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Abstrakt

V práci jsou revidovány výzkumy z Počedělic z let 1988-1989, při kterých byly

zjištěny dva sídlištní objekty z přelomu doby laténské a časné doby římské (LT D2b/ Ř A).

Blíže jsou analyzovány a vyhodnoceny nemovité a movité nálezy; polozemnice, keramické

zlomky, mazanice, osteologický soubor, pec a železný předmět. Druhá část práce se

soustřeďuje na strukturou osídlení a pohřebiště ve východní části Lounska, nastiňuje stav

bádání a východiska pro další výzkum, předkládá vytvořený katalog lokalit datovaných do

doby laténské a časné doby římské v diskutované oblasti.

Abstract:

The thesis focuses on reviewing the excavations from Počedělice between the years

1988-1989, during which two settlement objects from the break of the La Tene period and

the Early Roman period (LT D2b/ R A) were identified. Tangible and intangible finds were

further analysed and evaluated, such as ground sunken homes, ceramic fragments,

daubings, osteological package, a furnace and an iron object. The second part of the thesis

focuses on structure of the settlements and the burials in the eastern part of Louny area. It

also outlines the current state of research and the basis for the future research. The second

part also presents a created catalogue of sites dated in the break of the La Tene period and

the Early Roman period in the discussed region.
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1. Úvod

Předložená práce se skládá ze dvou hlavních částí. Cílem první praktické části je

revidování výzkumů z let 1988 – 1989, které probíhaly pod vedením pracovníků OM Louny

v dnes již vytěžené pískovně severně od Počedělic u Loun v severozápadních Čechách.

Revizní zpracování výzkumu jsem si vybrala ze dvou důvodů; tím hlavním byl fakt, že se

jedná o důležitou polykulturní lokalitu, která zatím nebyla souhrnně zpracovaná a zamýšlenou

prací bych chtěla o něco více přispět k jejímu poznání. Druhým ryze osobním důvodem je

blízkost k mému rodnému městu Louny, s čímž souvisí i zaměření teoretické části.

V práci jsou chronologicky uvedeny dějiny bádání v Počedělicích pro základní přehled

vývoje osídlení a oblast je zařazena do širších geologických souvislostí, a to jak

z geomorfologického, tak z vegetačního a hydrologického pohledu. V tomto bodě by měl být

zdůrazněn fakt, že oblast se nachází u řeky Ohře, která v minulosti sehrála jistě důležitou roli

pro tamější osídlení.

V další části je přistoupeno k samotné revizi výzkumů dvou zjištěných sídelních

objektů, které byly J. Štauberovou datovány do přelomu doby laténské a doby římské (LT

D2b/ Ř A) (Štauberová 2009, 19-21). Revize zahrnuje celkové sumarizování a vyhodnocení

keramických zlomků, osteologického materiálu, mazanice a ostatních nálezů.

V druhé spíše teoretické části předložené práce je shrnuto osídlení v širší oblasti

středního Poohří, kam Lounsko spadá. Výchozím bodem pro tuto kapitolu jsou články P.

Holodňáka (1988, 3-14) a I. Pleinerové a R. Pleinera (1981, 157-167).  Lounsko patří už od

pravěku mezi jednu z hlavních sídelních oblastí, a proto si jistě zasluhuje pozornost badatelů.

V oblasti bohužel probíhaly v minulosti často nekontrolovatelné těžby písků a štěrkopísků a

řada významných nalezišť byla objevena již před polovinou minulého století.

Hlavním cílem kapitoly je tedy nástin stavu výzkumu a východisek pro další bádání ve

východní části Lounska, konkrétně v oblasti rozšířené působnosti obce Loun. Je sledováno

početní zastoupení sídlištních a pohřebních areálů a jejich možná koexistence v minulosti.

Výsledkem kapitoly je vytvořený katalog lokalit datovaných do doby laténské a do přelomu

doby laténské a římské (Ř A) a mapy se zanesenými údaji. Do katalogu jsou zahrnuty

nepublikované výzkumy i dosud nezpracované výsledky povrchových sběrů v rámci projektu

ALRNB, který mimo jiné postihl zájmovou oblast a je v práci blíže představen (Zvelebil –

Beneš – Kuna 1993, 93-95).
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2. Revize výzkumů z Počedělic z let 1988 a 1989

2. 1. Přírodní podmínky v okolí Počedělic

2. 1. 1. Základní údaje

Polykulturní lokalita se nachází v Ústeckém kraji severně od vsi Počedělice, vzdušnou

čarou 7 kilometrů od města Loun (Tab. I). Pískovna, ve které výzkumy probíhaly, leží na

levém břehu řeky Ohře ve výšce 170 m n. m (Tab. II-III). Jihojihozápadně od místa je

v krajině zřetelné návrší Chanov s výškou 197 m n. m. V pískovně se od 70. do poloviny 90.

let těžil štěrkopísek. V oblasti převládá severozápadní vítr.

Areál pískovny u Počedělic byl v minulosti velmi příhodným místem pro sídlení,

nemalý podíl na tom měla jistě blízkost řeky Ohře, která mohla sloužit jako zdroj vody,

obživy, představovala jistě také důležitý orientační bod v krajině a v neposlední řadě lze

uvažovat o přirozené ochraně místa (vzhledem k situování do meandru). Lokalita se nachází

v nivě řeky, zda byla zaplavována již v době existence zkoumaných objektů, je řešena níže

(podkapitola 2.1.3.). Dalším z ukazatelů na příhodné místo k sídlení je úrodná zemědělská

sprašová půda, pod kterou se nacházejí naváté písky a štěrkopísky (více podkapitola 2.1.2.).

V současné době je oblast téměř nezalesněná, otázkou ovšem je, jaký byl stav v diskutovaném

období.

2. 1. 2. Geomorfologie a hydrologie

Lokalita se řadí do širší oblasti geomorfologické soustavy České tabule, která sahá od

severních a východních Čech až na severozápadní Moravu. Je tvořena křídovými horninami.

Hlavní osu soustavy tvoří údolí Labe s přítoky (Demek – Mackovčin 2006, 108-109). V její

střední a jižní části se rozkládá podsoustava Středočeská tabule, složená převážně ze

subhorizontálně uložených slínovcových, méně pískovcových hornin české křídové pánve

(Demek – Mackovčin 2006, 422). V západní části se nachází celek Dolnooharská tabule

mající ráz členité pahorkatiny s výškovou členitostí 50-150 m. Vyznačuje se převážně

destrukčním povrchem postiženým různě intenzivními neotektonickými pohyby ker

s rozsáhlými strukturně denudačními plošinami (Demek – Mackovčin 2006, 123).

V severozápadní části Dolnooharské tabule se nachází podcelek Hazmburská tabule,

jenž představuje členitou pahorkatinu s vyšší výškovou členitostí do 200 m. Je tvořena
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turonskými až coniackými slínovci, písčitými slínovci, vápnitými jílovci, jílovitými vápenci a

třetihorními vulkanity. Hydrografickou osu tvoří řeka Ohře (Demek – Mackovčin 2006, 144).

Do střední části Hazmburské tabule spadá geologický okrsek Dolnooharská niva

s plochou přibližně 28 km2. Jedná se o náplavovou rovinu kolem Ohře mezi Postoloprty na

západě a Křesínem na východě. Poříční niva s mrtvými rameny je široká až 1,5 km. Ohře

vytváří v nivě četné meandry a zákruty (v meandru se nachází vlastní lokalita a obec

Počedělice). Krajina je téměř nezalesněná, na okrajových svazích a při řece mohou být drobné

lesíky. V oblasti převažuje orná půda a chmelnice (Demek – Mackovčin 2006, 123).

Oblast Počedělic patří do VII. skupiny teras řeky Ohře, které se rozkládají mezi

Číňovem a ústím do Labe. Skupina je rozdělena do 3 akumulačních úrovní – teras. Území

mezi Žatcem a Kostelcem nad Ohří je označováno jako terasa VII3, která se ještě dělí na VII3a

a VII3b (Balatka – Sládek 1975, 46). Zájmové území patří do podskupiny VII3a, která

klasifikuje štěrkové výskyty na pravém břehu Ohře. Štěrkopísky přecházejí směrem

k povrchu plynule do navátých písků a dále do spraší, které představují úrodnou zemědělskou

půdu (Balatka – Sládek 1975, 47).

2. 1. 3. Okolní vegetace

Lokalita spadá do oblasti lužních lesů, konkrétně do jilmové doubravy (Neuhäuslová a

kol. 2001). Ve stromovém patru bývá kromě jilmů (Ulmus minor, U. laevis) zpravidla

dominantní dub letní (Quercus robur) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), častou příměs

tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčím prostředí také olše lepkavá (Alnus gluttinosa).

Druhově bohaté je kořenové patro, jako jeho hlavní zástupce lze jmenovat svídu

obecnou (Swida sanguinea), ve vlhčích oblastech střemchu obecnou (Padus avium). Bylinnou

část tvoří výrazná část jarních geofyt s dominací orseje jarní (Ficaria bulbifera), dymnivky

duté (Corydalis cava), sasanky hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium

ursinum) aj. Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium

podagraria) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) (Neuhäuslová a kol. 2001, 74).

V podmáčených terénních depresích se mohou vyskytovat mokřadní olšiny, v nižších

částech nivy topolové doubravy, výše pak lipové. Je to území zřídka zaplavovaných říčních

niv. Jilmová doubrava je vázána na pedogeneticky vyvinutější lužní půdy (černice) v širokých

říčních úvalech (Neuhäuslová a kol. 2001, 75).
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V nálezových souborech z výzkumů se bohužel nezachovaly žádné archeobotanické

nálezy, díky jejichž analýze by se mohla blíže nastínit skladba okolní rostlinné pokrývky,

proto podané informace slouží pouze pro představu o možném vzhledu tehdejší vegetace.

2. 1. 4. Niva z pohledu archeologie

Diskutovaná lokalita je umístěna v nivě Ohře, proto bude na tomto místě nastíněn

náhled archeologie na tuto problematiku. Pod pojmem se chápe geomorfologická jednotka,

která zahrnuje holocenní akumulační říční rovinu (Rulf 1994, 55). Z pohledu archeologie se

názor na nivy mění, dříve byly považované za nevhodné k sídlení; byl však vznesen

předpoklad o jejím využití k chovu dobytka. Tento názor byl také podporován absencí stop

osídlení, stopy sídlišť mohou ale také překryta i několikametrovými nánosy v pozdějších

akumulačních procesech (Rulf 1994, 59).

Postupně se ale začíná ukazovat na možné osídlení nivních oblastí v pravěku. Ve

starším pravěku byl patrně hospodářský význam nivy malý, v mladším období mohla být

ovšem situace odlišná (Rulf 1994, 59). U řady sídlišť není však jisté, zda byla založena již

v existující nivě, nebo zda pro ně byla pouze určující blízkost vodního zdroje a k nivnímu

navrstvení došlo až v pozdější době (Rulf 1994, 60). Pro tuto variantu mohou svědčit hojné

nálezy železářských a hutnických výrobních zařízení z doby laténské a římské pod nivními

nánosy.

V roce 1991 proběhl jihozápadním směrem od obce Počedělice, na pravém břehu Ohře

(4 – 5 m nad současnou výškou hladiny), záchranný archeologický výzkum z důvodu

plánované meliorace chmelnice v lokalitě Za strouhou, který vedl J. Beneš. Spolu s dalšími

autor zahrnul výsledky výzkumu do studie akumulačních a erosních procesů s cílem

vyhodnotit změny v krajině způsobené vrstvením říčních sedimentů (Beneš 1995, 142-143).

Během výzkumu lokality byla zjištěna vrstva obsahující keramické zlomky z konce

doby římské v hloubce 150 – 180 cm. Kulturní vrstva byla sledována na ploše okolo 1,5 ha. Je

pravděpodobné, že nalezený materiál byl zachován in situ, ale druhotný pohyb v meandru

Ohře nemůže být vyloučen. Nejstarší stratigrafickou vrstvu tvořilo štěrkopísčité podloží (180

cm – ?), na něj navazovala zmíněná kulturní vrstva tvořená tmavým hnědočerno-jílovým

sedimentem s keramikou a zvířecími kostmi (150 – 180 cm). Tato vrstva byla překryta

mocnými středověkými šedohnědými náplavovými nánosy (30 – 150 cm). Nejmladší vrstvu

představovala světle hnědá ornice (1 – 30 cm) (Beneš 1995, 138) (Tab. IV).
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Za předpokladu vyzvednutí materiálu in situ by se tedy jednalo o lokalitu osídlenou

před nivními nánosy vzniklými ve středověku.

Další argument pro osídlení niv před převrstvením dalšími nánosy byl získán díky

pylové analýze v rámci projektu ALRNB (více podkapitola 3. 1.). Do oblasti Kostelce nad

Ohří (vzdušnou čarou asi 15 km od Počedělic), kam byla v oherské ekozóně analýza

situována, bylo zjištěno mělké jezero či bažina a sekvence vátých písků s keramikou z doby

bronzové, vše převrstvily povodňové hlíny (Butler 1993, 109).

2. 2. Přehled archeologických výzkumů na katastru obce Počedělice

Doklady lidské přítomnosti na katastru Počedělic sahají od neolitu kontinuálně až po

raný středověk. Místo bylo užíváno jak pro sídlení, tak k pohřebním účelům. Lokalita mohla

jistě vypovědět o své minulosti ještě více, ale je bohužel vysoce pravděpodobné, ne-li jisté, že

mnohdy nehlášená a nekontrolovatelná těžba štěrkopísku nenávratně zničila množství

archeologických památek, které mohly ucelit přehled o vývoji celé lokality a lidských aktivit

na ní konaných.

Z období laténu a časné doby římské, které jsou pro tuto práci stěžejní, se podařila

poodhalit pravděpodobně pouze část sídliště, kterou zastupují 2 objekty (podkapitola 2. 3.).

Do zkoumaného výseku minulosti lze okrajově z prostoru pískovny zařadit zbytek žárového

hrobu, zahloubeného ohniště a chaty datované do přelomu doby halštatské a laténské) (OM

Louny NZ 6/81; 7/81; 8/81). Do jiného objektu – chaty z doby halštatské – byl přimíšen

mladší materiál z doby laténské a římské (OM Louny NZ 3/78).

Zjištěné výsledky poskytují pouze torzovité údaje o osídlení v diskutovaném období,

což je dáno z části stavem výzkumu a kvůli již několikrát uváděné neblahé situaci na lokalitě.

I přesto jsou informace velmi důležité pro představu vývoje v této krajině a do budoucna pro

východiska dalšího výzkumu.
Roku 1930 objevil na bývalém schwarzenberském pozemku F. Kučera laténský kostrový hrob

s listovitým železným kopím. Akce není blíže zdokumentovaná (HLAS ARUP 2083/30). V OM Louny jsou dále

uloženy 2 bronzové spony bez patky, bronzová spona s lučíkem vývalkovitě členěným a plasticky zdobeným,

bronzový náramek s konci vývalkovitě členěnými a zlomky dalšího náramku. Předměty byly datovány do 4. – 3.

století př. n. l.  (LT B2 – LT C1) (Filip 1956, 372).

Z roku 1933 (1934?) pochází z Počedělic ojedinělý nález spony typu Almgren 191 z doby římské, který

L. Nischer-Falkenhofová zařadila do střední doby laténské (LT B2 – LT C1) (Sakař 1961, 430; týž 1970, 55).

Další ojedinělý nález jednoduchého bronzového kroužku z obce pochází z r. 1957. Kroužek byl přiřazen

mohylové kultuře doby bronzové (HLAS ARUP 1022/57, 1023/57).
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V červnu r. 1959 objevil J. Šimůnek (OM Louny) v pískovně po skrývce buldozerem kruhovitou jámu

s tmavou výplní. Obsahovala do červena vypálenou mazanici, kosti a části dvou nádob, postavené dnem vzhůru.

Z antropologického zkoumání kosterního materiálu vyšlo najevo, že se jedná o dva dospělé jedince gracilní

postavy zemřelé v poměrně mladém věku (Chochol 1965, 696). Těla byla uložena ve skrčené poloze na pravém

boku v orientaci JZ – SV. Soubor byl datován podle keramiky do eneolitu, přesněji do baalberského stupně

kultury s nálevkovitými poháry (Pleinerová – Šimůnek, 694-696).

R. 1963 byly při hlubinné orbě pole u vepřína narušeny hroby knovízské kultury doby bronzové. Dva

z nich zkoumal J. Šimůnek, jejich obsah převzal ke zpracování D. Koutecký. První hrob byl téměř zničen,

zachoval se bronzový háček na ryby, pazourkový úštěp a zbytek spálených kůstek. Druhý hrob s obdélným

tvarem zavalily kameny, okolo stěn byly původně umístěny 4 nádoby. Hroby byly podle keramického inventáře

zařazeny přesněji do střední fáze knovízské kultury doby bronzové (HLAS ARUP 8779/66).

Pracovníci OM Louny vyzvedli r. 1969 keramický materiál při čištění studny v obci. Dataci určil B.

Nechvátal do 16. – 17. století (HLAS ARUP 1127/65).

Na upozornění M. Slabiny podnikl J. Bubeník ve dnech 25. 6. a 10. 9. 1969 v poloze Kystra a

v počedělické pískovně povrchové sběry. Ve výšinné poloze Kystra nad řekou jižně od obce byl v zátočině Ohře

patrný profil s kulturní vrstvou, při jižním okraji profilu pak dobře viditelný příkop. Z pole na východní straně

byly sebrány pravěké keramické zlomky, patrně z doby bronzové až doby halštatské, dále z hradištního období a

vrcholného středověku. V pískovně nebyly zjištěny žádné objekty. Keramický materiál tvořily zlomky datované

obecně do období pravěku, dále hradištní a středověká keramika (HLAS ARUP 8012/73).

V dubnu r. 1974 podnikli pracovníci OM Louny v pískovně záchranný archeologický výzkum na

základě hlášení. Byly zjištěny 2 hroby in situ, zbylé 2 – 4 byly odtěženy a zůstaly po nich pouze viditelné skvrny

na světlém písčitém podloží. Hroby byly zahloubeny 80 – 100 cm. Jednalo se o zemřelé mužského pohlaví,

jeden byl pohřben na prknech, druhý pravděpodobně v rakvi. Jako přídavek se podařila zjistit pouze jedna

hrncovitá nádoba, podle které byly hroby datované do mladohradištního období raného středověku.

Dne 23. 6. 1975 nalezli pracovníci OM Louny při záchranném archeologickém výzkumu v pískovně

další kostrový hrob. Tělo bylo v poloze na zádech orientováno ve směru Z – V, hrob postrádal výbavu. Kulturní

určení bylo provedeno na základě starších hrobových nálezů z raného středověku z mladohradištního období

(HLAS ARUP 6485/79).

V září o dva roky později (1977) byl ze severní stěny těžební jámy v pískovně vyzvednut žárový hrob

z doby římské. Urna byla vyplněna přepálenými kostmi ženy a přídavky – bronzovou terčovitou sponou,

keramickým přeslenem, úlomkem tmavé pryskyřice, zvířecími kostmi a zlomkem kostěné industrie, patrně

hřebenu. Nález díky sponě datoval B. Štauber (1981, 241-242) do konce 3. století n. l.

Ve stejném měsíci byla v profilu severní těžební stěny v pískovně zachycena část zahloubeného

objektu, který byl v profilu překryt vrstvou plochých opukových kamenů. Byl identifikován jako část chaty.

Výplň tvořila šedá popelovitá hlína se zlomky mazanice, keramických zlomků a zvířecích kostí, k nálezovému

souboru patří také 3 kostěné nástroje se stopami opotřebení. Byly zjištěny 3 kůlové jamky – v rozích objektu a

jedna uprostřed. Objekt byl zařazen do období eneolitu, přesněji do salzmündského stupně kultury nálevkovitých

pohárů (OM Louny NZ 4/77).

Následujícího roku (1978) dne 16. 3. provedli pracovníci OM Louny záchranný výzkum objektů

narušených těžbou. Byla zjištěna trychtýřovitá sídlištní jáma se zaobleným dnem. Výplň obsahovala vrstvy silně
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propálené vrstvy hlíny, ve spodní části byl zjištěn štěrkopísek, ve svrchní pak šedočerná hlína, ve které byla

nalezena lidská loketní kost. Zbytek výplně obsahoval úlomky mazanice s výraznými otisky dřev. Vzhledem

k absenci keramického materiálu a charakteru výplně se mohlo jednat o výrobní objekt. Dále byla prozkoumána

sídlištní vrstva v západní části severní těžební stěny nad štěrkopískovým podložím. Z vrstvy byl získán soubor

keramických zlomků z pozdní doby bronzové a starší doby halštatské a bronzová jehlice s bochníčkovitou

hlavicí s výčnělkem. Současně byl proveden povrchový sběr severně od pískovny na poli, při kterém byly

nalezeny převážně atypické zlomky z pravěku a středověku (OM Louny NZ 1/78).

O měsíc později dne 27. 4. prozkoumali pracovníci OM Louny další objekty v severní, západní a

východní těžební stěně. V západní stěně byl zjištěn poměrně rozsáhlý zahloubený objekt s plochým dnem,

jednalo se patrně o chatu. Z výplně byla získána keramika z doby halštatské. Ve výplni byl přimíšen i mladší

materiál z doby laténské a římské. Z východní části těžební stěny pocházejí zlomky hradištní keramiky z raného

středověku, ze styku severní a východní stěny pak pravěké (převážně neolitická kultura s vypíchanou keramikou

a doba bronzová) a také hradištní zlomky (OM Louny NZ 3/78).

Téhož roku došlo k náhodnému nálezu v pískovně tamějším pracovníkem p. Zlatohlávkem, který uvedl,

že v těžební stěně byly pozorovány lidské kosti v hrobové jámě o rozměrech 2 x 1 m, ta byla ovšem těžbou

narušena. Dále bylo zpozorováno údajně dalších přibližně 8 hrobů, které byly v průběhu těžby zničeny.

Z údajného hrobu pochází nepravá tzv. durynská mísa, železné kopí a meč (obojí ztraceno) (M Žatec NZ 46/90).

V únoru r. 1981 byl pracovníky těžby vybrán dětský kostrový hrob a odevzdán do MO Louny. Dno bylo

v enormní hloubce 170 cm. Hrobová výbava obsahovala soudkovitou nádobu, 2 železné listovité hroty šípu

s tulejkou a 2 zkorodované železné předměty. Nálezy byly přiřazeny merovejské kultuře doby stěhování národů

(Štauber 1999, 133-136).

Při témže výzkumu dne 22. 2. byl výzkumem zjištěn sídlištní objekt kultury nálevkovitých pohárů.

Z výplně pochází keramické zlomky, mazanice, zvířecí kosti a kostěný nástroj (OM Louny NZ 3/81).

V červenci proběhl záchranný výzkum objektů opět narušených těžbou. Jednalo se patrně o zbytek

žárového hrobu, zahloubené ohniště a chatu. Díky získanému materiálu byly objekty datovány do přelomu doby

halštatské a laténské (OM Louny NZ 6/81; 7/81; 8/81).

Následujícího roku byla v pískovně zjištěna další nehlášená těžba vedená západním směrem k Ohři.

Podle zlomků lidských kostí a zbytku výplně objektu v profilu těžební jámy lze pouze usuzovat, že bylo

narušeno (pravěké?) pohřebiště a sídlištní objekty. Nalezené keramické zlomky jsou bohužel atypické, situaci

nelze proto blíže datovat (ústní informace J. Štauberové).

R. 1984 proběhl opětovný záchranný archeologický výzkum pracovníků OM Louny na základě ohlášení

nálezu při těžbě. Na skryté ploše byly zachyceny 3 objekty; prvním je zapuštěný dětský hrob s kamenným

obložením a dvěma nádobami v SZ rohu (80 x 48 cm; orientace ZSZ – VJV). Druhý představuje mělká oválná

jáma s kamennou destrukcí ve východní polovině, pod destrukcí a vrstvou popela bylo dno vyloženo říčními

valouny, ve výplni zjištěna keramika, zvířecí kosti, hrot bronzové jehlice. Jedná se patrně o pec. Třetí objekt je

prázdný hrob (orientace SZ – VJ), který byl značně narušen těžbou. V severozápadním rohu byl nalezen okraj

nádoby a říční škeble. Objekty byly přiřazeny kultuře mohylové doby bronzové (OM Louny NZ 2/84; HLAS

ARUP 1331/1988). V pískovně proběhl také povrchový sběr, při kterém byla zjištěna jáma v západním cípu

pískovny. Mezi kamennou destrukcí se nalezly zlomky mazanice a pravěké keramiky (OM Louny NZ 5/84).



10

Následující roku proběhl opět na základě hlášení záchranný archeologický výzkum v pískovně vedený

pracovníky OM v Lounech. Ve stěně severní těžební jámy byl prozkoumán hrob s konstrukcí z čedičových

kamenů, ve které byl pohřben muž ve skrčené poloze. Výbavu tvořil kamenný amulet v oblasti pasu, hrot

bronzové dýky, bronzový nýtek a zlomek bronzového závěsku. U nohou měl zemřelý 2 keramické nádoby a za

lýtky 7 bronzových šipek. Podle B. Štaubera souvisí nález s objekty z předchozího roku a je tedy datován do

doby bronzové k mohylové kultuře.

Téhož roku (1985) proběhl druhý záchranný archeologický výzkum v pískovně na základě hlášení Z.

Smrže. Byl zjištěn zahloubený obdélníkový objekt s přibližně kolmými stěnami a dnem vyloženým říčními

valouny. Výplň byla výrazně zabarvená působením ohně. Zajímavým je zjištění slabé vrstvy hnědého uhlí

v okolí objektu. Jeho nejbližší výskyt je v poloze Černodoly 4 km vzdušnou čarou od naleziště. Z objektu nebyl

získán žádný archeologický materiál, je tedy zařazen rámcově do období pravěku (OM Louny NZ 1/85; BZO

1984-85, 149-150).

Výzkumům z let 1988 a 1989 se věnuje podrobně podkapitola 2. 3. Výzkum J. Beneše ze dnů 13. – 14. 3.

1991 je blíže popsán v podkapitole 2. 1. 3.

R. 1995 ve dnech 24. – 31. 5. proběhl záchranný archeologický výzkum za provozu

stavby tranzitního plynovodu severovýchodně od obce. Místo je vzdáleno vzdušnou čarou

východojihovýchodním směrem přibližně 500 – 600 m od místa výzkumu z let 1988 a 1989.

Výzkumem bylo zjištěno sídliště z doby římské a z doby hradištní s celkovým počtem 12

objektů. První 3 (obj. 1 – 3) náležely době římské, zbytek objektů (obj. č 4 – 12) době

hradištní. Objekty č. 1 – 5 zkoumal D. Koutecký, zbylé P. Meduna.
Jáma č. 1/95 byla malá okrouhlá se slabě podebranými stěnami a plochým dnem. Výplň byla složena ze

dvou vrstev; horní dvě třetiny tvořila černá a dolní jednu třetinu žlutohnědá hlína s několika střepy z doby

římské, kostmi a zlomky mazanice. Objekt č. 2/95 představovala přibližně jedna polovina mělkého plošného

objektu (rozměry 160 – 230 x 150 – 155 cm, hloubka 15 cm), výplň byla v horní vrstvě tvořena opět černou a ve

spodní vrstvě žlutou hlínou. Na povrchu bylo nalezeno větší množství střepů z doby římské. Veliký objekt č. 3/95

byl tvořen systémem 5 vzájemně spojených jam (3, 3a, 3b, 3c, 3d).

Nepravidelná jáma č. 3/95 (400 x 100 – 165 cm, hloubka 15 cm) byla složena z 3 vrstev; svrchní vrstva

byla černá, dále žlutá a vespod žlutočerná hlína s keramikou, zvířecími kostmi, uhlíky a mazanicí. Pár střepů –

hlavně z povrchu – patří době hradištní, převážná část pak době římské. Výplň malé mírně oválné jámy 3a/95

(110 x 90 cm, hloubka 80 cm) tvořila nahoře černá a dole žlutohnědá hlína se střepy převážně hradištními a

mazanicí. Jámy č. 3b/95 a 3d/95 byly prokopány pouze z jedné půlky (zbytek zůstal pod patkou sloupu

plynovodu). Výplň byla u obou tvořena svrchní černou hlínou a vespod žlutohnědou s keramikou doby římské.

Žlab č. 3c/95 měl z části šikmé stěny, jinak převážně svislé. Výplň byla stejnorodá černá s keramikou doby

římské a hradištní.

Keramika z doby římské byla datovaná do přelomu doby laténské a časné doby římské (LT D2b / Ř A).

Kromě zlomků keramiky (510 ks) byla v objektech obsažena ještě zmíněná mazanice, uhlíky, zlomky 2 železných

spon, kameny, zbytky dřeva a kovová přezka.  Z objektu č. 3/95 bylo zrekonstruováno 5 nádob; silnostěnný hrnek

s uchem s šedočerným povrchem (výška 19 cm), soudkovitý hrnek zdobený hřebenováním s černým povrchem (v.

11 cm), silnostěnná miska s šedým až tmavě hnědým povrchem (průměr 25 cm), částečná rekonstrukce hrnce
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s šedým povrchem, spodek výduti se dnem chybí (v. 16,5 cm) a opět částečná rekonstrukce širokého hrnce

s šedohnědým povrchem, výduť je upravena drsněním, spodek výduti se dnem chybí (v. 20, 3 cm) (ÚAPPSZČ

Most NZ 223/2000).

2. 3. Archeologické výzkumy objektů z přelomu doby laténské a římské

z let 1988 a 1989

2. 3. 1. Nálezová situace výzkumu z r. 1988

Dne 10. 11. 1988 proběhl v pískovně u Počedělic vzdálené přibližně 1 km severně od

obce a asi 200 m východně od koryta řeky jednodenní záchranný archeologický výzkum pod

vedením manželů J. a B. Štauberových z OM Louny. Výzkum proběhl na základě hlášení

jednoho z tamějších pracovníků.

Archeologové zjistili v těžební stěně zbytek téměř zničeného objektu (55/88),

pravděpodobně chaty s ohništěm, se stopami požáru. Objekt měl průměr 240 cm, kulturní

vrstva byla v hloubce 25-30 cm. Z výplně objektu – černé popelové hlíny – byl získán

soubor keramických zlomků, drobný soubor osteologického materiálu, mazanice a malý

zlomek zkorodovaného železného předmětu. K objektu bohužel není k dispozici nákres

nálezové situace. Nález byl cca 60 m východně od Ohře.

2. 3. 2. Nálezová situace výzkumu z r. 1989

V září následujícího roku ohlásil bagrista L. Štéra nález 2 těžbou narušených objektů,

které byly ve štěrkopísku dobře rozpoznatelné. Nacházely se od sebe ve vzdálenosti 10 m.

Záchranný archeologický výzkum ve dnech 8. 9. – 23. 10. probíhal taktéž pod vedením

stejných badatelů jako u výzkumu předchozího.

Po odstranění 40 cm tmavé ornice a 30 cm sprašové podorniční vrstvy narazili

archeologové u méně narušeného objektu (35/89) na štěrkopískové podloží. Část výplně byla

bagrem rozvlečena po ploše, po jejím začištění se v hloubce přibližně 100 cm zjistili okraje.

Půdorys byl obdélný (4,20 x 3,96 m) se zaoblenými rohy, delší osou ve směru ZSZ – VJV

(Tab. V-VII). Na štěrkopísčité podloží nasedala v západní části 1,5 cm tenká vrstva

udusaného písčitého jílu, která byla místy probarvena spáleným dřevem. Dno objektu leželo

v hloubce 140 cm (Štauberová 2009, 19).
Stavba (obj. 35/89) byla zahloubena přibližně 140 cm pod povrch, jedná se tedy o polozemnici, která je

hlavním typem sídlištního objektu časné doby římské. Svou rozlohou 16,6 m2 zapadá do velikostní skladby

polozemnic, obecně se řadí spíše k větším rozlohám. Na příkladu sídliště v Mlékojedech lze uvést bilanci
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zjištěných ploch; ze 40 zjištěných objektů měla jedna čtvrtina plochu mezi 7 – 10 m2, polovina mezi 10 – 20 m2 a

zbývající objekty měly rozlohu do 29 m2 (Salač (ed.) 2008, 41-42). Kůly byly zjištěny ve středech kratších stran,

konstrukce byla doplněna ještě o dva menší kůly v jižní stěně, o jeden v severozápadním rohu a o obvodový žlab

zjištěný u severozápadní, západní a jižní strany. U některých kůlů se podařilo zjistit upevnění kameny, u jednoho

byla patrně místo kamene použita struska. Vzhledem k velikosti a umístění kůlových jamek se předpokládá

stavba se sedlovou střechu (Štauberová 2009, 19). Vchod byl patrně na východní straně odvrácené od

převládajícího severozápadního směru větru.

Výplň objektu byla nejprve vybírána po mechanických vrstvách, poté se přešlo k

vybírání jednotlivých odlišitelných vrstev. V západní části byla výplň šedobílá vápnitá až

popelová, pod ní byly výrazné sytě černé podlouhlé skvrny, které byly autory interpretovány

jako zbytky spálených konstrukčních prvků. Výplň východní části byla výrazně odlišná –

tmavě hnědá hlinitá. Uprostřed objektu ležela patrně destrukce pece v podobě velkého

obloukovitého kusu vypálené hlíny (podkapitola 2.5.3.) na šedozeleném jílu, která byla

roztažená bagrem. Pod touto vrstvou bylo zřetelné ohniště tvořené mísovitou prohlubní se

silně propálenými vrstvami (OM Louny NZ 35/89). Z tohoto prostoru pochází většina

keramického materiálu a zvířecích kostí.

Druhý sídlištní objekt vzdálený 10 m od výše popisovaného není blíže

zdokumentován. V jeho výplni nebyl podle ústní informace J. Štauberové zjištěn žádný

materiál, což z části vysvětluje silné narušení objektu během probíhající těžby.

2. 3. 3. Interpretace J. Štauberové

Odkryté objekty interpretovala J. Štauberová (2009, 20-21) jako součásti

pravděpodobně většího sídliště, jehož rozsah se bohužel nepodařilo vzhledem k pokračující

těžbě štěrkopísku zjistit. Hořící konstrukce objektu se zřítila podle badatelky z výpovědi

nálezové situace západním směrem. Lze tak usuzovat podle odlišné výplně v západní (vrstva

popela, stopy spálených dřev) a východní části (prohlubeň postupně zanesená okolní hlínou).

Vzhledem k absenci luxusních předmětů autoři výzkumu předpokládali, že obyvatelé stihli

opustit hořící objekt včas.

Z revize diskutovaných archeologických výzkumů se díky bližším analýzám souborů

téměř ve většině bodů potvrdila původní interpretace badatelky (více podkapitola 2. 8.).
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2. 4. Analýza keramiky

2. 4. 1. Obecné

Keramické zlomky tvoří zdaleka nejpočetnější soubor nálezů z obou výzkumů.

Celkem bylo analyzováno 657 keramických zlomků, z toho rovných 100 zlomků pocházelo

z objektu 55/88.

2. 4. 2. Popis analýzy keramického souboru

Materiál byl zpracován pomocí keramické databáze v programu Microsoft Office

Access 2007 pro dobu římskou, kterou vytvořili D. Bursák, P. Kacl a Z. Beneš (za její laskavé

poskytnutí jim tímto děkuji).

Nejprve byl v databázi popsán objekt, z kterého keramický soubor pochází,

následovně sáček, ve kterém je konkrétní zlomek uložen, a poté se přešlo k samotnému

popisování zlomku. Byly hodnoceny dvě základní kategorie – kvantitativní a kvalitativní

vlastnosti. U jednotlivých zlomků se určoval rozměr přiřazením do 4 určených velikostních

kategorií (1. kategorie – kruh do průměru 4 cm, 2. kategorie do 8 cm, 3. kategorie do 12 cm a

4. kategorie nad 12 cm). Poté byla určena, pokud to bylo možné, část nádoby, ze které zlomek

pocházel (okraj, hrdlo, plece, spodek, dno, ucho, cedník, celý profil). Další položkou při

analýze bylo určení keramické třídy zahrnující několik podmínek, které by daná třída měla

splňovat (1. – jemná, tenkostěnná, leštěná, tloušťka stěny do 5 mm; 2. – hrubší keramika –

hrnce, většinou teriny, tloušťka do 10 mm; 3. – hrubá, silnostěnná, hrubé příměsi, tloušťka

nad 10 mm). Pro popis vnějšího povrchu zlomku bylo po revizi souboru vybráno 9 možných

úprav (černě leštěný, hlazený, neupravený, jemně drsněný, mramorování, struhadlové

zdrsnění, zrnité zdrsnění, chuchvalcovité zdrsnění, rytá výzdoba).

U částí nádob pocházejících z okraje a dna se určovaly další vlastnosti. U části okraje

konkrétně úprava okraje (vklopený, přímý, vyhnutý), zesílení okraje (vně zesílený, zevnitř

zesílený, oboustranné zesílený, jednoduchý), úprava hrdla – je-li přítomno a okraj nenasedá

přímo na plece (vklopené, přímé, vyhnuté) a zda bylo užito fasetování. U částí den se sledoval

jejich tvar (ostré, oblé, nožkovité, nožka) a přítomnost podstavy.

Pro popis kvalitativních vlastností (výzdoba a tvar nádoby) byl použit tvarový a

výzdobný typář (Tab. XII) sestavený polskou badatelkou A. Reszczyńskou na základě

výzkumu sídliště z časné doby římské v Trmicích-Ústí nad Labem (Reszczyńská 2010), která

vycházela ze starších typologických prací K. Motykové, R. Pleinera (1987) a E. Droberjara
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(1997). Tento typář jsem použila pro svou práci z důvodu shodného časového zařazení

souborů a také z důvodu shodného výskytu obou sídlišť v severozápadních Čechách.

Autorka určila základní (mísa, váza, hrnec), doplňující (pohár, hrnek, cedník) a

zvláštní tvary keramických nádob (zásobnice). Zmíněné typy pak dále rozdělila do několika

podtypů (Reszczyńská 2010, 602-609). Typář je na příkladu mís sestaven následovně; je

vytvořena morfologická tabulka mís, kde každý soubor podtypů s podobnými

morfologickými znaky má nadřazený kód (např. 1100), jednotlivé varianty podtypů pak mají

svůj vlastní unikátní kód obsahující kód určujícího souboru podtypů (např. varianty souboru

podtypů 1100: 1111, 1112, 1121apod.).

Typář výzdobných prvků je sestaven stejným způsobem. Badatelka určila základní

výzdobné typy – otisky/vrypy/vpichy, kolkování, rytí, hřebenování, žlábkování, výzdoba

radélkem a plastická dekorace. Typy podobně jako u tvarů nádob rozdělila do podtypů a

různých variant se specifickými kódy (Reszczyńská 2010, 612-614).

2. 4. 3. Analýza keramického souboru

2.4.3.1. Zachovalost souboru

Polovinu keramického inventáře z objektu 35/89 tvoří neurčitelné zlomky. V druhé

polovině převažuje zastoupení plecí nádob, téměř stejným počtem okraje a spodky nádob,

v menší míře dna, okrajově jsou zastoupena ucha a hrdla (tabulka č. 1) (Tab. IX-XI).

Typy částí nádob Početní zastoupení Procent. zastoupení

Okraj 69 11 %

Hrdlo 5 0,8 %

Plece 132 21 %

Spodek 64 10,2 %

Dno 33 5,3 %

Ucho 3 0,5 %

Neurčitelné 322 51,2 %

Tabulka č. 1: Početní a procentuální zastoupení částí nádob. Objekt 35/89.
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I v keramickém souboru z objektu 55/88 tvoří téměř polovinu nálezů neurčitelné

zlomky. Nejvíce jsou naopak zastoupeny okraje nádob a plece, o trochu méně spodky a dna,

zcela okrajově poté plece a ucha (tabulka č. 2) (Tab. VIII).

Typy částí nádob Početní zastoupení Procentuální zastoupení

Okraj 20 15,7 %

Hrdlo 1 0,8 %

Plece 19 14,8 %

Spodek 16 12,5 %

Dno 9 7 %

Ucho 1 0,8 %

Neurčitelné 62 48,4 %

Tabulka č. 2: Početní a procentuální zastoupení částí nádob. Objekt 55/88.

U obou keramických souborů zcela převažuje velikostní kategorie 2 (průměr kruhu do

8 cm) a naopak nejméně je zastoupena kategorie zastupující největší zlomky (průměr kruhu

nad 12 cm). Zastoupení kategorie 3 (průměr do 12 cm) je obdobné. Soubory se liší v

zastoupení nejmenší velikosti (do průměru kruhu 4 cm), v inventáři objektu 55/88 tvoří oproti

druhému objektu celkem početnou skupinu (graf č. 1 a 2).
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Graf č. 1: Zastoupení velikostních kategorií v objektu 35/89. Kategorie 1 – průměr kruhu do 4

cm, kategorie 2 – průměr kruhu do 8 cm, kategorie 3 – průměr kruhu do 12 cm, kategorie 4 –

průměr kruhu nad 12 cm.

Graf č. 2: Zastoupení velikostních kategorií v objektu 55/88. Kategorie 1 – průměr kruhu do 4 cm,

kategorie 2 – průměr kruhu do 8 cm, kategorie 3 – průměr kruhu do 12 cm, kategorie 4 – průměr

kruhu nad 12 cm.

Jako další byla zkoumána hmotnost keramických zlomků v jednotlivých sektorech

objektu 35/89, které byly určeny v průběhu výzkumu. Celková hmotnost souboru činí 14,65

kg, u souboru z objektu 55/88 je podstatně menší – 2,83 kg.
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Jak je patrné z tabulky (č. 3) a grafu (č. 3), nejtěžší soubor zlomků pochází ze

začišťování povrchu. Na druhém místě je soubor ze středu objektu, dále zlomky donesené

bagristou. Výraznou hmotnost měly keramické zlomky z jižní části objektu. Zbylé části jsou

hmotnostně zastoupeny velmi podobně. Východní sektor převažuje nad sektorem západním.

Objekt 35/89

Sektor Popis vrstev

Hmotnost

zlomků v sektoru

(kg)

Doneseno bagristou - 2,234

Začišťování povrchu - 4,404

Střed objektu

Popelová vrstva,

tmavohnědá

vrstva pod

popelovou

3,672

Východní sektor Tmavě hnědá 0,588

Severovýchodní

sektor

Bílý vápnitý

popel, tmavě

hnědá hlína

0,242

Jihovýchodní sektor
tmavohnědá

drobivá
0,472

Jižní sektor
červenohnědá

propálená
2,162

Západní sektor
tmavohnědá

popelovitá hlína
0,35

Severozápadní

sektor

šedá popelovitá

a tmavohnědá

nade dnem

0,526

Objekt 55/88

Pod skrývkou - 2,83

Tabulka č. 3: Přehled hmotnosti zlomků v jednotlivých sektorech a vrstvách.
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Graf č. 3: Hmotnost zlomků v jednotlivých sektorech. Pro srovnání uvedena celková

hmotnost zlomků z objektu 55/88.

2.4.3.2. Keramické třídy

V zastoupení keramických tříd zcela vévodí u obou souborů 2. kategorie představující

hrubší keramiku, zastoupení jemné leštěné keramiky je nejmenší. Hrubá keramika je

v objektu 35/89 poměrně vysoce zastoupena, v druhém souboru je naopak zastoupena zcela

minimálně (graf č. 4 a 5). U hrubší a hrubé keramiky byla v keramickém těstě často jako

příměs pozorována slída.
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Graf č. 4: Zastoupení keramických tříd v obj. 35/89. Kategorie 1 – jemná, tenkostěnná, leštěná,

tloušťka stěny do 5 mm, kategorie 2 – hrubší keramika – hrnce, většinou teriny, tloušťka do 10 mm,

kategorie 3 – hrubá, silnostěnná, hrubé příměsi, tloušťka nad 10 mm.

Graf č. 5: Zastoupení keramických tříd v obj. 55/88. Kategorie 1 – jemná, tenkostěnná, leštěná,

tloušťka stěny do 5 mm, kategorie 2 – hrubší keramika – hrnce, většinou teriny, tloušťka do 10 mm,

kategorie 3 – hrubá, silnostěnná, hrubé příměsi, tloušťka nad 10 mm.
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2.4.3.3. Tvary nádob

U celkem 305 zlomků bylo možné určit vzájemnou příslušnost k jiným zlomkům,

většinu z nich bylo možné slepit do menších i větších částí (Tab. VIII-XI).

V keramickém souboru z objektu 35/89 bylo identifikováno celkem 17 různých typů a

podtypů nádob na přibližně 30 rozeznaných nádobách (u 2 nádob se nepodařilo sloučit tvar

s typy v typáři). Nejvíce převažují mísovité tvary, stejným počtem jsou zastoupeny teriny,

(graf č. 6). Tři okraje nádob byly upraveny fasetováním.

V nepočetném souboru z objektu 55/88 je to pak 6 různých typů nádob. Nejvíce byly

zastoupeny opět mísovité tvary, vázovité a jedním kusem terina (graf č. 7). Také v tomto

souboru byl upraven stejný počet okrajů nádob fasetováním.

Graf č. 6: Zastoupení typů nádob v objektu 35/89.
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Graf č. 7: Zastoupení typů nádob v objektu 55/88.

2.4.3.4. Úprava povrchu

Při analýze zastoupení druhů úpravy povrchu v souboru z objektu 35/89 vyšla najevo

jasná dominace hlazeného povrchu. Dále je více užito jemné, zrnité a chuchvalcovité

zdrsnění, méně mramorování, černě leštěný a neupravený povrch (graf č. 8).

Z analýzy druhého keramického souboru naopak dominuje černě leštěný a hlazený

povrch (graf č. 9). Zbylé druhy úpravy jsou zastoupeny minimálně (≤ 5). Tento stav je dán

celkově malým počtem zlomků, proto má tento výsledek malou výpovědní hodnotu.

Graf č. 8: Zastoupení druhů úpravy povrchu keramiky z objektu 35/89.
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Graf č. 9: Zastoupení druhů úpravy povrchu keramiky z objektu 55/88.

Z keramického souboru z objektu 35/89 pochází 21 zdobených střepů. Nejvíce

převažuje rytá a žlábkovaná výzdoba, v malém počtu pak hřebenování, tečkovaná výzdoba

s rýhami a kolkovaná výzdoba (viz níže).

Z druhého souboru pochází téměř stejný počet zdobených střepů (20). Na zlomcích

naopak převažuje hřebenování, v menším počtu žlábkovaná výzdoba a po jednom zlomku je

zastoupena rytá výzdoba a tzv. vyplňovaná páska (viz níže).

2. 4. 4. Chronologické určení keramického souboru

Díky přítomnosti zlomku ostře profilovaného tzv. plaňanského poháru (Tab. XI: 5),

nádob s fasetovanými okraji, nečleněných terin, misek se zesílenými okraji a jiných určujících

tvarů lze zařadit soubor do stupně LT D2b / Ř A.

Tato datace by měla být potvrzena zjištěnými výzdobnými prvky (Tab. XI). Obecně

typické pro toto období jsou drobné linie a ručně tečkovaná výzdoba podél jemných rytých

linií a tzv. vyplňovaná páska (Droberjar 2008, 104). Tečkovaná výzdoba má polabský původ.

Ve stupni Ř A se také začíná objevovat radélková výzdoba, kterou K. Motyková-Šneidrová

(1963, 8, 79; táž 1965, 161) a A. Rybová (1965, 218 a 220) považují za mladší vývoj stupně

A. Tečkovaná výzdoba se spolu s ozubeným kolečkem měla podle badatelek vyskytovat

společně jen krátce. Výzdoba pomocí radélka je pro polabské Germány velmi specifická

(Droberjar 2008, 105). Nejstarší ozubené kolečko je podle A. Rybové malé a jemné
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s charakterem úzkých obdélníkovitých čárek. Byl prokázán také další způsob výzdoby –

pomocí tzv. jemného hřebenového kolku, u kterého je nelehké odlišení od výzdoby ozubeným

kolečkem. Doprovázejí ho tenké předrýsované linie, které bývají často nezřetelné (Droberjar

2008, 105-106).

Počátky výzdoby ozubeným kolečkem jsou sledovatelné především ve středních a

severozápadních Čechách, což odpovídá lokalizaci zájmového archeologického naleziště.

Výzdoba hřebenovým kolkem je zatím nejméně prozkoumaná a nelze přesně určit

chronologický vztah vzhledem k dalším zmíněným technikám. Podle E. Droberjara (2008,

106) se jedná patrně o mezistupeň mezi tečkovanou a radélkovanou výzdobou.
Výše popsané výzdobné techniky byly v keramických souborech z výzkumů z let 1988-1989 zjištěny na

5 zlomcích (Tab. XI). Z objektu 35/89 pochází konkrétně 4 zlomky. Výzdobu zlomku 35/89 30 (ID 433) tvoří

dva dvojité výrazně tečkované pásy podél rytých linií, které se v jednom bodě kříží, dále je doplněna o

samostatné jemné ryté linie a v okrajové části střepu je vodorovný pás husté tečkované výzdoby (Tab. XI: 1).

Největší z popisovaných zlomků s označením 35/89 9 (ID 410) pochází pravděpodobně z tzv. plaňanského

poháru (Tab. XI: 5), je zdoben velmi jemnými rytými liniemi, které v části zlomku tvoří dva dvojité pásy, které

se v jednom bodě kříží a jsou v jedné části ohraničeny vodorovnou linií a v další několika svislými liniemi,

z nichž je jeden pás vyplněný tečkovanou výzdobou. Na zlomku 35/89 13 (ID 507) byla použita drobná

radélkovaná výzdoba s úzkým obdélníkovitým vzorem, která v prostřední části kopíruje z obou stran silnější

rytou linii, z jedné strany je výzdoba doplněna o dva dvojité radélkované pásy, které se kříží a jedna řada

dvojitého pásu téměř překrývá drobnou rytou linii, z druhé strany je zlomek doplněn o dvě tenké ryté linie (Tab.

XI: 4). Na zlomku 35/89 22 (ID 66) je použita také radélkovaná výzdoba, tentokráte bylo použito radélko

s větším vzorem než u zlomku předchozího. Na střepu jsou dvě dvojité pravoúhle zalomené linie, které patrně

tvořily součást rozsáhlejší výzdoby typu meandru (Tab. XI: 2).

Z objektu 55/88 pochází pouze jeden takto zdobený zlomek s přírůstkovým číslem 55/88 3 (ID 589).

Jedná o fasetovaný okraj nádoby, který je na plecích zdobený vyplňovanými páskami. Jedna vede v horní části

vodorovným směrem, kolmo na ni navazují dvě sdružené pásky, z nichž po obou stranách ve styčných bodech

s vodorovnou linií vycházejí šikmo dvě vyplňované pásky (Tab. XI: 3).

Z uvedených zjištění lze jak podle tvarů nádob, tak podle použitých výzdobných

technik, zařadit oba soubory do stupně LT D2b / Ř A. Vzhledem k přítomnosti tečkované i

radélkované výzdoby je možné zařadit keramický inventář do kratšího období, kdy měly tyto

dvě výzdobné techniky podle výše zmíněných badatelek koexistovat, tedy spíše do mladšího

vývoje tohoto stupně. Stojí také za povšimnutí, že v souboru je zlomek (35/89 13, ID 507),

který pravděpodobně dokládá použití nejstaršího typu radélka, které mělo být podle A.

Rybové jemné malé a úzce obdélníkovité.
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2. 4. 5. Přeslen

Ve výplni objektu 35/89 v červenohnědé propálené písčité vrstvě s šedavým popelem

byl nalezen plochý kotoučovitý keramický přeslen s průměrem 4 cm a přibližnou výškou 1,2

cm. Jeho povrch nebyl nijak upraven (Tab. XI: 7). Jedná se o jeden z nejčastějších sídlištních

nálezů a jeho přítomnost nám dokládá běžnou textilní výrobu na sídlišti.

2. 5. Analýza mazanice

2. 5. 1. Soubor z výzkumu r. 1989

Ze zahloubené chaty zkoumané r. 1989 pochází celkem 54 zlomků mazanice, které

dohromady váží 3,168 kg. Jedná se o neúplný soubor, objekt byl narušen bagrem při

těžebních činnostech. Zlomky byly obsaženy ve 4 rozlišených částech objektu:

Číslo sáčku Vrstva Počet zlomků
Hmotnost

(kg)

1 ze začišťování povrchu 14 0,828

9 ze začišťování povrchu 7 0,818

10
z bílého vápnitého popela v

západní části objektu
2 0,062

12
z šedobílé popelovité vrstvy ze

západní části objektu
18 0,616

15 z jižního okraje destrukce 3 0,184

23 z prostoru ohniště 9 0,356

26 z prostoru ohniště 1 0,304
Tab. č. 4: Přehled počtu a hmotnosti zlomků v různých vrstvách v obj. č. 35/89.

Z tabulky je patrné, že nejvíce zlomků pochází ze začišťování povrchu po rozvlečení

části výplně objektu bagrem. Z popelovité vrstvy v západní části pochází druhý největší počet

zlomků, dále je výrazně zastoupena mazanice z prostoru ohniště v centrální části, nejméně

zlomků pochází z jižního okraje destrukční vrstvy. Z východního prostoru zlomky chybí.
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Bližší sumarizace souboru mazanice vycházela z deskriptivního systému vytvořeného

P. Vařekou (Kuna – Němcová a kol. 2012, 106 – 110). Bylo určeno 6 velikostních kategorií o

ploše od 4 do 144 cm2.

Graf č. 10: Velikostní zastoupení mazanicových zlomků v obj. 35/89. Velikostní kategorie: 1 -

4 cm2, 2 - 16 cm2, 3 - 36 cm2, 4 - 64 cm2, 5 - 100 cm2, 6 - 144 cm2.

Z grafu vyplývá největší zastoupení kategorie 3 (16,1 – 36 cm2) a 4 (36,1 – 64 cm2).

Méně kategorie 2 (4,1 – 16 cm2). Nejméně pak kategorie 1 (do 4 cm2), 6 (100,1 – 144 cm2) a

5 (64,1 – 100 cm2).

Materiál mazanice byl rozdělen do 3 kategorií, podle jeho vlastností. Při čemž první

kategorie představuje málo kompaktní, snadno se drolící hmotu, druhá kategorie středně

kompaktní hmotu, která se drolí minimálně. Poslední kategorie zastupuje výrazně homogenní

kompaktní materiál, který se nedrolí (Vařeka 1995, 61).

Kategorie výpalu byly rozpoznány 4, a to podle lámavosti a natavení materiálu na

slabý, střední, silný a extrémně silný výpal (Kuna – Němcová a kol. 2012, 106).
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Graf č. 11: Zastoupení kategorií materiálu mazanice v souboru 35/89. Kategorie: 1 - málo

kompaktní, snadno se drolí, 2 - středně kompaktní, drolí se minimálně, 3 - velmi kompaktní,

výrazně homogenní materiál, nedrolí se.

Graf č. 12: Zastoupení kategorií výpalu mazanice v souboru 35/89. Kategorie: 1 - slabý,

snadno se láme, 2 - střední, láme se obtížněji, 3 - silný, mazanice prošla silným žárem, 4 -

extrémně silný výpal, drobné kamínky vystupující z hmoty jsou natavené, připomíná strusku

U většiny zlomků naprosto převažuje velmi kompaktní a středně kompaktní hmota,

málo kompaktní je zastoupena zcela minimálně (graf č. 11). V naprosté většině byly zlomky

mazanice vypáleny silně až středně. Malé je zastoupení slabého výpalu, extrémně silný výpal

je zastoupen okrajově (graf č. 12).
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V následující kategorii byly zkoumány otisky konstrukcí a úprava povrchu mazanice.

Při samotném určování byl použit typář otisků sestavený P. Vařekou (Kuna – Němcová a kol.

2012, 107). Zlomky byly rozděleny do několika typů, při čemž nulou byl označen zlomek bez

otisků a zachovaného povrchu omazu. V typáři jsou zobrazeny otisky kuláčů, tepaných prvků,

prutů, štípaných tyčí a jejich kombinace, dále otisky bez negativu dřevěných konstrukcí, ale

se zachováním povrchu omazu (Kuna – Němcová a kol. 2012, 106).

Graf č. 13: Zastoupení morfologických typů u mazanice v souboru 35/89. Kategorie: 0 - bez

otisků a zachovaného povrchu omazu, A – otisky kuláčů, H – otisky prutů, J – bez otisků,

zachován jen povrch omazu, vnější strana.

V souboru mazanice nejvíce převažují neurčitelné zlomky, tj. bez otisku a

zachovaného povrchu omazu. Z typů otisků jsou nejvíce zastoupeny otisky prutů a vnější

povrch omazu. Nejmenší počet představují otisky kuláčů (graf č. 13).

V poslední kategorii byla slovně popisována barva – popř. barvy zlomku (Tab. XV).

Na zlomku mazanice s přírůstkovým číslem 31 je kromě otisku prutu rozeznatelná

úprava povrchu nanesením další vrstvy mazanice. Na starší vrstvě jsou viditelné zbytky bílé

barvy.
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2. 5. 2. Soubor z výzkumu r. 1988

Z výzkumu části téměř zničeného objektu z r. 1988 pochází pouze velmi malý počet

mazanice; 5 kusů s celkovou hmotností 0,044 kg. Vzhledem k nepatrnému zastoupení

mazanice a neúplnosti objektu se jedná o soubor s malou výpovědní hodnotou.

Graf č. 14: Velikostní zastoupení materiálu mazanice v souboru 55/88. Kategorie: 1 - 4 cm2, 2

- 16 cm2, 3 - 36 cm2, 4 - 64 cm2, 5 - 100 cm2, 6 - 144 cm2

Graf č. 15: Zastoupení kategorií materiálu mazanice v souboru 55/88. Kategorie:  1 - málo

kompaktní, snadno se drolí, 2 - středně kompaktní, drolí se minimálně, 3 - velmi kompaktní,

výrazně homogenní materiál, nedrolí se.
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Graf č. 16: Zastoupení kategorií výpalu mazanice v souboru 55/88. Kategorie: 1 - slabý,

snadno se láme, 2 - střední, láme se obtížněji, 3 - silný, mazanice prošla silným žárem, 4 -

extrémně silný výpal, drobné kamínky vystupující z hmoty jsou natavené, připomíná strusku

Graf č. 17: Zastoupení morfologických typů u mazanice v souboru 55/88. Kategorie: 0 - bez

otisků a zachovaného povrchu omazu, A – otisky kuláčů, H – otisky prutů, J – bez otisků,

zachován jen povrch omazu, vnější strana.

Jedná se o drobné zlomky do maximální plochy 6 x 6 cm. Materiál je středně až velmi

kompaktní. U výpalu jsou zastoupeny 2 kategorie, a to slabý a silný. Tři zlomky jsou bez

tvarového určení, na dvou je zachován vnější povrch omazu (Tab. XVI).
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2. 5. 3. Pec

V objektu č. 35/89 byl uprostřed, mezi západní šedobílou popelovitou a východní

tmavohnědou hlinitou výplní, nalezen velký zaoblený vypálený kus mazanice s váhou 1,08

kg, který byl z jedné strany výrazně opálen (Tab. XIV). Předmět byl původně interpretován

jako kus otopného zařízení (Štauberová 2009, 20). Dle určení T. Mangela byl předmět blíže

charakterizován jako okraj chlebové (popř. hrnčířské) pícky. Vzhledem k nálezové situaci (v

blízkosti předmětu větší mazanicové kusy, oblázky, lomové kameny a ve spodní vrstvě

mísovitá prohlubeň se silně propálenými vrstvami) lze pravděpodobně uvažovat o primárním

umístění předmětu – o přítomnosti chlebové pece uvnitř obydlí. Vyplnění říčními oblázky

mělo sloužit podle V. Varsika (2003, 153-196) k akumulaci tepla.

Jako příklad umístění potravinářské pece uvnitř obydlí lze podle ústní informace Z.

Beneše uvést konkrétní nález ze sídliště v Mlékojedech, okres Mělník, datovaný do stupně Ř

A – B1 (objekt nepublikován). V objektu č. 87 zkoumaného r. 1974 s obdélníkovým

půdorysem (550 x 530 cm) s šikmou východní stranou a rovným dnem byla zjištěna destrukce

pece s 6 kůly okolo (230 x 180 cm). Výplň pece tvořily bloky mazanice (i přepálené), vrstvy

uhlíků, přepálených střepů a 1 střep nevypálený. Ostatní nálezy v objektu tvořily bronzové

spony, hliněný přeslen, zlomky škeble, zlomek železné tyčinky, železná skoba a opracovaný

paroh.

Vzhledem k zániku objektu č. 35/89 z Počedělic nemohla být blíže určena konstrukce

pece a zjištěny její rozměry. Z Moravy pochází nález chlebové pece z Mušova s pravoúhlou

předpecní jámou, která byla díky mincím datována konkrétně do období markomanských

válek; další potravinářské pece pochází z Hrubé Vrbky, z Kravařic aj. (Jelínková 2007, 398;

Král 1962, 73).
Chlebové pece patří v archeologii do skupiny technických pecí, které se nedají snadno rozeznat. Dříve

byly považovány nálevkovité vypálené jámy za zbytky chlebových pícek, názor se objevoval už od počátku 20.

století. Proti užití nálevkovité zahloubené jámy jako chlebové pece vypovídá hned několik aspektů. Jak se

zjistilo při experimentu, teplota v peci se pochybuje okolo 280 – 350 °C, ovšem v nálevkovitě zahloubeném

zařízení se muselo – vzhledem k červeně vypáleným úlomkům – dosahovat jednoznačně vyšších teplot. Nálezy

zbytků obilných zrn může být dáno mimo jiné směsí hlíny, která často obsahovala plevy, a tudíž také obilná

zrna, proto toto zjištění není směrodatné. Rovněž proti tomu vypovídá i zjištěná poloha nálevkovité jámové pece

na sídlišti dále od obydlí. Pečení chleba pravděpodobně podstatně zvýšilo pracovní a přepravní úsilí, proto se

toto zařízení spíše nacházelo v centru osady či blízko chaty, což bylo vhodnější pro koordinaci domácích prací a

celý průběh pečení.

Otázkou je mimo jiné obsluha pece, vespod zapuštěné jámy mohla být vytvořena

rovná plocha, spíše je ale pravděpodobnější kamenný podstavec na pevném hliněném dnu.
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Uhlíky blízko žáru se mohly snadno mimoděk vzdálit z pečícího prostoru, ale pečivo se díky

kamennému podstavci neznečistilo. Kamenná, hliněná nebo dřevěná isolační vrstva vespod

zabránila proniknutí vlhkosti do pece. Vysušený základ pece garantoval nízkou spotřebu

topidla a umožňoval rychlé zahřátí pece. Velký vstupní otvor do pece značně ulehčil obsluhu,

což se potvrdilo při experimentálním pečení (Uschmann 2004, 73). Nálezy chlebových pecí

z doby římské pocházejí např. z Německa z Schöningenu, z Leubenu, z Polska z Lubieszowa

aj (Uschmann 2004, 74). W. Wegewitz prozkoumal různé chlebové pece v oblasti dolního

Labe, které byly naplněny kameny a měly pravděpodobně dřevohlinitou kopuli. Pece z pozdní

doby laténské a starší doby římské ze Štýrska se rozlišují podle obalu a izolační vrstvy. Pece

doby římské z Lužice, Slezska a Východního Pruska mají přibližně podobnou konstrukci.

V Pawłowicích ve Slezsku byla objevena pec v přístavku u chaty. V Helgö ve Švédsku byl

zjištěna „pekárenský dům“ s kamennou píckou, kde byl pečen kulatý chleba (datována

pomocí radiouhlíkové metody C14 do období okolo r. 200) (Hinz 1973, 576).

Shrneme-li základní charakteristiku chlebové pece, vyplynou hlavní aspekty:

spalovací komora je buď nadzemní, nebo zahloubená, půdorys je kruhový, oválný nebo

pravoúhlý. Je tvořena kopulí z hlíny s přimíseným ostřivem. Zaujímala spíše centrální polohu

v osadě u stavení. Teplota se pohybovala do 350 °C. Další archeologické nálezy v peci jsou

vzácné, většinou se jedná pouze o zbytky obilí (Uschmann 2004, 74).

2. 6. Analýza osteologického materiálu

2. 6. 1. Soubor z výzkumu r. 1988

Z objektu č. 55/88 pochází 4 fragmenty zvířecích kostí (Tab. XVII). Pouze u jednoho

z nich mohl být určen druh zvířete – tur domácí. Objekt byl velmi narušen a zkoumán jen

z malé části, proto není malý počet kostí překvapivý.

2. 6. 2. Soubor z výzkumu r. 1989

Osteologický materiál vyzvednutý při výzkumu objektu č. 35/89 je tvořen vesměs

dobře zachovalými kostmi a jejich fragmenty. Celkem bylo determinováno 115 zvířecích

zbytků, v počtu je zahrnuto 109 kostí a jejich zlomků a 6 izolovaných zubů (Tab. XVII).

Většina kostí je rozlámána na menší fragmenty, což je charakteristické pro kuchyňský odpad

(Peške 1994, 306). Osteologický materiál ústně sumarizoval a okomentoval R. Kyselý.
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V kosterním souboru bylo zjištěno 5 různých druhů savců (39,1 %) a 1 druh ptáka (0,9 %).

Zbytek kostí a jejich fragmentů byl určen rámcově do třídy savců (2,6 %), blíže do třídy

středně velkých savců (18,3 %) a velkých savců (12,2 %) (graf č. 18). Zbytek zlomků nemohl

být vzhledem k vysoké fragmentárnosti určen (27 %).

Graf č. 18: Zastoupení kostí a fragmentů zvířat. Objekt 35/89.

Nejvíce osteologického materiálu (19,3 %) patří turu domácímu. Jedna kost byla přiřazena malému

plemenu. U dvou kostí nohy bylo znatelné okousání psem. Zjištěn byl juvenilní, adultní i starší jedinec. Tur se

řadil do trojice nejvíce chovaných domácích druhů a objemem poskytovaného masa byl pravděpodobně

nejvýznamnější. Jejich odhadovaná výška v kohoutku měla být v průměru 109 cm podle osteologického zjištění

souboru ze sídliště Mlékojedy ze starší doby římské (Peške 1994, 306-307). Kromě tura domácího byla

z osteologického materiálu zjištěna přítomnost jeho předka - pratura, tomuto dnes již vyhubenému zvířeti lze

pravděpodobně přiřadit fragment pánve s kloubní jamkou kyčelního kloubu.

Druhé místo v četnosti zvířecích zbytků zaujímá prase (11,3 %), z toho pouze jedna kost a zub mohly

být s jistotou přiřazeny praseti domácímu. Zbylé kosti a jejich fragmenty mohou patřit jak praseti domácímu, tak

druhu divokému. Přibližnou věkovou kategorii se podařilo učit pouze u 1 kosti, jednalo se o juvenilního jedince.

V Mlékojedech byla zjištěna průměrná výška v kohoutku 75,1 cm (Peške 1994, 309).

Nejpočetnější trojici uzavírají zbytky malých domácích přežvýkavců – ovce a kozy (6,1 %). U jednoho

kosterního pozůstatku se podařila odhadnut adultní věková skupina, u druhého věk jedince mezi 0,5 – 1 rokem.

Na jednom bederním obratli je znatelný zářez po ostrém předmětu. Uvedená čísla mají omezenou výpovědní

hodnotu vzhledem k faktu, že ovci a kozu nelze na většině skeletu rozlišit. Poměr zastoupení je tedy nemožné
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určit. Zjištěná kohoutková výška z osteologického materiálu z Mlékojed byla u ovcí 59,4 cm a u koz se

pohybovala mezi 70, 1 – 72,6 cm (Peške 1994, 308).

Z fragmentu kosti a isolovaného zubu byla zjištěna přítomnost koně (1,7 %). Zub byl spolu s dalším

materiálem donesen bagristou, fragment pochází ze začišťování povrchu. Výpovědní hodnota je proto

nedostačující. Není zcela jisté a doložitelné, že zvířecí zbytky pocházejí z objektu č. 35/89, je to ovšem

pravděpodobné (vzhledem k ostatnímu donesenému materiálu, který odpovídá materiálu z výplně objektu). Opět

na příkladu osteologického materiálu ze sídliště v Mlékojedech lze uvést, že ze zjištěných 221 kostí koní byla

určena kohoutková výška, která se měla pohybovat mezi 120 – 128 cm (Peške 1994, 308).

Jediný fragment kosti (spálená distální část femuru) patřil divokému druhu ptáka (0,9 %), který se zatím

nepodařilo vzhledem ke stavu zachování kosti určit. Jediným prokázaným domestikovaným ptákem je kur

domácí (Peška 1994, 310).

Nejvíce zvířecích zbytků pochází ze středu objektu (27 %), kde byla patrně situována

pec. V tomto prostoru s největší pravděpodobností probíhala příprava pokrmů, což také

dokládá zmíněné zastoupení zvířecích pozůstatků. Spáleno bylo z celkového počtu 41 kostí a

fragmentů (35,7 %), což odpovídá předpokládanému zániku objektu požárem. Nejvíce

spálených kostí bylo opět ve výplni středu objektu (51,1 %) a v západní části (31,7 %), malé

množství v části východní (7,3 %) a v podlaze (4,9 %), minimálně jich bylo doneseno

bagristou a ze začišťování povrchu (4,9 %).

V určitelném osteologickém materiálu převládá zastoupení domácích zvířat. Nejvíce

kostí patří turu domácímu, praseti a ovci/koze. Rozložení spálených kostí v prostoru objektu

podporuje již zmiňovanou teorii o zřícení hořícího objektu západním směrem (31,7 %

spálených kostí ze západní části; 7,3 % spálených kostí z části východní).

2. 7. Ostatní movité nálezy

2. 7. 1. Struska

Dva kusy strusky o váze 0,916 kg byly nalezeny v blízkosti kůlové jamky v jižní části

objektu 35/89 (Tab. XIII). Podle ústního určení N. Venclové se jedná o hutnickou strusku.

Nález by mohl poukazovat na teoretickou přítomnost hutnické pece v rámci sídliště a s ní

spojenou výrobu železa na sídlišti. Nebylo by to neobvyklé, hutnická struska se

pravděpodobně vyskytuje na většině sídlišť starší doby římské (srov. Salač 1999; Salač (ed.)

2008, 59). Napovídalo by tomu i umístění sídliště v blízkosti vody.

Vzhledem k nálezovým okolnostem – k přítomnosti strusky uvnitř obydlí – mohl kus

intencionálně sloužit jako utěsnění či podpora kůlu. Také mohlo dojít k přemístění artefaktu

během destrukčních procesů při požáru či následujících postdepozičních procesech, vezme-li
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se ovšem v úvahu poměrně vysoká váha předmětu, lze s jistou pravděpodobností vyloučit

druhotné přemístění předmětu splachem.

Ze dvou kusů strusky bez přímého nález hutnické pece nelze ovšem vyvozovat jisté

závěry, proto se jedná pouze o úvahy.

2. 7. 2. Železný předmět

V téměř zničeném objektu 55/88 byl nalezen zlomek železného zalomeného předmětu

s plochým průřezem (Tab. XI: 6). Předmět byl původně interpretován jako zlomek spony

(OM Louny NZ 2/88), čemuž napovídá jeho zalomený tvar, ovšem ve srovnání s kruhovými

průřezy spon z tohoto období (srov. např. Droberjar 2005, 13, 29-32) je možné tuto

interpretaci vyloučit. Předmět je velmi zkorodovaný, nelze blíže určit jeho původní funkci a

celý tvar.

2. 8. Celkové vyhodnocení a interpretace nálezové situace

Z nálezové situace objektu 55/88 nelze bohužel blíže vyhodnotit jeho konstrukční

prvky a podobu, lze pouze předpokládat, že při výzkumu byla zachycena část polozemnice

(ohniště). Pro tuto hypotézu také svědčí obsah výplně, který představoval běžné nálezy

v sídlištích objektech (keramika, kosti aj.) a přítomnost mazanice, byť jen drobného souboru,

na které byl u dvou zlomků zachován vnější povrch omazu, u něhož můžeme předpokládat

původ ze stěny obydlí.

U druhého objektu (35/89) byla nálezová situace příznivější; vzhledem k zahloubení

objektu, rozmístění kůlových jamek a výplni byl interpretován jako polozemnice.

Z výplní byl získán početný soubor keramických zlomků (z objektu 35/89 – 557

zlomků o celkové váze 14,65 kg, z objektu 55/88 – 100 zlomků o celkové váze 2,83 kg).

U obou souborů nejvíce převažuje zastoupení druhé velikostní kategorie (tj. průměr

kruhu do 8 cm), největší část u souborů představují atypické zlomky (u obou okolo 50%). U

souboru z objektu 55/88 je dále velmi výrazné zastoupení první kategorie (tj. průměr kruhu do

4 cm). Zbylé kategorie, představující velké zlomky, jsou zastoupeny minimálně. Tyto zjištěné

údaje by mohly vypovídat o destrukčních procesech, při kterých došlo k velké

fragmentarizaci keramiky. Soubor má ale omezenou výpovědní hodnotu, jelikož je zastoupen

jen malou částí, ze které nelze vyvozovat závěry o celém objektu.



35

U početného souboru 35/89 je na druhém místě zastoupena velikostní kategorie 3 (tj.

do průměru kruhu 12 cm), jen o něco málo na třetím místě kategorie 1 (tj. do 4 cm), kategorie

zastupující největší zlomky je zastoupena také zcela minimálně ve srovnání s celým

souborem. Tyto zjištěné údaje už mohou vypovídat více, jedná se průkaznější soubor. Počet

zlomků s průměrem do 8 cm je velký, výsledek koresponduje s předpokládanými

destrukčními procesy v objektu (viz níže), při kterých muselo dojít k fragmetarizaci keramiky,

kvůli níž se zachoval pouze malý počet velkých zlomků z nádob.

K bližšímu poznání destrukčních a postdepozičních procesů je důležité zjištění váhy

zlomků v jednotlivých částech objektu. Je patrné, že celkově největší hmotnost zlomků měl

soubor získaný na povrchu po narušení objektu 35/89 (donesen bagristou a ze začisťování

plochy). Nejedná se o zcela průkazný materiál, ovšem za předpokladu, že náležel narušenému

objektu, pak by celková hmotnost střepů byla přes 14 kg. Soubor s největší hmotností – už

přímo vyzvednutý při archeologickém výzkumu při vybírání výplně, pochází ze středu

objektu. V tomto místě pravděpodobně probíhala příprava jídla, jak můžeme soudit podle

nálezu pece (níže). Lze tedy předpokládat, že se v tomto místě soustředilo velké množství

keramických nádob, které bylo spojeno s touto činností. Vzhledem k zjištěné destrukci obydlí

západním směrem můžeme uvažovat nad tím, jak moc destrukční procesy ovlivnily následné

rozložení keramiky v prostoru objektů. Jedná se pouze o úvahy; při teoretické rekonstrukci

zániku obydlí požárem je možné si představit hroutící se konstrukci střechy a poté následné

zřícení východní části západním směrem. Přitom musela být patrně zničena pec a nádoby,

které pravděpodobně byly v její blízkosti. Ze zbylých částí objektu je také výrazné hmotnostní

zastoupení zlomků v jižní části. Můžeme uvažovat např. o uschování méně užívaných nádob,

či o uskladnění trvanlivějších surovin. V ostatních částech objektu nebyl rozdíl v hmotnosti

tak značný. Rozdíl mezi západní a východní stranou je v porovnání s celkovým hmotnostním

zastoupením malý, ve východní je zastoupení o něco vyšší.

Z profilu objektu je patrné, že v části východní vznikla po zřízení prohlubeň, jež

hypoteticky mohla být užita obyvateli krátkodobě např. jako odpadní jáma pro rozbitou

keramiku. Mezi další procesy, které mohly způsobit pohyb artefaktů v zanikajícím objektu,

patří splachy, jež mohly z okolního terénu zaplnit vzniklou prohlubeň jiným materiál (to se

ovšem v souboru nepodařilo odlišit).

Z obecnější analýzy keramiky je nejvíce zastoupena hrubší, naopak tenkostěnná

leštěná je zastoupena nejméně. V obou souborech nejvíce převažují mísovité tvary a teriny,

dále jsou to zásobnice, hrncovité a vázovité tvary a jedním kusem je pravděpodobně
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zastoupen pohár tzv. plaňanského typu. Z úprav povrchu u souboru 35/89 výrazně převažuje

hlazení, ostatní druhy úpravy jsou zastoupeny srovnatelně. U druhého souboru naopak

dominuje černě leštěný povrch, na druhém místě v zastoupení také hlazení (soubor má malou

výpovědní hodnotu vzhledem k jeho velikosti a neúplnosti). Ve výzdobných technikách

převažuje nejvíce rytí a žlábkování, v malém počtu hřebenování, tečkovaná výzdoba s rýhami

a kolkovaná výzdoba.

Výsledek datační analýzy 5 zlomků, na kterých je použita ručně tečková výzdoba

podél jemných rytých linií, tzv. vyplňovaná páska a radélko, potvrdil a více upřesnil dataci J.

Štauberové (2009). Oba keramické soubory byly tedy zařazeny do spíše mladšího vývoje

stupně LT D2b / Ř A.

Absence zlomů mazanice z východního prostoru potvrzuje interpretaci J. Štauberové o

destrukci objektu západním směrem. Na absenci se také mohlo z části podílet zmiňované

narušení objektu při těžbě a postdepoziční procesy. Minimální zastoupení velkých zlomků

mazanice by mohlo opět potvrzovat hypotézu o destrukci obydlí, při které pravděpodobně

došlo ke fragmentarizaci velkých kusů z důvodu zřícení stěn. Převaha silného a – byť pouze

okrajového – zastoupení extrémně silného výpalu dokládá vystavení mazanice silnému žáru,

což je dalším potvrzením pro teorii o zániku obydlí.

Kvalitně vypálené zlomky mazanice se nacházejí zpravidla pouze v případě, že stavba

zanikla požárem a část omazů a výmazů prošla poměrně vysokou teplotou. V dalších

případech mohou kvalitně vypálené části pocházet z otopného zařízení či pece a jeho součástí,

kde byly během jeho užívání vystaveny žáru a vypálily se (Vařeka 1992, 105). V případě

zkoumaného objektu 35/89 pochází s určitostí část mazanice z konstrukce obydlí – vzhledem

k rozpoznaným otiskům kuláčů, prutů a povrchu omazu. Další část souboru patrně tvořila

konstrukci pece. U minimálního souboru mazanice z objektu 55/88 lze pouze konstatovat, že

část kvalitně vypálených zlomků pochází vzhledem k silnému výpalu z otopného zařízení,

nebo z konstrukce obydlí.

Z objektu 35/89 pochází zajímavý nález velkého zaobleného vypáleného kusu

mazanice. Předmět byl původně interpretován J. Štauberovou (2009, 20) jako kus otopného

zařízení, dle určení T. Mangela byl předmět blíže charakterizován jako okraj chlebové (popř.

hrnčířské) pícky. Vzhledem k nálezové situaci můžeme uvažovat o primárním umístění

předmětu. Bohužel kvůli narušení objektu je nemožné blíže určit její konstrukci.

Třetí početný soubor tvoří osteologický materiál. Díky jeho analýze lze o něco více

nahlédnout do života tehdejších obyvatel sídliště. Větší výpovědní hodnotu má opět soubor
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z objektu 35/89, v jehož výplni se nalezlo 79 fragmentů a celých kostí. Nejvíce zvířecích kostí

pochází ze středu objektu, kde se patrně připravovalo jídlo (odtud nález pece). Nejpočetnější

soubor kostí patří turu domácímu, praseti a ovci/koze, jedním fragmentem byl zastoupen

divoký druh ptáka (nálezy dvou koňských pozůstatků nejsou zcela průkazné, pocházejí ze

začišťování povrchu), jedná se – až na jednu výjimku – o běžná domácí zvířata. Skladba

zastoupení zvířecích druhů byla také nepřímo doložena o přítomnost psa, a to díky nálezu

okousaných kostí.

Blíže o činnostech na sídlišti vypovídá nález keramického přeslenu, dokládající

běžnou textilní výrobu. Na hutnickou činnost by mohla hypoteticky poukazovat přítomnost

hutnické strusky, která byla pravděpodobně intencionálně užita jako podpora kůlu v objektu

35/89. U nálezu kusu železného předmětu z objektu 55/88 byla, vzhledem k průřezu

předmětu, vyvrácena původní hypotéza J. Štauberové, že se jedná o zlomek spony. Funkci

předmětu se bohužel kvůli stavu zachování nepodařilo blíže určit.

Ze zjištěných údajů vyplývá, že byla vesměs potvrzena původní interpretace J.

Štauberové, a to především ohledne zániku objektu a destrukčních procesů. Hořící konstrukce

objektu se zřítila podle badatelky z výpovědi nálezové situace západním směrem, usuzovala

tak vzhledem k odlišnosti vrstev v západní a východní části objektu. Hypotéza byla

potvrzena díky výše uvedeným analýzám souborů, a to především ze sledování zastoupení

jednotlivých skupin nálezů v ploše objektu (35/89), ze zhodnocení fragmentarizace nálezů,

stop po vysokém stupni žárů a dalších viditelných znaků působení ohně.

Zkoumané objekty (55/88, 35/89 a jeden bez bližší dokumentace, podle informace J.

Štauberové bez výplně a silně narušený) byly pravděpodobně součástí většího sídliště, které

bylo umístěno na příhodném místě v úrodné oblasti v meandru řeky Ohře. Vzhledem

k výplním objektů a dokladům činností se patrně jedná o běžné sídliště, alespoň tak lze

usuzovat z dosavadních informací. Výjimečným by byl nález dokládající dálkové kontakty či

předměty luxusního charakteru apod., ty v souboru chybí.

Jak dokládají všechna zjištění, objekty zanikly z důvodu požáru, jehož příčiny jsou

samozřejmě bohužel nezjistitelné, lze o nich pouze vést divoké hypotézy. Jednou z možných

příčin mohla být nehoda při manipulací s pecí v obydlí (35/89) či s ohništěm (55/88). Oheň se

poté mohl rychle rozšířit (kvůli předpokládanému užití přírodních materiálů na konstrukci

obydlí na pokrytí střechy). Vzhledem k absenci lidských pozůstatků a předmětů luxusnějšího

charakteru můžeme odhadovat, že obyvatelé stihli hořící obydlí včas opustit. Takto zničené

objekty nebyly znovu obnoveny, z výpovědi nálezové situace je patrné, že východní část
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objektu 35/89, kde se vytvořila po zřícení stěn prohlubeň, byla poté postupně zanášena

okolním materiálem.

Otázkou je, jak na vzniklou situaci reagovalo tamější obyvatelstvo. Jedná se

samozřejmě pouze opět o úvahy, ale zcela hypoteticky by mohlo být odpovědí na tuto otázku

zjištění z výzkumu r. 1995, kdy bylo objeveno o cca 500 – 600 m VJV směrem sídliště

datované do stejného období, tj. do stupně LT D2b / Ř A (výzkum nebyl zaměřen na snahu o

zjištění vztahu mezi těmito dvěma sídlišti).
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3. Osídlení východní části Lounska v době laténské a časné

době římské

3. 1. Projekt ALRNB

3. 1. 1. Představení projektu ALRNB

Oblast Počedělic byla zahrnuta do již uskutečněného projektu Rekonstrukce staré

kulturní krajiny v severní části Čech (Ancient Landscape Rekonstruction in North Bohemia,

dále jen ALRNB). Akce byla navržena r. 1990 a zahájena o rok později v rámci spolupráce

Archeologického ústavu AVČR (tehdy ještě ArÚ ČSAV) a s Department of Archaeology and

Prehistory, University of Sheffield, Velká Británie. ALRNB byl financován především

z grantů British Academy a Society of Antiquaries of London. Od r. 1992 byla akce

podpořena grantem AVČR Krajina a sídla (řešitel M. Kuna) (Zvelebil – Beneš – Kuna 1993,

93-94).

Mezi hlavní cíle projektu patřila rekonstrukce základních rysů krajiny v jednotlivých

obdobích od mezolitu do současnosti a postižení hlavních trendů jejího dlouhodobého vývoje;

rekonstrukce sídelní sítě jakožto součásti kulturní krajiny v různých obdobích a ekologických

zónách a analýza krajinných a sídelních struktur; vytvoření strategie zachování a využití

historických reliktů kulturní krajiny v rámci současného života (Beneš – Kuna – Peške 1992,

337-338). Území bylo rozděleno do dvou transektů – severozápadní a středočeský, které

proťaly celé území severních Čech (Tab. XVIII). Oba jsou dlouhé 50 km a široké 10 km,

celkově se jednalo o plochu s rozlohou 1000 km2 (Kuna 1994, 12).

Počedělice leží na západním konci severozápadního transektu. Tyto části byly vybrány

vzhledem k zastoupení rozličných oblastí; oblasti s mimořádným ohrožením archeologických

pramenů (Mostecko), okrajové oblasti s možným sledováním pulsace hranic sídelní ekumeny

a eventuálních stop zvláštních aktivit (Krušné hory, České středohoří, Kokořínsko, Říčansko),

oblasti se specifickým přírodním prostředím pro zachování reliktů osídlení (niva Labe)

a oblasti s hustým osídlením od počátku zemědělského pravěku – kam se řadí také oblast

Počedělic a okolí (tj. Bílinsko, Poohří, Brandýsko, Mělnicko) (Beneš – Kuna – Peške 1992,

338). Oblasti byly dále blíže rozděleny do 13 různých ekozón z hlediska přírodního prostředí,

území Počedělic s okolím patří do 6. poměrně malé ekozóny – údolí Ohře (niva řeky na

aluviálních sedimentech) (Sádlo – Peške 1993, 96).
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Kromě využití speciálních map (geologické, půdní, půdně interpretační, geobotanické

rekonstrukční mapy aj.), historické kartografické prameny (1. vojenské mapování z 80. let 18.

století), leteckých a družicových snímků a revize existujících informací měly mít důležitý

význam pro dotvoření archeologického obrazu krajinných vzorků povrchové sběry.  Další

důležitou součástí projektu byla analýza geo- a ekofaktů, tj. mimo jiné odběry vzorků na

palynologické a další přírodovědné analýzy (Beneš – Kuna – Peške 1992, 339-342).

Zjištění povrchových sběrů v rámci projektů ALRNB a Krajina a sídla bude použito

v této práci pro doplnění archeologických poznatků o osídlení v době železné a římské

v Poohří mezi Počedělicemi na Lounsku a Poplzemi na Litoměřicku. Po celý pravěk a raný

středověk oblast tvořila jednu velkou sídlení komoru, která měla důležité strategické

postavení – křížily se tu dvě cesty; boční trasa tzv. Srbské cesty z oblastí za Krušnými horami,

jež vedla přes Nakléřovský průsmyk do centra Čech, s cestou z Žatecka podél Ohře k Labi,

která v pravěku mířila s největší pravděpodobností k významnému obchodnímu a

distribučnímu centru v Lovosicích (Kotyza 2004, 42-43, Salač 1990, 609-639; Salač 1991,

31-57).

3. 1. 2. Povrchový průzkum v rámci projektu ALRNB

Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší projekt povrchového průzkumu u nás. Byly při tom

využity různé metody sběrů a vzorkování a porovnána efektivnost s výsledky (Pavlů1998,

22).  Jak vysvětluje M. Kuna (1994, 46), byl zkoušen postup, kdy se jednotkami vzorku

stávají jednotlivá pole (polygony sběru), při jejich volbě byl uplatněn princip stratifikovaného

náhodného výběru (počítač vygeneruje v každém mapovém listu náhodné souřadnice,

zkoumán je polygon – pole, do kterého padne náhodně zvolený bod, popř. nejbližší polygon

v do vzdálenosti 200m, padne-li do nepřístupné plochy), zkoumán byl pak ten polygon, do

kterého padl počítačem vygenerovaný bod či polygon vzdálený do 200 m. Malá pole byla

zkoumaná celá, u velkých pouze část do cca 50 ha. Výzkumy byly prováděny pouze na

dostatečně zvětralém povrchu s dobrou viditelností, tj. koncem zimního období a počínaje

druhou polovinou října.

Sběry byly prováděny pětičlennými týmy. Nejprve byly sbírány průchody o šíři 25 m,

které byly rozděleny na sektory o délce 100 m, mezi průchody byl vždy vynechán 25 m

široký nezkoumaný pás (Tab. XXII). Poté se ale přešlo na jinou metodu sběru; v každém

polygonu byla určena severojižní linie, představující osu průchodu terénem. Polygon byl tedy

ve zmíněném směru rozdělen na průchody, které byly široké 100 m, uvnitř byly rozděleny do
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5 linií po 20 m, které byly označeny písmeny A – E (A – vždy na západě, E – vždy na

východě). Mezi jednotlivými průchody byl 100 m široký nesbíraný pás. Jednotlivé průchody

byly rozděleny na sektory dlouhé 100 m a označeny číslicemi. Po dokončení prvního

průchodu sbíraného od jihu na sever, se pokračovalo v druhém průchodu ve směru opačném,

tj. ze severu na jih, stejným způsobem se postupovalo dále (Tab. XIX). Nálezy z jednotlivých

úseků a linií byly ukládány zvlášť (Kuna – Zvelebil – Foster – Dreslerová 1993, 110-130).

Získanou pravěkou keramiku analyzovali M. Slabina a Z. Smrž (Zvelebil – Beneš – Kuna

1993, 95).

3. 1. 3. Výsledky povrchových sběrů

Vytyčená zájmová oblast se rozkládá na 6 mapových listech s měřítek 1:10 000 (12-

21-01, 02-43-21, 02-34-25, 02-34-24, 12-12-04, 12-12-05), konkrétně ve vymezené oblasti

mezi Počedělicemi na západě a Poplzemi na východě (Tab. XXI-XXVI). Na tomto území

bylo v rámci projektu ALRNB zkoumáno celkem 80 polygonů, výsledky povrchových sběrů

jsou dostupné k 75 (za jejich laskavé poskytnutí děkuji R. Křivánkovi). Přítomnost keramiky

z doby železné a římské byla zjištěna ve 23 polygonech (sumarizační tabulka – Tab. XX).

Jednotlivé výsledky zastoupení keramiky ze sledovaných období byly doplněny o nálezy

keramiky obecně určené do období zemědělského pravěku (pro představu o početním

zastoupení keramických zlomků).

Graf č. 19: Celkové zastoupení keramických zlomků z doby železné, římské a obecně blíže

neurčeného pravěku ve vymezené oblasti.
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Z výsledků sběrů zanesených mapy (Tab. XXI-XXVI) vyplynulo několik koncentrací

keramických zlomků.

Z výsledků povrchových sběrů vyplynul markantní shluk keramických zlomků okolo

hradiště u Stradonic u Loun (Tab. XXIII). Nálezy keramiky z doby železné by mohly souviset

se zázemím halštatského hradiště (viz dále), nebo by mohly naznačovat posun osídlení

v krajině na západ v následujícím období po jeho zániku. Poměrně vysoký počet střepů

z doby římské patrně dokládá tamější sídliště.

Oválné hradiště Stradonice u Loun s rozlohou 6,75 ha zkoumal v letech 1975 – 1978

Z. Smrž. Leží na náhorní plošině mezi Ohří a Debeřským potokem. Opevnění hradiště dlouhé

520 m vzniklo v době halštatské, na jeho stavbě se podle autora výzkumu muselo podílet

obyvatelstvo z širšího okolí (vzhledem k jeho velikosti). Nalezen byl také jeden střep

halštatsko-laténský, pod základovou vrstvou valu zlomky billendorfského osudí (H C – D) a

ve splachových vrstvách zlomky keramiky z doby římské. Z hradiště pochází málo výrazných

nálezů z doby opevnění, proto autor usuzuju o možném charakteru refugia (Smrž 1981, 487 –

494). Z nepočetného materiálu bylo hradiště datováno do stupňů H D – LT A.

Výsledky povrchových sběrů v rámci projektu ALRNB byly zaneseny do katalogu

lokalit na Lounsku (podkapitola 3.4.).

3. 1. 4. Kritika povrchových sběrů

U výsledků povrchových sběrů se musí také vzít v potaz možná zkreslenost informací

způsobená především postdepozičními procesy, mezi které patří hlavně rozklad keramických

fragmentů, eroze či akumulace hlíny, přemístění nálezů způsobené hlubokou orbou aj. Je

proto vhodné zjištěná data porovnávat s údaji získanými alternativními způsoby, např. spolu

s leteckou archeologií aj. (Kuna – Zvelebil – Foster – Dreslerová 1993, 126). Doba halštatská

je povětšinou chápána jako období s vysokou hustotou artefaktů (Kuna 1994, 25). Rozdílný

počet artefaktů z různých dob může mít teoreticky příčinu v původní kultuře a v užívání

nádob z organických materiálů, které se nám bohužel nedochovají.

Povrchové soubory jsou výsledkem posledních destruktivních fází (především

narušení objektů naoráváním) původních pozůstatků lidské činnosti v minulosti. Byl narušen

původní kontext artefaktů a ekofaktů, snížilo se jejich původní množství a ovlivnila se jejich

skladba (Kuna 1994, 78).
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3. 2. Nástin vývoje v době laténské a časné době římské ve středním

Poohří

V následující kapitole bude nastíněn vývoj ve středním Poohří s větším zaměřením

na dobu laténskou. Ačkoli jsou v části práce zpracovávány nálezy z přelomu doby laténské a

časné doby římské, je důležité, pro lepší porozumění sídelním procesů v krajině (v době

existence zkoumaných objektů), znát vývoj osídlení v době, která tomu bezprostředně

předcházela.

I. Pleinerová a R. Pleiner se pokusili souhrnně nastínit vývoj osídlení v pozdní době

halštatské a časné době laténské na Lounsku (1981, 157-167). Jde o oblast, která byla pro

člověka relativně vždy velmi příznivá. Z území pochází 63 nalezišť ze sledovaných období

(stav k r. 1981). Z toho 18% patří době halštatské – přesněji bylanské kultuře, 29% pozdní

době halštatské a časné době laténské, většina – 54% – spadá do období laténských

kostrových hrobů (Pleiner – Pleinerová 1981, 157).

V době laténské se sídlení opět vrátilo do nižších poloh, téměř 40% kostrových hrobů

je umístěno v nejnižších polohách při Ohři, místy pak pronikají na úpatí vrcholů do výšek nad

250 m n. m. (na pravém břehu Ohře až nad 300 m n. m.).  Zřejmě to bylo nové obyvatelstvo,

které osídlilo přístupné nížiny a zároveň zajistilo důležité polohy ve vyšším pásmu (Pleiner –

Pleinerová 1981, 164). Území se patrně členilo na jednotlivé mikroregiony, mezi které lze

patrně řadit povodí Smolnického potoka (Louny, Blšany, Chlumčany, Cítoliby, Smolnice),

oblast na levém břehu Ohře na úpatí lounských kopců, povodí dolního toku Hasiny s částí

pravého břehu Ohře pod Postoloprty (Hřivice, Lipenec, Skupice, Březno).

Důležitou práci nastiňující vývoj ve středním Poohří (v oblasti administrativně patřící

bývalým okresům Louny, Chomutov, Most) předložil P. Holodňák (1988). Ze zmíněné oblasti

pochází poměrně velký nálezový fond. K prvním nálezům došlo již v 60. letech 19. století.

První více profesionálně pojaté výzkumy pocházejí z 30. let minulého století (Staňkovice,

Soběsuky, Třískolupy).

Mezi největší laténská pohřebiště v této části Poohří patří Soběsuky a Staňkovice.

Z fáze LT B1a pochází prokazatelné nálezy ze Soběsuk z výzkumu z let 1985 – 1986, kde

byly v několika zásobních jamách zjištěny lidské skelety s výbavou.

Z následující fáze LT B1b – c (tzv. duchcovský horizont) pocházejí vybrané celky –

Bezděkov 1, Soběsuky 1 a 8, Strupčice 3, Nové Třebčice 5, Veletice, Běšice 1/1923, Všehrdy

1/1900, Kadaň 1/1936, Žatec 1/1925 a 2/1932 a Vikletice (Holodňák 1988, 7). Do stupně LT

B2a lze zařadit hrob z Března u Loun a Nehasic. Do fáze LT B2b pak některé hroby ze
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Staňkovic a Soběsuk. Z této fáze doby laténské je hrobových nálezů poskrovnu. Do fáze LT

C1a patří Staňkovice 1 a 5, Soběsuky 3, Čejkovice 1/1928, Libočany, Tvršice 1.

Fáze LT C1b je reprezentovaná v Čechách pouze hroby. Lze do ní zařadit Nové Sedlo,

Čínov a Kadaň (teoreticky také vrch Rubín s ojedinělým nálezem švartnového kruhu

s podélnými žebry) (Holodňák 1988, 8). Z mladšího období doby laténské (LT C2 – D)

nejsou pohřebiště zatím známa.

P. Holodňák se pokusil identifikovat sídelní mikroregiony na základě topografie

pohřebišť z fází LT B – C1. Předběžně se podařilo zjistit mikroregion Horní střední Ohře,

Leskovský potok a Liboc, Blšanka, Hutná, Chomutovka a Hasina (v mikroregionu Blšanka a

Hasina se badatel shodl s I. Pleinerovou a R. Pleinerem, viz výše) (Holodňák 1988, 9; 1987).

Velký počet zjištěných laténských sídlišť (LT B – D) není bohužel celkově

publikován, většina výzkumů byla prováděna v předválečném období, k rozšíření pramenné

základny přispěly novější výzkumy mostecké expozitury. Mezi objevená sídliště patří

Soběsuky (jedno z největších ve střední Evropě), Hradiště, Třískolupy, Vikletice (Drda 1977,

366-393), Veliká Ves (Koutecký 1970, 24-77), Počerady (Koutecký – Venclová 1979, 42-

111), Kadaň – Jezerka, Březno u Chomutova, Úhošť, Lomazice, Oploty, Podbořany,

Třískolupy, Postoloprty. K charakteristickému regionálnímu rysu na sídlištích v SZ Čechách

patří vsazování celých nádob do podlahy domu a výskyt mazanicových pekáčovitých útvarů

na podlahách (Drda 1977, 380).

Podstatná část nálezů z této oblasti pochází z objektů z laténsko-římského horizontu –

LT D2b / Ř A (Holodňák 1988, 10-11). Oblast byla velmi hustě osídlena, a to především ve

starší fázi. Sídliště jsou známá z Koštic, Křesína, Levous, Pátku, Počedělic, Radonic,

Slavětína, Stradonic, Veltěž a žárová pohřebiště z Křesína a Radonic (Kotyza 2004, 50-51).

Čechy byly v době římské součástí velkého kulturního komplexu – labsko-

germánského okruhu, jehož území od 2. poloviny 1. století př. n. l. osidlovali Svévové (hlavně

Hermunduři a Markomani). Dolní Poohří (Lounsko a Litoměřicko) spadá do jedné z hlavních

oblastí sídelní zóny labsko-germánských sídlišť. Mezi nejdůležitější naleziště patří Lovosice

na Litoměřicku a Březno u Loun na Lounsku (Droberjar 2008, 13; Pleinerová 2007).
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3. 3. Nástin sídelních a pohřebních aktivit a stavu výzkumu ve východní

části Lounska v době laténské a časné době římské

Vysoký počet lokalit s nálezy z doby laténské potvrzuje fakt, že tato část Poohří

představovala pro tehdejší obyvatele oblast s vhodnými podmínkami k sídlení, patří mezi

jednu z hlavních sídelních oblastí.

Polohy s plochými kostrovými hroby tvoří přibližně 36%. Jedno z dosud největších

pohřebišť v oblasti je datované do fáze LT B1 – LT C1 a bylo zjištěno severně od vsi

Libčeves směrem k silnici do Třebenic. Jedná se zároveň o jeden z nejstarších

zaznamenaných výzkumů v zájmové oblasti, který byl učiněn okolo roku 1880, informace

jsou – vzhledem k tehdejším možnostem výzkumu a dokumentace – z pohledu dnešní doby

neúplné. Podle údajů mělo být zjištěno 40 – 50 hrobů, hrobový inventář obsahoval celý

bronzový pás složený z článků spojených kroužky, bronzové kruhy s polokoulemi, skleněné

náramky, švartnový náramek, bronzové spony a bronzovou jehlici (Smolík 1889, 363-372).

Druhé největší kostrové pohřebiště bylo zjištěno roku 1925 v bývalé lenešické

štěrkovně v poloze Na horkách. Podle tehdejších odhadů zahrnovalo alespoň 30 hrobů.

Nálezové celky nebyly blíže evidovány. Unikátním nálezem je téměř metr dlouhý bronzový

řetězový opasek a náramek zdobený švartnou a jantarem. Pohřebiště je zařazeno do fáze LT

B1 – LT C1 (Filip 1956, 357; Venclová 1981, 45-48). Mezi další kostrová pohřebiště patří

např. lokalita v Peruci, Dobroměřicích, Oboře, Pátku aj. (viz 3.4.). Informace o výzkumech

jsou bohužel často, vzhledem k době provedení, kusé. Většina nálezů je obecně zařazena do

stupňů LT B1 – LT C1.

Doklady laténských sídlišť byly zjištěny přibližně na třetině zkoumaných poloh, počet

ale může kolísat v závislosti na dalším vyhodnocení povrchových sběrů ALRNB (na

některých polohách byla doba laténská zastoupena pouze minimálním počtem zlomků).

Výzkum sídlišť postupně narostl od druhé poloviny minulého století, většina z nich byla

zjištěna nedestruktivní metodou povrchového sběru. Pouze v nízkém procentu z nich byl

učiněn destruktivní archeologický výzkum (např. Dobroměřice, Počerady). V 90. letech

proběhla velkoplošně několikrát zmíněná akce ALRNB, při které bylo povrchovými sběry

detekováno několik možných sídlištních poloh.

Jeden z nejstarších výzkumů sídlištních objektů byl učiněn na parcele 190/1 v Hradišti

u Loun, v obci Strkovice. V místě byla před druhou světovou válkou prozkoumána

polozemnice; ve výplni se nalezla hliněná kruhová deska, tkalcovské závaží, struska, mušle,

zvířecí kosti a keramické střepy (Streit 1938, 8-9). Nálezy byly zařazeny do fáze LT B2/ C1.
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Patrně největší výzkum probíhal v druhé polovině 60. let v Počeradech z důvodu

stavby tepelné elektrárny. Na jižním svahu v blízkosti vodního toku se podařilo prozkoumat

okolo dvaceti objektů ze stupňů LT A – LT C1. Z laténského období jsou na sídlišti mimo

běžných aktivit také doklady kovářství, z nálezového souboru je zajímavý skleněný náramek

dokládající obchodní kontakty (Koutecký – Venclová 1979, 42-74). Přibližně 360 m jižně od

předchozí polohy bylo zjištěno další sídliště. Podle D. Kouteckého a N. Venclové patrně obě

sídliště neexistovala ve stejné době, ale jednalo se spíše o dočasné přesuny osad. Zjištěná část

sídliště je datovaná do LT C1/ C2. Také zde jsou doklady kovářství v podobě kovářské

strusky (1979, 42-74).

Na několika lokalitách se podařilo doložit sídliště i pohřebiště, je ovšem otázkou, zda

byla současná. To bohužel u mnohých lokalit vzhledem k současnému stavu informací nelze

s jistotou určit.

Mezi takové lokality patří pískovna v Dobroměřicích, kde byly nalezeny kostrové

hroby a povrchovými sběry bylo patrně zjištěno sídliště, ovšem bez bližšího přezkoumání

nálezových celků nelze jednoznačně určit, že tyto dva areály byly současné. Podobná situace

nastala v Dobříčanech, kdy bylo v Kaolinových závodech povrchovými sběry zjištěno sídliště

(Koutecký et al 1980, 139) a také objeven mužský kostrový hrob (Šneidrová 1956, 493-494),

opět nelze s jistotou usuzovat, zda bylo užívání poloh současné.

V obci Pátku a ve Vršovicích je situace více ztížená. Z území Pátku mají údajně

pocházet kostrové hroby, ovšem bez bližší lokalizace (Filip 1956, 371), povrchovými sběry

bylo jižně od obce patrně zjištěno sídliště. Ve Vršovicích při silnici k Chožovu byly

prozkoumány kostrové hroby (Filip 1956, 388), zároveň bylo z území obce leteckou

prospekcí a povrchovými sběry lokalizováno sídliště, bohužel nepublikováno (archiv

ÚAPPSZČ Most). U těchto lokalit můžeme o vzájemné spojitosti a současnému využívání

pouze spekulovat.

V Lenešicích bylo ve dvacátých letech minulé století objeveno již výše zmíněné

pohřebiště, v jehož blízkosti bylo evidováno 5 sídlištních okrouhlých jam s nepočetnou

laténskou keramikou (dnes ztraceno), opět lze pouze uvažovat, že se jednalo o současné

polohy. V Libčevsi se situace jeví příznivěji; severně od vsi k silnici do Třebenic bylo

evidováno zmíněné velké pohřebiště, ve stejné poloze bylo zjištěno i sídliště. Na základě

datování předmětů můžeme určit, že obě polohy existovaly ve stupních LT B1 – LT C1

současně. Podobně příznivá situace je v Nečichách, kde byl severovýchodně od obce v poloze

V zahrádkách zjištěn kostrový hrob (LT B) a sídliště (LT B2 – LT D) (Koutecký 1969, 86).
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Z ojedinělých nálezů jistě stojí za zmínku 3 švartnové předměty. V Telcích byly

nalezeny vývrtky ze švartny (Filip 1956, 384). Pouze o přibližně 1,8 km dále v Úhercích byla

evidována švartnová surovina na náramek (Břeň 1955, 35). Trojúhelník uzavírá nález

kruhového výřezu s otvorem (přeslen?) ze Slavětína, který je z obou předchozích míst

přibližně stejně vzdálen 6,5 km (Ráž 1902, 432; Píč 1902, 171). V nálezech je zastoupen jak

hotový výrobek, tak předměty ze zpracovatelského procesu. Nálezy v relativní blízkosti od

sebe by mohly poukazovat na soustředěnou výrobu švartnových předmětů v těchto místech.

Jde ale bohužel o staré výzkumy bez bližších údajů, proto se jedná pouze o úvahy.

Z fáze LT D2b / Ř A je ve vymezeném prostoru evidováno 7 poloh. Katalog zahrnuje i

další polohy, které jsou do doby římské zařazeny pouze rámcově bez bližší datace a bez

revize výzkumu je nelze blíže chronologicky určit.

Z přelomu doby laténské a římské bylo v prostoru zjištěno 6 sídlišť (Veltěže,

Lahovice, dvě polohy v Počedělicích, Toužetín, Mradice?). Nálezům z Počedělic se věnuje

podrobně kapitola 2. Nejnovější výzkum byl učiněn v Toužetíně, kde byla prozkoumána

polozemnice s pecí. Mimo keramické zlomky byl ve výplni nalezen skleněný náramek,

mazanice a uhlíky (nepublikováno). Pohár plaňanského typu byl nalezen bohužel na blíže

nelokalizované poloze na Lounsku (nepublikováno).

Téměř ze všech uvedených poloh (Počedělice, Veltěže, Toužetín, Mradice?) jsou

známy také dřívější laténské nálezy. Bez revize materiálu a bližšího datačního určení nelze

vyvozovat bližší závěry o přímé kontinuitě osídlení.

Jak je patrné z přiložené mapy (Tab. XXVII), osídlení se nejvíce soustřeďovalo podél

vodních toků, především podél osy řeky Ohře. Podle dosavadních výzkumů převažuje

osídlení na jejím levém břehu. Další osídlení se soustřeďovalo podél potoků (Počeradský

potok, Zaječický potok, Hrádecký potok, Dobroměřický potok, Zbrašínský potok, Smolnický

potok). Osidlovány byly spíše nejnižší polohy, většinou se nepřekročilo nad 250 m n. m.

(výjimkou je osídlení na katastru Libčevse a Kozlů, kde se osídlení pohybuje ve výšce mezi

300 – 350 m n. m.).

Sídlení navazuje na starší tradici, jak uvádí I. Pleinerová a R. Pleiner (1981, 164) pro

lounské Poohří, sídliště doby halštatské a časně laténské se soustředila taktéž převážně na

levém břehu a v polohách do 250 m n. m.

Většina laténských kostrových hrobů byla rovněž umístěna podél vodních toků, což

patrně souvisí se sídlišti, která lze v přítomnosti pohřebišť očekávat (problematika řešení

vzájemných vztahů mezi sídlišti a pohřebišti nastíněna výše). U lokalizace kostrových hrobů
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naopak převažuje více umístění na pravém břehu Ohře v nejnižších polohách. Místy ale byla

pohřebiště situována do vyšších poloh, které se pohybují ve výšce mezi 300 – 350 m n. m.

(Libčeves, Peruc, Telce, Toužetín, Smolnice, Líšťany, Hřivice). U jednoho případu byly

hroby lokalizovány přímo na úpatí kopce (hora Oblík u Mnichova v Českém středohoří).

Zjištění se shoduje s výsledky manželů Pleinerových (1981, 164), kteří toto zvýšení

nálezové frekvence ve vyšších polohách vysvětlují možnou imigrací nových obyvatel.

Ojedinělé nálezy z doby laténské se povětšinou soustřeďují v polohách, kde byly

výzkumem zjištěny laténské kostrové hroby či sídliště, lze tedy předpokládat jejich spojitost.

Jsou zde zařazeny též nálezy keramiky bez bližší interpretace (většinou ze starších výzkumů).

U několika předmětů se předpokládá původní uložení v kostrovém hrobě (týká se to

především bronzových kruhů a náramků). Ojedinělé nálezy spon můžou být hypoteticky

ztrátovými předměty.

Dosavadním výzkumem evidovaná sídliště z časné doby římské se soustřeďují do

míst, kde byla prokázána lidská přítomnost v době laténské (Tab. XXVII), lze tedy říci, že

osídlení navazuje na starší sídelní tradici. Sídliště se rovněž soustřeďují podél vodních toků;

na levém břehu řeky Ohře (2 polohy v Počedělicích), u potoku v Toužetíně, podél

Smolnického potoka (Veltěže) a u Hrádeckého potoka (Lahovice). Lokality jsou umístěny

v nejnižších polohách ve výšce do 200 m n. m., sídliště na katastru Lahovice a Toužetín se

pohybují ve výšce okolo 350 m n. m.

Do mapy byly zahrnuty i polohy, kterou jsou pouze rámcově zařazeny do doby římské

a čekají na bližší vyhodnocení.

Uvedené údaje se mohou měnit v závislosti na stavu revize starších archeologických

výzkumů. Jak bylo uvedeno, lze obtížně nastínit vývoj v jednotlivých fázích doby laténské,

vzhledem k častému pouze obecnému chronologickému určení. U mnohých lokalit není blíže

uvedena poloha naleziště, což poté může ovlivnit diskutované umístění u vodního toku či

nadmořskou výšku.
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3. 4. Katalog lokalit z doby laténské a časné doby římské ve východní

části Lounska

V níže předloženém katalogu lokalit jsou obsaženy lokality z oblasti rozšířené

působnosti obce Loun s nálezy datovanými do doby laténské (LT B – LT D) a do časné doby

římské (LT D2b / Ř A). Jsou v ní pro ucelenost informací uvedeny i polohy, které byly pouze

rámcově zařazeny do doby římské bez bližší chronologie.

1. Blšany u Loun. Poloha: objekt drůbežárny u železniční trati. Nálezy: sídliště (kulturní jáma); zvířecí

kosti, keramické zlomky. Datace: doba římská. Liter.: Štauber 1987, 17.

2. Brloh u Loun. Poloha: neuvedeno. Nálezy: kostrové hroby; bronzové náramky, spona. Datace: doba

laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956; 336.

3. Březno u Loun 1. Poloha: 1,5 km severovýchodně od obce (600 m od polohy 2). Nálezy: (sídliště?);

skleněný modrý náramek, železářská struska. Datace: doba laténská (LT B2 – LT D). Liter.: Křivánek

1998, 23; Pleinerová – Pleiner 1981, 161; Venclová 1990, 258.

4. Březno u Loun 2. Poloha: severovýchodně od obce, blíže soutoku Ohře s potokem. Nálezy: ženský

kostrový hrob; bronzové spony, bronzový náramek s pečetítkovými konci, drátěný náramek, železný

kroužek. Datace: doba laténská (LT B2). Liter.: Pleinerová 1974, 454-460.

5. Březno u Loun 3. Poloha: 40 m od lokality 2. Nálezy: bronzová spona. Datace: doba laténská. Liter.:

Pleinerová 1974, 458.

6. Cítoliby (?) 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: železný meč aj. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1).

Liter.: Waldhauser 2001, 174.

7. Cítoliby 2. Poloha: pole Z od silnice k Brlohu. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky. Datace: doba

římská. Liter.: ARUP HLAS 2847/76.

8. Černčice. Poloha: neuvedeno. Nálezy: (kostrový hrob?); vroubkovaný bronzový náramek. Datace: doba

laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Blažek – Kotyza 1995, 35, Filip 1956, 338.

9. Dobroměřice 1. Poloha: štěrkoviště. Nálezy: kostrové hroby; kostěný hřeben, bronzová jehlice,

pazourkový nůž, jantarový korál. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: ARUP HLAS

4628/78.

10. Dobroměřice 2. Poloha: Stará pískovna. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky. Datace: doba

laténská (LT C2 – LT D), doba římská. Liter.: Koutecký 1969, 25-26, Koutecký 1980, 146; Mašek

1960, 268 – 269.

11. Dobroměřice 3. Poloha: pískovna u Ohře. Nálezy: kostrový hrob; bronzové a železné zlomky

(náramek?, kopí?); sídliště (jáma); mazanice, opukové kameny. Datace: doba laténská (LT B1 – LT

C1). Liter.: Koutecký 1969, 25-26.

12. Dobroměřice 4. Poloha: pískovna. Nálezy: sídliště; keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

ARUP HLAS 7264/72.

13. Dobroměřice 5. Poloha: neuvedeno. Nález: žárový hrob (?); tuhovaná leštěná nádoba. Datace: doba

římská. Liter.: ARUP HLAS 2247/58.
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14. Dobříčany 1. (Spadá do území obce Žatce s rozšířenou působností). Poloha: západně od Kaolinových

závodů. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.: Koutecký 1980, 139.

15. Dobříčany 2. (Spadá do území obce Žatce s rozšířenou působností). Poloha: hliník Kaolinových

závodů. Nálezy: mužský kostrový hrob; železný řetězový opasek, železný náramek. Datace: doba

laténská (LT B2/C1). Liter.: Šneidrová 1956, 493-494.

16. Dobříčany 3. (Spadá do území obce Žatce s rozšířenou působností). Poloha: hliník Kaolinových

závodů. Nálezy: sídliště (3 objekty); keramické zlomky, zvířecí kosti, kostěná šídla, parohový nástroj.

Datace: starší doba římská (Ř A?). Liter.: Koutecký 1980, 139, 146; Mašek 1960, 145; Šneidrová 1954,

231, 323; Šneidrová 1956, 491-496.

17. Dobříčany 4. (Spadá do území obce Žatce s rozšířenou působností). Poloha: pískovna. Nálezy: sídliště

(PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.: Koutecký 1980, 139.

18. Dobříčany 5. (Spadá do území obce Žatce s rozšířenou působností). Poloha: pole na jazykovitém

výběžku nad Blšankou. Nálezy: sídliště (PS); keramika. Datace: doba římská. Liter.: Bubeník 1969, 27.

19. Hořenec. Poloha: stavení č. p. 12. Nálezy: sídliště (sídlištní jáma); keramické zlomky, zvířecí kosti.

Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Muška 1990, 9.

20. Hradiště u Loun, obec Strkovice. Poloha: parcela 190/1. Nálezy: sídliště (polozemnice); kruhová

hliněná deska (pražnice?), keramické zlomky, tkalcovské závaží, mazanice, struska, 4 mušle, zvířecí

kosti. Datace: doba laténská (LT B2/C1). Liter.: Streit 1938, 8 – 9.

21. Hřivice. Poloha: na „Babyloně“ JV od obce. Nálezy: kostrové hroby; bronzové náramky (vně žebrovitě

členěné, jemně vroubkované, se zesílenými konci aj.), bronzový kroužek, bronzový prsten, keramické

zlomky. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 347.

22. Chožov. Poloha: neuvedeno. Nálezy: kostrový hrob (?), bronzový náramek. Datace: doba laténská (LT

B1 – LT C1) Liter.: Pleinerová – Pleiner 1981, 164.

23. Chraberce. Poloha: neuvedeno. Nálezy: kostrové hroby (?). Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1).

Liter.: Filip 1956, 348.

24. Jimlín. Poloha: západně od obce – břeh potoka Hasina. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky.

Datace: doba římská (?). Liter.: ARUP HLAS 6258/04.

25. Koštice. Poloha: statek A. Vykývala. Nálezy: kostrové hroby; bronzové spony, bronzový pečetítkový

nákrčník, bronzové náramky, bronzový prsten, kruhy ze šnekovitých polokoulí, bronzový kroužek.

Datace: doba laténská (LT B2). Liter.: Filip 1956, 354; Grbič 1923, 328-329.

26. Koštice 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: bronzy. Datace: doba laténská. Liter.: ARUP HLAS 1912/49.

27. Koštice 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: keramika. Datace: doba laténská. Liter.: Blažek – Kotyza 1995,

35.

28. Kozly 1. Poloha: u silnice východně od obce. Nálezy: sídliště (chata); keramické zlomky, mazanice.

Datace: doba římská. Liter.: Koutecký 1967, 15.

29. Kozly 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: bronzová spona. Datace: doba laténská. Liter.: ARUP HLAS

3201/84.

30. Kozly 3. Poloha: pole „U křížku“. Nálezy: sídliště; keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

Beneš 1997, 111.
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31. Lahovice, obec Libčeves. Poloha: pole J od obce. Nálezy: sídliště; keramické zlomky, železná zápona.

Datace: časná doba římská (Ř A). Liter.: Budinský et al 1994, 95-96; Holodňák – Waldhauser 1972, 33-

34; Holodňák – Waldhauser 1975, 87.

32. Lenešice 1. Poloha: bývalá štěrkovna „Na horkách“. Nálezy: kostrové pohřebiště (přes 30 hrobů);

železné meče, pochvy, švartnové ozdoby, kopí, bronzové spony (i tzv. duchcovská spona), náramky

z dutých polokoulí, náramky pletené z drátu s koncovými očky, bronzový dvojdílný náramek s

polokulovitými vývalky zdobený jantarem, kruhy z dutých polokoulí, dutý kruh, oblý kruh, bronzové

řetězové opasky s bronzovými kroužky, bronzový řetězový opasek z dvojité řady řetízků, zvěrný háček

zápony, keramika na kruhu. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 357; Venclová

1981, 45-48.

33. Lenešice 2. Poloha: bývalá štěrkovna. Nálezy: kruhovité jámy (sídliště?), keramické zlomky. Datace:

doba laténská. Liter.: Venclová 1981, 45.

34. Lenešice 3. Poloha: neuvedeno. Nálezy: nádoba, bronzové kroužky, bronzová spona. Datace: doba

laténská. Liter.: ARUP HLAS 1788/49;1135/57; 1125/57; 1124/57.

35. Libčeves 1. Poloha: severně od vsi k silnici do Třebenic (Hammerschmidtovo pole). Nálezy: kostrové

pohřebiště (40-50 hrobů); bronzový pás, skleněné náramky, zbraně, aj. Datace: doba laténská (LT B1 –

LT C1). Liter.: Blažek – Kotyza 1995, 36; Filip 1956, 359-360; Smolík 1889 363-372; Venclová 1980,

83-84.

36. Libčeves 2. Poloha: severně od vsi k silnici do Třebenic (Hammerschmidtovo pole). Nálezy: sídliště;

skleněné náramky, korálky, žernov aj. Datace: doba laténská (LT B – LT D). Liter.: Blažek – Dobeš

1995, 389-390, Matiegka 1896, 280.

37. Libčeves 3. Poloha: parcela č. 954/1. Nálezy: sídliště; keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

Kmínek 1997, 129, Kruta 1967, 22.

38. Líšťany 1. Poloha: pole za Adamovou usedlostí. Nálezy: kostrové pohřebiště; bronzové náramky,

bronzové kruhy, uzavřený bronzový kruh, železná sekera (?). Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1).

Liter.: Filip 1956, 363.

39. Líšťany 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: spona. Datace: doba římská. Liter.: ARUP HLAS 2459/49.

40. Lounsko (blíže neuvedeno). Poloha: neuvedeno. Nálezy: duchcovská spona, náramky. Datace: doba

laténská (LT B1). Liter.: ARUP HLAS 1286/36.

41. Lounsko (blíže neuvedeno). Poloha: neuvedeno. Nálezy: pohár, popelnice. Datace: doba římská. Liter.:

ARUP HLAS 1286/36.

42. Lounsko (blíže neuvedeno). Poloha: neuvedeno. Nálezy: tzv. plaňanský pohár. Datace: časná doba

římská (Ř A). Liter.: ARUP HLAS 2295/58.

43. Louny 1. Poloha: při stavbě dráhy Louny – Postoloprty (blíže neuvedeno). Nálezy: kostrové hroby;

kopí, bronzové náramky, kroužek, zdobené trojúhelníkovité kování, spony, mlat. Datace: doba laténská

(LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 364.

44. Louny 2. Poloha: neurčeno. Nálezy: (žárový hrob?); železná spona s očky. Datace: doba římská. Liter.:

ARUP HLAS 915/57.

45. Louny 3. Poloha: starý cukrovar. Nálezy: sídliště; keramika, drtidlo, závaží, kosti, mazanice. Datace:

doba laténská. Liter.: ARUP HLAS 8784/66.
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46. Markvarec, obec Hřivice. Poloha: neuvedeno. Nálezy: bronzový kruh. Datace: doba laténská (?).

Liter.: Filip 1956, 365.

47. Mnichov v Českém středohoří, obec Charvatce. Poloha: severozápadní úpatí hory Oblík (322 m n.

m.). Nálezy: 2 kostrové hroby (kultovní místo?); železná spona, keramika. Datace: doba laténská (LT

B1 – LT C1). Liter.: Blažek 1993, 522; Waldhauser 1992, 467-468; Waldhauser 1994, 464-465.

48. Mnichovský Týnec 1. Poloha: východní úpatí kopce Chraberecký Chlum. Nálezy: keramika. Datace:

doba laténská. Liter.: Šimůnek 1965, 28.

49. Mnichovský Týnec 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: bronzové šperky. Datace: doba laténská (LT

B2/C1). Liter.: Filip 1956, 365.

50. Mradice 1. Poloha: Weilschova usedlost. Nálezy: keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

Budinský 1981, 32.

51. Mradice 2. Poloha: vpravo od silnice do Strkovic. Nálezy: sídliště (PS). Datace: doba římská. Liter.:

Velímský a kol. 1986, 203.

52. Mradice 3. Poloha: pole Z od obce. Nálezy: keramické zlomky. Datace: časná doba římská (Ř A).

Liter.: Holodňák 1995, 212; Motyková-Šneidrová 1963, 35;.

53. Nečichy 1. Poloha: SV od obce „V zahrádkách“. Nálezy: kostrový hrob; železný meč, spona. Datace:

doba laténská (LT B). Liter.: Koutecký 1969, 86.

54. Nečichy 2. Poloha: SV od obce „V zahrádkách“. Nálezy: sídliště; keramika. Datace: doba laténská (LT

B2 – LT D). Liter.: Koutecký 1969, 86.

55. Obora. Poloha: pole poblíž „Bažantnice“. Nálezy: kostrové hroby; bronzový kruh, bronzový náramek,

bronzové spony. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 369.

56. Pátek 1. Poloha: levobřeží deberského potoka při ústí do Ohře. Nálezy: sídliště (PS); keramické

zlomky. Datace: doba římská. Liter.: Smrž 1981, 495; Velímský a kol. 1986, 203.

57. Pátek 2. Poloha: pole mezi železniční tratí a silnicí Radonice – Pátek. Nálezy: sídliště (PS); keramické

zlomky. Datace: doba římská. Liter.: Smrž 1981, 495; Velímský a kol. 1986, 204.

58. Pátek 3. Poloha: neuvedeno. Nálezy: kostrové hroby (bez bližších podrobností). Datace: doba laténská

(LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 371.

59. Pátek 4. Poloha: Z od obce. Nálezy: (sídliště?, PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

60. Peruc 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: zlaté mince. Datace: doba laténská. Liter.: Filip 1956, 371.

61. Peruc 2. Poloha: dvůr usedlosti J. Krupky. Nálezy: kostrové hroby; nánožní kruhy, spona se zdviženou

patkou. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Zap – Zoubek 1865, 313.

62. Počedělice 1. Poloha: bývalý schwarzenberský pozemek. Nálezy: kostrový hrob; železné kopí,

bronzové spony bez patky a s lučíky vývalkovitě zdobenými a plasticky zdobenými, bronzové náramky.

Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 372.

63. Počedělice 2. Poloha: pískovna severně za obcí. Nálezy: keramické zlomky. Datace: doba laténská,

doba římská. Liter.: M Louny NZ 3/78.

64. Počedělice 3. Poloha: pískovna severně za obcí. Nálezy: sídliště (polozemnice); keramické zlomky,

domácí pec (?), zlomek železného předmětu, přeslen, zvířecí kosti, mazanice. Datace: časná doba

římská (Ř A). Liter.: Štauberová 2009, 19-21.
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65. Počedělice 4. Poloha: VJV směrem 500 – 600 m od polohy 3. Nálezy: sídliště; keramické zlomky,

zvířecí kosti, mazanice, železné spony, železná přezka. Datace: časná doba římská (Ř A). Liter.: ÚAPP

Most NZ 223/2000.

66. Počedělice 5. Poloha: SV od obce. Nálezy: sídliště (?; PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská.

Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

67. Počerady 1. Poloha: západně od Třískolup, na jižním svahu bezejmenného potoka. Nálezy: sídliště (cca

20 objektů); skleněný náramek, zvířecí kosti, keramické zlomky, kovářská struska aj. Datace: doba

laténská (LT B – LT D). Liter.: Budinský 1981, 37; Koutecký – Venclová 1979; 42-74.

68. Počerady 2. Poloha: cca 360 m jižně od lokality 1. Nálezy: sídliště (polozemnice); kovářská struska,

keramika aj. Datace: doba laténská (LT C – LT D1). Liter.: Koutecký – Venclová 1979, 42 - 74.

69. Postoloprty 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: malovaná nádoba. Datace: doba laténská (LT C2 – LT D).

Liter.: Holodňák – Bareš 1987, 30.

70. Postoloprty 2. Poloha: seník. Nálezy: sídliště; keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

Budinský 1981, 38.

71. Postoloprty 3. Poloha: cukrovar. Nálezy: sídliště (?); keramické zlomky. Datace: doba laténská, doba

římská. Liter.: Budinský 1981, 38.

72. Postoloprty 4. Poloha: u cukrovaru. Nálezy: kostrové hroby; železné zbraně, bronzový kruh, žluté

korálky s modrobílými očky, keramika. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 373;

Michálek 1977, 69 – 70.

73. Postoloprty 5. Poloha: Fořtovna. Nálezy: sídliště; keramické zlomky. Datace: doba římská. Liter.:

ARUP HLAS 3226/84.

74. Postoloprty 6. Poloha: neuvedeno. Nálezy: žárový hrob; keramika, železné kopí. Datace: doba římská.

Liter.: ARUP HLAS 5278/48.

75. Radonice nad Ohří 1, obec Pátek. Poloha: farní pole. Nálezy: ženský kostrový hrob; bronzové

náramky, nánožník. Datace: doba laténská (LT B2/C1). Liter.: Filip 1956, 378.

76. Radonice nad Ohří 2, obec Pátek. Poloha: neuvedeno. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky.

Datace: doba římská. Liter.: (informace Z. Smrže)

77. Slavětín 1. Poloha: v prostoru náměstí. Nálezy: kruhový švartnový výřez s otvorem (přeslen?),

keramika. Datace: doba laténská. Liter.: Píč 1902, 171; Ráž 1902, 432.

78. Slavětín 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: (kostrové hroby?); vroubkované kruhy, korálky s očky a

s vlnicí. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 380.

79. Smolnice. Poloha: blíže neuvedeno. Nálezy: kostrové hroby; bronzové spony, švartnový náramek,

bronzový náramek. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 380.

80. Stradonice u Loun 1. Poloha: „V Neckách“. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky. Datace: doba

laténská, doba římská. Liter.: Koutecký et al 1980, 143; Smrž 1981, 495; Velímský a kol. 1986, 200.

81. Stradonice u Loun 2. Poloha: při stavbě silnice do Pátku. Nálezy: kostrové hroby; meč, bronzový

náramek, bronzový opaskový řetěz s destičkovými články zdobený červeným emailem a zoomorfním

háčkem, modrozelený skleněný náramek. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956,

382.
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82. Stradonice u Loun 3. Poloha: „Na šibenici“. Nálezy: sídliště (?; PS); keramické zlomky. Datace: doba

římská. Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

83. Stradonice u Loun 4. Poloha: hradiště. Nálezy: keramické zlomky. Datace: doba římská. Liter.: Smrž

1981, 487 – 494.

84. Stradonice u Loun 5. Poloha: neuvedeno. Nálezy: hrncovitá nádoba. Datace: Doba laténská (LT C2).

Liter.: Budinský 1981, 51; Waldhauser 1975, 25-26.

85. Stradonice u Loun 6. Poloha: JZ od obce. Nálezy: sídliště (?; PS); keramické zlomky. Datace: doba

laténská, doba římská. Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

86. Stradonice u Loun 7. Poloha: J od obce. Nálezy: sídliště (?, PS); keramické zlomky. Datace: doba

římská. Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

87. Stradonice u Loun 8. Poloha: S od obce. Nálezy: sídliště (?; PS); keramické zlomky. Datace: doba

laténská. Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

88. Stradonice u Loun 9. Poloha: SZ od obce. Nálezy: sídliště (?); keramické zlomky. Datace: doba

římská, doba laténská (?). Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

89. Strkovice. Poloha: bývalé Groschupovo pole. Nálezy: kostrové hroby (ženský, mužský bojovnický);

inventář. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Waldhauser 1999, 26, 287.

90. Telce 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: kostrové pohřebiště; bronzový kruh, bronzová spona (s volnou

patkou), bronzový řetěz. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 384.

91. Telce 2. Poloha: katastrální č. 209. Nálezy: vývrtky ze švartny. Datace: Doba laténská (LT B2 – LT

C2). Liter.: Břeň 1955, 35.

92. Toužetín 1. Poloha: Pod větrníkem. Nálezy: žárový hrob; bronzové spony, bronzové přezky, bronzový

kroužek, bronzová jehla, plochý obloukovitý plíšek, pinzeta, jehlice, škrabátko. Datace: doba římská.

Liter.: ARUP HLAS 5721/46.

93. Toužetín 2. Poloha: mezi Sulcem a Chlumčany. Nálezy: sídliště (polozemnice,); skleněný náramek,

mazanice, uhlíky, keramické zlomky, pec. Datace: časná doba římská (Ř A). Liter.: ARUP HLAS

2958/09.

94. Toužetín 3. Poloha: na „Velkém kuse“. Nálezy: mohyla; kostěný hřeben, zdobený korál, jantarové a

perleťové korále, provrtané zvířecí zuby. Datace: doba laténská. Liter.: Venclová 1990, 251.

95. Toužetín 4. Poloha: na Bytinách. Nálezy: kostrový hrob (?); 2 náramky se zesílenými konci. Datace:

doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: ARUP HLAS 2168/50.

96. Toužetín 5. Poloha: neuvedeno. Nálezy: přeslen. Datace: doba laténská (?). Liter.: ARUP HLAS

1026/57.

97. Toužetín 6. Poloha: pískovna za vsí u hřbitova. Nálezy: kostrové pohřebiště; bronzové náramky

(plasticky zdobené, pečetítkové, s kuličkovitými konci, tyčinkovitě uzavřené), bronzové spony (se

zdobeným lučíkem a terčovitou patkou, s diskovitou patkou), tyčinkový otevřený kruh, jantarové a

skleněné korálky. Datace: doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 384, Venclová 1990, 279.

98. Třtěno 1. Poloha: hospodářský dvůr bývalého JZD. Nálezy: 2 kostrové hroby; spony, nádoba. Datace:

doba laténská (LT B2/C1). Liter.: Waldhauser – Štauber – Štauberová 1982, 302-305.

99. Třtěno 2. Poloha: JV od obce. Nálezy: sídliště (?; PS); keramika. Datace: doba římská. Liter.:

nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)
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100.Úherce 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: spona. Datace: doba římská. Liter.: ARUP HLAS 3596/50.

101.Úherce 2. Poloha: Nálezy: bronzová spona. Datace: doba římská. Liter.: ARUP HLAS 1114/57.

102.Úherce 3. Poloha: neuvedeno. Nálezy: švartnová surovina na náramek. Datace: doba laténská. Liter.:

Břeň 1955, 35.

103.Veltěže 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: sídliště; keramické zlomky. Datace: časná doba římská (Ř A).

Liter.: Motyková-Šneidrová 1963, 65.

104.Veltěže 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: ženský kostrový hrob; bronzové spony (bubínkové,

s vroubkovaným obloučkem a terčovitou patkou s emailem), bronzový náramek, železný meč, oštěp.

Datace: doba laténská (LT B2). Liter.: Filip 1956, 387.

105.Volenice 1. Poloha: neuvedeno. Nálezy: (kostrové hroby?); kruhy z dutých polokoulí. Datace: doba

laténská (LT B2). Liter.: Filip 1956, 388.

106.Volenice 2. Poloha: Z od obce. Nálezy: sídliště (?; PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská.

Liter.: nepublikováno (výsledky projektu ALRNB)

107.Vrbno nad Lesy. Poloha: neuvedeno. Nálezy: soudkovitá nádoba (točená na kruhu). Datace: doba

laténská.  Liter.: Filip 1956, 388.

108.Vršovice 1. Poloha: při silnici k Chožovu. Nálezy: kostrové hroby; 2 nádoby (točené na kruhu). Datace:

doba laténská (LT B1 – LT C1). Liter.: Filip 1956, 388.

109.Vršovice 2. Poloha: neuvedeno. Nálezy: nádoba (točená na kruhu). Datace: doba laténská. Liter.:

ARUP HLAS 742/46.

110.Vršovice 3. Poloha: neuvedeno. Nálezy: sídliště (LP, PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská.

Liter.: Archiv ÚAPPSZČ Most.

111.Zbrašín 1. Poloha: Nálezy: sídliště (?); keramické zlomky. Datace: doba laténská (?) Liter.: ARUP

HLAS 2339/65.

112.Zbrašín 2. Poloha: Z od vsi. Nálezy: sídliště (PS); keramické zlomky. Datace: doba laténská. Liter.:

Meduna 1995, 397-398.
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4. Závěr

Poslední kapitola shrnuje důležité poznatky, které vyplynuly z analýzy pramenů

během řešení práce.

V praktické části předložené práce byly revidovány dva výzkumy z bývalé pískovny

na území Počedělic z let 1988 a 1989, kterými byly zachyceny dva sídlištní objekty se

stopami požáru (třetí objekt zachycený při výzkumu r. 1989 nebyl blíže dokumentován, podle

informace J. Štauberové neobsahoval žádné nálezy). V areálu pískovny je doložena

přítomnost lidských aktivit již od neolitu kontinuálně přes všechna vymezená období až do

mladohradištní fáze raného středověku. Doložena byla jak pohřební, tak sídelní aktivita.

Zjištění není překvapivé, lokalita patří do jedné z hlavních pravěkých sídelních oblastí Poohří

a naleziště leží přímo na trase řeky Ohře v jednom z jejích meandrů.

Z podrobnější analýzy movitých a nemovitých nálezů byla vesměs potvrzena

interpretace J. Štauberové (2009, 21-22), která předpokládala zánik obou staveb z důvodu

požáru, u objektu 35/89 bylo blíže zjištěno zřícení konstrukce západním směrem, tento fakt je

podložen jak odlišností výplně, tak analýzou movitých předmětu (početní zastoupení v

částech objektu, stopy po spálení, intenzita žáru aj.). Nejpočetnější soubor tvořily keramické

zlomky. Většinou se jednalo o hrubší kuchyňskou keramiku, tenkostěnná leštěná je

zastoupena minimálně (jeden zlomek pravděpodobně pochází z poháru tzv. plaňanského

typu).

Z dalších movitých nálezů byl souhrnně vyhodnocen získaný soubor mazanice, který

pocházel především z objektu 35/89 (s celkovou hmotností 3,168 kg, z objektu 55/88 pouze 5

kusů s hmotností 0,044 kg). Byly mj. především zkoumány otisky konstrukčních prvků a

stopy dokládající zánik objektu požárem. Vzhledem k materiálu lze v této části uvést nález,

který blíže vypovídá o vnitřním uspořádání v objektu 35/89, tj. nález části vstupního otvoru

chlebové pece. Vzhledem k destrukčním procesům a narušení objektu před výzkumem nebyla

zjištěna její bližší konstrukce ani podoba.

Díky analýze osteologického materiálu lze o něco více nahlédnout do života tehdejších

obyvatel sídliště. V objektech byla doložena běžná domácí zvířata (tur domácí, prase,

ovce/koza, kůň?, pes a jedním fragmentem divoký druh ptáka).

Blíže o činnostech na sídlišti může vypovídat nález keramického přeslenu, dokládající

běžnou textilní výrobu. Na hutnickou činnost by mohla hypoteticky poukazovat přítomnost

hutnické strusky, která byla pravděpodobně intencionálně užita jako podpora kůlu v objektu

35/89. U nálezu kusu železného předmětu z objektu 55/88 byla, vzhledem k průřezu
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předmětu, vyvrácena hypotéza J. Štauberové, že se jedná o zlomek spony. Funkci předmětu se

bohužel kvůli stavu zachování nepodařilo blíže určit.

Výsledek datační analýzy 5 zlomků, na kterých je použita ručně tečková výzdoba

podél jemných rytých linií, tzv. vyplňovaná páska a radélko, potvrdil a více upřesnil dataci J.

Štauberové (2009). Oba keramické soubory byly zařazeny do spíše mladšího vývoje stupně

LT D2b / Ř A. Objekty byly pravděpodobně součástí většího sídliště lokalizovaného v úrodné

oblasti v meandru řeky Ohře. Podle uvedených nálezů lze místo označit za běžné sídliště bez

nálezů luxusnějšího charakteru.

Vzhledem ke stejnému chronologickému zařazení nálezů můžeme uvažovat o

pokračování či přesunu sídliště o 600 m dále západním směrem (výzkum r. 1995; ÚAPP SZČ

Most NZ 223/2000). Tato problematika zatím nebyla blíže řešena.

Zjištěné skutečnosti jsou přínosem pro bádání o přechodné fázi mezi dobou laténskou

a římskou, obohacují její pramennou základnu o další informace. Důležitým příspěvkem je

např. orientační určení osteologického materiálu. Umístění pece, sloužící patrně kuchyňským

účelům, může spolu s větší koncentrací kostí a keramiky v její blízkosti svědčit pro domácké

aktivity provozované v tomto typu objektu, jehož funkce na sídlištích z protohistorického

období doposud nebyla spolehlivě objasněna.

Hlavním cílem teoretické práce bylo nastínit osídlení v části Lounska (oblast obce

Louny s rozšířenou působností) v době laténské a časné době římské s využitím co

nejkomplexnějších informací a zároveň nastínit stav pramenné základny, od které se poznání

odvíjí. V části práce byl představen projekt ALRNB spolu s vyhodnocením výsledků

povrchových sběrů, které v rámci akce proběhly i na území Lounska (Kuna 1994, 12).

Největší koncentrace zlomků se jevila u Stradonic u Loun. Na některých polohách bylo

zjištěno pouze několik zlomků z příslušných období ( ≤ 10), vyvstává otázka jejich výpovědní

hodnoty a prokazatelnosti indikátoru přítomnosti sídliště. Lokality by proto měly být dále

zkoumány, nápomocný by v tomto případě mohl být např. geofyzikální průzkum vybraných

poloh, známý již z předchozích prospekcí. V některých případech by bylo patrně vhodné

provést prospekci i s využitím detektorů kovů s geodeticky přesným zaměřením nálezů.

Hlavním počinem teoretické části předložené práce byl pokus o nástin sídelních a

pohřebních aktivit v části Lounska v době laténské s přihlédnutím k časné době římské, spolu

se zhodnocením stavu výzkumu. Nápomocným byl vytvořený katalog nalezišť v zájmovém

území, do kterého – jak již bylo zmíněno – byly zahrnuty dosavadní výzkumy, a také

výsledná nepublikovaná zjištění povrchových sběrů projektu ALRNB.
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Sídliště a pohřebiště doby laténské se nejvíce soustředila podél vodních toků

v nížinách do nadmořské výšky 250 m, místy pronikla do vyšších poloh (až 350 m n. m.).

Snahou mj. bylo určit vztah mezi nimi, což se nakonec jevilo jako velmi obtížné, vzhledem ke

stavu informací a faktu, že velké množství důležitých výzkumů proběhlo bez dostačující

dokumentace (např. největší pohřebiště v Libčevsi a Lenešicích). U řady lokalit není uvedena

přesná lokalita. Další problém vyvstává v chronologickém určení, některé nálezy jsou jen

obecně datované do doby laténské (popř. římské). Kostrové hroby pak obecně do doby jejich

výskytu (LT B1 – LT C1). Pokud je tedy na jedné lokalitě evidováno sídliště i pohřebiště,

často je z popsaných důvodů obtíž ve vzájemném přiřazení kvůli obecné dataci a nekonkrétní

poloze. Mezi takové lokality patří např. Dobroměřice, Lenešice, Libčeves, Pátek, Vršovice.

Při hodnocení ojedinělých nálezů vyvstala zajímavá koncentrace předmětů ze švartny,

které byly zjištěny ve Slavětíně, Telcích a Úhercích, obce vytváří pomyslný trojúhelník o

dvou stranách 6,5 km a jedné 1,8 km. Byly vysloveny úvahy o teoretickém soustředění

výroby v této oblasti, jedná se ale bohužel o staré výzkumy bez bližších údajů.

Z přechodného období mezi dobou laténskou a dobou římskou (LT D2b / Ř A) bylo ve

vymezeném prostoru zjištěno 7 poloh. Obsažený katalog zahrnuje lokalit více, i u těchto

výzkumů je bohužel častým problémem pouze obecné přiřazení době římské bez dílčí

chronologie. Evidováno bylo 6 sídlišť (Veltěže, Lahovice, dvě polohy v Počedělicích a

Toužetín, Mradice?) a 2 ojedinělé nálezy.

Zde vyvstala otázka, zda osídlení navazuje na sídliště z doby laténské a jaký byl mezi

nimi chronologický vztah. Osídlení s jistotou navazovalo na starší sídelní tradici a soustředilo

se rovněž podél vodních toků spíše v nížinách. Téměř u všech uvedených poloh (Mradice,

Počedělice, Veltěže, Toužetín) je doložena také laténská fáze, ovšem bez revize výzkumů a

chronologického zařazení nálezů nelze postihnout vztah mezi těmito dvěma etapami osídlení,

s kterým je spojena důležitá otázka sídelního vývoje.

Z předložených informací vyplývá potřeba revize starších výzkumů, díky které by

mohly být zodpovězeny vyvstávající otázky týkající se bližšího poznání vývoje v oblasti a

vztahu sídlišť s pohřebišti. V budoucnu bych proto ráda navázala na článek P. Holodňáka

(1988) a současnou zájmovou oblast rozšířila a pokusila se o komplexnější nástin osídlení

v širší oblasti lounského Poohří spolu se zhodnocením stavu výzkumu a revizí dalších starších

výzkumů.
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6. Seznam zkratek

ADČ Archeologická databáze Čech

ALRNB Rekonstrukce staré kulturní krajiny v severní části Čech (Ancient Landscape
Rekonstruction in North Bohemia)

ARUP Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
DŘ Doba římská
DŽ Doba železná

HLAS Hlášení o archeologických výzkumech a nálezech

ID Identifikační číslo keramického zlomku vygenerované automaticky v databází
(Microsoft Access 2007)

M Muzeum
NZ Nálezová zpráva

OM LOUNY Oblastní muzeum Louny
PS Povrchové sběry

ÚAPP SZČ
MOST

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě
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7. Seznam příloh

I. Umístění zkoumané lokality na katastru obce Počedělice (černě vyznačeno). Zdroj:

http://maps.google.cz/; 25. 6. 2013, 15:50.

II. Letecký pohled na obec Počedělice, černě vyznačena oblast bývalé pískovny. Zdroj:

www.mapy. cz/; 29. 5. 2013, 23:00.

III. Letecký pohled na Oboru a Počedělice. Foto: Z. Smrž.

IV. Navrstvení říčních sedimentů na pravém břehu Ohře u Počedělic. Vrstva 1 – světle

hnědá ornice (1-30 cm), vrstva 2 – středověké šedohnědé náplavové nánosy (30-150

cm), vrstva 3 – kulturní vrstva z mladší doby římské tvořená tmavých hnědočerno-

jílovým sedimentem (150-180 cm), vrstva 4 – štěrkopísčité podloží (180-? cm). (podle

Beneš 1995).

V. Fotografie z průběhu výzkumu. Objekt 35/89. Foto: J. Štauberová.

VI. Fotografie z průběhu výzkumu. Objekt 35/89. Foto: J. Štauberová.

VII. Zahloubená chata 35/89; půdorys a sledované profily. Popis vrstev: 1 – sytě černá

s uhlíky, 2 – tmavohnědá, 3 – šedý jíl, 4 – světle hnědá s uhlíky a mazanicí, 5 –

tmavohnědá se zrnky mazanice (žlábek), 6 – hnědočervená se zrnky mazanice, 7 –

šedohnědobéžová s drobnými uhlíky, 8 – černohnědá se světlými příměsemi, 9 –

červenošedá popelovitá propálená, 10 – hnědočervená s uhlíky, 11 – popelovitá, 12 –

tmavohnědá hlinitá s uhlíky, 13 – šedobéžový popel se zlomky mazanice, 14 – sypká

hnědošedá s uhlíky a zlomky mazanice, 15 – podloží (štěrkopísek).

VIII. Počedělice – pískovna.  Keramika 1-16 z objektu 55/88.

IX. Počedělice – pískovna.  Keramika 1-38 z objektu 35/89.

X. Počedělice – pískovna.  Keramika 1-15 z objektu 35/89.

XI. Počedělice – pískovna.  Keramika 1-2, 4-5 z objektu 35/89, 3 z objektu 55/88; 6 –

železný předmět z objektu 55/88; 7 – keramický přeslen z objektu 35/89.

XII. Ukázka morfologického a výzdobného typáře keramiky. (Podle A. Reszczyńska 2010,

602-614).

XIII. Počedělice – pískovna; 1-2 – hutnická struska z objektu 35/89.

XIV. Počedělice – pískovna; část vstupního otvoru do (chlebové) pece z objektu 35/89.

Vlevo dole přední strana, vedla strana zadní s viditelnými stopami působení ohně.

XV. Analýza souboru mazanice z objektu 35/89. (Přírůstkové číslo je automaticky

generované.)
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XVI. Analýza souboru mazanice z objektu 55/88. (Přírůstkové číslo je automaticky

generované.)

XVII. Analýza osteologického materiálu. Objekt 35/89 a 55/88.

XVIII. Lokalizace transektů v rámci projektu ALRNB. 1 – severní (severozápadní) transekt, 2

– centrální transekt. (podle Kuna – Zvelebil – Foster – Dreslerová 1993, 111)

XIX. Systém užitý při povrchových sběrech během projektu ALRNB. (podle Kuna –

Zvelebil – Foster – Dreslerová 1993, 123)

XX. Tabulka výsledků povrchových sběrů projektu ALRNB.

XXI. Výsledky povrchových sběrů projektu ALRNB. (nepublikováno)

XXII. Výsledky povrchových sběrů projektu ALRNB. (nepublikováno)

XXIII. Výsledky povrchových sběrů projektu ALRNB. (nepublikováno)

XXIV. Výsledky povrchových sběrů projektu ALRNB. (nepublikováno)

XXV. Výsledky povrchových sběrů projektu ALRNB. (nepublikováno)

XXVI. Výsledky povrchových sběrů projektu ALRNB. (nepublikováno)

XXVII. Přehled sídelních a pohřebních lokalit spolu s ojedinělými nálezy z doby laténské a

časné doby římské (pro ucelení zařazeny také nálezy pouze obecně datované do doby

římské) na východním Lounsku.




