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Anotace

Tématem bakalářské práce je charakteristika osídlení města Čelákovice a některých 

jeho sousedních katastrů v době kultury s lineární a vypíchanou keramikou. Mnoho výzkumů

z této oblasti stále čeká na zpracování, a to jak výzkumy starší, tak i mladší.   Těžiště práce 

spočívá v soupisu lokalit a jejich podrobnějšímu zkoumání. Samostatné kapitoly jsou 

věnovány dějinám bádání, přírodnímu prostředí a metodě práce. Na závěr je přidán rozbor 

keramiky a celková charakteristika sídlení. 

Klíčová slova:

neolit – Čelákovice – Praha východ – osídlení

Annotation

The subject of this work is the settlement of Čelákovice and its neigbour districts during the 

time of Linear pottery culture and Stroked Pottery culture. Many researches (both older and 

younger) of this region are still waiting for processing. The main subject of this work lies on 

list of localities and its detailed study.Individual chapters are dedicated to history of 

researches, natural environment and used methods. In the conclusion of this thesis there is a 

analysis of pottery and general characteristic of the settlement.

Key words: neolithic age – Čelákovice – Prague east district - settlement
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Seznam použitých zkratek: 

M Čelákovice + číslo  = číslo desek s dokumentací k výzkumu uložených

v Městském muzeu v Čelákovicích

BI  = broušená industrie

LnK = kultura s lineární keramikou

StK = kultura s vypíchanou keramikou
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1. Úvod

Tématem práce je osídlení Čelákovic a okolí v době neolitu. Důvodem pro výběr tématu byl 

můj dlouhodobý kontakt s městským muzeem v Čelákovicích a zájem o problematiku neolitu. 

Práce má charakter kompilační, kdy shrnuji a zároveň tím rozšiřuji poznání o lokalitách a 

nálezech z doby neolitu v regionu. Těch je velké množství a i přes mou snahu zůstává většina 

z nich stále nezpracovaných. Po úvodních kapitolách spjatých s dějinami bádání a přírodním 

prostředí následuje hlavní část práce, a sice soupis neolitických lokalit vedených do roku 2009 

v Archeologické databázi Čech a v příslušných literaturách. Ke všem těmto lokalitám jsem se 

snažil dohledat co nejvíce průvodních okolností, a dal si za cíl provést i celkový popis a 

vyobrazení objektů a nálezů (především keramických fragmentů). 

1.1. Dějiny bádání neolitu

Pojem neolit byl přijat na konci 90. let 19. století a sice skupinou badatelů kolem L. Niederla 

a odůvodněn v Buchtelově kritice prvního dílu Píčových Starožitností.1 Pozdější práce 

Jaroslava Palliardiho2, Antonína Jíry3 a Albína Stockého byly již zaměřeny na periodizaci této 

epochy. Šlo zejména o problém následnosti kultur, kdy např. německá škola dlouho stavěla 

keramiku vypíchanou za starší, než keramiku páskovou. Podle německých názvů 

(Spiralmäanderkeramik, Stichbandkeramik) se analogicky vytvořily názvy české. Dalším 

problémem pak byla otázka vzniku neolitických kultur. Byly zformovány dva názory, kdy 

jeden stanovoval původ ve střední Evropě, a druhý, který poukazoval na širší souvislost 

k Moravě a k Podunají. Od dob Niederlových a Buchtelových se v Čechách ujal tento druhý 

názor. První česká specializovaná monografie pocházela od Albína Stockého. Měla název 

Pravěk země České I, Věk kamenný, a obsahovala mimo jiné také neolitické katastry. Stocký 

uvedl přímo, že kultura „páskové“ keramiky přišla do Čech hotová, a sice z jihovýchodu. 

Naznačuje zde rovněž základní představu o vývoji lineárního ornamentu (ovšem bez vztahu 

k periodizaci) od prostých vzorů přes vyplňované pásky, ke zhušťující se notové výzdobě a 

vzniku vypíchané. Jeho tvrzení pak našla podporu v osobě australského archeologa V.G. 

Childa, který publikoval své dílo roku 1929 s názvem: The Danube in prehistory

(Pavlů 1972, Pavlů-Zápotocká 2007, Pleiner, R. 1978).

                                                
1 Vorgeschichte Böhmens I. Nordböhmen bis zur Zeit um Christi Geburt. Beilage zum „Věštník slovanských 
starožitností“ III, 1899.
2 Poznámky k moravskému neolithu. Pravěk VI, 1910.
3 Malovaná keramika neolithická v Čechách. Pravěk VI, 1910.
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Za uzavření tohoto počátečního období lze pokládat důkladnou syntézu J. Schránila4, která 

v kapitole o neolitu využívá všech dosavadních výsledků. 

Po polovině 20. století nebyla archeologie o mnoho rozvinutější než na jeho počátku. 

K dispozici bylo stále ještě poměrně málo nálezů nízké kvality a poměrně malé množství 

české archeologické literatury. V 60. a 70. začalo období procesualismu a teorii se nyní  

hlavním požadavkem stalo zvládnutí přírodovědy a určité společenské teorie, v metodologii 

se jako užitečná ukázala znalost teorie vědy, logiky, statistiky apod. Vytvořila se teorie 

terénního výzkumu a podstatně stoupl objem literatury. 70. a 80. léta byla v některých zemích 

obdobím postprocesualismu, který se u nás projevil jen v omezené míře.V souvislosti s tím do 

archeologie začala pronikat společenská teorie a filosofie. Současně to bylo období 

obrovského (nezvládnutelného) nárůstu pramenů, způsobeného zejména výzkumem 

ohrožených lokalit. Došlo také k nevídanému zmnožení literatury. (Neustupný 2007)

2. Region Čelákovic a okolí

Při výběru studovaného regionu jsem vycházel ze dvou požadavků uvedených J. 

Rulfem

(Rulf 1982) : a) region musí být relativně hustě osídlen po celé sledované období; - b) region 

musí být úměrně archeologicky prozkoumán. Využil jsem také dlouhodobý kontakt 

s městským muzeem v Čelákovicích a jeho archeologickým pracovištěm. Městské muzeum 

v Čelákovicích je na základě povolení Ministerstva kultury České Republiky č. j. 4.229/95 ze 

dne 26.4.1995 oprávněno provádět archeologické výzkumy a je tak oprávněnou organizací ve 

smyslu ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

změn a doplňků.

Sledované území je vymezeno působností městského muzea v Čelákovicích. Z hlediska 

požadavků se jedná území plně dostačující, neboť díky své nížinné poloze se zde můžeme 

setkat s hojnými archeologickými nálezy nejen z neolitu, ale i po celé období pravěku. Území 

je také vzhledem k vysokému počtu archeologických akcí městského muzea dobře 

prozkoumáno.  V této práci je pod pojmem „Čelákovicko“ rozuměno území Čelákovic a jeho 

sousedních katastrů  - Toušeně, Mochova, Nehvizd, Vyšehořovic, a Záluží.

                                                
4 Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens, 1928.
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2.1 Regionální badatelská činnost

O prvních archeologických nálezech ve sledovaném regionu existují zprávy již 

z posledních tří desetiletí 19. století. V tomto století projevoval svou pozornost tomuto kraji 

předně J. L. Píč, který spolu se svými spolupracovníky významně ovlivnil tehdejší zájemce o 

zdejší vlastivědnou činnost. Mezi ně patřil v Čelákovicích již od konce 19. století František 

Vlasák5 (1874 - 1952), dlouholetý učitel a ředitel školy v Čelákovicích, který se věnoval 

sběrné a záchranné archeologické činnosti. Nálezy, které zachránil z různých výkopů a hlavně 

z objektů v okolních cihelnách, se jeho zásluhou dostaly do zdejšího, roku 1903 založeného 

městského muzea, ale i do sbírek Národního muzea v Praze. Taktéž o některých těchto 

nálezech referoval na schůzích Společnosti přátel starožitností českých. Asi v polovině 20. 

století se muzejní činnosti v regionu začal věnovat Miroslav Jančák (1939 - 1983), student 

archeologie na FF UK v Praze, který měl úzké vazby na celou řadou našich archeologů, 

zejména na PhDr. V. Mouchu. M. Jančák má zásluhy na vzrůstu archeologických sbírek a 

v roce 1957 také se také zasloužil o první samostatnou expozici pravěku čelákovického okolí. 

Další činnosti v regionu se ujal Jaroslav Špaček, který nejdříve jako dobrovolný 

spolupracovník a od roku 1972 již jako stálý zaměstnanec muzea, provedl v regionu stovky 

především záchranných archeologických výzkumů (Snítilý-Špaček 2003). K významnějšímu 

nálezu dochází v roce 1966 ve východní části Čelákovic, kde bylo odkryto mladohradištní 

pohřebiště s projevy vampyrismu. Dále například v Toušeni byl v letech 1975 – 1981 

proveden plošný odkryv na výšinném řivnáčském sídlišti. Byla při něm nalezena zlatá 

záušnice jakožto doklad o nejstarším výrobku ze zlata v ČR. Důležitým nálezem pro 

Čelákovicko byly dva velké komorové hroby bylanské kultury odkryté v Nehvízdkách roku 

1977 a další žárový hrob nalezený ve stejném roce v Čelákovicích (Špaček 1988).

2.2 Přírodní poměry

Z geologického hlediska spadá region Čelákovicka do oblasti České tabule. Nižšími 

geologickými jednotkami pak jsou Staroboleslavská kotlina, která spadá ještě pod Mělnickou 

kotlinu, a Českobrodská tabule (Demek 1987).

Z hlediska klimatu se jedná o oblast teplou, s průměrnou roční teplotou vzduchu více než 10 

stupňů Celsia (Tolasz 2007).

                                                
5 viz  Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů.
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Pro období neolitu vydělili badatelé I. Pavlů a M. Zápotocká celkem 17 větších či menších 

samostatných regionů. (Pavlů – Zápotocká 1979). Čelákovicko spadá pod oblast č. 8 

(Brandýsko – Praha východ).

2.2.1. Vodní toky v regionu

Labe – Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m. Celková déka toku na našem 

území činí 370,2 m. Pro studovaný region je podstatné, že řeka protéká severní částí obcí 

Čelákovic a Lázně Toušeň. O tom, že Labe plnilo úlohu nejdůležitějšího spoje Čech se 

severem již od dob neolitu, psal Milan Zápotocký (Zápotocký 1969).

Čelákovický potok – Pramení u Zelenče ve výšce 257 m.n.m., ústí zleva do Labe 

v Čelákovicích v 169 m.n.m, plocha povodí 25,5 km². Délka toku -  8,1 km.

Jizera – Pramení v Polsku (cca 1,5 km za státní hranicí), na naše území přitéká 2 km jv. od 

Smrku (1124 m) ve výšce 885 m.n.m, ústí zprava do Labe u obce Lázně Toušeň v 169. 

m.n.m. Délka toku u nás – 163,9 km.

Novodvorský potok – Ústí zprava do Výmoly.

Vinořský potok – Pramení v Praze – Kbelích ve výšce 265 m.n.m., ústí zleva do Labe 

v Brandýse nad Labem v 166 m.n.m. Plocha povodí – 40,5 km ². Délka toku 12,5 km. 

Výmola – Pramení v Mukařově, ve výšce 423 m.n.m., ústí zleva do Labe u Sedlčánek v 173 

m.n.m., délka toku 32,5 km (Vlček 1984).

Zálužský potok – Ústí zprava do Čelákovického potoka.

Zelenečský potok 

(Vlček 1984)

2.2.2. Geologické poměry

Jak píše J. Rulf ve svém článku o přírodním prostředí kultur neolitu (Rulf 1983), geologická 

stavba Českobrodské tabule je pestrá. Ve východních oblastech od Prahy jsou rozsáhlá území 

břidlic a pískovců, a co se týče regionu Čelákovicka i opuk.

Dále region Čelákovicka leží na rozhraní tří typů půd – nivní půdy (v blízkosti řeky Labe), 

černozem (na západě a východě regionu) a hnědozem (na jihu regionu).

(Tomášek 2007)
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2.2.3. Přírodní prostředí regionu v neolitu

Zemědělství v české kotlině začalo již koncem boreálu (5500 př.n.l.), kdy byla 

v krajině hojná otevřená místa, a kdy krajina navázala na zbytky bezlesí starého holocénu. 

Pokračovalo pak  v období atlantiku, jež je označováno jako období klimatického optima, kdy 

teploty dosáhly svého maxima a celoroční průměry se pohybovaly asi o 2-3 ° C nad dnešním 

průměrem

(Neuhäuslová 2001).

Autoři studie 6 o přírodních poměrech na Čelákovicku uvádějí, že podle analogií s dolním 

Poohřím a blízkým Neratovickem, byla neolitická krajina té doby silně mozaikovitá. 

Převažoval v ní les, ale zároveň s hojnou extenzivní lesní pastvou dobytka. Na les pak 

navazovaly kulturní enklávy, opět s převahou pastvin.

Výrazný reliéf mělo v neolitu bezprostřední okolí Labe. Úroveň nivy ležela totiž asi 

pět metrů pod svou dnešní úrovní. Okraje starších teras, které se dnes v terénu projevují jen 

jako celkem nenápadné terénní hrany, svíraly tehdy nivu jakožto vysoké strmé břehy, na nichž 

byly mnohde situovány tehdejší vsi (Červinka – Sádlo 2004).

V těchto širokých nivách u větších řek se vyvinul téměř nezaplavovaný tvrdý luh s dubem, 

jilmem a jasanem. Vodní režim v tehdejší nivě byl mnohem vyrovnanější než v současnosti

(Neuhäslová 2001).

3. Metoda práce

K vlastnímu prvotnímu vyhledávání neolitických lokalit zkoumaných Muzeem 

Čelákovice posloužil Archiv 3.0, což je program pro práci s archeologickou databází Čech.

Archeologická databáze Čech je datový soubor, jenž obsahuje informace o stavu terénního 

výzkumu a archeologických nálezech. Zapisovat do něj mohou jen instituce k tomu 

oprávněné. Verze použitá pro potřeby této práce je z roku 2009. Data, která jsem si vyhledal, 

byly archeologické akce z katastrálních území Čelákovic, Káraného, Mochova, Nehvizd, 

Toušeně, Vyšehořovic, a Záluží. Dalším ze zdrojů byl seznam akcí městského muzea do roku 

2000, uvedený ve sborníku Výzkumy v Čechách, který jsem s výše uvedenými výstupy 

porovnal. Akce jsem rozdělil podle toho, zda se  jednalo o lokalitu se sídlištním nálezem, 

pohřbem, ojedinělým nálezem, či zda šlo o povrchový sběr. Byl tak dán základ tomu, co je 

                                                
6 Červinka, Z. – Sádlo, J. 2004: Přírodní poměry okolí Čelákovic : krajina, vegetace, člověk. In: 100 let 
městského muzea v Čelákovicích, str. 65.
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v práci vedeno jako soupis lokalit.  Následným krokem bylo vyhledání příslušené literatury, 

případně jiných zdrojů, ke každé uvedené akci, díky čemuž byly informace upřesňovány. Poté 

bylo přikročeno k vyhledávání hmotných pramenů přímo v depozitáři muzea. Prameny, 

kterými byly převážně keramické fragmenty, byly popsány a zakresleny do tabulek. Dále 

jsem u lokalit určil nadmořskou výšku, vzdálenost k vodnímu toku, či dataci, pokud to bylo 

možné.

3.1. Kritika pramenů

Záznamy v Archeologické databázi Čech nebyly dosud systematicky revidovány. 

V systému je proto mnoho duplicit a nepřesných údajů, které se týkají i mnou zkoumaného 

období. 

3.2. Definice pojmů

3.2.1. Sídlištní nálezy

Sídlištními nálezy rozumím takové movité i nemovité nálezy, které byly 

součástí sídelního areálu užívaného v minulosti, a které byly odhaleny destruktivním 

archeologickým výzkumem. Sídelní areál je souhrnným pojmem pro prostory, v nichž 

probíhala profánní aktivita sídliště. Tyto prostory mohly být například obytné, skladovací, 

výrobní, aj., patří k nim např. i přilehlá pole, či pastviny (Neustupný 1986).

Pro studovaný  region je v soupisu uvedeno 23 lokalit se sídlištními nálezy. Z toho 13 

lokalit spadá do období kultury s lineární keramikou, osm lokalit pak kultuře s keramikou 

vypíchanou. Zbylé dvě jsou řazeny do lengyelského období.

3.2.2. Ojedinělé nálezy

Mezi ojedinělé řadím nálezy, které se ocitly mimo svůj původní nálezový kontext. 

Může jít o nálezy z nesystematického sběru, nebo takového výzkumu, u kterého zanikly 

průvodní okolnosti. Do této kategorie také spadají artefakty, které byly nalezeny v objektech 

mladších, než je artefakt sám, a mohly tak být záměrně doneseny na toto místo.
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3.2.3 Povrchové sběry

Povrchový sběr je jednou z metod archeologického výzkumu. Pomocí něj zjišťujeme a 

zkoumáme stopy osídlení prostřednictvím zlomků movitých předmětů, rozptýlených na 

povrchu terénu (Kuna 2004). K jeho výhodám patří, že relativně rychle a nízko-nákladově 

umožňuje plošnou identifikaci lokality. Důležitým se ukazuje také proto, že při něm 

nedochází k terénnímu zásahu do památek, které tak zůstávají neponičeny. Nedostatkem je 

však jeho nízká informační hodnota. Problémy  jsou snížená určitelnost nálezů a jejich špatný 

fyzický (representativní) stav, tak i různé druhy postdepozičních procesů, které vytvářejí 

podklad pro nesprávné pochopení lokality (Vencl 1995).

Na Čelákovicku bylo provedeno celkem osm povrchových sběrů, u kterých jsem se 

rozhodl přidat k nim své hodnocení z hlediska vypovídající hodnoty.

Těmto sběrům jsem dal jedno ze tří následných hodnocení: 

Vypovídající hodnota:

a) malá – Nálezy se vyskytují v nízkém počtu ( < 10 ks) , a jsou vzdálené více než 200m od 

prozkoumané  lokality příbuzného typu.

b) střední – Nálezy se vyskytují ve vyšším počtu ( > 10 ks) , a jsou vzdálené více než 200m 

od prozkoumané lokality příbuzného typu, nebo se vyskytují v menším počtu, ale 

jsou vzdálené do 200m.

c) velká – Nálezy se vyskytují ve větším počtu, a jsou vzdáleny méně než 200m od prokopané 

lokality příbuzného typu. 

3.2.4. Záchranný archeologický výzkum

Dle zákona se záchranným archeologickým výzkumem rozumí každý odkryv 

vyvolaný ohrožením nebo narušením lokalit stavební, či jinou činností. Tento odkryv je 

postupem destruktivním, neboť zkoumaná část archeologického pramene při výkopu zaniká 

(M. Kuna – P. Vařeka 2009).
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4. Soupis lokalit kultury s lineární keramikou

4.1. Sídlištní nálezy

[1] Čelákovice – Švejdova cihelna

Jedná se o výzkum blíže neurčitelný, kladený před rok 1928, při kterém byly při těžbě hlíny 

objeveny sídlištní jámy, které obsahovaly keramický materiál a kamenné kostěné nástroje 

kultury s lineární keramikou. Informace o výzkumu můžeme najít v Obzoru Praehistorickém 

z roku 1912, který vycházel jako příloha periodika Časopis společnosti přátel starožitností, 

kde je tehdejší p. konservátor K. Buchtela, který tyto jámy zpětně prozkoumal. V archivu 

čelákovického muzea bylo zachováno vyobrazení dvou nádob. (tab.23:1)

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 300 m východně se nachází Zálužský potok

lit: M Čelákovice 108

lit: (Prokop 1912, 21, Stocký 1926,162,  Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,323)

[2] Čelákovice – Švejdova cihelna – 1957 sondáž ARÚ Praha

Autor výzkumu je uveden Z. Fiedler.

Nálezová zpráva uvádí, že při výkopu pro základy budov JZD narazili dělníci na kulturní 

jámy a vrstvy. Jámy jsou dále popsány:

Jáma č. 1 – kotlovitá, se stěnami mírně šikmými. Na dně byla tmavočerná vrstva vysoká

30 cm a nad ní pak hlína tmavošedá. V tmavošedé vrstvě bylo několik střepů a drobky málo 

vypálené práškovité mazanice. Šířka průřezu jámy byla nahoře 1,60 cm, dno 1,40 cm.

Nálezy:

1. Okrajový střep s klenutým břichem a málo ven vyhnutým okrajem, hlazený, černohnědé 

barvy, jemná hlína. 2. Střep z klenutého břicha bombovité nádoby, černohnědý, hlazený, 

s dvěma částmi jemně ryté spirály a jemnou notovou značkou, jemná hlína. 3. Střep 

z klenutého břicha bombovité nádoby, žlutohnědý, hlazený, s dvěma částmi jemně ryté 

spirály.

Jáma č. 2 – podobného tvaru jako 1, rozměry nahoře 80 cm, dole 60 cm. Podobné měla i 

uložení barevných vrstev hlíny.

Nálezy:

a) Keramické nálezy
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1. Silný, klenutý střep, na jednom místě lehce promáčknutý, zdobený dvěma nehtovými 

vrypy, materiál hrubší s pískem, povrch hlazený, barva světle hnědá

2. Tenký střep z klenutého břicha bombovité nádoby, zdobený jemně rytou částí spirály, 

vyplněné krátkými čárkami. Materiál jemný, hlazený, povrch světle žlutý.

b) kamenná industrie

1. zlomek lichoběžníkovité čepele s trojúhelníkovitým průřezem a šikmým hrotem. Světle 

hnědý pazourek s rozměry. 28 x 15 mm

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 300 m východně se nachází Zálužský potok

lit: M Čelákovice 14/00, AÚ ČSAV- č.j. 2906/58

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,326)

[3] Čelákovice – Nedaniny – stavba RD

Při stavbě rodinného domu v roce 2002, byl na ppč. 1665/4 nalezen žlab, zachycen na 

profilech, které byly od sebe vzdálené 10,8 m a který byl  průzkumnou sondáží vybrán o 

dalších 1,85m.

Popis objektů a nálezů:

Objekt č. 285 – Žlab s konkávními stěnami a konkávním dnem. (tab.24:1)

Nálezy:

a) Keramické nálezy

1. Zlomek okraje nádoby. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva šedá. (8:1) 

+ 14 atypických zlomků nádob zařazených jako neolit. 

b) mazanice – 50g

Nadmořská výška: 177 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m severně se nachází Labe

lit: Špaček J. 2003: Středočeský vlastivědný sborník 21, 221

M Čelákovice 618/2005

V městském muzeu v Čelákovicích vedeno pod přírůstkovým číslem 558/2002.

[4] Čelákovice – areál TOS – stavba nové haly - nedokumentovaná akce

Jako autor výzkumu je uváděn M. Jančák.

Jde o blíže neurčitelný výzkum, provedený kolem roku 1968, kdy při budování nové haly pro 

podnik TOS byly odkryty jámy s obsahem zlomků nádob náležející kultuře s lineární 

keramikou.



17

Nadmořská výška: 186 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 600 m severně se nachází Labe

lit: M Čelákovice 213/2000

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,328)

[5] Mochov – stavba dálnice D 11, 1980

Jedná se o archeologický výzkum při stavbě dálnice, provedený v roce 1980, při kterém byly 

objeveny sídlištní objekty kultury s lineární keramikou. Zkoumaný prostor se nalézá na 

mírném svahu, v nadmořské výšce kolem 225 m. Asi 750 m východně od lokality protéká 

říčka Výmola. Celkem bylo prozkoumáno na 20 objektů, které byly pro nepřízeň počasí pouze 

ovzorkovány a datovány obecně do mladší a pozdní doby kamenné, přesněji do pozdního 

stupně kultury s lineární keramikou a ke kultuře s keramikou kanelovanou. K objektům 

nebylo možné nalézt dokumentaci. Nevyjasněná situace i datování byla u objektu č. 20, 

pravděpodobně rondelu, který se nalézal asi 300 m západně od ostatních objektů. Zachován 

byl pouze kruhový žlábek, o šířce 70-80 cm

a hloubce 15-25 cm. Celkový průměr kruhu byl cca 15 m. 

Spolehlivě ke kultuře s lineární keramikou můžeme zařadit:

Obj.č. 2

Nálezy:

1. Zlomek okraje nádoby. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (1:1) 2. Zlomek 

okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (1:2) 3. Zlomek okraje nádoby 

zdobený notami na liniích. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (1:3) 4. Zlomek okraje 

nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (1:4) 5. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (1:5) 6. Zlomek okraje nádoby. Materiál hrubší, 

s příměsí slídy, barva šedá.(1:6) 7. Zlomek těla nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. 

(1:7)

+ 4 atypické zlomky nádob

Obj. č. 4:

Jedná se o objekt KNP s intruzí fragmentů lineární keramiky.

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený lištami. Materiál hrubší, barva šedá. (2:2)

2. Zlomek těla nádoby s uchem. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (3:1)

Obj.č. 5:  Jedná se o objekt KNP s intruzí fragmentu lineární keramiky.

Nález: 1. Zlomek těla nádoby s kruhovitým výčnělkem. Materiál hrubý, s příměsí slídy. (2:1)

Obj. č. 7:
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Nálezy: 1. Část těla nádoby zdobené páskou vyplněnou liniovými vrypy. Materiál hrubší, 

s příměsí slídy, barva světle hnědá. (3:3) 2. Zlomek těla nádoby zdobený notami na liniích. 

Materiál jemný, s příměsí slídy, barva šedá. (3:4). 3. Zlomek těla nádoby zdobený nehtovými 

vrypy. Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (3:5) 4. Zlomek těla nádoby 

zdobený nehtovými vrypy. Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva šedá. (4:1) 5. Zlomek těla 

nádoby zdobený plastickými lištami z nehtových vrypů a výčnělkem. Materiál jemný, barva 

okrová. (4:2) 6. Zlomek těla nádoby s plastickým výčnělkem. Materiál jemný, barva okrová. 

(4:3). 7. Zlomek těla nádoby zdobený notami na tenkých rytých liniích. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (4:4) 8. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií a vrypem. Materiál 

jemný, plavený, barva šedá. (4:5) 9. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (4:6) 10. Zlomek těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou notami. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (4:7) 11. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (4:8) 12. Zlomek těla nádoby zdobený notami na linii. 

Materiál jemný, plavený, barva okrová. (4:9). 13. Zlomek těla nádoby zdobený dvěma 

výčnělky. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (4:10) 14. Zlomek těla nádoby 

s ouškem. Materiál jemný plavený, barva šedá. (5:1) 15. Zlomek těla nádoby zdobený 

nehtovými vrypy. Materiál jemný, barva okrová. (5:2) 16. Zlomek těla nádoby zdobený 

notami na rytých liniích. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (5:3) 

Obj. č. 8:

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (7:5)

2. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (7:6) 

+ 4 atypické zlomky nádob

Obj. č. 9:

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva 

světle hnědá. (5:4) 2. Zlomek těla nádoby zdobený notami na ryté linii. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (5:5) 3. Zlomek těla nádoby zdobený notami na ryté linii. Materiál 

hrubší, s příměsí slídy, barva šedá. (5:6) 4. Zlomek těla nádoby zdobený notou na ryté linii. 

Materiál hrubší, barva šedá. (5:7) 5. Zlomek těla nádoby zdobený notou na ryté linii. Materiál 

hrubší, barva světle hnědá. (5:8) 6. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (5:9) 7. Část těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou liniovými vrypy. 

Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (6:1) 8. Zlomek těla nádoby zdobený 

rytými liniemi. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (6:2) 9. Zlomek těla nádoby zdobený 

notou na linii. Materiál jemný, plavený, barva světle hnědá. (6:3) 

+ 5 atypických zlomků nádob
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Obj. č. 10:

Nálezy: 1. Zlomek okraje nádoby zdobený notami na linii. Materiál jemný, plavený, barva 

šedá. (7:7) 2. Zlomek okraje nádoby zdobený notami na liniích. Materiál jemný, plavený, 

barva šedá. (7:8)

+ 2 atypické keramické zlomky nádoby

Obj. č. 12: 

Nálezy: 1.Zlomek okraje nádoby zdobený nehtovými vrypy a výčnělkem. Materiál hrubší, 

s příměsí slídy, barva světle hnědá. (2:4) 2. Zlomek okraje nádoby zdobený nehtovými vrypy. 

Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (2:5) 3. Zlomek okraje nádoby. Materiál 

hrubší, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (2:6) 4. Zlomek těla nádoby. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (2:7) 5. Zlomek okraje nádoby. Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva 

světle hnědá. (2:8) 6. Zlomek těla nádoby zdobený nehtovými vrypy, se stopou po výčnělku. 

Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva šedá. (3:2)

Obj. č. 13:

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený notami na rytých liniích. Materiál jemný, plavený, 

barva šedá. (6:4) 2. Zlomek okraje nádoby. Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva světle 

hnědá. (6:5) 3. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál hrubší, s příměsí slídy, 

barva šedá. (6:6) 4. Zlomek těla nádoby s výčnělkem a zdobený nehtovým vrypem. Materiál 

hrubší, s příměsí slídy, barva světle hnědá. (6:7) 5. Zlomek dna nádoby. Materiál jemný, 

barva světle hnědá. (7:1) 6. Zlomek těla nádoby zdobený nehtovými vrypy. Materiál hrubý, 

s příměsí slídy, barva světle hnědá. (7:3) 

+ 1 atypický zlomek nádoby

Obj. č. 14:

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený notou na ryté linii. Materiál jemný, plavený, barva 

okrová. (7:2) 2. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, plavený, barva 

okrová. (7:4)

+ 4 atypické zlomky nádob

Obj. č. 15: Jedná se o objekt KNP s intruzí fragmentu lineární keramiky.

Nález: 1. Zlomek těla nádoby zdobený liniemi a notou na linii. Materiál jemný, plavený, 

barva šedá. (2:3)

Datování: Objekty č.2, 7,9,12,13,15 pravděpodobně spadají do mladšího stupně LnK (III.)

Nadmořská výška: 225 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 750 m východně se nachází říčka Výmola.

lit: Rulf J. 1983: PA 74, 83



20

HLAS 2085/1981 ARÚ Praha, HLAS 6043/1980 ARÚ Praha, 6248/1980, 6444/1980

[6] Toušeň – „Na Rafandě“

Při stavbě rodinného domu v roce 2003 v poloze „Na Rafandě“ byl na ppč. 283/21 

výkopovými pracemi narušen menší neolitický sídlištní objekt.

Popis objektů a nálezů:

Objekt byl zaznamenán a ovzorkován jen z profilu, nedošlo k plošnému odkryvu. (tab. 24:2)

Rozměry: ústí cca 60 cm, hloubka také cca 60 cm.

Vrstvy: 1. tmavě hnědá, hlinito písčitá, nahodile drobný uhlík, drobný pískovcový kámen.

2. světle hnědá, hlinito písčitá. 3. žluto hnědá, písčito hlinitá

Nálezy:

a) keramické nálezy

1. Zlomek dna nádoby. Matriál jemný, plavený, barva okrová. (8:2)

+ 4 ks atypické keramiky určené jako neolit

b) kamenná industrie: 2ks část drtidla

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 350 m severně se nachází Labe

lit: M Čelákovice 723/2005, (Špaček – Snítilý 2004)

[7] Toušeň - Areál ubytovny firmy Prefa, 213/1

V areálu bývalé ubytovny firmy Prefa na ppč. 213/1 byl proveden v roce 2003 záchranný 

archeologický výzkum v rámci výkopových prací pro vodovod. Výkopem byl narušen 

sídlištní objekt z období kultury s lineární keramikou, který byl následně plošně odkryt a

zdokumentován.

Popis objektů a nálezů:

Objekt s lin. keramikou, odkrytý cca ze 2/3 o dochovaných rozměrech 2,8 x 2 m. V západní 

části shluk keramiky, mazanice a přepálených kamenů. (tab. 24:3, 25:1)

Vrstvy: 1. hnědá, hlinitá, menší kousky mazanice a uhlíků. 2. hnědožlutá, jílovito písčitá, 

drobné hrudky hnědé hlíny. 2a. hnědožlutá, jílovito písčitá, větší množství hlíny. 3. podloží –

žlutý sprašový jíl

Nálezy:

a) keramické nálezy 
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1. Zlomek těla nádoby s rytou linií. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (8:3) 2. Zlomek 

těla nádoby zdobený dvěma hlubšími rytými liniemi. Materiál jemný, plavený, barva šedá. 

(8:4) 3. Zlomek těla nádoby zdobený hlubší rytou linií a dvěma vrypy. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (8:5) 4. Zlomek těla nádoby s notovou výzdobou. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá/okrová. (8:6) 5. Zlomek těla nádoby s vertikálním uchem. Materiál 

jemný, plavený, barva šedá. (8:8) 6. Zlomek nádoby se žlábkem. Materiál jemný, plavený, 

barva šedá. (8:7) 7. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (8:9) 

8. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (9:1) 9. Zlomek těla nádoby 

zdobený rytou linií. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (9:2) 10. Zlomek okraje nádoby. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (9:3)  11. Drobný zlomek okraje nádoby. Materiál 

jemný, plavený, barva šedá. (9:4) 12. Zlomek těla nádoby s výčnělkem. Materiál jemný, 

plavený, barva okrová. (9:5)  13. Zlomek těla nádoby s rytou linií. Materiál jemný, plavený, 

barva šedá. (9:6) 14. Zlomek těla nádoby s rytými liniemi. Materiál jemný, plavený, barva 

šedá. (9:7) 15. Část okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (9:8) 16. Zlomek těla 

nádoby s rytými liniemi a notami. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (9:9)

17. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (9:10)

+ 41 atypických zlomků nádob

b) Kamenná industrie

4ks kamenné industrie

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 150 m severně se nachází Labe, cca 150 západně se 

nachází Zelenečský potok

Lit: M Čelákovice 687/2005, (Špaček J.- Snítilý P. 2004)

[8] Toušeň -  Nad tratí 418/13

Autor výzkumu P. Snítilý.

V roce 2007 byl proveden záchranný archeologický výzkum při stavbě rodinného domu na 

ppč. 418/13 v Toušeni na lokalitě Nad Tratí. Byly při něm objeveny dva objekty patřící ke 

kultuře s lineární keramikou.

Popis objektů a nálezů:

Objekt č. 33 – Oválná jáma s dvěma prohlubněmi, vybraná asi z jedné poloviny, dochované 

délky cca 3 m. Zdokumentována byla na profilu i půdorysu. (tab. 25:2, 26:1)

Vrstvy: 1. tmavě hnědá, hlinito jílovitá, řídce drobné pískovcové kameny. 2. světle hnědá, 

hlinito jílovitá, četné jílovité proplástky. 3. podloží – žlutý jíl
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Nálezy: vrstva č. 1

1. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, plavený, barva šedá.

+ 4 atypické zlomky nádob (22:9)

vrstva č. 2 

1. Zlomek okraje nádoby zdobený nehtovými vrypy. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva 

světle hnědá. (22:8) 2. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. 

(22:10) 3. Zlomek těla nádoby s výčnělkem. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva světle 

hnědá. (22:11)

+ 12 drobných atypických zlomků nádob

Obj. č. 34 – Zahloubená jáma oválného půdorysu, vybraná z cca 3/4, dochované délky na 

jižním profilu cca 2,20 m. (tab. 25:3, 26:2)

Nálezy: 

Vrstva nad objektem:

Nálezy: 1. Zlomek okraje nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy. Materiál jemný, 

barva okrová. (22:4) 2. Zlomek okraje nádoby s výčnělkem. Materiál hrubý, barva světle 

hnědá.(22:5) 3. Zlomek okraje nádoby zdobený nehtovými vrypy. Materiál hrubý, barva 

okrová. (22:6) 4. Zlomek okraje nádoby. Materiál hrubý, barva šedá. (22:7)

+ 5 atypických zlomků nádob.

Výplň objektu

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva světle hnědá. (22:2) 

2. Zlomek těla nádoby s drobným výčnělkem. Materiál hrubší, s příměsí slídy, barva světle 

hnědá. (22:3)

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 800 m severně se nachází Labe

lit: M Čelákovice 1011

[9] Toušeň – Nad Tratí 418/20

V roce 2007 byl proveden záchranný archeologický výzkum při stavbě rodinného domu na 

ppč. 418/20 v Toušeni na lokalitě Nad Tratí. Odkryty byly tři objekty patřící ke kultuře 

s lineární keramikou.



23

Popis objektů a nálezů:

Obj. č. 98:  Jáma oválného půdorysu, o dochovaných rozměrech 2,2 x 2,4 m. (tab. 26:3, 27:1)

Vrstvy: 1. světle hnědá, písčito hlinitá, středně kyprá, s příměsí drobných PK. 2. jílovito 

písčitý proplást. 3.hlinito jílovito písčitá (mramorovaná), se středními konkrecemi jílu.

4. jílovito písčité podloží

Nálezy: Vrstva č. 1

a) Keramické nálezy 

1. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva světle hnědá. (16:3)

2. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (16:4) 3. Zlomek těla 

nádoby zdobený rytou linií a vpichy. Materiál jemný, barva světle hnědá. (16:5) 4. Zlomek 

těla nádoby zdobený hlubší rytou linií. Materiál hrubý, s kamenným ostřivem a slídou, barva 

okrová. (16:6) 5. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (16:7) 

6. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (16:8)

b) Kamenná industrie

3 ks pískovcového kamene (brousky?)

1 ks úštěp

Obj. č. 98 – dno v šíři základu

Nálezy: 1. Zlomek okraje nádoby zdobený rytými liniemi a vrypem. Materiál jemný, barva 

šedá. (16:1) 2. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva 

šedá. (16:2)

Obj. č. 101: Jáma oválného půdorysu, o dochovaných rozměrech 3 x 1,4 m. (27:2,3)

Vrstvy: 1. hnědá, hlinito písčitá, utužená, drobné hrudky žlutého jílu, nahodile drobný uhlík, 

mazanice. Podloží – písčitý jíl

Nálezy: a) Keramické nálezy

1. Část okraje bombovité nádoby s výčnělkem. Materiál jemný, barva šedá. 2. Část okraje 

bombovité nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy. Materiál jemný, barva šedá. 

3. Část okraje nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy a notami. Materiál jemný, barva 

šedá. (16:9) 4. Část okraje nádoby zdobený rytými liniemi Materiál jemný, barva šedá. (17:1) 

5. Část okraje nádoby zdobený páskou s vrypem a trojúhelníkovitým dekorem. Materiál 

jemný, barva šedá. (17:2) 6. Část okraje nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy. 

Materiál jemný, barva šedá. (17:3) 7. Část těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál 

jemný, barva šedá. (17:4) 8. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, plavený 

barva šedá. (17:5) 9. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. 

(17:6) 10. Zlomek těla nádoby zdobený páskou vyplněnou vpichy. Materiál jemný, barva 
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šedá. (17:7) 11. Zlomek okraje nádoby zdobený hlubší rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. 

(17:8) 12. Zlomek těla nádoby zdobený nehtovými vrypy. Materiál hrubý, s kamenným 

ostřivem, barva okrová. (17:9) 13. Zlomek těla nádoby zdobený páskami vyplňovanými 

vpichy. Matriál jemný, barva šedá. (17:10) 14. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. 

Materiál  jemný, barva šedá. (17:11) 15. Zlomek okraje nádoby zdobený rytou linií. Materiál 

jemný, barva šedá. (18:1) 16. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií a vrypem. Materiál 

jemný, barva šedá. (18:2) 17. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií a vrypem. Materiál 

jemný, barva šedá. (18:3) 18. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva 

šedá. (18:4) 19. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (18:5) 

20. Zlomek těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy. Materiál jemný, barva šedá. 

(18:6) 21. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (18:7) 

22. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií a vrypem. Materiál jemný, barva šedá. (18:8)

23. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (18:9) 24. Zlomek 

okraje nádoby. Materiál jemný, s kamenným ostřivem, barva šedá. (18:10) 25. Zlomek okraje 

nádoby. Materiál jemný, barva šedá. (18:11) 26. Část těla nádoby zdobená páskami. Materiál 

jemný barva šedá. (31:1) 27. Část okraje nádoby zdobený páskami. Materiál jemný, barva 

šedá. (18:12) 28. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií a vrypy. Materiál jemný, barva šedá. 

(18:13) 29. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (19:1)

30. Zlomek okraje nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, plavený, barva šedá. 

(19:2) 31. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, plavený, barva šedá. 

(19:3) 32. Zlomek okraje nádoby zdobený rytou linií a vrypy. Materiál jemný, barva šedá. 

(19:4) 33. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (19:5)

34. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál hrubší, barva šedá. (19:6) 35. Zlomek 

těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (19:7) 36. Zlomek těla 

nádoby zdobený páskou vyplňovanou vrypy. Materiál jemný, barva šedá. (19:8) 37. Zlomek 

těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou vrypy. Materiál jemný, barva šedá. (19:9) 

38. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (19:10) 

39. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (19:11) 

40. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (19:12) 41. Zlomek 

těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (20:1) 42. Zlomek okraje nádoby 

zdobený rytou linií. Materiál hrubší, barva šedá. (20:2) 43. Zlomek okraje nádoby. Materiál 

jemný, barva šedá. (20:3) 44. Zlomek těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy. 

Materiál jemný, barva šedá. (20:4) 45. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál 

jemný, barva šedá. (20:5) 46. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva 
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šedá. (20:6) 47. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál hrubý, s příměsí slídy, 

barva světle hnědá. (20:7) 48. Zlomek těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou vpichy. 

Materiál jemný, barva šedá. (20:8) 49. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál 

jemný, barva šedá. (20:9) 50. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií a třemi vrypy. Materiál 

jemný, barva šedá. (20:10) 51. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva 

šedá. (20:11) 52. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. 

(20:12) 53. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (21:1) 

54. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (21:2)

55. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:3) 56. Zlomek 

těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:4) 57. Zlomek těla nádoby 

zdobený rytou linií a vrypem. Materiál jemný, barva šedá. (21:5) 58. Zlomek těla nádoby 

zdobený páskou vyplňovanou vpichy. Materiál jemný, barva šedá. (21:6) 59. Zlomek těla 

nádoby zdobený nehtovými (?) vrypy. Materiál jemný, barva okrová. (21:7) 60. Zlomek těla 

nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:8) 61. Zlomek okraje nádoby. 

Materiál jemný, barva šedá. (21:9) 62. Zlomek těla nádoby zdobený páskou vyplňovanou 

vpichy. Materiál jemný, barva šedá. (21:10) 63. Část okraje bombovité nádoby zdobený 

páskou vyplňovanou vrypy. Materiál jemný, barva šedá. (30:1)

+ 26 atypických zlomků nádob.

b) kamenná industrie (30:2)

c) mazanice - cca 20g

Obj. č. 104 – Kostrový hrob dítěte (tab. 28:1)

Nálezy: a) Keramické nálezy

1. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál hrubší, barva šedá. (21:11) 2. Zlomek těla 

nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (21:12) 3. Zlomek těla nádoby 

zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:13) 4. Zlomek těla nádoby zdobený rytou 

linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:14)

+ 11 atypických zlomků nádob

b) Mazanice – cca 80g

Obj. č. 104 – výplň objektu pod hrobem

Nálezy: a) Keramické nálezy

1. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva okrová. (21:15) 2. Zlomek 

těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:16) 3. Zlomek těla nádoby 

zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (21:17)

b) Mazanice – 90 g
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Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 800 m severně se nachází Labe.

lit: M Čelákovice 1007

Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 21/07.

[10] Záluží – Límanova cihelna, ppč.40

Někdy mezi léty 1938-1940 byl učiněn náhodný nález při terénním zásahu.

Při těžbě hlíny roku 1938 byly učiněny nálezy lineární keramiky v Límanově cihelně. Také 

v roce 1940 bylo při těžbě hlíny nalezeno 9 kamenných a pazourkových nástrojů. Nálezy jsou 

uloženy v muzeu v Kralupech nad Vltavou.

lit: (Borkovský 1941: Zprávy památkové péče V, str. 27.)

Nadmořská výška: 196 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m severo-východně se nachází Zálužský potok.

lit: M Čelákovice 27/00, (Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,408)

[11] Záluží – Límanova cihelna, ppč. 40 kol. roku 1947

Blíže neurčitelný výzkum, při kterém byly objeveny zlomky keramiky, kamenných nástrojů a 

kostěného šídla. V archeologickém ústavu vedeno pod hlášením 6790/47. 

Nadmořská výška: 196 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m severo-východně se nachází Zálužský potok.

lit: M Čelákovice 116/00, (Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,409)

[12] Toušeň – Nad Tratí – 418/21

V roce 2007 byl na záchranném výzkumu vyvolaném stavbou rodinného domu odkryt 

eneolitický (KNP?) objekt s příměsí keramických fragmentů kultury s lineární keramikou. 

Patrně se tak jednalo o sídliště LnK, na kterém se později vyskytlo osídlení z eneolitu. 

Autorem výzkumu byl P. Snítilý.

Popis objektů a nálezů:

Obj. č. 29 – Kruhová jáma, o rozměrech 2 x 1,7m, se zlomkovitě dochovaným dětským 

kostrovým hrobem. (tab. 28:2,3)

Vrstvy:  1. hnědá, hlinito jílovitá, nahodile drobná mazanice a hrudky žlutého jílu.2. světle 

hnědá, jílovito hlinitá. 3. žlutý jíl. 4. podloží – žlutý jíl s příměsí písku. 5. hnědo žlutá, písčitý 

jíl s příměsí hlíny
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Nálezy pocházejí z výplně objektu. Celkem bylo nalezeno 95 střepů, pět z nich bylo určeno 

jako typických pro kulturu s lineární keramikou.

1. Zlomek okraje nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (14:1) 

2. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (14:2) 3. Zlomek 

těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (14:3) 4. Zloměk těla nádoby 

zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (14:4)  5. Zlomek těla nádoby zdobený 

rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. (14:5)

Datace: Pravděpodobně střední stupeň LnK.

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 800 m severně Labe

lit: M Čelákovice 1006

Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 21/07.

[13] Čelákovice – Tesco

V květnu 2011 byl zahájen záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou nákupního 

centra Tesco. Před skrývkou byl proveden detektorový průzkum lokality, který však neodhalil 

žádné významné kovové artefakty. Bylo tedy předpokládáno, že archeologické památky 

budou spíše z dob staršího pravěku. Po předběžném datování nalezených artefaktů se tento 

předpoklad potvrdil. 

Na skryté ploše bylo identifikováno a plošně prozkoumáno 400 objektů, dále bylo 

v místech reliktů kulturních vrstev položeno 7 sond různého rozsahu. Na lokalitě bylo zjištěno 

osídlení z neolitu, eneolitu, raného a vrcholného středověku. Nalezeny byly kůlové jamky 

(včetně kompletního půdorysu dlouhého domu pravděpodobně patřícího kultuře s lineární 

keramikou), ohniště, pece a sídlištní jámy různého tvaru a velikosti. K významným nálezům 

patří předpokládané místo výroby kamenných nástrojů z neolitu a také středověká dehtářská 

pec ze 13. století.

lit: (Snítilý 2012)

Nadmořská výška: 180 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m jižně se nachází Čelákovický potok
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4.2. Pohřebiště

Toušeň - Nad Tratí 418/20 (viz [8])

Toušeň - Nad Tratí 418/21 (viz [12])

4.3. Ojedinělé nálezy

[14] Čelákovice – Kostelní ulice, areál ZŠ Kamenka 

Při rekonstrukci teplovodu v areálu základní školy „Kamenka“ v Kostelní ulici, došlo v roce 

2005 zemními pracemi k rozsáhlému narušení archeologických situací. Stavební technikou 

byly zničeny vrchní části kulturních souvrství. Po náhodném zjištění této skutečnosti byly 

stavební práce pozastaveny a byl proveden záchranný archeologický výzkum.

V jámě z mladší doby bronzové byla získána část kamenného vrtaného sekeromlatu a 

broušená sekera řazená ke kultuře s lineární keramikou.

Nadmořská výška: 180 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m severně se nachází Labe.

lit: M Čelákovice 807/2005

(Snítilý P. - Špaček, J. 2006a, 2006b)

[15] Čelákovice, Na Stráni – v prostoru tiskárny

Autoři výzkumu: Palma, Z. , Miller. A (ARÚ Praha)

Při kopání základů pro výzkumnou stanici firmy Volman na ppč. 1238/7, tu byla v roce 1943 

odkryta část zahloubené chaty z doby laténské. Nalezeny byly čtyři úlomky jednoho 

kónického vývrtku z modrošedé horniny (amfibolická břidlice?) max. průměr 23mm, určeny 

Slavomilem Venclem jako ml. neolit.

Nadmořská výška: 185 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 300 m severně se nachází Labe.

lit: M Čelákovice 232/00, (Venclová, N. 1979, Snítilý, P. – Špaček, J. 2003, 325)
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4.4. Povrchové sběry

[16] Čelákovice, povrchový sběr 2004

 J.Špaček 2004 - pole mezi železniční tratí Praha – Lysá nad Labem a zahradou u Švejdovy 

cihelny (Čelákovice – Toušeň). 

Povrchový sběr byl proveden externím dlouholetým spolupracovníkem muzea p. Strachem. 

Nalezeny byly keramické zlomky nádob kultury s lineární keramikou. Celkový počet 

keramických zlomků ze sběru je 66. Z toho pět zlomků je typických.

1. Zlomek těla nádoby s rytou linií. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (14:6) 2. Zlomek 

těla nádoby s rytou linií. Materiál jemný, plavený, barva okrová. (14:7) 3. Zlomek těla nádoby 

s rytou linií. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (14:8) 4. Zlomek těla nádoby s rytými 

liniemi. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (14:9) 5. Zlomek těla nádoby s rytou linií. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (14:10)

Vypovídající hodnota: Střední. Nálezy se vyskytují v menším počtu, ale jsou vzdáleny do

200 m od prokopaných lokalit příbuzného typu ([1], [2])

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m východně se nachází Zálužský potok.

Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu v Čelákovicích, pod přírůstkovým číslem 154/2004.

lit: M Čelákovice 742/2005

[17] Mochov – trať Píska 2003 

Povrchový sběr byl proveden v roce 2003 pracovníkem městského muzea v Čelákovicích 

Františkem Doubkem. Byly při něm učiněny nálezy zlomků keramiky a jeden zlomek 

kamenného nástroje. Zlomků keramiky je celkem dvanáct, z toho jeden zlomek je typický. 

Nález: 1. Zlomek těla nádoby s výčnělkem. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva světle 

hnědá. (22:1)

Vypovídající hodnota: Malá. Nálezy se nacházejí v nízkém počtu, a jsou vzdálené více než 

200 m od prokopané lokality příbuzného typu.

Nadmořská výška: 192 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 50-100 m jižně se nachází říčka Výmola

Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 51/2003. 

lit: M Čelákovice 691/2005
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[18] Toušeň – Průzkum oblasti Vinořského potoka, 1989

Při druhém povrchovém sběru na lokalitě byly nalezeny tři kusy keramiky patřící kultuře 

lineární. Nálezy jsou pravděpodobně uloženy v muzeu v Brandýse nad Labem pod 

přírůstkovými čísly 166/89,  168/89, 169/89. 

[19]  Toušeň – Trať u Křížku 418/2

Autor výzkumu: J. Špaček, v roce 2006

Jednalo se povrchový sběr po orbě na poli pana Králíka, na ppč 418/2

Nálezy: 1. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií, ve špatném stavu, materiál jemný, barva 

šedá. (14:14)

Ostatní nálezy (9 keramických zlomků nádob) jsou kvůli atypyčnosti či špatnému fyzickému 

stavu určeny pouze všeobecně jako zemědělský pravěk.

Vypovídající hodnota: Malá – střední. Nálezy se vyskytují v menším počtu, ale jsou vzdáleny 

do 200 m od prokopaných lokalit příbuzného typu( [8], [9], [12] ).

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 700 m severně se nachází Labe 

lit: M Čelákovice 970/2006

Nálezy jsou v Městském muzeu v Čelákovicím vedeny pod přírůstkovým číslem 263/06.

[20] Toušeň – 418/3

Autorem výzkumu je P. Snítilý, v roce 2007

Cílem prospekce bylo opět pole p. Králíka v lokalitě U křížku.

Nálezy: a) Keramické nálezy

1. Zlomek těla nádoby zdobený vrypy a výčnělkem. Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva 

světle hnědá. (15:3) 2. Zlomek okraje nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. 

(15:2) 3. Zlomek okraje nádoby zdobený vrypy a výčnělkem. Materiál hrubý, s příměsí slídy, 

barva světle hnědá. (15:6) 4. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva 

šedá. (15:4) 5. Zlomek těla nádoby zdobený rytými liniemi. Materiál jemný, barva šedá. 

(15:5) 6. Zlomek těla nádoby zdobený rytou linií. Materiál jemný, barva šedá. (15:8)  7. 

Zlomek těla nádoby zdobený výčnělkem. Materiál jemný, barva šedá. (15:7) 

8. Zlomek těla nádoby zdobený hlubší rytou liní. Materiál hrubý, barva šedá. (15:9)
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+ dva atypické zlomky nádob

b) kamenná industrie

2 krát část BI (30:3)

Datace: Pravděpodobně střední stupeň LnK.

Vypovídající hodnota: Střední. Nálezy se vyskytují v menším počtu, ale jsou vzdáleny do

200 m od prokopaných lokalit příbuzného typu ( [8], [9], [12] ).

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 700 m severně se nachází Labe.

lit: M Čelákovice 1005/2007

Nálezy jsou v Městském muzeu v Čelákovicích vedeny pod přírůstkovým číslem 91/07
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5. Soupis lokalit kultury s vypíchanou keramikou

5.1. Sídlištní nálezy

[21] Čelákovice – Trať v Rybníčkách, 986/1

V roce 2005 proběhla výstavba inženýrských sítí a komunikací pro rodinné a řadové domy, 

při které vzešla nutnost záchranného archeologického výzkumu. Byly odkryty cca tři desítky 

objektů spadající převážně do doby římské a středověku. Jeden objekt je řazen do období 

kultury s vypíchanou keramikou. Autorem výzkumu je J. Špaček.

Popis objektů a nálezů:

Objekt č. 25 - Jedná se o jámu nepravidelného tvaru, jejíž prokopaná část měla rozměry 3 x 

2,4 x 0,3m. Byla narušena vkopem pro plyn a dalšími dvěma recentními vkopy. (tab. 29:1,2)

Vrstvy: 1. hnědá, hlinito jílovitá, řídce drobné uhlíky a kousky mazanice. 2. tmavě hnědá, 

hlinito jílovitá, nahodile drobná mazanice. 3. podloží - žlutý jíl s opukovými kameny  4. jako 

2 + četnější malé opukové kameny a mazanice.

Nálezy: a) keramické nálezy

1. Zlomek těla nádoby zdobený střídavými dvojvpichy a se stopami po výčnělku. Materiál 

jemný, plavený, barva šedá. (10:1)  2. Zlomek těla nádoby zdobený střídavým dvojvpichem. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (10:2) 3. Zlomek okraje nádoby zdobený střídavými 

dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (10:3) 4. Zlomek těla nádoby zdobený 

střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (10:4) 5. Zlomek těla nádoby 

zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (10:5) 6. Zlomek těla 

nádoby zdobený střídavými dvojvpichy a stopou po výčnělku. Materiál jemný, plavený, barva 

šedá. (10:6) 7. Zlomek těla nádoby zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál hrubý, barva 

šedá, z vnitřku okrová. (10:7) 8. Zlomek těla nádoby zdobený střídavými dvojvpichy. 

Materiál jemný, plavený, barva světle hnědá. (10:8) 9. Zlomek těla nádoby zdobený 

střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (10:9) 10. Zlomek těla nádoby 

zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (10:10) 11. Zlomek těla 

nádoby zdobený střídavým dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:1) 12. 

Zlomek těla nádoby zdobený trojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:2) 13. Část 

výčnělku dochované délky cca 3 cm. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:3) 14. Část 

výčnělku dochované délky cca 3,5 cm. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:4)
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+ 10 atypických zlomků nádob

b) Kamenná industrie

c) kostěnné nálezy

Datace: Starší stupeň StK 

Nadmořská výška: 190 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m jižně se nachází Čelákovický potok.

lit: M Čelákovice 808/2005, (Snítilý, P. – Špaček, J. 2006b)

Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 318/05.

[22] Čelákovice – Trať v Rybníčkách, 982/48

Jedná se o záchranný archeologický vyvolaný stavbou rodinného domu, provedený v roce 

2007 P. Snítilým.

Popis objektů a nálezů:

Objekt č. 40 – Vkopem narušená, a pouze částečně vybraná chata z doby římské, 

s vykopanými rozměry přibližně 5 m x 2,2 m. Nalezený keramický fragment je pouze intruze.

Nálezy: 1. Okraj nádoby zdobený střídavým dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva 

okrová. (14:11) 

Objekt č. 41 – Objekt protáhlého tvaru, o viditelné délce cca 1,50 m a hloubce 20 cm, byl 

zachycen a ovzorkován pouze na profilu. (tab. 29:3)

Vrstvy: 1. světle hnědá, jílovito hlinitá, nahodile drobné uhlíky a kousky mazanice 4. zvětralá 

opuková skála. 6. tmavě hnědá, hlinito jílovitá, křemičité valounky, opukový kámen, řídce 

mazanice.

Nálezy: 1. Okraj nádoby zdobený vícenásobným střídavým dvojvpichem. Materiál jemný, 

plavený, barva šedá. (15:1) 2. Zlomek těla nádoby zdobený střídavým dvojvpichem. Materiál 

jemný, plavený, barva šedá. (14:12)

3. Drobný zlomek těla nádoby zdobený dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva 

šedá.(14:13)

+ 1 atypický zlomek nádoby

Datace: Starší stupeň StK
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Nadmořská výška: 190 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 250 m jižně se nachází Čelákovický potok.

lit: M Čelákovice 886

Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 23/07. 

[23] Čelákovice – Trať v Rybníčkách, ppč. 982/54, stavba bytového domu

Při stavbě bytového domu v lokalitě Trať v Rybníčkách na ppč. 982/54, vznikla v roce 2007 

povinnost záchranného archeologického výzkumu. Jeho autorem je P. Snítilý. Při výzkumu 

byl odkryt objekt náležící kultuře s vypíchanou keramikou. (V době psaní práce se nepodařilo 

dohledat desky s dokumentací objektu)

Popis objektů a nálezů:

Objekt č. 69 – Povrch

Nálezy: a) Keramické nálezy

1. Zlomek okraje nádoby zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva 

šedá. (11:5) 2. Zlomek těla nádoby ve špatném stavu, výzdoba patrně trojvpichem a střídavým 

dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:6)  3. Zlomek okraje nádoby, zdobený 

střídavým dvojvpichem a trojvpichem, se stopou po výčnělku. Materiál jemný, plavený, barva 

šedá. (11:7) 4. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:8) 5. Zlomek 

těla nádoby zdobený střídavým dvojvpichem. Materiál jemný, barva okrová. (11:9) 6. Zlomek 

těla nádoby zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:10) 7. 

Zlomek těla nádoby zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. 

(11:11) 8. Zlomek těla nádoby zdobený širokým dvojvpichem provedeným tremolovou 

technikou. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (11:12) 9. Zlomek těla nádoby zdobený 

střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (12:1) 10. Zlomek okraje 

nádoby zdobený tremolovým vpichem. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (12:2) 11. 

Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, barva šedá. (12:3) 12. Zlomek okraje nádoby. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (12:4) 13. Zlomek těla nádoby zdobený brázděným 

vpichem a dvojvpichem. Materiál jemný, barva šedá. (12:5) 14. Výčnělek, délka cca 5 cm. 

Materiál jemný, barva šedá. (12:6)  15. Část cedníku? Materiál jemný, barva šedá. (12:7) 16. 

Část cedníku? Materiál jemný, barva šedá. (12:8) 17. Zlomek těla nádoby s plastickými 

výčnělky (lištou?). Materiál hrubý, s příměsí slídy, barva okrová. (12:9)

+ 9 atypických zlomků

b) Mazanice – 170 g
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Objekt č. 69:

Nálezy: a) Keramické nálezy

1. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (12:10) 2. Zlomek okraje 

nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (12:11) 3. Zlomek okraje zdobený střídavým 

dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva světle hnědá. (12:12) 4. Zlomek těla nádoby 

zdobený střídavými dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (12:13) 5. Část těla 

nádoby zdobený trojvpichy. Materiál jemný, barva šedá. (13:1) 6. Zlomek okraje nádoby. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:2) 7. Zlomek těla nádoby zdobený střídavými 

dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:3) 8. Zlomek těla nádoby zdobený 

střídavým dvojvpichem. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:4) 9. Zlomek těla nádoby 

zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, barva šedá. (13:5) 10. Zlomek těla nádoby 

zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:6) 11. Zlomek 

okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:7) 12. Zlomek okraje nádoby. 

Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:8) 13. Zlomek těla nádoby zdobený střídavým 

dvojvpichem. Materiál jemný, barva okrová. (13:9) 14. Zlomek těla nádoby zdobený 

brázděnými vpichy. Materiál jemný, plavený, barva světle hnědá. (13:10) 15. Zlomek okraje 

nádoby zdobený dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:11) 16. Zlomek okraje 

nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá.(13:12) 17. Zlomek okraje nádoby. Materiál 

jemný, plavený, barva šedá. (13:13) 18. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, barva šedá. 

(13:14) 19. Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:15) 20. Zlomek 

těla nádoby zdobený střídavými dvojvpichy. Materiál jemný, barva světle hnědá. (13:16) 21. 

Zlomek okraje nádoby. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (13:17) 22. Část okraje nádoby 

zdobený dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (31:2)  23. Část těla nádoby 

zdobený dvojvpichy. Materiál jemný, plavený, barva šedá. (31:3)

+ 23 atypických zlomků. 

b) mazanice – cca 170 g

Datace: Mladší stupeň StK 

Nadmořská výška: 190 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 250 m jižně se nachází Čelákovický potok.

lit: M Čelákovice 888

Nálezy jsou uloženy v městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 23/07.
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[24] Čelákovice - Šnajdrova cihelna

Nálezovou zprávu o archeologickém výzkumu se nepodařilo dohledat.

Výzkum je uveden ve výčtu lokalit v díle Pravěk země České od A. Stockého.

lit:  Stocký 1926, 166, ARÚ Praha HLAS 6789/1946

[25] Čelákovice – Švejdova cihelna 

Vlasák F., 1912

V jihovýchodním cípu cihelny byly při těžbě hlíny odkryty kulturní jámy s keramikou a 

nástroji patřící vypíchané kultuře.

Popis objektů a nálezy:

1. Malá, půl metru hluboká jamka kotlovitá v cihelně p. Židlického, u silnice do Záluže, 

obsahovala střep hrubě píchaný, střep s nalepenou páskou na okraji, zdobenou vtlačením 

prstů, střep s plochým uchem vodorovným, 2 střepy s pupky, z nichž jeden s otvory a 

přibroušenou kost.

2. V cihelně p. Fr. Švejdy pod 40 cm silnou vrstvou ornice v jámě hluboké 1,5m ,dlouhé 3m, 

a 2m široké, na dně bylo hojně konkrecí a v hlíně nad nimi četné opálené pískovcové kameny, 

část kamenného mlýnku, zlomek kamenného mlatu, hojně úlomků kvarcitu, dvě přibroušené 

kosti, rozličné kosti zvířecí, část amfory hluboce rýhované s pozůstatky bílé náplně (zdobená 

trojúhelníky uvnitř píchanými), část hladké, tmavé nádoby s pupíky, rozličné silné střepy, a 

hrdlo límcové láhve.

3. Na západ od 2. jámy rozkopali dělníci jámu, v níž byla nalezena lidská lebka. Zachována 

z ní byla část dolní čelisti, lícní kost a několik drobnějších, silně rozrušených kostí. Ostatní se 

nezachovalo. Ve zbylém zbytku jámy našel F. Vlasák několik střepů silných a část láhv. hrdla 

límcového. V jihozápadním rohu jámy ležela prý lebka. 

4. Okrouhlá jáma nahoře v průměru 2,80m, ke dnu se silně zužující; hloubka 1,10m. Obsah: 

Hojně silných střepů červenožlutých z veliké nádoby;silné střepy černé, střepy rozmanitě 

píchané (hluboké, veliké vpichy i jemně bodané, čárkovitě píchané, po obou stranách 

zdobené) černé i žlutohnědé. Mimo to hojně úlomků a pazourkových škrabátek, kostěnné 

šídlo, část kamenného, hrubého nástroje, půlka mlatu i s vývrtem, přibroušená kost, hojně 

zvířecích kostí, střepiny drobných škeblí a opálené kosti.

5. Tuto jámu rozkopali cihlářští dělníci a z ní uschovali následující: Několik kousků 

pazourkových úštěpů, hojně střepů z velikých nádob, z nichž dva jsou zdobeny přesekávanou 
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páskou pod okrajem; část menší nádoby hruškovité nádoby s pupíky; žlutá hruškovitá nádoba 

s pupíky vypíchané kultury (zachována jen polovina), černé hlazené střepy s rozmanitým 

vypichovaným zdobením a část ze dna nádoby po obou stranách píchané.

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 300 m východně se nachází Zálužský potok

lit: M Čelákovice 110, (Vlasák 1912, Snítilý, P. – Špaček, J. 2003, str.323

[26] Mochov – Pískovna JZD, 1961, sondáž, ppč. 918, trať Nad domkem

V roce 1961 byla zahrnována pískovna v Mochově na katastrálních číslech 919 a 920. Na 

místo se dostavila 5.9. pracovnice AÚ A. Kotyková, která zjistila na odkryté písčité ploše o 

rozměrech cca 50 x 150 m sídlištní objekty. Tvarově se jednalo o jámy i kůlové jamky. 

Sběrem z povrchu pak získala střepy vypíchané keramiky. Ve své nálezové zprávě dále 

upozornila AÚ na nutnost dalšího terénního výzkumu. Dne 13.9. 1961 přijela na lokalitu O. 

Kytlicová se dvěma pracovními silami a tento výzkum v rámci možností provedla. Během něj 

byly odkryty objekty, které však původní neolitické zařazení nepotvrdily. Jednalo se o objekty 

eneolitické, ovšem v určitých případech však obsahovaly druhotně uložené neolitické střepy.

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 200 m západně se nachází Novodvorský potok.

lit: M Čelákovice 42/00, ARÚ HLAS 4693/61, (Kytlicová 1965)

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003, str.353)

[27] Toušeň – Jandova cihelna

Ppč. 629/1, Buchtela, K. kol.r. 1910, nedokumentovaná akce

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 1000 m severně se nachází Labe

lit: M Čelákovice 133/00 ( Stocký, A. 1926, Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,389)

[28] Záluží – Límanova cihelna, ppč. 40

Náhodný nález z roku 1929, při kterém byla odkryta jedna jáma s nálezy kamenných nástrojů.

Nadmořská výška: 200 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 150 m severo-východně se nachází Zálužský potok.

lit: M Čelákovice 81/00, (Zprávy Čsl. Státního ústavu II,III, 1931)

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,407)
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5.2. Ojedinělé nálezy

[29] Mochov – povrchový nález

Trať na Svatých – Pod vinicích, ppč.1245

Při procházení polem v dubnu 1978 nalezl J. Pařízek z Čelákovic pod úpatím Bílého vrchu 

v poloze „Na svatých“, cca 100m od bývalé cihelny (192m. n. m.) na povrchu kamenný 

sekeromlat 25,5cm dlouhý a 9cm široký. Nález je vystaven v expozici Městského muzea 

v Čelákovicích pod inv. číslem A2658.

Nadmořská výška: 192 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 900 m severo-východně se nachází říčka Výmola.

lit: M Čelákovice 239/2000

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003, str.354)

[30] Toušeň „Hradišťko“

V letech 1975 – 1982 provedlo Muzeum Čelákovice předstihový výzkum této chráněné 

lokality v souvislosti s plánovanou zástavbou.

Výzkumem bylo zjištěno výšinné řivnáčské sídliště, staroúnětické pohřebiště, a starohradištní 

osídlení. Při výzkumu byl také objeven depot broušených seker v jedné z jam. Autorem 

výzkumu je J. Špaček.

Nadmořská výška: 186-188 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 450 m severo-západně se nachází Labe.

lit: BZO 1978-79, ARÚ HLAS 372/1978, ARÚ HLAS 5201/1976.

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,393)
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5.3. Povrchové sběry

[31] Čelákovice, Ferlesovo pole, 1947-49

Jedná se o lokalitu s tehdejším a ještě někdy dnešním názvem „Marxovy domy“. Nalezeny 

byly zlomky vypíchané keramiky a pazourkové kamenné nástroje. Dále byly objeveny 

kamenné sekerky, uložené nyní ve sbírkách NM v Praze. Pod nálezovou zprávou je podepsán 

J. Böhm.

Vypovídající hodnota: Malá. U lokality se mi nepodařilo určit přesný počet zlomků ani 

nástrojů, a dále není v blízkosti žádná prokopaná lokalita příbuzného typu. 

Nadmořská výška: 190 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 600 m severně se nachází Labe.

lit: M Čelákovice 118, ARÚ HLAS 6786/47, 1254/49

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,326)

[32] Toušeň – Průzkum oblasti Vinořského potoka, 1989

Při prvním provedeném povrchovém sběru byly nalezeny dva keramické fragmenty řazené ke 

kultuře s vypíchanou keramikou. Nálezy jsou pravděpodobně uloženy v muzeu v Brandýse 

nad Labem pod přírůstkovými čísly 166/89,  168/89, 169/89. 

[33] Toušeň – trať V Čelákově

V roce 1967 byl J. Špačkem proveden povrchový sběr, při kterém došlo k nálezu kamenné 

broušené ploché kopytovité sekerky patřící kultuře s vypíchanou keramikou. Ta se nachází ve 

sbírkách Čelákovického muzea pod inv. č. A 2489.

Nadmořská výška: 174 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 600 m severo-východně se nachází Labe.

lit: (Výzkumy v Čechách 1971, str. 138) M Čelákovice 203/00

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,392)
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6. Soupis lokalit lengyelského kulturního okruhu

6.1. Sídlištní nálezy

[34] Čelákovice, ul. Rudé Armády (J. A. Komenského), sonda 1977

Nalezen byl žlab lengyelského kulturního okruhu, který obsahoval hojné keramické 

fragmenty nádob. Kvůli většímu rozsahu materiálu ho nebylo možné v rámci této práce 

zpracovat.

Nadmořská výška: 184 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 150 m východně se nachází Čelákovický potok.

lit: M Čelákovice 151/2000, (Koutecký D.- Špaček J. 1982, Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,332)

Materiál je uložen v Městském muzeu v Čelákovicích pod přírůstkovým číslem 126/2000.

[35] Vyšehořovice- vodovod a elektrické kabely v areálu statku

Při výkopech v rámci rekonstrukce vodovodních přípojek v areálu zemědělského závodu 

v srpnu 2002 byla na ppč. 600/11 zdokumentována část lengyelského/eneolitického? příkopu.

Autorem výzkumu je J. Špaček.

Nadmořská výška: 240 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 600 m jiho-východně se nachází říčka Výmola.

lit: M Čelákovice 612/2005, (Špaček J. 2003)

6.2. Pohřebiště

[36] Čelákovice, ul. Na Stráni (Staňkovského)

Při výstavbě nových panelových domů v ul. Na stráni (pozdější lokalizace ul. Staňkovského) 

došlo k odkrytí několika objektů. Jeden z nich (hrob) náleží kultuře lengyelské.

obj. č. I.

Patrně zbytek hrobové jámy zachované ve stěně, ze které byly vybrány zlomky dvou nádobek. 

Některé střepy byly nalezeny vypadlé pod stěnou společně s malou kamennou sekerkou 

(klínkem).

Nadmořská výška: 184 m.n.m.

Vzdálenost od vodního zdroje: cca 400 m severně se nachází Labe.

lit: M Čelákovice 503/2000

(Snítilý, P. – Špaček, J. 2003,333)
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7. Rozbor objektů a materiálu

7.1 Objekty

Rozbor objektů je vyhotoven na podkladě studie P. Vařeky o typologii knovízských objektů 

v Praze Hostivaři (Vařeka 2003).

Typ objektu je definován podle základní tvarové charakteristiky v půdorysu a velikosti.

Půdorys: A – výkop v půdorysu pravidelný (půdorysná forma je přiřaditelná ke

 geometrickým tvarům)

   B – výkopy v půdorysu nepravidelné (půdorys nepravidelný, amorfní)

   C – lineární výkopy (délka přesahuje šířku objektu, např. žlaby)

Velikost: a – malé objekty (<0,8 m)

    b – středně velké objekty (0,8 – 2 m)

                c – velké objekty (> 2 m)

Typ představuje kombinace výše uvedených vlastností (Aa, Ab, Ac...)

Nálezová okolnost, kdy objekt byl zdokumentován půdorysně, se podařila zachytit jen 

u osmi objektů. Nízký počet nelze vysvětlit jinak, než nedostatečnou či nenalezenou 

dokumentací výzkumů.
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Z grafu je patrná převaha objektů typu Bc, což je objekt v půdoryse nepravidelný, velké 

velikosti. (Všechny až na jeden patří kultuře s lineární keramikou) Dva objekty jsou pak typu 

Ac, které jsou pravidelné a také velké velikosti. (Oba také náleží kultuře s lineární keramikou)
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7.2 Keramický materiál

Dochovaný keramický materiál pochází celkem z 15 lokalit, u ostatních se nepodařilo 

materiál dohledat, zčásti kvůli tomu, že se nachází ve sbírkách jiných muzeí než 

Čelákovickém, zčásti kvůli zastaralosti výzkumů, které je těžké dohledat.

Rozbor keramiky je vyhotoven částečně na podkladu článku J. Rulfa v Památkách 

archeologických 77 (Rulf 1986).

1. Kvantita keramiky na lokalitě.

Lze rozlišit 5 lokalit materiálově bohatých ([5] Mochov – stavba dálnice D 11, [9] Toušeň –

Nad Tratí 418/20, [12] Toušeň – Nad Tratí – 418/21, [16] Čelákovice, povrchový sběr 2004,

[23] Čelákovice – Trať v Rybníčkách, ppč. 982/54), jejichž celkový počet typických i 

atypických zlomků keramiky je více než 50. 

Dále lze rozlišit jednu lokalitu průměrnou, tj. více než 30 keramických zlomků 

([8] Toušeň -  Nad tratí 418/13)

Většina lokalit (9) však spadá do kategorie materiálově chudých, tj. do 30 zlomků keramiky.

2. Podíl zdobené keramiky.

Lze rozlišit lokality bohaté na typickou keramiku - okolo 50% podílu a někdy i více –

([5] Mochov – stavba dálnice D 11, [9] Toušeň – Nad Tratí 418/20, [20] Toušeň – 418/3,

[21] Čelákovice – Trať v Rybníčkách-986/1, [22] Čelákovice – Trať v Rybníčkách, 982/48,

[23] Čelákovice – Trať v Rybníčkách, ppč. 982/54) 

Dále lokality průměrné na typickou keramiku - okolo 30% - ([7] Toušeň - Areál Prefa 213/1, 

[8] Toušeň -  Nad tratí 418/13). Zbylé lokality (7) se řadí mezi chudé na typickou keramiku 

(20% a méně).

3. Vzhled keramiky.

Popisovány byly pouze typické keramické fragmenty. Na lokalitách kultury s lineární 

keramikou jednoznačně převažují fragmenty barvy šedé, z jemného materiálu. Barva světle 

hnědá je zastoupena jako druhá nejčastější. U lokalit kultury s vypíchanou keramikou 

převažují v naprosté většině případů fragmenty barvy šedé, z jemného plaveného materiálu. 
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4. Výzdoba keramiky

Jako nejčastější výzdoba u fragmentů kultury s lineární keramikou je prostá rytá linie. Druhou 

nejčastější výzdobou jsou noty na linii. Třetí nejčastější výzdobou je páska vyplňována 

vpichy. U kultury s vypíchanou keramikou je jako zdaleka nejčastější výzdoba používán 

střídavý dvojvpich.

7.2.1. Datování keramiky

Při datování kultury s lineární keramikou vycházím z dělení do čtyř stupňů uvedených ve 

studii I. Pavlů a M. Zápotocké v Památkách archeologických z roku 1979 (Pavlů-Zápotocká 

1979), která je jakožto chronologie pro dané období platná dodnes. Na stránkách 

www.bylany.com je možné najít tuto chronologii pro kulturu s lineární keramikou 

aktualizovanou, ve stručnější a přehlednější verzi. Na základě té je možné stručně nastínit 

vývoj ornamentu takto:

I. stupeň – žlábkovaná linie, linie prostá rytá

II. stupeň – páska vyplňovaná vpichy

III. stupeň – noty na linii

IV. stupeň – šárecký – noty na předrýsované linii, bez linie

U datování kultury s vypíchanou jsem taktéž vycházel ze zmíněné studie. Odlišují se zde dva 

stupně, starší a mladší, kde každý je rozdělen ještě do tří fází.

Starší stupeň je charakterizován nástupem dvojvpichu, jakožto hlavním výzdobným prvkem, 

prakticky ho ale lze najít po celé období. Mladší stupeň pak doprovází vpichy vícenásobné a 

tremolové. (Pavlů – Zápotocká 1979, Zápotocká 1978) 

Z celkových 15 lokalit ze kterých byly dochovány keramické zlomky nádob, jsem 

provedl datování u sedmi z nich. V kultuře s lineární keramikou má největší zastoupení 

střední stupeň II, na jedné lokalitě se však vyskytl i stupeň mladší (III). U kultury 

s vypíchanou keramikou má výrazné zastoupení stupeň starší.
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8. Sídelní charakteristika lokalit

8.1 Stav poznání lokalit

Ze soupisu lokalit je možné vysledovat, jakým způsobem se vyvíjelo poznání nalezišť LnK

 a StK v regionu. Do 70. let 20. století bylo známo 31% lokalit. Od 70. let do roku 2000 bylo 

známo již 56% lokalit. Podíl na tomto údaji měl nepochybně příchod J. Špačka do 

Čelákovického muzea. Největší část nálezů však pochází od roku 2000 doposud. Tento nárůst

je možno připočíst k velkému nárůstu množství záchranných archeologických výzkumů 

v regionu. Kapitola byla částečně vyhotovena na podkladu článku M. Končelové a její práce 

s daty ohledně struktury osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách 

(Končelová 2005). 

8.2 Vztah k nadmořské výšce

Nadmořská výška byla určována z vrstevnic na mapách v měřítku 1:10000.

J. Rulf při výzkumu Českobrodské tabule použil pro nadmořskou výšku čtyři intervaly

(Rulf 1983).

(160-200 m.n.m, 201-250 m.n.m, 251-300 m.n.m., 301-350 m.n.m)

Pro oblast Čelákovicka stačí pouze první dva. V naprosté většině případů (31 ze 33), a to platí 

jak pro kulturu lineární, tak vypíchanou i lengyelskou, se jedná o interval 160-200 m.n.m. Pod 

druhý interval spadá jedna lokalita kultury lineární a jedna lokalita lengylská.
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Je potřeba dodat, že mnoho lokalit leží na hranici intervalu, tj. 200 m.n.m.

Průměrná nadmořská výška lokalit je 189 m.n.m.
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Závěrem je do diskuze, zda dané výsledky odpovídají či neodpovídají nějakým záměrům či 

preferencím tehdejších lidí osídlovat co nejnížeji položené lokality, a nebo jsou dány prostou 

přítomností plochého terénu v regionu. 

8.3 Vzdálenost od vodního toku

Vzdálenost od vodního toku byla odečítána z mapy 1:10000.

Byly určeny tři intervaly:

I. 0-250 m, II. 250-500 m, III. 500 m a více

U kultury s lineární keramikou do prvního intervalu spadá 45% lokalit, do 500m již 65% 

lokalit. Plných 35 % však dosahuje hodnoty převyšující 500 m.

Pro kulturu s vypíchanou keramikou pod první interval spadá 46% lokalit, do 500 m je to 

64%. Nad 500 m je to také vyšší číslo a sice 36% lokalit.

Je tak třeba poukázat, že výsledky se neshodují s výsledky studií J. Rulfa (Rulf 1983), 

P. Květiny a jeho práci o Chrudimsku (Květina 2001), či M. Končelové a její práci o struktuře 

osídlení ve východních Čechách (Končelová 2005), kdy autoři uvádějí kolem 80% lokalit 

spadající do intervalu 500 m od vodoteče.

Pokud však zvětšíme rozsah vzdálenosti ke zdroji vody do 1000m, spadá sem už 100% 

lokalit. 
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Závěrem lze dodat, že říční síť se za posledních 7000 let nepochybně měnila, a lokality ve 

vzdálenosti 500 až 1000 m od vodního toku mohly využívat dnes již zaniklý vodoteč.
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8.4 Celková charakteristika sídlení.

Celkový počet lokalit je 38. Pro kulturu s lineární keramikou se jedná o 13 lokalit se 

sídlištními nálezy, dvě pohřebiště, dvě lokality spadající do kategorie ojedinělých nálezů a pět 

povrchových sběrů.

U kultury s vypíchanou keramikou jde o osm lokalit se sídlištními nálezy, tři povrchové sběry 

a dva ojedinělé nálezy.

Ke kultuře lengyelské jsou řazeny dva sídlištní nálezy a jeden pohřeb
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Největší počet lokalit patří kultuře s lineární keramikou. V samotných Čelákovicích 

jde o 6 lokalit, z nichž 3 jsou na stejném místě (ovšem špatně lokalizovatelné), ale i tak se 

pravděpodobně jedná o tu samou lokalitu. ([1], [2], [16] – Čelákovice Švejdova cihelna) 

Nejvýznamnější svým rozsahem je lokalita Čelákovice – „Tesco“, na které byl nalezen 

půdorys dlouhého domu, která leží zhruba 600m severně od Švejdovy cihelny a je tak možné, 

že tyto dvě lokality spolu byly ve vzájemném kontaktu. Jejich současnost však přímo potvrdit 

nelze. 

Další lokality, které by nejspíše šly sloučit pod jednu (ačkoli mají jiná parcelní čísla) 

jsou [8], [9], [12] – Toušeň „Nad tratí“. V jejich blízkosti pak byly provedeny dva povrchové 

sběry ([18],[19]) Na lokalitě bylo nalezeno dohromady 6 sídlištních objektů (převážně větších 

sídlištních jam), z toho ve dvou z nich byl kostrový pohřeb dítěte.  Ve vzdálenosti asi 800 m 

severozápadně leží lokalita Toušeň – „areál Prefa“, ale i v tomto případě se o vztahu a 

současnosti lokalit lze jen dohadovat.

Pro kulturu s vypíchanou keramikou uvádím jako hlavní lokalitu Čelákovice – „Trať 

v Rybníčkách“, která je opět výsledkem sloučení tří lokalit s různými parcelními čísly ([21], 

[22], [23].  Situačně se lokalita nachází cca 100 m severně od lokality Čelákovice – Tesco a je 

datována do staršího stupně StK. Mohlo by tak jít o sídelní návaznost těchto dvou lokalit.

Objekty lengyelské ( a sice jde o dva příkopy a jeden pohřeb) si žádají dalšího 

zpracování.

9. Závěr

Práce si vytkla jako hlavní cíl charakterizovat osídlení Čelákovicka v době neolitu.

Je v ní shrnut dosavadní vývoj bádání v tomto regionu spolu s geologickými a přírodními 

podmínkami. Jako hlavní náplň je uveden soupis lokalit spolu s rozborem objektů a nálezů, 

které jsou zakresleny či ofoceny do patřičných tabulek. Je třeba dodat, že soupis se týká jen 

některých katastrů a tak v rámci oblasti Praha-Východ je neúplný. K lokalitám byla přidána 

nadmořská výška a vzdálenost k nejbližšímu vodnímu toku. Dále byly lokality v rámci 

možností datovány. Bohužel to se podařilo jen u menšího počtu lokalit.

Ukázalo se, že region byl pro tehdejší zemědělce nepochybně příhodný, což značí již vysoký 

počet lokalit – 38. Keramický materiál však bylo možné dohledat jen u 15ti (16ti) z nich. Dále 

se region ukázal být výhodný svou průměrnou nadmořskou výškou (189 m.n.m.) a 

přítomností řeky Labe, ale i dalších vodních toků.
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11. Příloha

Tabulky 1 – 31
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Tab. 1 [5] Obj.č.2 (1-7)
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Tab.2 [5] Obj.č. 4 (2), Obj.č. 5 (1), Obj. č. 15 (3), Obj. č. 12 (4-8)
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Tab. 3 [5] Obj. č. 4 (1), Obj. č. 12 (2) Obj. č. 7 (3-5)
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Tab. 4 [5] Obj. č. 7 (1-10)
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Tab. 5 [5] Obj. č. 7 (1-3), Obj. č. 9 (4-9) 
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Tab. 6 [5] Obj. č. 9 (1-3), Obj. č. 13 (4-7)
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Tab. 7 [5] Obj. č. 13 (1,3), Obj. 14 (2,4), Obj. č. 8 (5,6), Obj. č. 10 (7,8)
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Tab. 8 [3]  Obj. č. 285 (1), [6] (2), [7]  (3-9) 
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Tab. 9 [7] (1-10)
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Tab. 10 [21] Obj. č. 25. (1-10)
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Tab. 11 [21] Obj. č. 25 (1-4), [23] Obj. č. 69- povrch (5-12) 
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Tab. 12 [23] Obj. č. 69 – povrch (1-9), Obj. č. 69 (10-13) 
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Tab. 13 [23] Obj.č. 69 (1-17)
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Tab. 14  [12] (1-5), [16] (6-10), [22] (11-13), [19] (14) 
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Tab. 15 [22] (1), [20] (2-9)
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Tab. 16 [9] 98 dno (1-2), 98 výplň (3-8), 101 (9)
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Tab. 17 [9] 101 (1-11)
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Tab. 18 [9] 101 (1-13)
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Tab. 19 [9] 101 (1-12)
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Tab. 20 [9] 101 (1-12)
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Tab. 21 [9] 101 (1-10) 104 (11-17)



73

Tab. 22 [17], [8] 34 výplň (2-3), 34 nad výplní (4-7), 33 nad objektem (9), 33 (8,10,11)
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Tab. 23 [1]
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Tab. 24 [3] (1), [6] (2), [7] (3)



76

Tab. 25 [7] (1), [8] o.č. 33 (2), [8] o.č. 34 (3)
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Tab. 26 [8] o.č. 33 (1) , [8] o.č. 34 (2), [9] o.č. 98 (3)
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Tab. 27 [9] o.č. 98 (1), o.č. 101 (2-3)
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Tab. 28 [9] o.č. 104 (1), [12] o.č. 27 (2,3)
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Tab. 29 [21] o.č.25 (1,2), [22] (3)
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1

2

3

Tab. 30 [9] o.č.101 (1,2), [20] (3)
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1

2

3

Tab. 31 [9] Obj.č. 101 (1), [23] Obj.č. 69 (2-3)
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