslerová 1996, 5-58. 
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Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Jenštejn 1 – Podolanka, Středočeský kraj, okr. Praha-východ, Na Vartu, Na 

Vartě (obr. 215-217). 
GPS souřadnice: 

50°9'22.385"N, 14°36'14.856"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá S nad soutokem Vinořského a Jenštejnského potoka, nad V okrajem obce 

Podolanka a cca. 0,5 km SZ od centra obce Jenštejn.    

Popis: 

obdélná široce k V otevřená ostrožna, chráněná strmými svahy od S, Z a J. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

V-Z. 

Nadmořská výška: 

235 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 15 m (Z). 

Rozloha: 

II cca. 6 ha.  

Volný výhled: 

SZ-JV. 

Geologický podklad: 

12) korycanské souvrství; pískovce (i glaukonitické), 4) eolické a deluvioeolické sedimenty; 

(spraše, sprašové hlíny, drťové spraše). 

„Pískovec a až 2 m silná vrstva spraše.“ (Zápotocký – Dreslerová 1996, 53) 

Půdní pokryv: 

2) černozem. 

„Vrstva karbonátové černozemě.“ (Zápotocký – Dreslerová 1996, 53) 

Zemědělské zázemí: 

plocha ostrožny a otevřená krajina V od ní. 
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Vodní zdroje: 

pod Z okrajem ostrožny ve směru J-S tekoucí Vinořský potok, do něhož se pod JZ cípem 

lokality vlévá, podél jejího J svahu ve směru V-Z tekoucí bezejmenný (Jenštejnský) potok. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

? 

Přístupové cesty: 

z otevřené krajiny na V a krátkými údolími vedoucími podél S a J svahu ostrožny 

z Vinořského údolí. 

Vstupy na lokalitu: 

pravděpodobně na S i J cípu ostrožny a na V v širokém vyústění ostrožny do okolního terénu. 

Opevnění: 

X. 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

střední; lokalita byla dlouhodobě zemědělsky obdělávána a její J část byla poškozena lomem.  

Dnešní stav: 

plocha lokality je zemědělsky obdělávána, SZ a JV okraj ostrožny je zastavěn rodinnými 

domky. 

Historie výzkumů: 

20-30 léta Ing. Čermák (povrchové sběry a výkopy). 

Poč. 30 let (1932), L. Hájek (záchranný výzkum). 

Uložení nálezů: 

NM Praha ( inv. č. 39571, 49243, 50257-266).  

Typ naleziště: 

Výšinné naleziště KVK, 

výšinná lokalita LgK (MNK IIa/b, IIb). 

Nálezový kontext: 

ve dvacátých a na počátku třicátých let, zde na kat. č. 58 zachránil při těžbě pískovce ve svém 

lomu Ing. Čermák sídlištní objekty a hrob LgK (Čermákova sbírka je dnes ztracena). 

I. kostrový hrob: Skelet ve skrčené poloze na pravém boku, orientovaný hlavou k V, 

zkřížené paže přitažené k hlavě. Před hrudníkem 2 mísy. Mísa na nožce z tohoto hrobu byla 

roku 1928 odevzdána se sbírkou p. učitele Šembery do NM (inv. č. 39571) dat. MMK IIb. 

(Zápotocký – Dreslerová 1996, 53-54, Abb. 26:5, Zápotocká 1998, 230, Taf. 125:1) 

II. sídlištní jáma II/1932: byla objevena při výzkumu L. Hájka 17.7.1932. značně narušená 

Elipsoidní jáma (d. 230, š. 56 cm), s jamkami na obou koncích. 
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Nálezy: poháry Abb. 24:1-6, mísy Abb. 8,9,10, hrnec Abb.24:7, antropomorfní plastika(?): 

ulomená nožička Abb. 26:4, ŠI: 4 čepelky z šedého pazourku d. 40,41,44,48 mm Abb. 24:11-

14, KOI: hrot šípu(?) z duté kosti d. 75 mm Abb. 24:15 (NM inv. č. 49243, 50257-266). 

Keramika z obou objektů odpovídá II (mladšímu) stupni MMK, fragmenty z jámy II/1932 

mají znaky obou fází II stupně, mísa z hrobu spíše MMK IIb. Nápadný je kvalitní tvrdý 

výpal pohárů Abb. 24:3 a mís Abb. 24:8,9,10 zvaných nepravá terra nigra typických pro 

MMK IIb. Na každý pád jsou nálezové celky z Jenštejna „Na vartu“ starší než materiál 

z Horního Cetna a mladší než časně jordanovská fáze Střešovice. (Zápotocký – Dreslerová 

1996, 53-54, Abb. 24,26, Zápotocká 1998, 230). 

Na ostrožně byla též nalezena KE KVK (Zápotocký – Dreslerová 1996, 53, Zápotocký 2000, 

174). 

N. – ČE kultury: 

KVK (IV-V), LgK (MMK IIa/b a IIb). 

Další kultury: 

Hal + ?. 

 

Literatura: 

Kuna 1987, 188, Novotný 1950, Obr. 9:1, Rulf 1983, 81-82, Vávra 1990, Zápotocká 1998, 

230, Taf. 125:1, Zápotocký 2000, 174, Zápotocký – Dreslerová 1996, 53-54, Abb. 24,26. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Dřevčice – Popovice, Středočeský kraj, okr. Praha-východ, Nad Lomem 
(obr. 218-220). 
GPS souřadnice: 

50°10'22.379"N, 14°37'32.35"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá na pravém břehu Vinařského potoka cca. 0,7 km SSZ od obecního úřadu 

obce Dřevčice a JJZ od okraje obce Popovice. 

Popis: 

Jazykovitá široce k SV otevřená ostrožna, chráněná strmými svahy od J,Z a S. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbIII1. 
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Orientace lokality: 

SV-JZ. 

Nadmořská výška: 

225 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

I cca. 20 m (JZ). 

Rozloha: 

II cca. 3,6 ha. 

Volný výhled: 

J-Z-S. 

Geologický podklad: 

24) libeňské souvrství; řevnické křemence. 

Půdní pokryv: 

2) černozem. 

Zemědělské zázemí: 

jak na ostrožně samotné, tak v celém blízkém okolí především SV od ní. 

Vodní zdroje: 

Vinořský potok obtékající meandrem ostrožnu od JZ k SV, jeho menší přítok pravděpodobně 

pramenil na JJV cípu lokality. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

? 

Přístupové cesty: 

od SV-V z okolní otevřené krajiny a nebo z údolí Vinořského potoka od JZ či SV v místech 

dnešních Dřevčic a Popovic. 

Vstupy na lokalitu: 

v SV vyústění lokality do okolního terénu a případně na JZ okraji nad opyšem ostrožny. 

Opevnění: 

geofyzikálním průzkumem zjištěn nad opyšem jeden a ve V části ostrožny dvojice do 

pozdního halštatu datovaných příkopů (typu spitzgraben). 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

střední; ostrožna byla na svém JZ konci poškozena lomem a její celý povrch je dlouhodobě 

zemědělsky obděláván. 

Dnešní stav: 

lokalita je zemědělsky obdělávána. 
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Historie výzkumů: 

1933, (?). 

1986, M. Kuna, M. Brandýs n. Labem (záchranný výzkum). 

1989, M. Kuna, Muz. Brandýs n. Labem (systematická sondáž). 

Uložení nálezů: 

M. Brandýs nad Labem (obj. A př. č. 325/86-400/86, 7/87). 

Typ naleziště: 

výšinná lokalita LgK. 

Nálezový kontext: 

XI. 1986 záchranný archeologický výzkum 2 naoraných objektů (LgK  a pozdHal?) na 

ostrožně nad lomem v Dřevčicích, rozdělené mezi k. ú. Dřevčice a Popovice. Objekty byly 

zkoumány v popovické části ostrožny (S-SV). Objekt A o rozměrech 2x2 m obsahoval bohatý 

soubor KE, ŠI, BI i další KOI a ZKO LgK. (Kuna 1987a, 137, 1987b, 190) 

Mezi VIII.-IX. 1989 provedena bagrem systematická sondáž v podobě celkem 630 bm rýh o 

šířce 0,9 m. Celkem bylo prozkoumáno 37 sídlištních objektů včetně 1 staroeneolitického 

(KNP?). (Kuna 1991, 84-85) 

N. – ČE kultury: 

LgK. 

Další kultury: 

KNP?, KKK, Hal, pozdHal. 

 

Literatura: 

Čtverák a kol. 2003, 78, Kuna 1987, 187-190, Kuna 1991, 84-85, Sklenář a kol. 2002, 82, 

Vávra 1990, 183-89, Zápotocký 2000, 172. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Dolní Počernice, Praha, Praha 9, Na Vinici (obr. 221-226). 
GPS souřadnice: 

50°5'9.288"N, 14°35'37.741"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá nad S břehu Počernického rybníka v místech, kde dálnice E65 překonává 

údolí Rokytky. 
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Popis: 

mírným návrším zakončená široce k S otevřená ostrožna, chráněná od JZ – JV prudkými 

svahy. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbII1. 

Orientace lokality: 

JZ-SV. 

Nadmořská výška: 

265 m n. m..  

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 35 m (J). 

Rozloha: 

II cca.5 ha. 

Volný výhled: 

JV-J-SZ. 

Geologický podklad: 

21) kosovské souvrství; pískovce, prachovce, břidlice. 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené). 

Zemědělské zázemí: 

jak na lokalitě samotné, tak S od ní a případně na J svazích nad Rokytkou. 

Vodní zdroje: 

Rokytka tekoucí pod J okrajem lokalita ve směru V-Z (v těsné blízkosti ostrožny ovšem 

mohly v pravěku být dnes již neexistující menší vodní prameny jak naznačuje cca 1 km na 

V vzdálený ze S od výzkumného ústavu do Rokytky tekoucí drobný bezejmenný potok). 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

?. 

Přístupové cesty: 

z otevřené krajiny S od ostrožny a z údolí Rokytky. 

Vstupy na lokalitu: 

v S části lokality a nejspíše nad JZ a JV svahem ostrožny. 

Opevnění: 

X. 
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Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; lokalita byla dlouhodobě zemědělsky obdělávána a částečně zastavěna rodinnými 

domy. Roku 1982  byla zdevastována výstavbou dálnice Pražského okruhu. 

Dnešní stav: 

lokalita částečně zastavěna rodinnými domky, dálnicí a částečně využívána jako pole. 

Historie výzkumů: 

1972-83, J. Zadák a S. Vencl, AÚ (pravidelné povrchové sběry). 

VI.-VII. 1982, S. Vencl, AÚ (předstihový záchranný výzkum se skrývkou).  

Uložení nálezů: 

AÚ Praha. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště/lokalita LnK?, 

výšinné naleziště ČE (JoK? – KNP/Mik?). 

Nálezový kontext: 

před samotným i v průběhu záchranného archeologického výzkumu prováděny po 

celém temeni návrší povrchové sběry. Lokalita byla poškozena poměrně hrubou 30-40 cm 

hlubokou buldozerovou skrývkou provedenou na ploše přes 4,5 ha. Již předtím však eroze a 

orba způsobily zničení většiny objektů, většina pravěkých nálezů byla tak přesunuta do 

ornice. Lokalitu porušily v r. 1972 meliorační rýhy (S-J orientace) a v pozdním středověku 

nebo raném novověku vinohrad. Žlaby vinohradu se táhnou ve dvou metrových intervalech ve 

směru V-Z od J okraje odkryvu až k obj. 7. a od Z okraje obj. 11. až k obj. 7. (Vencl 1992, 29, 

56). 

Jedině sběrem je doloženo neolitické osídlení, které nebylo vzhledem k topografii i 

půdním poměrům na lokalitě očekáváno: z obj. 14/82. pochází zlomek korytovitého nástroje 

ze šedozelenavé břidlice o délce 42 mm a na haldě u tohoto objektu se našel střep s plochým 

pupkem z písčitého červenavě hnědého materiálu (obr. 20:13), zřejmě náležející mladší části 

vývoje kultury volutové (Vencl 1992, 54,56). 

Intruze JoK? v mladších objektech: (obj. 4/82 -  obr. 6:8, obj. 9/82 – obr. 13:5). 

Intruze KNP/MiK? v mladších objektech: (obj. 4/82 – obr. 6: 5, 11), (Vencl 1992, 

60). 

N – ČE kultury: 

LnK?, ČE, (JoK?, KNP/MiK?). 

 

 



165 
 

Další kultury: 

ml.Pal, KNP, KNP/KKK?, ŘiK, KŠK, KZP/protoÚnK, KnK, ŠtK, ByK, Lat, Stř – čas. 

Nov. 

 

Literatura: 

Vencl 1992, 29-65, Zápotocký 2000, 195. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 

 

Kunratice, Praha, Praha 4, Nový Hrad (obr. 227-230). 
GPS souřadnice: 

50°1'9.334"N, 14°28'16.436"E (Mapy.cz). 

Poloha: 

lokalita se nalézá v J části Kunratického lesa, v meandru Kunratického potoka S nad čtvrtí 

Zelené Domky, asi 1 km SZ od centra obce Kunratice. 

Popis: 

protáhlá jazykovitá k SV otevřená ostrožna chráněná prudkými svahy jak ze SZ tak JV strany. 

Morfologický typ výšinné polohy: 

AbIII2?. 

Orientace lokality: 

SSV-JJZ. 

Nadmořská výška: 

cca. 280 m n. m.. 

Nejvyšší relativní převýšení: 

II cca. 25 m. 

Rozloha: 

II cca. 3,5 ha. 

Volný výhled: 

Z-J-V. 

Geologický podklad: 

25) libeňské souvrství; jílové břidlice a droby, 33) prachovce, břidlice, droby. 

Půdní pokryv: 

8) hnědé půdy (nasycené). 



166 
 

Zemědělské zázemí: 

snad na ploše ostrožny samotné a jejích J svazích(?) a v prostoru SV od lokality. 

Vodní zdroje: 

ostrožnu meandrem obtáčí od V k Z tekoucí Kunratický potok, do něhož se pod  SZ svahem 

lokality vlévá jeho od Chodova ve směru SV-JZ tekoucí bezejmenný přítok. 

Potencionální říční brod (přístaviště): 

? 

Přístupové cesty: 

Ze SV z otevřené krajiny od Chodova a z údolí Kunratického potoka buď přes opyš ostrožny 

nebo roklí podél  jejího SZ svahu. 

Vstupy na lokalitu: 

v SV otevřené části a nejspíše na JZ nad opyšem ostrožny. 

Opevnění: 

X. (vrcholně středověký hrad Václava IV. a  husitské obléhací fortifikace). 

Antropogení činnost na lokalitě od 18 st.: 

vysoká; pravěké situace na lokalitě byly ve středověku značně poznamenány výstavbou hradu 

jehož relikty byly v roce 1881 záměrně srovnány se zemí. 

Dnešní stav: 

lokalita je dnes zalesněna. 

Historie výzkumů: 

1928-1929, L. Jansová (archeologický výzkum). 

1952 Z. Drobná (plánovaný? výzkum). 

Uložení nálezů: 

NM Praha. 

Typ naleziště: 

výšinné naleziště ČE, LgK?, JoK?. 

Nálezový kontext: 

není znám, N/E? BI: sekera a klín (NM inv. č. 10173) a časně eneolitická (JoK?) KE 

nalezená Z. Drobnou při výzkumu husitského tábora (ARÚ č. j. 3542/52 (Z. Drobná 1952) a 

fotografický archiv AÚ v Praze neg. č. 27123). 

N. – ČE kultury: 

N?, N/E?, ČE, (LgK?, JoK?). 

Další kultury: 

KnK?, VS. 
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Literatura: 

ARÚ č. j. 3542/52 (Z. Drobná 1952), Durdík 1984, 204-206, 355, Durdík 1999, 389-390. 

Internet: 

googleearth.google.com, mapy.atlas.cz,  mapy.cz, nts5.cgu.cz, oldmaps.geolab.cz, wgp.praha-

mesto.cz. 
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Obrazové přílohy 
 

 
Obr. 1: Výšinné polohy ve středních Čechách (Pražská plošina a části Středolabské tabule a 

brdské vrchoviny); 1) Úholičky, Podmoráň, 2) Žalov 2, Řivnáč, 3) Žalov 1, Levý Hradec, 4) 

Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem, 5) Liboc 1, 2, Hradiště Šárka, 6) 

Střešovice, Na Andělce, 7) Hradčany 1, Lumbeho zahrada, 8) Hradčany 2, Kanovnická ulice, 

9) Butovice, Hradiště, 10) Jíloviště, Humenská, 11) Kunratice, Nový hrad, 12) Dolní 

Počernice, Na Vinici, 13) Libeň 1, Libušák, 14) Libeň 2, Na Okrouhlíku, 15) Vinoř 2, 

Kamenný stůl, 16) Bohnice 1, Zámka, 17) Bohnice 2, Sídliště, 18) Kobylisy, Náměstí, 19) 

Vinoř 1, V Obůrkách, 20) Jenštejn 1, Na Vartu, 21) Jenštejn 2, Domov důchodců, 22) 

Dřevčice-Popovice, Nad Lomem, 23) Lysolaje, Denkrova pískovna, V. Volf. 
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Obr. 2, Geomorfologické členění území Prahy a okolí sestavil B. Balatka. Podle: Kovanda 

2001, Obr. 4/3., envis.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 3, Výškové poměry na mapě Prahy a okolí sestavil J Kovanda. Podle: Kovanda 2001, Obr. 

4/1., envis.praha-mesto.cz. 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Úholičky, Podmoráň 
 

 
Obr. 4, Úholičky, Podmoráň. Podle: vojenská mapa 1:25t. (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 5, Úholičky, Podmoráň, pohled na lokalitu s dobře zřetelným náznakem možného 

ohrazení vedoucího od JZ k SV a oddělujícího tak užší část ostrožny. Podle:  fotomapa 

2006/07, mapy.cz. 
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Obr. 6, Úholičky, Podmoráň, satelitní snímek z r. 2008 dobře ukazující možné ohrazení 

lokality v zužujícím se místě ostrožny. Podle: googleearth.google.com. 

 
Obr. 7, Úholičky, Podmoráň, pohled na lokalitu „Moran“ a na vodní prameny v JZ části 

lokality. Podle: I.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 8, Úholičky, Podmoráň, pohled od JV z Řivnáče. Foto J. Dufek 19.2.2006. 

 
Obr. 9, Úholičky, Podmoráň, pohled od J z Úholiček na Podmoráň. Foto J. Dufek 21.12.2007. 
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Žalov 2, Řivnáč 
 

 
Obr. 10, Žalov 2, Řivnáč. Podle: vojenská mapa 1:25t, (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 11, Žalov 2, Řivnáč,  lokalita ve středu snímku. Podle: letecká mapa, mapy.atlas.cz. 
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1 2  

Obr. 12, Žalov 2, Řivnáč, 1 KE LnK/KVK?, 2 KE LnK. Podle: 1 NM  invč. 16557, 

katalogy.nm.cz, 2 Píč 1899, Tab. XLIV obr.7. 

1  2 3  4  

Obr. 13, Žalov 2, Řivnáč, KE KVK. Podle: 1, 2 NM  invč. 16558, 16559, katalogy.nm.cz, 3, 4 

Píč 1899, Tab. XLIV obr. 9., Tab. XLV, obr. 14. 

 
Obr. 14, Žalov 2, Řivnáč, pohled na Řivnáč od SVV z Levého Hradce. Foto J. Dufek 

21.12.2007. 
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Žalov 1, Levý Hradec 

 

 
Obr. 15, Žalov 1, Levý Hradec. Podle: vojenská mapa 1:25t, (server MŽP) GeoINFO, 

nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 16, Žalov 1, Levý Hradec,satelitní snímek z r. 2008. Podle: googleearth.google.com. 
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Obr. 17, Žalov 1, Levý Hradec, plán hradiště. Podle: Píč 1908, Tab. III. 

 
Obr. 18, Žalov 1, Levý Hradec, pohled na hradiště a přístupové komunikace vedoucí v 1 pol. 

18 st. k Vltavě. Podle: I.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 19, Žalov 1, Levý Hradec, pohled od JZZ z vrchu Řivnáče. Foto J. Dufek 19.2.2006. 

 
Obr. 20, Žalov 1, Levý Hradec, KE JoK. Podle: Píč 1899, Tab. XLVIII. 
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Obr. 21, Žalov 1, Levý Hradec, KE JoK. Podle: Stocký 1926, Tab. LV. 

 
Obr. 22, Žalov 1, Levý Hradec, KE JoK (Jord II). Podle: Lüning 1976, Taf. 72B. 
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Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem 

 

 
Obr. 23, Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem. Podle: vojenská mapa 1:25t, 

(server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 24, Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem, lokalita leží uprostřed snímku 

„Grofs“. Podle: II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 25, Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem, plán naleziště, šrafovaně rozsah 

eneolitických nálezů. Podle: Daněček – Turek 1997, Obr. 1. 

 

 
Obr. 26, Tuchoměřice-Kněžívka, Nad Čermákovým mlýnem, 1, 2 KE JoK, 3-5 KE postJoK 

(Schus),  16 BI ČE (JoK/postJoK). Podle: Daněček – Turek 1997, Obr. 7. 
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Lysolaje, Denkrova pískovna (Dolní Šárka) 
 

 
Obr. 27, Lysolaje, Denkrova pískovna. Podle: vojenská mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, 

nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 28, Lysolaje, Denkrova pískovna, pohled na ostrožnu bývalá pískovna leží mezi světlím 

polem v levé části snímku a cestou protínající ostrožnu od S k J. Podle: fotomapa 2008, 

mapy.cz. 
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Obr. 29, Lysolaje, Denkrova pískovna, pohled na ostrožnu.  Dosud nezničená plocha 

Denkrovy pískovny s N? ohrazením v levém horním rohu (ulice Sportovců). Podle:  letecký 

snímk z r. 1938,wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 30, Lysolaje, Denkrova pískovna, pohled na ostrožnu, Denkrova pískovna leží v S části 

cesty vedoucí z Lysolají na J. Podle: II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 



183 
 

 
Obr. 31, Lysolaje, Denkrova pískovna, plán výzkumu z r 1944. Podle: Pleslová-Štiková 1972, 

obr. 2. 

 
Obr. 32, Lysolaje, Denkrova pískovna, prolnutí letecké fotografie a plánu výzkumu z r. 1944. 

J. Horčička podle mapy.cz a Pleslová-Štiková 1972, obr. 2. 
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Obr. 33, Lysolaje, Denkrova pískovna, plán výzkumu. Podle:  ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 34, Lysolaje, Denkrova pískovna, plán výzkumu z roku 1944. Podle: Pleslová-Štiková 

1972, obr. 3. 
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Obr. 35, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4067: žlábek II, jáma III. Podle: ARÚ č.j. 

6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 36, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4070: žlábek II, jáma I, III. Podle: ARÚ č.j. 

6426/59 (E. Pleslová). 
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Obr. 37, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4066: žlábek I s palisádou, žlábek II, jáma I, 

III. Podle: ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 38, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4062: žlábek II, jáma III, žlábek I, jáma I. 

Podle: ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 
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Obr. 39, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4064: žlábek I, s palisádou. Podle: ARÚ č.j. 

6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 40, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4072: žlábek I s palisádou, jáma I, žlábek II, 

jáma III. Podle: ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 
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Obr. 41, Lysolaje, Denkrova pískovna, jáma I, snímek č. 4071: kůlové (sloupové) jámy mezi 

žlábky II a III. Podle: ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 42, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4068: žlábek I s palisádou. Podle: ARÚ č.j. 

6426/59 (E. Pleslová). 
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Obr. 43, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4065: žlábek II, III, sloupové jámy mezi 

nimi a jáma I. Podle: ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 44, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek 4069: jáma I, žlábek II, jáma III. Podle: ARÚ 

č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 
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Obr. 45, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4061: žlábek II, jáma III. Podle: ARÚ č.j. 

6426/59 (E. Pleslová). 

 
Obr. 46, Lysolaje, Denkrova pískovna, snímek č. 4061: žlábek II, jáma III, jáma I. Podle: ARÚ 

č.j. 6426/59 (E. Pleslová). 
 

        1b  

Obr. 47, Lysolaje, Denkrova pískovna, KE JoK. Podle: 1a ARÚ č.j. 6426/59 (E. Pleslová), 1b 

Pleslová-Štiková 1972, obr. 11. 



191 
 

 
Obr. 48, Lysolaje, Denkrova pískovna, žárový hrob IX  s KE KVK výzkum R. Turka před r. 

1936. Podle: Zápotocká 1998, Taf. 91. 
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Liboc 1, 2, Šárka 

 

 
Obr. 49, Liboc 1, 2, Šárka,  pohled na ostrožnu a bezprostřední okolí. Podle: vojenská mapa 

1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 50, Liboc 1, 2, Šárka, pohled na celý ostrožný útvar. Podle: letecká mapa 2008, 

mapy.atlas.cz. 
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Obr. 51, Liboc 1, 2, Šárka, pohled na Z část ostrožny s hradištěm. Podle: II.vojenské mapování, 

oldmaps.geolab.cz. 

 
Obr. 52, Liboc 1, 2, Šárka, pohled na soutěsku Džbán mezi Šestákovou a Kozákovou skálou. 

Foto:  J. Dufek zima 2006. 
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Obr. 53, Liboc 1, 2, Šárka, pohled od JV na Kozákovu skálu. Foto: J. Dufek zima 2006. 

 
Obr. 54, Liboc 1, 2, Šárka, pohled z vnitřního předhradí od V na Kozákovu skálu. Foto: J. 

Dufek zima 2006. 
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Obr. 55, Liboc 1, 2, Šárka, Pohled od SV přes Šárecké údolí na Hradiště Šárka. Foto: J. Dufek 

II. 2007. 

 
Obr. 56, Liboc 1, 2, Šárka, pohled od JV na Šestákovu (vlevo) a Kozákovu (vpravo) skálu 

snímek R. Hlubinka IV. 1930. Podle: Filip 1949, obr. 42. 
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Obr. 57, Liboc 1, 2, Šárka, pohled od S na hradiště (na Dívčí skok) snímek R. Hlubinka r. 

1923. Podle: Filip 1949, obr. 43.  

 
Obr. 58, Liboc, Šárka, pohled od V na Šestákovu skálu. Podle: Kiekebusch 1942, Abb. 1. 
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Obr. 59, Liboc 1, 2, Šárka, kontrolní výzkum A. Stockého a pana Landy z r. 1913-14 na 

Šestákově skále, kulturní vrstvy: A ornice; B nordická keramika; C upěchovaná vrstva 

obsahující volutové střepy; D volutová keramika; E skála. Podle: Stocký 1926, obr. 75. 

 
Obr. 60, Liboc 1, 2, Šárka, snímek vykopávek I. Kiekebusch a L. Zotze z let 1941/42 na 

Šestákově skále. Podle: Kiekebusch 1942, Abb. 2. 
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Obr. 61, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE IV st. LnK. Podle: Vencl 1961, obr. 26 a 27. 
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Obr. 62, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE IV st. LnK. Podle: Vencl 1961, obr. 28 a 29. 
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Obr. 63, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE IV st. LnK. Podle: Vencl 1961, tab. VII. a 

VIII.:1-5, 7. 
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Obr. 64, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála profily KE IV st. LnK. Podle: Vencl 1961, obr. 4: 

13-19 (tab. VI.:3, VII.:1, VIII.:1-5, 7). 

 

 
Obr. 65, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE IV st. LnK. Podle: Vencl 1961, tab. VI.:1-3, 5,6. 
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Obr. 66, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE IV st. LnK. Podle: Jíra 1910, obr. 4, Vencl 1961, 

tab. V.  

1 2 3  

Obr. 67, Liboc 1, 2, Šárka, KE LnK., LnK. Podle: 1, 2 Píč 1899, tab. XL./1, 4, 3 Filip 1949, obr. 9. 
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Obr. 68, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE IV st. LnK. Podle: Jíra 1910, obr.7. 

1 2 

3  

Obr. 69, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála? KE IV st. LnK. Podle: 1 Stocký 1926, tab. 

LVII./10., 2, 3 Filip 1949, obr. 5., 11. 
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1 2 3 
Obr. 70, Liboc 1, 2, Šárka, 1, 2 kopytovité klíny LnK?, 3 kopytovitý sekeromlat  KVK – JoK. 

Podle:  1 Píč 1899, tab. XLII./21., 2 Filip 1949, obr. 4., 3 Smolík 1881, XXIII./14. 

 
 

 
Obr. 71, Liboc 1, 2, Šárka, Šestákova skála KE JoK kulturní vrstva s četnými střepy. Podle: 

Stocký 1926, tab. LIV. 
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1 2 3 

Obr. 72, Liboc 1, 2, Šárka, 1, 3 KE, 2 antropomorfní plastika JoK kulturní vrstva. Podle: 1, 2 

Jíra 1911, Abb. 16/17: 16, Abb. 18, 3 Stocký 1926, tab. LVII./8. 

123 4 5  

Obr. 73, Liboc 1, 2, Šárka, Jok-postJoK 1-3, 4 měděné sekery 4 sekera s křížovým ostřím? . 

Podle: 1-4 Schránil 1921, obr. 2:2, 3, 9, 3:8., 5 Blažek – Dobeš 1990, obr. 3:2. 

1a 1b 

Obr. 74, Liboc 1, 2, Šárka, MiK. Podle: 1a Píč 1899, tab. XL./5., 1b Stocký 1926, tab. CVII./8. 
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Střešovice, Na Andělce 
 

 
Obr. 75, Střešovice, Na Andělce, místo nálezu kostel S od Sibeliovy ulice. Podle: základní 

mapa , mapy.atlas.cz. 

 
Obr. 76, Střešovice, Na Andělce, pohled na ostrožnu. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 77, Střešovice, Na Andělce, pohled na ostrožnu. Podle: letecký snímek z r. 1938, 

wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 78, Střešovice, Na Andělce, pohled na ostrožnu (Angelka) . Podle: I.vojenské mapování, 

oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 79, Střešovice, Na Andělce, KE a ŠI z obj. s 5 pohozenými skelety. Podle: Zápotocká 

1998, Taf. 95: 1. – 13., 15. 

 
Obr. 80, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XII. 



209 
 

 
Obr. 81, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XIV. 
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Obr. 82, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XIII. 

 

 
Obr. 83, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XV. 
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Obr. 84, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XVII. 

 

 
Obr. 85, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XVII. 
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Obr. 86, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: 

Zápotocká 1969, Taf. XVI. 

 

 
Obr. 87, Střešovice, Na Andělce, KE LgK/JoK (sk. Střešovice) sídlištní jáma. Podle: Stocký 

1926, Tab. LXI. 
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Hradčany 1, Lumbeho zahrada 

 

 
Obr. 88, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, lokalita se nalézá v místech křižovatka Jelení a ulice 

U Brusnice. Podle: základní mapa, mapy.atlas.cz. 

 
Obr. 89, Hradčany 1, Lumbeho zahrada. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 90, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, obj. LnK a KVK výzkum J. Axamita r. 1911. Podle: 

Axamit 1911, obr. 24. 

 
Obr. 91, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, plán výzkumu I. Borkovského r. 1937. Podle: 

Zápotocký – Pavlů 2004, obr. 1. 

 
Obr. 92, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, plán výzkumu H. Březinové a J. Kubkové r. 1996. 

Podle: Březinová – Turek 1999, obr. 1. 
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Obr. 93, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, plán plochy s obj. LnK, KVK a ČE. Podle: Březinová 

– Turek 1999, obr. 4. 

 
Obr. 94, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, prolnutí leteckého snímku a plánů z výzkumů z r. 

1937 a 1996. J. Horčička podle mapy.cz, Březinová – Turek 1999, obr. 1. a Zápotocký – Pavlů 2004, 

obr. 1. 
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Obr. 95, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, neolitické a eneolitické soujámí, výzkum z r. 1937. 

Podle: Zápotocký – Pavlů 2004, obr. 2. 
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Obr. 96, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, KE LnK. Podle: Zápotocký – Pavlů 2004, obr. 3. 

 

 

 
Obr. 97, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, KE LnK. Podle: Zápotocký – Pavlů 2004, obr. 4. 

 
Obr. 98, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, KE KVK. Podle: Zápotocký – Pavlů 2004, obr. 4. 

 
Obr. 99, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, KE ČE. Podle: Zápotocký – Pavlů 2004, obr. 3, 4, 6. 
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Obr. 100, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, obj. 1513, KE LnK. Podle: Březinová – Turek 1999, 

obr. 12. 

 
Obr. 101, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, N objekty 1538, 1541, 1545, 1552. Podle: Březinová 

– Turek 1999, obr. 13. 
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Obr. 102, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, N obj. 1520, ŠI 1-2, KE 3 (KVK), 4 (LnK), 5 (N) . 

Podle: Březinová – Turek 1999, obr. 15. 

 
Obr. 103, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, ČE obj. 1544, KE 1-3, 5, 6, ŠI 4. Podle: Březinová – 

Turek 1999, obr. 14. 
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Obr. 104, Hradčany 1, Lumbeho zahrada, N obj. 1547, ŠI 3, KE KVK 2, ČE 1, 4. Podle: 

Březinová – Turek 1999, obr. 16. 
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Hradčany 2, Kanovnická ulice 

 

 
Obr. 105, Hradčany 2, Kanovnická ulice. Podle: základní mapa, mapy.atlas.cz. 

 
Obr. 106, Hradčany 2, Kanovnická ulice. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Butovice, Hradiště 

 

 
Obr.107, Butovice, Hradiště. Podle: vojenská mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 108, Butovice, Hradiště, pohled na lokalitu. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Jíloviště, Humenská 

 

 
Obr. 109, Jíloviště, Humenská. Podle: vojenská mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 110, Jíloviště, Humenská, lokalita leží uprostřed snímku. Podle: letecká mapa 2007, 

mapy.atlas.cz. 
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Obr. 111, Jíloviště, Humenská, hradiště na Humenské leží SV od šipky ukazující směr toku 

Berounky. Podle: III.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 

 
Obr. 112, Jíloviště, Humenská, komunikace a potoky existující v okolí hradiště v 1 pol. 19. 

st.. Podle: I.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 113, Jíloviště, Humenská, pohled na hradiště a hřeben Humenské od SZ. Foto: J. Dufek 

4.5. 2008. 

 

Obr. 114, Jíloviště, Humenská, pohled na hradiště a hřeben Humenské od S. Foto: J. Dufek 4.5. 

2008. 
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Obr. 115, Jíloviště, Humenská, pohled na hradiště od Z. Foto: J. Dufek 17.10. 2007. 

 
Obr. 116, Jíloviště, Humenská, pohled na hradiště od Z. Foto: J. Dufek zima 2005-06. 
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Obr. 117, Jíloviště, Humenská, pohled na hradiště od SV. Foto: J. Dufek 14.8.2005. 

 
Obr. 118, Jíloviště, Humenská, pohled na hradiště ze S z Kazína. Foto: J. Dufek III. 2007. 
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Obr. 119, Jíloviště, Humenská, pohled na J val hradiště. Foto: J. Dufek zima 2005-06. 

 
Obr. 120, Jíloviště, Humenská, pohled na ve středověku či počátku novověku probouraný val 

v J části hradiště. Foto: J. Dufek 17.10. 2007. 
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Obr. 121, Jíloviště, Humenská,centrální plocha hradiště. Foto: J. Dufek III. 2007. 

 
Obr. 122, Jíloviště, Humenská, centrální plocha hradiště. Foto: J. Dufek III. 2007. 
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Obr. 123, Jíloviště, Humenská, detektorářské či spíše rabovací jámy na centrální ploše 

hradiště. Foto: J. Horčička zima 2004. 

 
Obr. 124, Jíloviště, Humenská, pohled z hradiště na J. Foto: J. Dufek III. 2007. 
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Obr. 125, Jíloviště, Humenská, pohled z hradiště na SZ (Černošice-Mokropsy). Foto: J. Dufek 

III. 2007. 

 
Obr. 126, Jíloviště, Humenská, pohled od V na hradiště. Foto: J. Dufek 17.10. 2007. 
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Obr. 127, Jíloviště, Humenská, plán hradiště. Podle: Axamit 1917, Obr. 43. 

 

 
Obr. 128, Jíloviště, Humenská, 1, 4-5? KE LnK, 2, 3, 6, 7? KE KVK. Podle: Axamit 1917, Tab. 

XXIII. 
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Obr. 129, Jíloviště, Humenská, KE ml. (III? st.) LnK. Foto: J. Horčička, Dufek, Horčička, Novák 

sběr 2004. 

 
Obr. 130, Jíloviště, Humenská, KE ml. (III/IV? st.) LnK. Foto: J. Dufek a J. Horčička, Dufek, 

Horčička, Novák sběr 2004/08. 

 
Obr. 131, Jíloviště, Humenská, KE ml. (III? st.) LnK. Foto: J. Horčička, Dufek, Horčička, Novák 

sběr 2004. 
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Obr. 132, Jíloviště, Humenská, KE LnK/KVK? a (IV? st.) KVK. Foto: J. Horčička, Dufek, 

Horčička, Novák sběr 2004. 

 
Obr. 133, Jíloviště, Humenská, 9-16 KE ČE (LgK -  postJoK) 8 KE postJoK/MiK, Podle: 

Axamit 1917, Tab. XXIII. 

 

Obr. 134, Jíloviště, Humenská, KE ČE?. Foto: J. Horčička, Dufek, Horčička, Novák sběr 2004. 

1 2  

Obr. 135, Jíloviště, Humenská, 1, 2, KE ČE?. Foto: J. Horčička, Dufek, Horčička, Novák sběr 

2004. 
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Obr. 136, Jíloviště, Humenská, KE ČE (LgK?). Foto: J. Horčička, Dufek, Horčička, Novák sběr 

2004. 

 

Obr. 137, Jíloviště, Humenská, KE ČE (LgK?). Foto: J. Dufek, Dufek, Horčička, Novák sběr 

2004. 
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Bohnice 1, Zámka 

 

 
Obr. 138, Bohnice 1, Zámka. Podle: vojenská mapa, 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 139, Bohnice 1, Zámka. Podle: fotomapa 2002-03, mapy.cz. 
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Obr. 140, Bohnice 1, Zámka. Podle: II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 

 
Obr. 141, Bohnice 1, Zámka, plán lokality: čtvereček výzkum Zemského musea v l. 1917-18, 

šrafovaná plocha a nepřerušené linie výzkum Muzea hl. m. Prahy v l. 1961-63. Podle: Hájek – 

Moucha 1983, obr. 2. 
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Obr. 142, Bohnice 1, Zámka, Schematický plán plochy zkoumané v letech 1917-18 (rozdělení 

do sekcí A-F bylo provedeno z technických důvodů). Podle: Hájek – Moucha 1998, obr. 1. 

 
Obr. 143, Bohnice 1, Zámka, BI N. Podle: Hájek – Moucha 1986, obr. 1:1, 25:1. 

 
Obr. 144, Bohnice 1, Zámka, KE N-LnK?. Podle: Hájek – Moucha 1986, obr. 1:2, 4. 
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Obr. 145, Bohnice 1, Zámka, 8-10 KE LgK, 3, 11 LgK?. Podle: Hájek – Moucha 1986, obr. 1: 3, 

8-11. 
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Bohnice 2, Sídliště 

 

 
Obr. 146, Bohnice 2, Sídliště. Podle: vojenská mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 147, Bohnice 2, Sídliště. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 148, Bohnice 2, Sídliště. Podle: letecký snímek z r. 1938, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 149, Bohnice 2, Sídliště. Podle: II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Kobylisy, Náměstí 
 

 
Obr. 150, Kobylisy, Náměstí, lokalita leží ve středu mapy. Podle: vojenská mapa 1:25t (server 

MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 151, Kobylisy, Náměstí,  lokalita leží pod budovami vytvářejícími trojúhelník ve středu 

snímku. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 152,  Kobylisy, Náměstí, lokalita leží ve středu snímku mezi Kobyliským náměstím, a 

ulicemi Nad Šůtkou a Vršní. Podle: letecký snímek z r. 1938, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 153, Kobylisy, Náměstí. Podle: I.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 154, Kobylisy, Náměstí, plán výzkumu eneolitické hrazené osady v r. 1953 (plán 

záměrně otočen tak aby byl sever nahoře). Podle: Soucký 1954, obr. 51. 

 
Obr. 155, Kobylisy, Náměstí, plán eneolitického hrazení (JoK-KKK) vsazený do letecké 

fotografie a vojenské mapy 1:25t. J. Horčička podle Soucký 1954, obr. 51, Mapy.cz, nts5.cgu.cz. 
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Obr. 156, Kobylisy, Náměstí, půdorys, bokorys a fotografie profilu eneolitického (Jok-KKK) 

hrotitého příkopu. Podle: Soucký 1954, obr. 53, 65-66. 

 
Obr. 157, Kobylisy, Náměstí, zlomky KE JoK z výzkumů J. Axamita v r. 1913 z Ženíškova 

statku a džbánek Jok z výzkumu B. Souckého v r. 1953. Podle: Lüning 1976, Taf. 64:C, Soucký 

1954, obr. 63, Axamit 1930, tab. XI 10. 
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Obr. 158, Kobylisy, Náměstí, nálezy z JoK objektu u Ženíškovy stodoly prokopaného J. 

Axamitem v roce 1913. Podle: Axamit 1921, obr. 142., Lüning 1976, Taf. 65. 

 
Obr. 159, Kobylisy, Náměstí, KE JoK pocházející z výzkumů J. Axamita a snad E. Štorcha. 

Podle: Stocký 1926, tab. LVII. 6, 11, Tab. LVIII. 9. 
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Obr. 160, Kobylisy, Náměstí, KE a brousek JoK pocházející z výzkumů J. Axamita a snad E. 

Štorcha. Podle: Horáková, 1933, obr. 35:3-4, Novotný 1950, obr. 16:1, 3, 4. 
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Libeň 2, Okrouhlík 

 

 
Obr. 161, Libeň 2, Okrouhlík, lokalita leží ve středu mapy pod křižovatkou. Podle: vojenská  

mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz 

 
Obr. 162, Libeň 2, Okrouhlík, lokalita leží v centru snímku pod křižovatkou. Podle: letecká 

mapa 2008, mapy.atlas.cz. 



249 
 

 
Obr. 163, Libeň 2, Okrouhlík. Podle: letecký snímek z r. 1938, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 164, Libeň 2, Okrouhlík. Podle: II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 165, Libeň 1, Okrouhlík, orientační plánek místa nálezu. Podle: ARÚ č. j. 1700/57 (N. 

Mašek 1957), pl. I. 

 
Obr. 166, Libeň 1, Okrouhlík, plánek sondy. Podle: ARÚ č. j. 1700/57 (N. Mašek 1957), pl II. 
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Obr. 167, Libeň 1, Okrouhlík, ohniště 1., ohniště 2., miska na nožce LgK/JoK. Podle: ARÚ č. 

j. 1700/57 (N. Mašek 1957), tab. 1., obr. 1-3. 
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Obr. 168, Libeň 1, Okrouhlík, KE LgK/JoK (f. střešovice?). Podle: ARÚ č. j. 1700/57 (N. Mašek 

1957), tab. 2., 3. 

 

 
Obr. 169, Libeň 1, Okrouhlík, KE LgK/JoK (f. střešovice?). Podle: ARÚ č. j. 1700/57 (N. Mašek 

1957), tab. 4. 
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Obr. 170, Libeň 1, Okrouhlík, KE a měděný kroužek LgK/JoK (f. střešovice?). Podle: ARÚ č. 

j. 1700/57 (N. Mašek 1957), tab. 5., 6. 
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Libeň 1, Libušák 

 

 
Obr. 171, Libeň 1, Libušák, lokalita leží v centru mapy nad ohybem Rokytky. Podle: vojenská 

mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 172, Libeň 1, Libušák, lokalita leží v centru snímku pod obdélným blokem budov. 

Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 173, Libeň 1, Libušák, lokalita leží mezi Konšelskou a Zenklovou ulicí. Podle: letecký 

snímek z r. 1938, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 174, Libeň 1, Libušák,  lokalita leží v centru mapy mezi Kašinkou a Kundratkou. Podle: 

II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 175, Libeň 1, Libušák, výbava kostrového hrobu KE postJoK. Podle: Štorch 1914, Tab. V. 
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Vinoř 2, Kamenný stůl 
 

 
Obr. 176, Vinoř 2, Kamenný stůl, lokalita J pod Živanickou ulicí. Podle: letecká fotografie z r. 

2003, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 177, Vinoř 2, Kamenný stůl, lokalita leží J pod Živanickou ulicí. Podle: letecká 

fotografie1938, wgp.praha-mesto.cz. 
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Obr. 178, Vinoř 2, Kamenný stůl, lokalita V od obce. Podle: II.vojenské mapování, 

oldmaps.geolab.cz. 

 
Obr. 179, Vinoř, výšinné polohy 1) Na hradišti, 2) Kamenný stůl, 3) V Obůrkách. Podle: 

Turek 1998, obr. 13. 
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Obr. 180, Vinoř 2 , Kamenný stůl, prostorová distribuce povrchových nálezů podle 

povrchových sběrů V. Daněčka: A – LgK, B – ČE a KNP. Podle: Turek 1998, obr. 1. 

 
Obr. 181, Vinoř 2 , Kamenný stůl, 1-9, 11, 12 KE LgK, 10, 13-16 KE ČE (JoK/postJoK?). 

Podle: Turek 1998, obr. 2. 
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Obr. 182, Vinoř 2 , Kamenný stůl, 1-11 KE ČE (JoK, postJoK – Schus, MiK). Podle: Turek 

1998, obr. 3. 

1  

2 3  

Obr. 183, Vinoř 2 , Kamenný stůl, 1 (4:1-4) BI LgK, 2, 3 (4:5, 6, 5: 5, 6) BI ČE/StE?. Podle: 

Turek 1998, obr. 4, 5. 
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Vinoř 1, V Obůrkách 

 

 
Obr. 184, Vinoř 1, V Obůrkách, jazykovitá ostrožna na V okraji obce. Podle: letecká mapa 

2008, mapy.atlas.cz. 

 
Obr. 185, Vinoř 1, V Obůrkách. Podle: letecký snímek z r. 1953, wgp.praha-mesto.cz. 
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Obr. 186, Vinoř 1, V Obůrkách, lokalita SV od obce stav v pol. 19. st.. Podle: II.vojenské 

mapování, oldmaps.geolab.cz. 

 
Obr. 187, Vinoř 1, V Obůrkách, lokalita SV od obce stav v 1 pol. 18. st.. Podle: I.vojenské 

mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 188, Vinoř 1, V Obůrkách, pozdní KVK, odkrytá plocha s porušeným objektem a 

s menší jámou. Podle: Kytlicová 1957, obr. 118. 

 
Obr. 189, Vinoř 1, V Obůrkách, profil objektů v těžené stěně lomu: 1 ornice; 2, 3 černohnědá 

vrstva; 4 hnědožlutá vrstva; 5 hnědošedá vrstva; 6 žlutá mazanice; 7 červená mazanice; 8 

vrstva s uhlíky; 9 spraš. Podle: Kytlicová 1957, obr. 119. 
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Obr. 190, Vinoř 1, V Obůrkách, plán výzkumu z r. 1959-60. Podle: Zápotocká-Steklá 1963, obr. 

1. 

 
Obr. 191, Vinoř 1, V Obůrkách, sonda II se sloupovými jámami domu č 11., KVK. Podle: 

Steklá 1961, obr. 6. 
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Obr. 192, Vinoř 1, V Obůrkách, KE pozdní KVK (IVb/V). Podle: Kytlicová 1957, obr. 120. 

 
Obr. 193, Vinoř 1, V Obůrkách, KE, převěšek? a ŠI pozdní KVK (IVb/V). Podle: Kytlicová 

1957, obr. 120. 
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Obr. 194, Vinoř 1, V Obůrkách, KE, BI, KA, KOI, kostěné a perleťové přívěsky? pozdní 

KVK (IVb/V). Podle: Kytlicová 1957, obr. 121. 
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Jenštejn 2, Domov důchodců 

 

 
Obr. 195, Jenštejn1, 2, poloha 1 (Domov důchodců) leží uprostřed mapy, poloha 2 (Na Vartu) 

v S části mapy. Podle: vojenská mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 196, Jenštejn 1, 2, poloha 1 (Domov důchodců) leží ve střední části snímku, poloha 2 

(Na Vartu) v horní. Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 197, Jenštejn 1, 2,  Z od obce „Jenstein“ leží poloha 1 (Domov důchodců), pod nápisem 

„Podolanka“ poloha 2 (Na Vartu). Podle: III.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 

 
Obr. 198, Jenštejn 1, 2, poloha 1 (Domov důchodců) leží v dolní části mapy, poloha 2 (Na 

Vartu) pod nápisem „Podolanka“. Podle: II.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 199, Jenštejn 2, Domov důchodců, 1 celkový plán, 2 plán výzkumu z r. 1984. Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 1:2 Abb. 2. 
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Obr. 200, Jenštejn 2, Domov důchodců, prolnutí letecké mapy a plánu výzkumu z r. 1984. J. 

Horčička podle Mapy.cz a Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 2. 

1 2 3  

Obr. 201, Jenštejn 2, Domov důchodců, 1 obj. 67 hrotitý příkop (spitzgraben), V okraj plochy, 

2-3 obj. 97 a 111 nedokončený? hrotitý příkop (spitzgraben) Z okraj plochy (od J k S). Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 6:1, 2, 3, 4, 5. 

 
Obr. 202, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 67 nedokončený příkop/hliník? Z okraj plochy 

(mohl by být pokračováním příkopu tvořeným obj. 97, 111 a 108). Podle: Zápotocký – 

Dreslerová 1996, Abb. 6:7. 
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Obr. 203, Jenštejn 2, Domov důchodců, sídlištní (zásobní) jámy 1 obj. 99, 2 obj. 79, 3 obj. 80, 

4 obj. 96, 5 obj. 82, 6 obj. 84, 7 obj. 91, 8 obj. 93, 9 obj. 95, 10 obj. 105, 11 obj. 107, 12 obj. 

12. Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 3:3, 4:1-3, 5:1-6, 6:6, 8, 9. 
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Obr. 204, Jenštejn 2, Domov důchodců, sídlištní (zásobní) jámy 1 obj. 20 a 59. Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 3:1, 2. 

 

 
Obr. 205, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 20 KE 1-5, 7-14, KOI 15, 16, obj. 93 KE 6. 

Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 7. 
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Obr. 206, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 59 KE 1-3, obj. 67 KE 4-16, obj. 69A KE 17-20, 

BI 21. Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 8. 

 
Obr. 207, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 84 KE 1-9, KA 10, KO 11. Podle: Zápotocký – 

Dreslerová 1996, Abb. 9. 
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Obr. 208, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 93 KE 12-17, KOI 18-20, BI 21. Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 9. 

 
Obr. 209, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 95 KE 1-9, KOI 10. Podle: Zápotocký – 

Dreslerová 1996, Abb. 10. 
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Obr. 210, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 105, KE 1-2, 6-12, KO 3-4, ŠI 5. Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 12. 

 

 
Obr. 211, Jenštejn 2, Domov důchodců, Obj. 94 KE 2-3, Obj. 97 KE 11, Obj. 99 KE 1, Obj. 

111 KE 4-9, intruze v Hal. Obj. 4 KE 20, BI 21, Obj. 87 KE 12, Obj. 100 KE 10, sběr na 

ploše KE 13-15. Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 11. 
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Obr. 212, Jenštejn 2, Domov důchodců, obj. 96 KA 21, obj. 105 KA 22, obj. 107 KE 17, KA 

20, sběr na ploše ČE/StE KE 16-19. Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 14. 

 
Obr. 213, Jenštejn 2, Domov důchodců, 1, 3 výzdoba džbánu z obj. 20 (Abb. 7:2); amfora 

z obj. 93 (Abb. 7:6). Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 15. 



277 
 

 
Obr. 214, Jenštejn 2, Domov důchodců, KE z obj. 20 (1, 8), obj. 67 (2, 4, 6, 7), obj. 69A (10), 

obj. 94 (3), obj. 111 (5, 9). Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 16. 

 
Obr. 215, Jenštejn 2, Domov důchodců, keramické tvary ml. JoK sk. Jenštejn. Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 17. 
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Jenštejn 1, Na Vartu 

 
Obr. 216, Jenštejn 1, Na Vartu, rozsah plochy s pravěkými nálezy. Podle: Zápotocký – 

Dreslerová 1996, Abb. 1/2. 

 
Obr. 217, Jenštejn 1, Na Vartu, KE LgK, 4 sídlištní jáma II/1932, 5 kostrový hrob. Podle: 

Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 26. 
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Obr. 218, Jenštejn 1, Na Vartu, KE, ŠI, KOI LgK, Čermákova pískovna, sídlištní jáma 

II/1932. Podle: Zápotocký – Dreslerová 1996, Abb. 24. 
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Dřevčice-Popovice, Nad Lomem 

 

 
Obr. 219, Dřevčice-Popovice, Nad Lomem, lokalita leží uprostřed mapy. Podle: vojenská mapa 

1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 220, Dřevčice-Popovice, Nad Lomem, lokalita uprostřed snímku. Podle: letecká mapa, 

mapy.atlas.cz. 
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Obr. 221, Dřevčice-Popovice, Nad Lomem, vzhled lokality v pol 19. st.. Podle: II.vojenské 

mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Dolní Počernice, Na Vinici 
 

 
Obr. 222, Dolní Počernice, Na Vinici,lokalita leží mezi silnicí a Počernickým rybníkem. 

Podle: vojenská mapa 1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 223, Dolní Počernice, Na Vinici,  lokalita leží nad Počernickým rybníkem vedle silnice. 

Podle: letecká mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 224, Dolní Počernice, Na Vinici, lokalita leží nad V částí Počernického rybníka. Podle: 

letecký snímek z r. 1953, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 225, Dolní Počernice, Na Vinici, lokalita je nad V částí Počernického rybníka. Podle: 

I.vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Obr. 226, Dolní Počernice, Na Vinici, plán plochy záchranného výzkumu. Podle: Vencl 1992, 

obr. 1. 

1 2 3 4 5  

Obr. 227, Dolní Počernice, Na Vinici,  intruze v mladších objektech a sběr na ploše KE 1 (ml. 

LnK?), 2, 3 (JoK/postJoK?), 4, 5 (KNP/MiK?). Podle: Vencl 1992, obr. 20:13, 6:8, 13:5, 6:5, 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

Kunratice, Nový Hrad 

 

 
Obr. 228, Kunratice, Nový Hrad, lokalita leží ve střední části mapy. Podle: vojenská mapa 

1:25t (server MŽP) GeoINFO, nts5.cgu.cz. 

 
Obr. 229, Kunratice, Nový Hrad, lokalita leží na spodním zalesněném hřebeni. Podle: letecká 

mapa 2008, mapy.atlas.cz. 
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Obr. 230, Kunratice, Nový Hrad, lokalita leží uprostřed levé poloviny snímku. Podle: letecký 

snímek z r. 1938, wgp.praha-mesto.cz. 

 
Obr. 231, Kunratice, Nový Hrad, lokalita leží v levé spodní části mapy. Podle: II.vojenské 

mapování, oldmaps.geolab.cz. 
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Visuté (lanové) mosty 
 

 
Obr. 232, Incký most vyfocený v r. 1865 americkým vědcem a diplomatem E. George 

Squierem. Most překonává strž  mající obdobnou šířku jako soutěska Džbán nebo Jelení 

příkop. Podle: De Souza 2008, 305. 

 
Obr. 233, Incký most vyfocený v r. 1865 americkým vědcem a diplomatem E. George 

Squierem. Most překonává strž  mající obdobnou šířku jako soutěska Džbán nebo Jelení 

příkop. Podle: De Souza 2008, 305. 


