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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je základní sídelně-historická charakteristika proměn sídelní 

struktury Hořovicka od 6. do 15. století. Důraz je kladen na archeologicky postižitelné 

proměny venkovského osídlení a sítě centrálních lokalit. Východiskem je vyhodnocení 

povrchových sběrů, geofyzikálního a detektorového průzkumu a archeologických odkryvů na 

středověkém sídlišti na katastru Suchomast (okr. Beroun), které se uskutečnily r. 2010. Vedle 

analýzy proměny sídelního areálu práce poskytuje základní představu o vývoji keramické 

produkce v tomto dosud málo poznaném regionu. Poznání širšího sídelního kontextu se opírá 

o rešerši dosavadních archeologických aktivit a analytických povrchových sběrů na 

vybraných plochách, do nichž byli zapojeni studenti ÚPA FF UK. Hodnocení písemných 

pramenů zčásti vychází z připravované práce dr. D. Kalhouse. Závěry studia jsou 

konfrontovány s dosavadní představou o proměnách venkovského osídlení v Českých zemích. 

Klíčová slova 

středověk, Hořovicko, sídelní struktura, sídliště, keramika, hradiště, středověká proměna 
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Abstract 

The aim of the bachelor work is a basic settlement-historic settlement pattern characteristic of 

changes Horovitz region from 6th to 15th century. Emphasis is placed on archaeological 

receivable transformation of rural settlements and the network of central sites. The starting 

point is the evaluation of surface collections, detector and geophysical survey and 

archaeological excavations of a medieval settlement on the land village Suchomasty (district 

Beroun), which took place 2010. Besides the analysis of the transformation of the residential 

complex work provides a basic idea of the development of ceramic production in this 

unprospect region. Knowledge of the wider context of settlement is based on a search of 

existing archaeological activities and analytical surface collections in selected areas in which 

students were involved ÚPA FF UK. Reviews of written sources is partly based on the 

upcoming work by dr. D. Kalhous. Findings of the study are compared with the existing 

concept of transformation of rural settlements in the Czech Kingdom. 

Key words 

middle ages, Horovitz region, settlement structure, ceraramic findings, settlements, hillforts, 

medieval transformation 
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1.1. Úvodní úvaha 

  Tyto první věty nechtějí a v žádném případě ani nemohou tvořit vůdčí ideu bakalářské 

práce. Jejich zařazením na úvod se zde hodlám pouze na malé ploše zamyslet nad možnostmi 

interdisciplinární spolupráce oborů v medievalistice. Pro sídelně-historickou studii jako je tato 

se nabízí široká „paleta“ barev poznávacích způsobů. Avšak i tato „paleta“ je tvořena pouze a 

jedině lidmi a tak není bez chyb. Tato „vybledlost“ palety se na sídelně-historické studii 

projeví okamžitě v méně prozkoumaném regionu jak z hlediska archeologie či historie. 

Najednou místo nabídky všemožných barev vidíme pouze rozmázlou šedou šmouhu, která se 

úplně vytrácí, když se jedná o „badatelsky“ zastrčený region vzdálený od centra. 

I přes výše zmíněné fakta, nám sídelně-historická studie přináší neocenitelné poznatky 

z okrajů raně středověké oikumeny 

.
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1.2. Úvod 

Bakalářská práce předkládá komplexní vyhodnocení badatelského archeologického 

výzkumu prováděného v rámci grantového projektu „Archeologie přemyslovských Čech“ 

(GAČR P 405/10/0556) na katastrálním území obce Suchomasty. Výzkum byl prováděn 

v rámci letní praxe studentů Ústavu pro archeologii v srpnu a září roku 2010. V letech 2012 

a 2013 byly provedeny studenty ÚPA FF UK povrchové sběry na okolních zemědělsky 

využívaných v rámci vnitrofakultního grantu FF UK VG149: Sídelní struktura Hořovicka 

ve středověku. 

1.2.1.  Cíle projektu 

Jednou z dílčích kapitol grantového projektu „Archeologie přemyslovských Čech“ je 

řešení problematiky neagrárních aktivit ve venkovském prostředí pro období raného 

středověku, která dlouhodobě stojí na periferii hlavních výzkumných trendů. V roce 2009, 

v době přípravy projektu, byl vedoucí výzkumu upozorněn Dr. D. Stolzem na lokalitu 

Suchomasty, kde se v rámci předběžné povrchové rekognoskace podařilo získat větší 

množství mladohradištní keramiky spolu s četnými bronzovými slitky a několika artefakty 

z barevných kovů (polotovar esovité záušnice, fragment malého zvonu). V této fázi bylo 

rozhodnuto začlenit lokalitu do grantového projektu a pokusit se pomocí dostupné škály 

nedestruktivních metod a následné exkavace ověřit existenci středověké dílny pracující 

s barevnými kovy na lokalitě. Vzhledem k hodnověrným informacím o pohybu amatérských 

detektorářů na lokalitě a dlouhodobé hloubkové orbě šlo také o zvážení její eventuální 

památkové ochrany. Lokalita měla současně sloužit jako příkladová studie podkapitoly 

„struktury venkovského osídlení“ v jejímž rámci usilujeme o prohloubení více než kusých 

poznatků o osídlení Hořovicka v raném středověku. Za účelem rekonstrukce přírodního 

prostředí, vlivu antropogenních aktivit na jeho proměny a rekonstrukce hospodářského 

systému v diachronní perspektivě byly odebírány vzorky pro analýzu makrozbytků a 

pylovou analýzu. 
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2.1. Přírodní podmínky 

2.1.1. Geomorfologie 

Lokalita dle platného geomorfologického dělení ČR patří do Poberounské 

subprovincie, části Brdské podsestavy, pro kterou jsou typické proterozoické a prvohorní 

souvrství tvořené břidlicí, pískovcem a křemencem. Jednotlivé části Hořovické sídelní 

komory, která je předmětem sídelně historické studie
1
, se váží na regionální 

geomorfologické jednotky: 

Hořovická pahorkatina v západní části sledovaného území okolo Hořovic, pro níž je 

charakteristické složení ze silně zvrásněných prvohorních břidlic a vápenců. Právě rozdílná 

odolnost těchto hornin měla za vznik strukturně denundačního reliéfu. 

Karlštejnská vrchovina zaujímá severovýchodní část studované oblasti. Je to plochá 

vrchovina, střední nadmořské výše okolo 360 m. n. m. Vrchovina se skládá se z silně 

zvrásněných silurských břidlic, silurských a devonských vápenců s polohami výchozů 

diabazů n svých okrajích. Mírně zvlněný reliéf vystupuje strmými svahy do takto tvořené 

krajiny. Vrchovina je rozčleněna hlubokým kaňonovitým údolím Berounky, protékající 

napříč územím a která přijímá do svého toku hluboko zařezané přítoky (Demek, J. et. al., 

1987, 486). 

Nadmořská výše kolísá v závislosti na jednotlivých částech regionu rozmezí 320 – 

450 m.n.m. 

Důležitým krajinotvorným prvkem je taktéž Suchomastský potok, pramenící 1,5 km 

výhodně od Bykoše v nadmořské výši 398 m. n. m.; ústící zprava do Litavky ve Králově 

Dvoře (Vlček, V. a kol. 1984, 492). 

2.1.2. Klimatologie 

Průměrná roční teplota vzduchu studovaného území se pohybuje v rozmezí 7-8 °C. 

Naměřený průměrný roční úhrn srážek činí 550-600 mm.  Sledovaný počet dní se sněžením 

byl zachycen v počtu 50-60 dnů za zimní sezonu. Veškeré tyto zjištěné údaje řadí celý 

Hořovický region (obr. 1.) na rozmezí dvou klimatických oblastí (dle Quittova dělení) a to: 

                                                      
1
 vymezení regionu sídelně-historické studie, viz. kapitola 13.1.2. 
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Mírně teplého, mírně vlhkého s mírnou zimou s lednovou teplotou nad -3°C, do 500 m. n. 

m. Tento klimatický region je dominantní pro 2/3 sledovaného území vyjma jeho východní 

třetiny. 

Teplý, mírně suchý s mírnou zimou, kde lednová teplota se pohybuje nad -3°C (obr. 3.). 

Zastoupený ve východní části regionu (Tolasz, R. et al. 2007, 58). 

2.1.3. Vegetace 

Pro sledovaný region je dominantní výskyt černýšové dubohabřiny, v jejímž porostu 

je dominantní dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulas) s častou příměsí lípy 

(Tilia cordata) a dubu letního (Quercus robur). 

V občasných případech je na území regionu zastoupena taktéž biková/jedlová 

doubrava, charakteristická druhovou chudostí, listnatých dubů (Quercus robur, Quercus 

petraea) nebo smíšené doubravy s jedlí (Abies alba) nebo borovicí (pinus sylestris) 

s převahou trav (Neuhäslová, Z. 2001, 15). 

2.1.4. Pedologie 

 Dominantním druhem půd na sledovaném území jsou modální hnědozemě, 

přecházející v podloží místy do luvizemě a kambizemě. Tvořené převážně spraší a 

sprašovými a polygenetickými hlínami (obr. 2.). 

V menší míře jsou také zastoupeny stagnosoly (pseudogleje, místy kambizemě), luvisoly 

(hnědozemě luvické) a kambisoly (kambizemě modální až dystrické pževážně ze zvětralin 

pevných a zpevněných hornin) (Kozák, J. a kol. 2009, 101). 
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3.1. Lokalizace výzkumu 

Těžiště pozornosti bylo věnováno plochám západně od intravilánu dnešních 

Suchomast. Tyto plochy se nacházejí v údolí Suchomatského potoka, jenž pramení ve výši 

359 m (střed lokality) na mírném, k jihu orientovaném svahu, a svah dále po proudu vlévá 

se kt do bezejmenného levého přítoku Suchomastského potoka. Raně středověký sídelní 

areál o rozloze zhruba 300 (S-J) x 250 (V-Z) m byl v rámci povrchových sběrů poměrně 

jednoznačně vymezitelný. Lokalita je ze severu ohraničena komunikací Suchomasty – 

Málkov, ze západu polní cestou a z jihu vodotečí. Na východě respektovaly nálezy 

keramiky nevýraznou severojižní terénní hranu probíhající cca 350 m západně od okraje 

Suchomast (obr. 4.; foto 1).  

4.1. Mikroregionální vývoj 

Lokalita nebyla před rekognoskací dr. D. Stolze dosavadnímu bádání známa. 

Písemné prameny vrcholného středověku v blízkosti Suchomast zaniklé sídliště nezmiňují a 

neindikuje ho ani struktura plužiny na katastrální mapě 1. poloviny 19. století (obr. 5).  

 Rešerše mapových děl ukazuje, že využívání polohy prošlo poměrně složitým 

vývojem. První vojenské mapování z konce 18. století (obr. 5) zachycuje na bezejmenném 

vodním toku na jižním okraji lokality soustavu rybníků. Již před vyhotovením druhého 

vojenského mapování (před polovinou 19. stol.) došlo ke zrušení rybníků (kromě dodnes 

existujícího „Čertáku“); pozůstatky jejich hrází však zůstaly patrné. Jedna z nich zasahuje 

z jihu poměrně hluboko do lokality (obr. 6). Na indikační skice stabilního katastru již hráze 

vyznačeny nejsou. Na všech mapových dílech je zřetelné, že k orbě byla až do počátku 20. 

století využívána pouze severní část lokality, zatímco jižní partie sloužily zřejmě kvůli 

vlhkosti jako pastviny (obr. 7). 

Pro archeologický výzkum vyplynul z rešerše praktický poznatek o možnosti narušení jižní 

části lokality v souvislosti s budováním rybniční soustavy
2
 

 

 

                                                      
2
 tento poznatek je doložen v kapitole 6.9.2. 
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4.1.2 Historie obce Suchomasty 

 Dějiny samotné obce Suchomasty lze dovozovat s historií držby tvrze a poplužních 

dvorů v Suchomastech. První písemná zmínka vztahující se k Suchomastům ovšem pochází 

z listinného falza Vyšehradské kapituly (CDB I, č. 387, 387-390), které zmiňuje obdarování 

vyšehradského kostela „zemí Suchomasty se dvěma poplužími a rolníky Milonem, Zlavem 

a Tronacem (Kalhous, D. 2013, 28). 

Pravděpodobně v průběhu 13. století nastává rozdělení vsi, kdy roku 1271 je část vsi 

uvedena v majetku pražského špitálu sv. Františka. Během 14. století jsou Suchomasty 

vedeny jako manství, jehož prvním držitelem byli před rokem 1380 Bohuněk řečený Maněk 

a Václav. Po nich přebírají držbu manských podílů bratři Bořivoja a Bohuněk z Lochovic. 

Po ukončení držby manských podílů těmito dvěma bratry nastává období častého střídání 

vlastníků jednotlivých manských podílů. Období roztříštěnosti majetku ukončil až před 

polovinou 15. století Jan Sláma z Bítova. Z jehož rukou poté kupuje manství Václav ze 

Svárova, jehož potomci se na majetku drží až do konce 16. století (Svoboda, L. 1998, 777). 

 Z písemných zmínek z roku 1380 lze usuzovat, že pravděpodobně ve 14. stol. 

existovaly buďto v extravilánu či v dnešním intravilánu dva poplužní dvory, které se 

pravděpodobně vázaly ke tvrzi, jejíž vznik je pokládán do poloviny 15. stol.  

První písemná zmínka ke tvrzi se váže do roku 1473. Tvrz byla asi během 16. století 

masivně přestavěna či dokonce úplně zbourána (na což usuzuje se dle sekundárně 

zazděných pozdně gotických stavebních článků v mase zdiva renesančního zámečku). Poté 

na jejím místě vyrostl dnešní renesanční sídlo dodnes dochované (Svoboda, L. 1998, 778). 
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5.1. Použité metody 

 Výběr použitých metod byl volen dle předpokladu očekávaných archeologických 

situací na lokalitě, jenž měly být tvořeny dílenskými objekty na zpracování barevných kovů. 

Toto zjištění bylo podpořeno nálezem fragmentu bronzového zvonečku. Z výše vyčtených 

faktorů byla zvolena prospekce terénu geofyzikálním průzkumem, který je schopen 

částečně zachytit mj. stopy výrobních objektů v terénu. 

 5.1.1. Georadarový průzkum 

 5.1.2. Předpoklady a podmínky aplikace geofyziky 

 Princip geofyzikálních metod je primárně založen na sledování změn určitých 

fyzikálních veličin v prostoru. V případě archeologie se pozornost soustřeďuje většinou jen 

na sledování nejvyšších povrchových vrstev v řádech jednotek metrů pod zemským 

povrchem, se zaměřením k vyhledání anomálií, které by mohly svědčit o někdejší 

antropogenní činnosti. Pro takto získané poznatky musí být dodrženo pár základních 

podmínek, aby výsledky geofyzikálního průzkumu byly vypovídající (podmínky jsou to 

následující - dostatečné podpovrchové zachování antropogenních objektů a vrstev in situ, 

vhodný reliéf a vegetační pokryv, absence mladších situací, absence rušivých vlivů 

z recentu, apod.) (Kuna, M. a kol. 2004, 136). I přes skutečnost, že podmínky nemohly být 

pro geofyzikální prospekci, jevilo se jako perspektivní geofyzikální měření provést. 

 5.1.3 Metoda provedení geofyzikálního průzkumu 

 Geofyzikální průzkum na lokalitě Suchomasty byl použit jako ověřovací metoda 

k provedeným povrchovým sběrům a náhodným nálezům za pomoci detektoru kovů. 

Nejčastějšími objekty, vyskytujícími se na ploše raně středověkých sídlišť jsou větší či 

menší zahloubené jámy. Na zachycení takto velkých objektů, stačí síť povrchových sběrů 

2x2 m. (Kuna, M. a kol. 2004, 136). Takto rozměrově strukturovaná síť byla zvolena i 

v případě Suchomast, avšak v jiných rozměrech uzpůsobených místní situaci. 

Následně byl na lokalitě proveden dr. R. Křivánkem (ArÚ AVČR) geofyzikální průzkum
3
 

pomocí cesiového magnetometru, z něhož vyplynulo, že v několika místech se vyskytují 

                                                      
3
 geofyzikální výzkum proběhl v dubnu 2010 za příhodných klimatických podmínek. 
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poměrně výrazné geofyzikální anomálie, z nichž některé jsou teoreticky spojitelné 

s pyrotechnologickými aktivitami, či přítomností propálených vrstev. Před zahájením 

terénního výzkumu jsme na základě výsledků měření vymezili tři plochy s největší 

koncentrací anomálií. V této geodeticky vytyčené síti pak dr. R. Křivánek provedl znovu 

zpřesňující měření s cílem co nejefektivnější konfrontace magnetometrické prospekce a 

následného archeologického výzkumu (obr. 11. – 14.). 

5.1.3. Geodetické zaměření 

Po provedení předběžného geofyzikálního průzkumu bylo provedeno geodetické 

zaměření plochy s výskytem nejvýraznějších anomálií pro potřeby následného výzkumu (Z. 

Dragoun, ing. J. Batulka). Pomocí totální stanice byla vytyčena čtvercová síť zanesená 

v souřadnicích JTSK (obr. 8.). Z takto získaných dat byl poté vyhotoven polohopisný a 

výškopisný plán lokality (obr. 10.). Plocha byla rozdělena na tři části (A, B, C) pokryté 

čtverci o rozměrech 9 x 9 m. 

6.1. Archeologická sondáž 

 V srpnu 2010 bylo v geodetické síti vytýčeno osm sond a kontrolních řezů. Hlavním 

vodítkem bylo geofyzikální měření (obr. 14.), přičemž sondy byly situovány v místech 

nejvýraznějších geofyzikálních anomálií za účelem ověření jejich povahy. Primárním cílem 

byla identifikace pyrotechnologických a dalších objektů, které by potvrdily zpracování 

barevných kovů na lokalitě a osvětlily její sídelní kontext. Dokumentace archeologického 

odkryvu probíhala standardním způsobem (kresebná dokumentace, fotografická 

dokumentace, slovní popis). Každá stratigrafická jednotka rámci archeologického výzkumu 

obdržela samostatné číslo. 

 Kde byly identifikovány intaktní, krátkodobě fungující objekty či vrstvy s obtížně 

rozpoznatelnými hranicemi, aplikovali jsme metodu odebírání po 5-10 cm mocných, 

mechanických vrstvách. V ostatních případech bylo postupováno po vrstvách přirozených.  

Ve snaze, co nejefektivnějšího využití časových možností výzkumu a ověření charakteru 

anomálií v různých částech plochy byl na základě usnesení komise byl nasezen kolový bagr, 

který pod ve vybraných partiích zkoumaných plochy provedl kontrolní řezy o šířce 50 cm. 

Provedené řezy s následně konstatovanou nepřítomností antropogenní aktivity byly 

následně dokumentovány. V případě doložené antropogenní aktivity byly plošně rozšířeny a 

následně zkoumány standardním způsobem. 
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Vzhledem ke smíšenému charakteru výplně většiny objektů daných dlouhodobým 

osídlením lokality, nebyla jejich výplň paušálně proplavována, ale vzorky hlíny na 

proplavování za účelem získání botanických makrozbytků byly vybírány selektivně jen 

z krátkodobě vzniklých stratigrafických jednotek. Proplavování vzorků bylo provedeno na 

archeologické základně Ústavu pro archeologii v Mělníku
4
. 

6.1. Archeologický výzkum 

6.1.2. Sonda B3 

Ve střední části zkoumaného areálu na ploše B byly geomagnetickým průzkumem 

identifikovány dvě výrazné anomálie. Z důvodu ověření jejich charakteru byl přes severní 

anomálii proveden zjišťovací řez bagrem o šířce 50 cm. Na zjištěném profilu se ukázalo, že 

sonda protnula kulturní vrstvu a do ní zahloubený rozsáhlý objekt a proto bylo přikročeno k 

vytýčení sond na obou stranách (jižní a severní) a následné její ruční skrývce (obr. 15). 

Asi 40 cm pod povrchem se vyrýsoval obvod pravoúhlého, resp. mírně 

lichoběžníkovitého objektu o rozměrech 330 x 300 cm, zahloubeného do mastné 

černohnědé kulturní vrstvy pravěkého stáří, který byl interpretován jako posléze raně 

středověká polozemnice. Neodkrytý zůstal pouze jižní roh objektu zabíhající mimo sondu. 

Nejprve jsme přistoupili k jeho vybrání průběžně dokumentovanými mechanickými 

vrstvami o mocnosti 10 cm (3 dokumentované úrovně). Po odebrání omice byl také patrný 

červený vypálený okraj u východní stěny polozemnice (obr. 16). 

Již na úrovni první mechanické vrstvy byly místy v šedočemé hlinito-jílovité výplni 

patrné propálené plochy a výrazná kumulace kamenů v severním rohu, která byla později 

interpretována jako destrukce pece (obr. 16)
5
. V další dokumentované vrstvě byly 

evidovány rozsáhlé plochy propálené do červené či žluté barvy, mezi nimiž se nacházely 

větší spálené kusy dřeva pocházející s největší pravděpodobností z konstrukce stavby. V 

této úrovni se podstatně zvětšila kumulace kamenů v severním rohu (obr. 16). Pec se 

skládala jak místního vápenece, tak diabazu. 

Na úrovni dna objektu, které se nacházelo cca 65 cm pod současným povrchem, 

byly evidovány důležité konstrukční detaily – kůlové a sloupové jamky. Raně středověký 

podlahový horizont se přes všechnu snahu nepodařilo odlišit od spodních partií zásypu. O 

                                                      
4
 nyní je prováděno celkové vyhodnocení Mgr. A. Pokornou. 

5
 viz. kapitola 8.2.8. 
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tom, že netvořil silnější vrstvu, jednoznačně svědčí hrnec v poloze in situ u kamenné pece 

(viz dále), který stál prakticky na podloží.  

Vrstva stratigraficky ležící nade dnem obsahovala poměrně velké množství různě 

velkých úlomků spáleného dřeva, které se nacházely již v předchozí vrstvě (obr. 17; foto 3 a 

4). Ve střední části bylo odkryto i propálení dna zemnice (obr. 17). Což spolu s 

mazanicovými krami a mazanicovou drtí může býti považováno za důležitý faktor při 

posuzování zániku stavby, asi požárem. 

Po obvodu dna jsme v dlouhých úsecích evidovali výrazný žlábek široký cca 10 cm 

(hloubka cca 15-30 cm), do něhož byly zapuštěny stěny stavby (obr. 16 a 17). Žlábek byl 

přerušen v jihovýchodním rohu polozemnice. Podstatně mělčí byl žlábek v severní části 

stavby v okolí kamenné pece, kde se ho místy nebyl zachycen.  

Nejvýraznějším pozůstatkem nosné konstrukce stavby je sloupová jáma (KJ. č. 2) o 

průměru 20 cm situovaná svojí polohou přibližně uprostřed jihovýchodní stěny objektu asi 

30 cm od okraje. Hloubka jejího zahloubení do dna polozemnice činí 60 cm (obr. 17; foto 

3). Její výplň nenese žádné zjištěné stopy požáru. Na protilehlé straně kůlová jáma nalezena 

nebyla, nelze však vyloučit, že se nacházela v místech zjišťovacího řezu. Obrys kůlové 

jámy nalezen nebyl ani při začišťování prostoru severně od polozemnice. 

Přibližně ve středu polozemnice se nacházela kruhová jáma (KJ. č. 1) o průměru cca 

40 cm, s plochým dnem, lemovaná výrazným propáleným jejíž okraj byl tvořen propálenou 

hlínou s přerušením na jižní a severní straně, která se v laloku širokém cca 30 cm táhne dále 

k severovýchodu, kde byla narušena předchozím zjišťovacím řezem (obr. 17.; foto 3). 

Podobný mazanicový pás se nacházel i jižněji výše popsané situace. Samotná sloupová 

jáma byla zahloubena pod povrch dna zemnice cca 30 cm a byla vyplněna propálenou 

hlínou s mazanicovou drtí, která se nacházela rovněž i v jejím okolí. Vzhledem k tomu, že 

dno jámy neobsahovalo stopy propálení (jak tomu bylo naopak u kamenné pece v severním 

rohu), nejednalo se s velkou pravděpodobností o místo dlouhodobě využívané jako ohniště. 

Tuto variantu nepodporuje ani prostorová kolize s přístupem k odkryté kamenné peci. V 

úvahu tedy připadá varianta další sloupové jámy, kterou však poněkud oslabuje nevelké 

zahloubení, které by bylo možno k velkému průměru předpokládat. Problematický je i 

původ propáleného obvodového mazanicevého lemu
6
.  

                                                      
6
 Pokud by vznikl propálením vnitřní omazávky stěn destruované do okolí hořícího kůlu, pak bychom 

očekávali nález jeho ohořelých pozůstatků. 
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Dále byla zjištěna plochá, podélná vanovitá jáma o rozměrech cca 150 x 80 cm 

(kontext 216) zahloubenou cca 30 cm do dna polozemnice (obr. 17., foto 3). Uprostřed jámy 

se nachází dvě těsně přiléhající kruhové jamky o průměru 20 cm a 16 cm, hluboké cca 45 

cm a menší sousední jamka hluboká cca 40 cm. Jamka hluboká 40 cm byla vyplněna 

propálenou načervenalou hlínou s mazanicovou drtí. 

V severním rohu objektu byla prozkoumána destruovaná kamenná pec, již 

zmiňovaná, která těsně přiléhala k výše popsanému obvodovému žlábku.  

Vnitřní věnec pece o průměru cca 45 cm byl vyskládán z mohutných diabazových 

kamenů, zatímco vnější vrstvu tvořily vápence místního původu. V původní poloze zůstala 

zachována pouze spodní část pece (obr. 16. a 17.; foto 4).  

Destrukce pece těsně přiléhala na stěny zemnice. Prostor před pecí byl odebrán zjišťovacím 

řezem, provedeným bagrem. V jižní části pece jsme nicméně evidovali kruhovou 

stratigraficky mladší jámu o průměru cca 50 cm, která zřejmě narušila i vnitřní část pece, 

která byla vkopem oproti svému původnímu stavu mírně prohloubena. Propálení dna se 

tedy zachovalo pouze na okrajích
7
. (obr. 17.). 

Západně od pece se těsně nade dnem se nacházela propálená mazanicová kra na níž 

pec poté destruovala (foto 5). V těsné blízkosti západně od pece stál na úrovni původního 

nášlapového horizontu v poloze in situ kompletně sestavitelný hrnec spadlý na stěnu 

polozemnice a překrytý několika kameny z destrukce pece. (obr. 16; foto 4). 

6.1.3. Pravěká kulturní vrstva-žlábek 

Již z profilu kontrolního řezu bylo patrné, že raně středověká polozemnice byla 

zahloubena do starší kulturní vrstvy. Na profilu zjišťovacího řezu byl současně patrný 

žlábek probíhající přibližně od severu k jihu, indikující superpozici starších sídelních 

objektů (obr. 18.). Na odkryv pravěké kulturní vrstvy jsme se soustředili především v 

jihovýchodní a severní části plochy sondy B3. 

Z časových důvodů (aby bylo možno současně odebírat zásyp raně středověké 

polozemnice) byla na jihovýchodní straně jižní části sondy B3 vytýčena menší sonda o 

rozměrech 160 x 210 cm (obr. 18. a 19.). 

                                                      
7
 Toto narušení bylo patrné již na zjišťovacím řezu. 
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Po začištění situace v úrovni asi 40 cm pod povrchem terénu byla ve východní části 

sondy evidována značná kumulace převážně vápencových kamenů, mezi nimiž bylo 

identifikováno i několik diabazů. Přímo v rozptylu mezi takto zachycenými kameny byly 

archeologickým výzkumem odhaleny keramické fragmenty spadající po předběžném 

chronologicko – typologickém zařazení do období mladšího pravěku. Spolu s keramikou 

byl zjištěn soubor zvířecích kostí (obr. 19). Kameny v rozšíření sondy B3 jako by 

respektovaly severo-jižní linii, avšak ani pečlivým začištěním nebyla identifikována hranice 

uloženin. Mezi kameny se nacházely fragmenty pravěké keramiky a zvířecí kosti, které ve 

velké míře případů ležely na kamenech. Po odebrání mechanické vrstvy o mocnosti cca 10 

cm kameny z výplně téměř zmizely a ve stejných místech se nacházela značná koncentrace 

pravěkých keramických fragmentů. Některé z těchto fragmentů byly značně velké (>16 

cm
2
) a část z nich, nacházející se ve střední části sondy svým tvarovým spektrem náležela 

ke stejné nádobě či nádobám (obr. 19.).  

V další mechanické vrstvě se vyrýsovaly hranice žlábku o šířce 20-25 cm, který probíhal 

sondou od severu k jihu a navazoval na žlábek identifikovaný v profilu zjišťovacího řezu a 

odkrytý dále na dně severní strany sondy. Žlábek vybíhal v jihovýchodním rohu dále mimo 

prostor sondy (obr. 18.).  

Koncentrace kamenů se dále prostorově redukovala a lemovala žlábek z východní 

strany. Vzhledem k tomu, že při začišťování nebylo identifikováno porušení koncentrace 

kamenů žlábkem, dá se předpokládat, že byly obě komponenty současné. Jejich dno bylo ve 

stejné hloubce. V poslední mechanické vrstvě bylo dosaženo podloží. Spodní partie objektu 

se jevila jako mělká kotlovitá jáma, na jejímž dně spočívaly kameny (obr. 19). 

Navazující situace byla identifikována severně od kontrolního řezu v prostoru nově 

rozšířené sondy přiléhající k obrysu raně středověké polozemnice. Při začištění plochy asi 

40 cm pod povrch bylo v černohnědé sypké hlíně identifikováno poměrně velké množství 

kamenů a pravěká keramika (obr. 19). Nelze ovšem zcela vyloučit, že kameny pocházejí 

z destrukce nedaleké kamenné pece a byly poté následně rozvlečeny orbou. V další 

mechanické vrstvě se již žádné kameny nevyskytovaly. Po odebrání situace na podloží byl 

zjištěn žlábek probíhající ve směru severozápad - jihovýchod o šířce cca 20 cm zahloubený 

asi 10-15 cm do podloží. 



23 

 Kameny obsažené v předchozí vrstvě se koncentrovaly v trase žlábku, žádné rozhraní 

vrstev však nebylo pozorováno. Žlábek dále vybíhal mimo sondu (obr. 18.)
8
.  

6.1.4. Popis vrstev 

200 – ornice, tmavě hnědá hlína, naměřená mocnost končila v hloubce cca 40 cm. 

201 – výplň zahloubeného objektu – raně středověké polozemnice (obj. č 7). Černošedá 

vrstva hlinitojílovitá značně heterogenní; s četným výskytem propáleného jílu a mazanice; 

v severním rohu zjištěna destrukce kamenné pece; původní pochozí horizont v průběhu 

existence objektu nevznikl, jak bylo možné dokázat na nádobě stojící in situ , která se 

nacházela v blízkosti raně kamenné pece, usazená přímo na podloží. 

202 (= 209 a 217, 218) – pravěká kulturní vrstva identifikovaná východně od obj. 7. 

Černohnědá, humózní s četnou příměsí kamenů (především se jednalo vápenec, ale 

ojediněle se vyskytl i diabaz), keramiky a zvířecích kostí. Z vrstvy byla vyzvednuta i 

bronzová jehlice. Ve spodních partiích vyplňovala uloženina žlábek táhnoucí se od 

severozápadu k jihovýchodu a obsahovala i kousky mazanice.  

Žádné jednoznačné rozhraní nebylo v rámci vrstvy pozorováno. Vrstva 202 pokračovala i 

do severní části sondy (zde pracovně nazvána kontext 217). 

 V severní části sondy byla v horních partiích identifikována koncentrace menších kamenů a 

zlomky pravěké keramiky. Vrstva vyplňovala žlábek, ale přesahovala rovněž jeho okraje 

(pracovně označen jako kontext 218.  

205 – černošedý hlinitý jíl s drobnou příměsí kaménků, vrstva nebyla vybírána a proto nelze 

usuzovat ohledně jejího antropogenního charakteru. Svým složením se podobala odkrytým 

západním partiím kontextu 202.  

207 – šedá jílovitá čočka na dně polozemnice (obj. 7) 

208 – výplň mladšího výkopu, který narušil zásyp obj. 7, složením černošedá hlína, 

ojedinělý výskyt drobných kousků mazanice 

210 – šedý mastný hlinitý jíl nad podložím 211 

211 – podloží – oranžovo-hnědý kompaktní jíl, prostoupený zvětralou břidlicí                 

                                                      
8
 Výplň žlábku a na ní spočívající kulturní vrstvu lze na základě keramiky předběžně datovat do mladší doby 

bronzové. 
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212 – podloží – kompaktní béžovo-bílý jíl, prostoupený zvětralou břidlicí 

213 – podloží – kompaktní hnědo-oranžová jílovitá hmota, prostoupená zvětralou břidlicí 

216 – výplň ploché podélné vanovité jámy o rozměrech cca 150 x 80 cm. Vana byla 

zahloubená cca 30 cm do dna polozemnice vycházejíc ze středu JZ stěny. Uprostřed ní se 

nachází tři kruhové jamky (KJ. 3, 4, 5). Výplň tvořila propálená načervenalá hlína 

s mazanicovou drtí. 

217 (= 202) pravěká kulturní vrstva zaznamenaná v severním rozšíření sondy.  Složení bylo 

- černohnědá sypká hlína prostoupená v horních partiích s obsahem značného množství 

drobných kamenů.
9
 Ve spodních partiích vrstvy byl přítomen značný podíl pravěké 

keramiky. 

6.1.5. Kůlové a sloupové jamky:  

Kůlová jáma (KJ. 1) – kruhová jáma situovaná přibližně ve středu polozemnice (obj 

7), o průměru cca 40 cm s plochým dnem. Sloupová jáma byla lemovaná výrazným 

propáleným mazanicovým „valem“ s přerušením na jižní a severní straně, který se v laloku 

širokém cca 30 cm táhne dále k severovýchodu. Zahloubení sloupové jámy činilo na 

povrchu dna zemnice cca 30 cm a její výplň tvořila propálená hlína s mazanicovou drtí, 

která se nacházela rovněž v jejím okolí. 

KJ. 2 -  kůlová jáma o průměru 20 cm situovaná přibližně uprostřed jihovýchodní stěny 

objektu asi 30 cm od okraje zahloubená 60 cm do dna zemnice. Výplň – tmavohnědá ulehlá 

hlína. 

KJ. 3, 4, 5 – tři kůlové jamky o průměru 20 cm, 15 cm a 10 cm hluboké 40-45 cm vyplněné 

podobně jako kontext č. 216. 

6.2.2. Sonda B5 A, B a B3C 

 Na základě mimořádně výrazné geomagnetické anomálie přibližně čtvercového 

půdorysu s výběžkem na její severovýchodní straně (obr. 14) bylo rozhodnuto v těchto 

místech na ploše sektoru B, dle plánu výzkumu, položit zjišťovací sondu B5/A. Již v 

prvním sektoru byl identifikován pravoúhlý objekt výrazně zahloubený do kamenného 

podloží (obj. č. 1). Následně byla sonda postupně rozšířena o sektory B5/X a B3/C. tak aby 

bylo možno sestavit celkový řez zjištěnou situací a rekonstruovat rozměry objektu a 

                                                      
9
 Nelze vyloučit, že některé z nich pochází z destrukce kamenné pece v obj. č 7. 
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pozůstatky vertikálních konstrukcí v jeho okolí. Jihozápadní část objektu nebyla z časových 

důvodů odkryta (obr. 21.) 

 Po skrývce ornice, která dosahovala hloubky cca 30-40 cm bylo dosaženo 

erodovaného vápencového podloží, do něhož se výrazně zahluboval pravoúhlý obj. 1. 

V první fázi bylo skryto okolí zahloubeného objektu na podloží. Pod vrstvou ornice mocné 

cca 30 cm na většině plochy, vystupovalo jílovité nebo kamenité podloží, v němž se 

podařilo identifikovat cca deset zahloubených objektů (viz popis). V devíti případech se 

patrně jednalo o spodní partie sloupových jam o průměru cca 20-45 cm (minimální 

zachycená hloubka činí pouze 5-7 cm) s plochým dnem a nevýrazným zásypem bez nálezů. 

Nejvýraznějším útvarem byl žlab hluboký max. 10 cm o šířce zhruba 20 cm (10 cm u dna) 

s plochým dnem. Je velmi pravděpodobné, že zachycené zahloubené objekty konstrukčně 

souvisely se zahloubeným obj. 1. (obr. 21.). 

 Vybírání zahloubeného obj. 1 začalo v sektoru B5/A. V sektoru B5/A a B5/X byla 

na povrchu jeho výplně těsně v podorničí odkryta výrazná koncentrace vápencových 

kamenů, které v prvním zmíněném sektoru vytvářela linii směřující přibližně směrem 

severozápad-jihovýchod, nezasahujíc téměř vůbec do profilu. V sektoru B5/X kameny 

tvořily útvar ve tvaru písmene T, jehož strana lemovala krátký úsek okraje zahloubeného 

objektu (obr. 18. foto 26, 33). Kameny byly uloženy pouze v jedné vrstvě na povrchu 

výplně obj. 1. V sektoru B3/C se kameny nevyskytovaly, bylo zde však v rámci hranice 

zásypu obj. 1 zachyceno výrazné propálení vrstev do červené barvy s velkým podílem 

mazanice a uhlíků (obr. 21.).  

V této části z pravoúhlého objektu vybíhal pravidelný čtvercový útvar, který se v další fázi 

výzkumu ukázal být vstupní šíjí dlouhou cca 2 m.  

Již v průběhu vybírání sektoru B5/A se ukázalo, že výplň pravoúhlého objektu je 

složena z velmi heterogenních vrstev obsahujících keramiku pocházející z různých období 

existence sídliště od raného až do vrcholného středověku, přičemž nejmladší komponentou 

byla vrcholně středověká keramika datovaná do 2. poloviny. 14. až počátku 15. stol. Výplň 

objektu (obr. 22.; foto 5) budí dojem intencionálního zasypání po ukončení jeho funkce, 

snad po požáru. Usuzujeme na to z víceméně horizontálního uložení vrstev, které nemohlo 

vzniknout v důsledku postupné eroze materiálu z okolí. Výrazné pozůstatky propálených 

vrstev, resp. propálené mazanice a uhlíků byly identifikovány především v prostoru vstupní 

šíje (obr. 22., foto 5). Drobné úlomky vypálené mazanice se nicméně vyskytovaly téměř ve 

všech stratigrafických jednotkách.  
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Z takto získaných poznatků bylo rozhodnuto odebírat výplň nikoliv po přirozených 

vrstvách, což by bylo vzhledem ke smíšenému charakteru potenciálně získaného souboru 

bylo neúměrně zdlouhavé ale po mechanických vrstvách o mocnosti 20 cm. I ve spodních 

partiích objektu nade dnem můžeme sledovat velmi nerovnoměrný klad vrstev, které 

nemůžeme interpretovat jako dobové pochozí horizonty. Předpokládáme tedy, že původním 

pochozím horizontem bylo poměrně nerovné skalnaté podloží, které se svažovalo směrem 

k jihovýchodu v sektoru B5/X (obr. 23. a obr. 24.; foto 6)
10

. 

Stěny objektu nebyly kolmé, ale v různých částech byly různým způsobem 

odstupňovány. V sektoru B5/A přibližně metr nad dnem byla odhalena podél stěn 

stupňovitá plochá lavice zahloubená cca jen 20 cm do podloží (tzn. cca 1 m nade dnem 

objektu), a široká až 1,7 m. V této výšce byla lavice zachycena i na jižní straně vstupní šíje 

(obr. 22- a 21-). V severní a západní části objektu v sektoru B5/X byla lavice podstatně 

nižší (cca 0,4-0,5 m nade dnem objektu). Dno objektu lemovala nízká zídka přisazená ke 

stěně z místního vápence pojená jílem (max. zachycená výška 40 cm). Zídka byla 

zachycena rovněž při stěně vstupní šíje (obr. 22-).  

V severní části objektu byl již na úrovni pod ornicí zachycen obdélný výběžek o 

rozměrech cca 1,6-2,2 x 1,8 m vystupující na severu z východní strany objektu zaplněný 

zčásti vrstvami se značným podílem mazanice.  

Tento výběžek byl interpretován jako vstupní šíje s pěti nevýraznými schody vytesanými do 

podloží (obr. 22.). Z důvodu získání příčného profilu (obr. 22- a 25-) byla vybrána pouze 

jeho polovina.  

Ve směru severovýchod-jihozápad brání stanovení zcela přesného povrchového 

rozměru objektu rezignace na vybírání posledního čtverce. V jihozápadním rohu sondy 

B5/X se však rovněž podařilo dosáhnout hrany objektu (obr. 22.). Maximální zachycená 

šířka v tomto směru činí cca 5,5 m.  

Vzhledem k tomu, že neznáme původní středověkou úroveň povrchu, lze se pokusit 

pouze o rámcovou celkovou rekonstrukci. Objekt by zasekán do hloubky přibližně 1,6-1,7 

m do kamenitého podloží (maximální zachycená hloubka cca 2 m od současného povrchu)
11

 

(obr. 23. a 24.).  

6.2.3. Popis vrstev 

                                                      
10

 Materiál ze dna objektu byl odebírán samostatně a byly odebrány i vzorky pro přírodovědné analýzy. 
11

 v rámci připočtení mocnosti ornice. 
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1 a 12 – podloží – rozrušené vápencové podloží, přítomno na povrchu, především v severní 

části sondy. Silně erodované do podoby šupinatého jílu, v jižní části a v nižších patriích. 

V severní části vrstvy byl evidován narušený, ale poměrně kompaktní vápenec. 

Kontext 4: zásyp pravoúhlého zahloubeného objektu:  

4a – tmavě šedá hlína ulehlá bez výraznějších příměsí, snad pohřbený, sekundárně 

vytvořený půdní typ. 

4b – šedá hlína s vysokým podílem drobných kousků rozlámané břidlice z podloží (>50%). 

Místy byly zachyceny drobné úlomky mazanice. 

4c – šedá hlína s vysokým podílem šupinaté břidlice a s malým obsahem mazanice, tmavší 

než 4b.  

4d – okrově šedá hlína s vysokým podílem jemně rozdrcené břidlice a četnými většími 

kameny (průměr cca do 15 cm). 

4e – šedohnědá hlína silněji ulehlá s četnou příměsí mazanice, ve spodní partii kameny (do 

průměru cca 25 cm).  

4f – žlutohnědý písčitý jíl (50 / 50%), obsahuje kameny (průměr do 15 cm).   

4g – šedohnědý písčitý jíl (50 / 50%), obsahuje kameny (průměr do 15 cm).   

4h – šedohnědá jílovitá hlína s menší příměsí mazanice než 4e a s větším množstvím 

drobných kaménků, obě vrstvy jsou však téměř totožné (profil v sektoru A5/A). 

4i – černohnědá hlína středně ulehlá. 

4j – černohnědá písčitá hlína, sypká s velkým množstvím fragmentů do červena propálené 

mazanice, větší množství uhlíků.  

5 – kameny ležící na povrchu zásypu obj. č. 1.  

6 – nízká zídka pojená jílem: kameny lomové (především vápenec a opuka), pojivo: 

mazlavý žlutý jíl s šedými čočkami promíšený drobnými zrnky mazanice a uhlíky. 

8 – ornice – šedohnědá hlína, středně ulehlá. 

9 – souvislá vrstva propálené mazanice. 

10 – tmavě hnědá mazlavá hlína s příměsí drobných kaménků. 

13 – vrstva šedožlutého jílu, v níž leží velké vápencové kameny.  

14 – šedožlutý jíl. 

15 – ulehlý šedý jíl s uhlíky spočívající na podloží. 

16 – tenká vrstva pod podložím v sektoru B5/X překrývající prostor mezi žlábkem (obj. 27) 

a hranou obj. 1: tmavě hnědočerný středně ulehlý jíl, příměs drobné vápencové kaménky. 
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26 -  poloha vápencových kamenů, mezi nimiž se nachází čistý žlutohnědý jíl přecházející 

do jílovité vrstvy 14. 

29 – černá, sypká vrstva uhlíků spočívající na podloží. 

30 – šedohnědý tmavý hlinitý jíl, ulehlý až středně ulehlý, o něco tmavší než 4h.  

31 – červenohnědá sypká rozdrcená mazanice prostoupená hnědou mazlavou hlínou 

(50/50%). 

32 – červenohnědá drť mazanicových hrudek prostoupená hrudkami žlutého jílu s uhlíky. 

35 – červená propálená vrstva mazanice s četnými uhlíky a drobnými kameny. 

36 – tmavě hnědá písčitá hlína, středně ulehlá sporadicky s drobnými kaménky. 

37 – propálená oranžovohnědá hlína. 

38 – vrstva uhlíků (80%) prostoupená tmavým mazlavým jílem (20%). 

39 – tmavě šedý mazlavý jíl prostoupený velkým množstvím nesoudržných spálených kusů 

dřeva a uhlíků
12

. 

 

6.2.4. Kůlové jámy a žlábek 

k.j. 1 – mělká (pravděpodobně) sloupová jáma s plochým dnem o průměru cca 40 cm 

zahloubená cca 10 cm do podloží, výplň: tmavě hnědá ulehlá hlína bez příměsi.   

k.j. 2 – mělké zahloubení jamky do skalnatého podloží (cca 2 cm), oválného půdorysu 

s plochým dnem, snad spodní část sloupové jámy. 

k.j. 3 -  mělké zahloubení jamky do skalnatého podloží (cca 4 cm), oválného půdorysu 

s plochým dnem, snad spodní část sloupové jámy. 

k.j. 4 – oválné zahloubení jamky do stěny obj. 1 o hl. cca 20 cm o průměru cca 30 cm 

s plochým dnem vyplněné hnědou hlínou, s největší pravděpodobností sloupová jáma. 

k.j. 9. - mělká (pravděpodobně) sloupová jáma s plochým dnem o průměru cca 45 cm, 

výplň: tmavě hnědá ulehlá hlína bez příměsi. 

k.j. 10 – mělká sloupová jáma s plochým dnem o průměru cca 20 cm zahloubená cca 12 cm 

do podloží, zabíhá do profilu, výplň: tmavě hnědá ulehlá hlína bez příměsi. 

k.j. 11 - mělká sloupová jáma o průměru cca 45 cm zahloubená cca 10 cm do podloží; 

výplň: tmavě hnědá ulehlá hlína bez příměsi. 

                                                      
12

 Mechanické vrstvy v soupisu nálezů byly počítány od úrovně podloží (tzn. od vrstvy pod ornicí). 

 



29 

k.j. 13 - mělká sloupová jáma o průměru cca 45 cm zahloubená cca 7 cm do podloží; výplň: 

tmavě hnědá ulehlá hlína bez příměsi, ukončuje žlab (obj. 27). 

k.j. 14. - mělká sloupová (?) jáma o průměru cca 20 cm zahloubená cca 7 cm do podloží. 

k.j. 15 – velmi mělké kruhové zahloubení o průměru cca 20 cm, pravděpodobně pozůstatek 

sloupové jámy.   

obj. 27 – žlab zachycený v délce cca 4, 7 m probíhající ve směru SZ-JV o šířce asi 20 cm 

v horní části, a cca 15 cm u dna ukončený na SZ k. j. 13., výplň: tmavě hnědá ulehlá hlína 

bez příměsi. 

6.3.2. Sonda CX1 

Geofyzikální průzkum v jižní části plochy evidoval několik amorfních shluků 

výrazných anomálií. Pro specifikaci jejich charakteru a zjištění geologických poměrů v této 

části bylo rozhodnuto položit zde 60 cm širokou a cca 20 m dlouhou lineární sondu 

provedenou kolovým bagrem směřující přibližně ve směru západ - východ. Následným 

výkopem byla odhalena mimořádně složitá situace, která se výrazně odlišovala od S části 

plochy.  

Spolu s rešerší historických map svědčí odkryv pro to, že původní stav byl v těchto místech 

výrazně narušen budováním rybníků, které zachycuje ještě I. a II. vojenské mapování
13

.  

Nejmarkantnějším rozdílem ve srovnání s nedalekou sondou C3/C byla mocnost uloženin 

nad podložím. Navzdory hloubce sondy od 1 m do 1,50 m se podloží v podobě narezlého 

žlutohnědého jílu podařilo s jistou pravděpodobností zachytit pouze v nevelkém úseku cca 

3,2 m (kontext 300), v ostatních částech nebylo podloží vůbec dosaženo.  

Podle geologa dr. Zavřela však ani zde nelze zcela vyloučit, že se jedná o 

antropogenni uloženinu či sekundární splach, překrývající další antropogenni aktivity. Z 

výkopu zeminy pochází poměrně velká kolekce pravěké (předběžné knovízské), raně i 

vrcholné středověké keramiky a velké množství keramiky novověké. Po kresebné 

dokumentaci severního profilu jsme tedy přistoupili ke vzorkování jednotlivých vrstev za 

účelem získání stratifikovaného datovacího materiálu. Zisky ovšem zdaleka nebyly 

reprezentativní, a proto bylo rozhodnuto rozšířit výkop ve středním úseku o sondu o 

rozměrech 5,6 x 3 m (obr. 31.; foto 8).  

                                                      
13

 nalézala se zde soustava pěti rybníků (viz. obr.). 
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Pod 30-40 cm mocnou vrstvou ornice (kontext 306) byla v severní části sondy 

zachycena (místy i v několika úrovních) vrstva plochých vápencových kamenů (obr. 31; 

kontext 302). Výrazněji byla zastoupena na jižním profilu, který nebyl dokumentován. Po 

začištění vrstev pod úrovní ornice byly pozorovány dva různobarevné pásy (objekty?) 

označené jako kontext 320 (odpovídá kontextu 303 na profilu) a 321 (obr. 30.). Pod 

kontextem 320 ležela vrstva 304, která překrývala vrstvu 321, která tvořila horní část 

zásypu kamenné pece. Obě tyto vrstvy však obsahovaly novověký materiál, stejně jako 

horní část zásypu kamenné pece (kontext 308). Novověký materiál byl zachycen, přes svou 

přítomnost ve všech stratigrafických jednotkách i v kontextu 321. Kamenná pec zahloubená 

do kontextu 300 (pravděpodobně podloží) byla zachycena již v kontrolním řezu. Její vnitřní 

plášť byl sestaven z diabazových kamenů, zatímco vnější plášť z místního vápence (obr. 31; 

foto 8). Spodní část topeniště byla silně propálena a vytvářelo několik mazanicových 

vrstviček. Poměrně složitá a nečitelná situace byla zachycena v jižní části sondy, kde se 

podařilo identifikovat rozsáhlý objekt 20 (na profilu obr. 28 označený jako obj 24, kontext 

310 na profilu obr. 32.) a teprve po vybrání situace na jižním profilu, dva zahloubené 

objekty 21 a 26, které do něj byly zahloubeny (obr. 32.). Ze všech kontextů však kromě 

pravěké, raně a vrcholně středověké pocházela i novověká keramika. 

Kontrolní řez i sonda CX/1 prokázala v jižní části lokality mimořádně složitou 

situaci, kterou nelze na základě prostorově omezených odkryvů jednoznačně interpretovat.  

Vzhledem k přítomnosti novověké keramiky i ve stratigraficky nejstarších komponentách 

však předpokládáme, že jižní část lokality byla silně narušena v novověku, snad 

v souvislosti se stavbou soustavy rybníků. 

 

6.3.3. Popis vrstev 

300 – pravděpodobné podloží: narezlý žlutohnědý jíl s drobnými kaménky (ø do 2 cm) 

přecházející v nižších partiích do světlejších odstínů. 

301 – podorničí: světle hnědá jílovitá hlína s nevelkými kameny.  

302 – dva horizonty výskytu větších vápencových kamenů mezi vrstvami 301 a 307. 

303 – hlinitý jíl stříbřitě šedý, mazlavý s drobnými sporadickými úlomky mazanice. 
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304 – prohliněný písek světle okrově hnědý až rezavý se sporadicky zastoupenými uhlíky a 

mazanicí; vrstva obsahuje novověkou keramiku. 

305 – hlinitý jíl stříbřitě šedý, mazlavý se sporadicky zastoupenou mazanicí. 

307 – jílovitá hlína, šedohnědá ulehlá se sporadickou příměsí kaménků, drobných kousků 

mazanice a uhlíků. 

308 – výplň kamenné pícky: dno tvoří silně do červena propálená krusta podložního jílu, na 

ni nasedá asi 2 cm silná vrstva popela; horní partii výplně tvoří značně heterogenní 

zásyp s dominantním podílem hnědé mazlavé hlíny prostoupené mazanicí a 

diabazovými kameny z destrukce konstrukce. 

310 – šedožlutý ulehlý jíl, místy prostoupený většími čočkami hlíny. 

313 – šedý hlinitý jíl mazlavý místy s drobnými zrnky mazanice. 

314 – nevelká koncentrace vápencových kamenů v obou stranách profilu (drobná zídka?). 

315 – hnědá hlína s drobnými kaménky.  

316 – šedý hlinitý jíl mazlavý, možná totožná s vrstvou 313. 

320 – okrově žlutý mírně zahliněný heterogenní jíl místy s výraznějšími polohami tmavě 

šedé jílovité hlíny. 

321 – tmavě šedý zahliněný jíl, místy s drobnými zrnky mazanice. 

322 – šedohnědá jílovitá hlína s velkým množstvím drobných kaménků. 

323 – výplň objektu 23 – tmavě šedá hlína s pravěkými střepy. 

324 – tmavě šedý hlinitý jíl s drobnými kaménky a malými kousky mazanice. 

325 – tmavě šedá jílovitá hlína s drobnými kaménky a kousky mazanice. 

326 – vnitřní část pece (totožná s 308). 

327 – tmavě hnědá písčitá hlína, středně ulehlá s příměsí drobných kaménků; 

pravděpodobně totožná s výplní objekt 21. 

328 – tmavě hnědá až šedá písčitá hlína, pravděpodobně totožná s vrstvou 327. 

329 – tmavě šedohnědá mazlavá hlína s drobnými kaménky. 

330 – žlutohnědý zahliněný mazlavý jíl. 

331 – poněkud tmavší vrstvička jílu oproti jiným vrstvám se stejným složením s příměsí 

hlinité složky. 

332 – tmavě žlutý kompaktní jíl. 

333 – hnědá jílovitá hlína s drobnými kaménky (ø do 1 cm). 

334 – žlutohnědý zahliněný jíl; může se jednat o podloží, ale nebylo možno ověřit. 

 6.4.2. Sonda A23 
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 Na základě usnesení komise bylo rozhodnuto provést v místech několika výrazných 

geofyzikálních anomálií skrývku omice bagrem, následné začištění a dokumentaci povrchu 

odkrytých situací, aniž by byly z časových důvodů, vybírány na podloží. V severní části 

plochy bylo rozhodnuto ověřit charakter výrazného shluku anomálií mezi okraji sektoru 

A30 a A31. Sonda o rozměrech 7,5 x 3 m byla bagrem vybrána do hloubky cca 30 cm a 

následně byla situace začišťována ručně. Vytrvalý déšť, který v krátkém čase začal 

zaplavovat sondu, bohužel umožnil hlouběji začistit pouze východní část sondy
14

. 

Po skrývce ornice a začištění byla odhalena značně složitá situace sestávající z destrukcí 

jednoho zřetelného a jednoho hypotetického úseku základové zdi a většího množství 

kamenů různé velikosti rozptýlených bez zřetelného systému mezi nimi (obr. 29.). 

Nejvýraznějším reliktem je kamenná konstrukce v jihovýchodní části sondy tvořená jedním 

řádkem plochých vápencových kamenů různé velikosti pojených žlutým mazlavým jílem 

zachycená v délce cca 220 cm, zabíhající dále do jižního profilu sondy. Probíhala přibližně 

severo-jižním směrem, přičemž v této délce byl na západě vyrovnán líc, protilehlý líc (byl-li 

nějaký přítomen) se nachází již mimo sondu. Celková šířka konstrukce činila nejméně 70 

cm. Na severozápadní straně byl k lící přisazen další krátký úsek o rozměrech cca 120 x 60 

cm s patrným lícováním na Z a snad i S straně.  

Ukončeni zdi severním směrem, není s ohledem na zjevné narušeni jasné. Mohla buďto 

původně pokračovat dále a být druhotně vybrána či narušena orbou, nebo mohl být narušen 

pouze její líc, což považujeme za pravděpodobnější variantu (obr. 29.; foto 2). 

Kumulace menších kamenů probíhající přibližně směrem severovýchod-jihozápad byla 

zachycena v délce cca 200 cm i v severozápadní straně sondy. Rozhodnout zda se jedná o 

pozůstatek kamenné konstrukce, či o náhodnou kumulaci kamenů je ovšem značně 

problematické Jednak nebylo mezi zachycenými kameny dokumentováno srovnatelné 

pojivo a rozptyl kamenů je navíc značné volný. Náznak eventuální líce lze spatřovat pouze 

ve třech podélně uložených kamenech. 

Ve střední části sondy se dále nacházely samostatné kameny, některé z nich značné 

velikosti. Ve zkoumaném úseku ovšem nevytváří jasný systém či linii, což může být opět 

dáno druhotným narušením orbou či jinými aktivitami. 

Po začištění se mezi kamennými konstrukcemi vyrýsovaly značně heterogenní 

uloženiny, jejichž hranice se při začišťování po tenkých vrstvách výrazně měnily. Značná 

                                                      
14

 Také důvod nepřítomnost nálezového fondu pocházejícího ze sondy A23. 
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část z nich měla popelovitý charakter a odkryté jílovité komponenty nesly stopy propálení, 

což pravděpodobně indikuje zánik stavby požárem. Ve střední a v severní části sondy byly 

již v bezpečně intaktních vrstvách objeveny dva zlomky cihel (obr. 29.; foto 2). Vzhledem k 

jejich ojedinělosti zřejmě nesouvisí s konstrukcí stavby, ale dostaly se sem pravděpodobně 

před zánikem objektu, či krátce po něm z jiného objektu v okolí. Do jižního profilu zabíhá v 

jižní části pozůstatek kruhové pece o průměru přibližně 1 m. Její konstrukce tvořená 

diabazy byla z povrchu silně narušena, takže zachováno zůstalo pouze dno propálené do 

červena. 

Celkovou funkční interpretaci odkrytých objektů nelze s ohledem na značně omezený 

rozsah určit. Předpokládáme nicméně, že jsme sondou, pravděpodobně vstoupili do jedné s 

vrcholně středověké usedlosti. 

6.4.3. Popis vrstev: 

400 – šedý zahliněný jíl s menšími kameny (max. 7 cm) a drobnými čočkami mazanice. 

401 – světle okrový jíl s drobnými kaménky. 

402 – silně heterogenní vrstva tmavě šedého jílu, místy se značným podílem popela, ve 

vrstvě je velké množství kamenů (především vápenců). 

403 – světle šedý písčitý jíl. 

404 – tmavošedý hlinitý jíl s velkým podílem uhlíků, drobných kamenů, ve vrstvě byla 

nalezena velká část cihly. 

405 – světle šedý hlinitý jíl s drobnými kousky mazanice a drobnými kaménky. 

406 – pozůstatek ohniště či spíše pece s dnem propáleným do červena a několika 

diabazovými kameny okolo. 

6.5.2. Sonda C3C 

 Sonda C3/C o rozměrech 4 x 4 m byla položena v severní části plochy C (obr. 16; 

foto 7). V těchto místech zachytila geofyzika poměrně výrazné anomálie. Výzkum následně 

prokázal pouze nevýrazný nárůst terénu. Skalnaté vápencové podloží se nacházelo 25-70 

cm pod povrchem. Na povrchu skalnatého podloží se podařilo zachytit hranice čtyř 

poměrně mělce zahloubených objektů, které můžeme předběžně podle nálezů keramiky 

datovat do mladší doby bronzové (obr. 26. – 29.). Dva výraznější objekty (kontext 105 a 
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106) byly zachyceny v jihozápadní části plochy, přičemž objekt 106 pokračoval dále mimo 

sondu
15

.  

6.5.3. Popis vrstev: 

100 – podloží, erodovaná vápencová skála. 

101 – žlutohnědý jíl, silně promíšený vápencovými kaménky z podloží. 

102 - žlutohnědý jíl, silně promíšený vápencovými kaménky z podloží. 

103 – hnědá hlína (ornice) promíšená drobnými kaménky. 

104 – ulehlá vrstva kamínků. 

105 – šedohnědá hlína silně promíšená kaménky z podloží s nálezy pravěké keramiky. 

106 – na západním profilu se projevuje jako objekt, který východním směrem bez patrné 

hranice přechází ve vrstvu nasedající bezprostředně na podloží, tmavě šedohnědá hlína 

ulehlá silně prostoupená vápencovými kaménky z podloží.  

107 – totéž, pouze poněkud tmavší zbarvení. 

6.6.2. Sonda A11 

 Sonda A11/D o rozměrech 4 x 4 m byla umístěna v severní části plochy. V hloubce 

cca 50-70 cm pod povrchem bylo zachyceno jílovité velmi ulehlé podloží se stopami 

narušení orbou. Jakékoliv doklady antropogenních aktivit nebyly v sondě zachyceny (foto 

2). 

6.7.2. Kontrolní řez AY 

 Na severovýchodním okraji sektoru A9 byla bagrem vyhloubena úzká kontrolní rýha 

(0,5 x 5,25, hl. cca 1 m), která měla za cíl ověření geomagnetických anomálií Následně 

zachycené podloží tvořené jemnou rozpadlou břidlicí, se nacházelo v hloubce okolo 1 m, ve 

střední části se navíc vyskytla poloha žlutošedého jílu. Vrstvu 502 lze pravděpodobně 

považovat za kulturní horizont. Neobsahoval však žádný materiál (obr. 33.). 

6.8.2. Kontrolní řez A/X 
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 Nálezový fond je předmětem samostatného zpracování. 
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V těsné blízkosti sondy A11/D byla bagrem vyhloubena úzká kontrolní rýha o 

rozměrech 0,5 x 3 m, jejímž úkolem bylo ověření stratigrafické situace v těchto místech. 

Ani zde však nebyly následně stopy antropogenních aktivit zachyceny. 

6.8.3. Interpretace zjištěných objektů 

Na základě výše zmíněných výsledků lze konstatovat: 

Na ploše sondy B3 se podařilo odkrýt polozemnici raně středověkého stáří. 

Na plochách čtverců B5 X/A a B3C byl zachycen zahloubený suterén chronologicky 

zařaditelný do období začátku 13. století až počátku 15. století.  

Ostatní odkryté plochy neposkytly vypovídající archeologické poznatky. 

Vyhodnocení nálezů z uvedených sond je věnována následující kapitola. 

6.9.2. Geomorfologická a geologická charakteristika 

lokality  
 

Půdní pokryv vytváří lokální kambizemě. Pedologické sondování a archeologický 

výzkum odhalily výrazně heterogenní geologické poměry. V nejvyšší severní části lokality 

došlo vlivem eroze k odstranění ornice na minimální míru a místy je již naoráváno podloží. 

Samotná skladba podloží je tvořena kompaktním béžovo-bílým jílem prostoupeným 

drobnými kousky zvětralé břidlice (sondy AY, A11/D, B3). Již v sondě B/5C a B5/X však 

přímo pod ornicí zachycujeme zvětralou břidlicovou skálu, místy pokrytou místy tenkou 

vrstvou jílu. Velmi podobná situace byla zachycena v sondě C3/3, kde je vápencové podloží 

kryto pouze 30-70 cm silnou vrstvou nadloží. Nejsložitější je situace v kontrolním řezu 

C/X. Navzdory hloubce sondy od 1 m do 1,50 m se podloží v podobě narezlého 

žlutohnědého jílu podařilo zachytit s jistou pravděpodobností pouze v nevelkém severním 

úseku dlouhém 3,2 m (kontext 300), na jehož dně se však nachází otopné zařízení datované 

do mladohradištního období
16

. Původní terénní zlom do nivy vodoteče se tedy asi nacházel 

mezi sondami C3/C a C/X. V jižní části sondy C/X nebylo podloží dosaženo. Zcela odlišný 

charakter nálezové situace interpretujeme jako důsledek budování rybniční soustavy. 

 

7.1.2. Nálezový fond 
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 datace je pouze rámcová, jelikož v nalezeném keramickém spektru objektu pece byly obsaženy i novověké 

střepy. Viz. kapitola 7.3.6. 
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 7.1.3. Raně středověká keramika 

 7.1.4. Sonda B3 

 Již první, archeologickým výzkumem odkryté keramické fragmenty, pocházející 

z plochy a prvních dvou vrstev, polozemnice a následného vybírání, ukázaly vysokou 

pravděpodobnost chronologického zařazení objektu polozemnice do období středo-

mladohradištního. Materiál zjištěný v sondě B3 se váže z podstatné části k pražské raně 

středověké keramické produkci. 

Spektrum keramické produkce v raném středověku pro území Prahy a blízkého okolí, do 

kterého spadají částečně i keramické fragmenty nalezené na lokalitě Suchomasty, není 

zatím dosud plně uspokojivě vyřešeno. Detailně sledovaný tvarový vývoj okrajů raně 

středověkých nádob, umožňuje následovně částečně zařadit tyto okraje do chronologického 

spektra hradištních období v raném středověku (Hrdlička, L. 1993, 101). 

Chronologicky – typologicky nejstarším doloženým okrajem je límcovitý okraj, 

vyskytujivší se v období kolem roku 900. V typologické řadě okrajů za límcovitým okrajem 

nastupuje po okolo první třetiny 10. století, okraj kalichovitý. Vlastní tvarový a výzdobný 

progres u kalichovitého okraje asi pravděpodobně nastává po roce 930, kdy se objevují 

tvarově pokročilé okraje s častou výzdobou hřebenovou vlnicí. Po roce 950 hřebenová 

výzdoba mizí z těl nádob s kalichovitým okrajem. Konec výskytu kalichovitých okrajů 

evidujeme ve druhé polovině 11. století (Hrdlička, L. 1993, 101. Varadzin, L. 2010, 542. 

Čiháková, J. 2012, 98. Bartošková, A. 2000,731). 

Zároveň s postupným mizením nádob s kalichovitým okrajem z užitého spektra stolní 

keramiky nastupuje nová tvarová forma okraje zduřelého. Prvý výskyt tohoto okraje časově 

spadá na závěr 11. století. Typologický vývin tvaru zduřelého okraje začíná u jeho 

archaické formy, která se právě objevuje na konci 11. století. Archaicky zduřelý okraj se 

vyskytuje až do konce 12. století (Hrdlička, L. 1993, 105. Varadzin, L. 2010, 547). 

Na archaicky zduřelý okraj navazuje klasicky zduřelý okraj užitý u keramických nádob. 

Chronologický výskyt klasicky zduřelého okraje začíná po polovině 12. století, kdy zhruba 

po dobu 50 let existuje společně s nádobami, kde byl užit okraj archaicky zduřelý
17

.                               
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 koexistence vývojových forem keramiky vedle sebe, kdy jedna forma je postupně opuštěna a druhá pomalu 

nastupue je takto možná. 
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Zatímco archaicky zduřelý okraj se již nevyskytuje od konce 12. století, klasicky zduřelý 

okraj, pravděpodobně, pomalu mizí až v po první třetině 13. století (Hrdlička, L. 1993, 106. 

Varadzin, L. 2010, 547). 

Epizodickou etapou uzavírající tvarový vývin zduřelého okraje je výskyt zduřelého okraje 

bez zduření v polovině 13. století. Navazující vrcholně středověkou keramiku již tvoří typ 

okraje vzhůru vytaženého dle odkryté regionální vrcholně středověké keramické produkce 

pocházející z městečka Sekanka (Richter, M. 1982, 78). 

 7.1.5. Fragmentarizace souboru 

 Raně středověká keramika byla odlišena a analyticky vyselektována zvlášť od 

ostatních nalezených artefaktů, při sledování faktorů – výzdoby, tvarového spektra a složení 

keramické hmoty užitých na keramických jedincích. 

Celkový počet raně středověkých keramických fragmentů odkrytých na ploše sondy B3 – 

polozemnice, činil 159 kusů o váze 2036 g. Jednotlivé části nádob byly zastoupeny 

následovně: 

 

 7.1.6. Tvarové spektrum souboru 

 Chronologicky nejvíce citlivé okraje nádob byly sledovány zvlášť při sumarizaci. 

Početně nejvíce zastoupeným okrajem byl zduřelý bez zduření, a to v počtu 9 kusů (obr. 

34.). 

 Druhý největší početní výskyt byl zaznamenán u okraje klasicky zduřelého v počtu 5 kusů. 

V počtu 2 kusů byl zastoupen okraj archaicky zduřelý a nejmenší početní zastoupení bylo 



38 

zaznamenáno u okraje kalichovitého, pouze v exempláři jednoho kusu na zachyceného na 

ploše sondy B3 – polozemnice. 

 7.1.7. Složení keramického těsta 

 Sumarizační postup v případě složení a obsahu příměsí keramického střepu byl 

vytvořen na základě makroskopického určení jednotlivých keramických fragmentů. 

Různorodost keramických těst byla podchycena díky vytvoření 11 tříd keramického těsta, 

které svým rozsahem plně reflektují užité spektrum keramické hmoty. Jednotlivé keramické 

třídy byly na  vytyčeny základě analogií pro raný středověk z území Prahy a pro vrcholný 

středověk z území Plzně (Hrdlička, L. 1993, 104. a Orna, J. 2011, 88).  

Číslo 

keramické 

třídy 

Název třídy Tloušťka 

zastoupen. 

fragmentů 

Zbarvení 

fragmentů 

Výpal Ostřivo/Pří

-měs 

2. tuhovaná >1 cm černé 

zbarvení 

redukční s jemným 

prvkem Si 

ostřiva 

3. slídnaté 0,2 – 1,0 cm šedé až 

jemně 

načervenalé 

zbarvení 

redukční s 60% 

 příměsí 

slídy. 

 

4. s velkými 

fragmenty 

ostřiva 

0,5 – 1 cm 60 % 

oranžově 

zbarvených, 

zbytek 

v rozmezí 

šedé až černé 

redukční ostřivo velké 

kamínky 
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5. „terakota“ 0,2 – 0,7 cm oranžové 

zbarvení 

velmi 

kvalitní 

redukční 

výpal 

bez příměsi 

6. s příměsí 

štěrkových 

zrn 

Pravěká 

keramika 

Pravěká 

keramika 

Pravěká 

keramika 

Pravěká 

keramika 

7. bez příměsi 0,2 – 0,6 zbarvení 

v oranžovém 

až 

šedočerném 

spektru 

kvalitní 

redukční až 

místy slinutý 

výpal 

makroskopic-

kým 

pozorováním 

neodhalena 

příměs 

8. slídnaté 

s velkými 

kamínky  

0,4 – 1,0 cm šedá až černá 

barva 

redukční ostřivem byly 

větší 

kamínky (v Ø 

0,1-0,2 cm) 

9. sendvič1 0,4 – 0,9 cm bílo – šedě – 

černé 

zbarvení 

velmi 

kvalitní 

redukční 

bez příměsi 

10. sendvič2 0,4 – 0,9 cm bílo – 

oranžově – 

černé 

zbarvení 

velmi 

kvalitně 

redukčně 

vypáleny 

bez příměsi 

11. s příměsí 

malých 

kamínků Si 

0,2 – 0,6 cm šedé až 

oranžové 

zbarvení 

velmi 

kvalitně 

redukčně 

vypáleny 

příměs 

malých 

kamínků 

prvku Si  
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Početní zastoupení výskytu jednotlivých tříd keramické hmoty na ploše sondy B3 – 

polozemnice bylo: 

 

Keramické třídy 6.;9.; a 10. nebyly zastoupeny v hodnoceném souboru sondy B3. 

Největší celkový výskyt náleží třídě keramické hmoty č.3. – slídnaté. Pod tuto třídu spadá 

většina raně středověkých keramických fragmentů, což je analogicky doloženo z drtivé části 

similárním složením keramické hmoty raně středověkých keramických střepů, získaných a 

chronologicky vyhodnocených z území Prahy (Hrdlička, L. 1993, 102 a Varadzin, L. 2010, 

538). 

Třídě keramického těsta č. 5. – „terakota“, náleží druhé největší zastoupení v souboru 

keramických fragmentů s počtem 36 kusů. Tato keramická třída je na základě kombinace 

užitého tvarového a výzdobného spektra keramických fragmentů zařaditelná do období 

vrcholného středověku (Orna, J. 2011, 88)
18

.  

Poslední třídou s relativně velkým výskytem jedinců je třída č. 8. – slídnatá s velkými 

kamínky. Chronologické zařazení této třídy spadá pravděpodobně na přelom 12. a 13. 

století až polovinu 13. století (Orna, J. 2011, 88 a Richter, M. 1982, 78)
19

. Zastoupení 

ostatních keramických jedinců je poměrně zanedbatelné. 

  

                                                      
18

 na základě analogií keramické produkce z královského města Plzně. Prvé zpracování vrcholně středověké 

berounské keramické produkce v článku: Vařeka, P. 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a 

pozdního středověku v Čechách. Archeologické rozhledy L, 123 128. 
19

 zachycený přechod z mladohradištní hrnčířské tradice do vrcholně středověké, zřejmě v hlavních kopíruje 

vývoj na lokalitě Sekanka. (Richter, M. 1982, 78). 
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7.1.8. Výzdobný motiv 

 Typický výzdobný prvek pro raně středověkou keramiku – vícečetná vlnice 

s několikanásobnými svazky rýh na těle nádoby (Varadzin, L. 2010, 539) byla sledována na 

keramických jedincích již při povrchových sběrech na místě budoucího výzkumu. 

Pro sumarizaci veškerých výzdobných motivů byl stanoven jednoduchý kód
20

. Výše 

uvedená výzdoba raně středověkých nádob měla stanovený kód HZ1 (obr. 34 – 35.; obr. 

46.). Keramické fragmenty s takto zdobenou plochou, tvořily skupinu 12 kusů. Z vrcholně 

středověkých výzdobných motivů byl v malé míře dokumentován kód LY2 – jednoduchá 

rýha. 

7.1.9. Závěr - Prostorové rozmístění artefaktů 

 Přítomnost vrcholně středověkých keramických artefaktů byla doložena v prvních 

třech mechanických vrstvách, hloubky 0 – 70 cm. Lze tedy konstatovat, že keramické 

artefakty (41 jedinců) nalezené ve vrstvě 50 – 70 cm, mohou pravděpodobně souviset se 

zánikem (asi postupným zasypáváním) polozemnice, které se asi touto činností dostaly do 

užitého zásypu polozemnice. Keramické artefakty výše k povrchu (v hloubce 0 – 50 cm), 

jak raně středověké, tak i vrcholně, souvisejí s užitím hluboké orby na lokalitě kontinuálně 

po dobu několika desítek let. Hluboká orba svým působením může negativně ovlivnit 

zahloubené objekty, jež mohou být rozorány a artefakty z takto dotčených objektů, se 

mohou přemístit vlivem orby, blíže povrchu, tak i prostorově po povrchu lokality
21

. 

Raně středověká komponenta se nacházela ve všech dokumentovaných vrstvách zásypu 

sondy. Na základě tohoto zjištění, lze vyslovit názor, že polozemnice, byla opuštěna a poté 

asi postupně zasypávána.  

Zásypový materiál odpovídá lokální produkci a kameny nalezené v zásypu odpovídají 

lokálním poměrům zachyceným na lokalitě. Nejdůležitějším nálezem pro dobu trvání a 

zániku polozemnice, ovšem byl nález předpecní nádoby „in situ“ v blízkosti otopného 

zařízení. 

 

 

                                                      
20

 s přihlédnutím k místně zachycené výzdobné tradici. 
21

 viz. Kuna, 2004, 158 
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7.1.10. Předpecní nádoba 

 Výjimečný nález předpecní nádoby v poloze „in situ“vedle pece( obr. 44 – 45), dává 

částečnou datovací oporu, pro dobu trvání polozemnice, jako obytné stavby
22

. 

Výzdobný motiv uplatněný na jejím podhrdlí, spolu s hrnčířskou značkou na jejím dně lze 

zařadit do období konce RS3 – 2. poloviny 9. století – polovina 10. století (Hrdlička, L. 

1993, 101. Varadzin, L. 2010, 542. Čiháková, J. 2012, 98. Bartošková, A. 2000, 731)
23

. 

Tvarové spektrum šikmo seříznutého okraje nebylo zachyceno v archeologicky odkrytém 

souboru ani v navazujících povrchových sběrech. Začátek trvání doby užívání polozemnice, 

tedy lze pravděpodobně stanovit od poloviny 9. století. Samotný zánik je mnohem těžší 

ohraničit, na základě, toho faktu, že se domníváme díky pravděpodobnému 

chronologickému výskytu typu předpecní nádoby, že trvání užívání polozemnice lze nejzáše 

datovat do pokročilého 10. století, kdy byla poté otevřená jáma asi postupně zasypávána. 

Nepřítomnosti sofistikovanějších vrcholně středověkých výzdobných stylů v keramickém 

spektru zásypu polozemnice, dává možnost pravděpodobné datace ukončení zasypávání 

objektu polozemnice do první třetiny 13. století. Právě z tohoto období pocházejí vrcholně 

středověké keramické fragmenty odkryté v 3. mechanické vrstvě (50-70 cm), která by již 

měla být ušetřena účinkům hluboké orby. Také složení keramického těsta, spolu 

s kombinací uplatněné výzdoby spadá do první poloviny 13. století, kdy je ještě patrné 

vyznívání mladohradištní hrnčířské tradice v právě nastupující vrcholně středověké 

keramické produkce (Orna, J. 2011, 58). Tato produkce je doložena výskytem třídy 

keramického těsta „terakota“, zde ovšem musíme konstatovat, že keramické fragmenty 

v zásypu polozemnice spadající na začátek 13. století, mohly již určitou dobu být nahodile 

deponovány volně na lokalitě jako sídlištní odpad. Tento odpad mohl pravděpodobně býti 

poté sekundárně využit jako zásypový materiál, tudíž přesné chronologické určení zániku 

polozemnice není zcela možné a spadá pravděpodobně někam do první třetiny 13. Století 

(obr.). 

 7.1.11. Sonda CX/CX1 

 7.1.12. Fragmentarizace souboru 

                                                      
22

 viz. kapitola 8.2.6. a 8.2.7. 
23

 další odkazy na literaturu: Tomková, K. 1993, 113 – 126. Varadzin, L. 2010, 17 – 71. 
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 Archeologickým výzkumem na ploše sondy CX/CX1 se podařilo odhalit 62 kusů 

fragmentů raně středověké keramiky o hmotnosti 498 g. Početní zastoupení jednotlivých 

typů fragmentů po sumarizaci: 

 

 7.1.13. Složení keramického těsta 

 Třída keramické hmoty zařaditelná chronologicko – typologicky do raného 

středověku byla zastoupena ve 170 jedincích (u určité části spektra, ovšem musíme 

pravděpodobně připustit, dataci do první třetiny 13. století, kdy vidíme pozvolné doznívání 

mladohradištní výrobní tradice v období začínajícího vrcholného středověku)
24

. Počet 170 

keramických jedinců byl tvořen výhradně zastoupením keramické třídy č. 3. – slídnaté. 

 7.1.14. Výzdoba 

 Výzdobným motivem nejvíce zastoupeným v keramickém nálezovém celku byla 

vícečetná vlnice spolu s několikanásobnými linkami typ HZ1 v kódu výzdoby (obr. 41 - 

42). Tento motiv byl přítomen na 21 kusech keramických střepů. 

7.1.15. Závěr-prostorové rozmístění artefaktů 

 Kontrolní řez i sonda CX/1 prokázala v jižní části lokality mimořádně složitou 

situaci, kterou nelze na základě prostorově omezených odkryvů jednoznačně interpretovat.  

                                                      
24

 kompletní rozbor nálezové situace je uveden v kapitole 7.3.2. 
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Vzhledem k přítomnosti vrcholně středověké a novověké keramiky i ve stratigraficky 

nejstarších komponentách předpokládáme, že jižní část lokality byla silně narušena v 

novověku, snad v souvislosti se stavbou soustavy rybníků. Nejvýraznějším objektem je 

kamenná pec zahloubená do podloží. Samotné topeniště ve spodních partiích však 

obsahovalo pouze několik zlomků keramiky a z nejvyšších partií zásypu pochází novověký 

materiál. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta, že pec, jejíž sídelní kontext nejsme 

schopni specifikovat je pravděpodobně raně středověkého stáří, nicméně v důsledku 

terénních úprav v novověku byla narušena její horní část a následně kontaminována 

novověkým materiálem. 

7.2.2. Vrcholně středověká keramika 

 7.2.3. Sonda B5 

 Z nálezového souboru sondy B5 (zahloubená stavba) bylo možné identifikovat 

kontinuální vývin sekvence keramických tvarů a výzdoby v rozmezí počátku 13. století – 

počátku 15. století
25

. 

Typickým jevem pro vrcholně středověkou keramiku je její regionální rozrůzněnost, jak 

v tvarech, výzdobě tak i v použitém materiálu (Klápště, 2002, 452). Na počátku 13. století 

je postupně nahrazována raně středověká výrobní tradice, nově nastupující vrcholně 

středověkou, kdy jednotlivé regionální centra mají pravděpodobně více hrnčířských dílen. 

Pozvolné doznívání mladohradištní výrobní tradice (výzdoby, těsta a tvarů) ve vrcholně 

středověké keramické produkci je zachytitelné analogicky z Plzeňského regionu pro 

Hořovický region až za polovinu 13. století. Zde je nutné vycházet z publikovaných 

poznatků z královského města Plzně, kde byly odhaleny kompletní hrnčířské sádky 

doplňující důležité chronologické údaje, po náležité interpretaci, do vývojového spektra 

plzeňské vrcholně středověké keramické produkce. (Orna, J. 2011, 52). 

Okolo poloviny 13. století pozvolna nastupují nové tvary především u hrnců a džbánů, které 

jsou plně zařaditelné do vrcholně středověkého spektra keramiky.  

V českém prostředí nastupují police ke konci 13. století. Ve 14. století se objevují první 

typy pohárů a smažících pánví – kuthanů (Nechvátal, B. 1976, 95 a Orna, J. 2011, 83). 

 7.2.4. Fragmentarizace souboru 

                                                      
25

 viz. kapitola o keramické sekvenci ve vrcholném středověku na lokalitě 7.2.7. 
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 Z archeologicky odkryté plochy sondy B5 pocházelo 931 ks keramických zlomků o 

celkové váze 10 778 g. Keramické fragmenty byly při sumarizaci rozděleny do 

následujících skupin: 

 

Sumarizační data byla poté zanesena a vyhodnocena v programu MS Office Access. Z takto 

získaných dat, lze poukázat na velkou fragmentárnost souboru, kdy počet jednotlivých 

fragmentů dosahuje skoro počtu jednoho tisíc ks. Také je zastoupeno celé tvarové spektrum 

vrcholně středověké keramické produkce. 

  

7.2.5. Složení keramické hmoty 

 Dalším sledovaným faktorem bylo složení keramického střepu – jeho těsta. Tento 

sledovaný faktor nám může po svém vyhodnocení částečně osvětlit chronologický vývin 

spektra vrcholně středověké keramiky na lokalitě. Keramické fragmenty byly sledovány 

makroskopicky a následně při sumarizaci zařazeny do skupin: 

 

 

 

Číslo 

keramické 

třídy 

Název 

třídy 

Tloušťka 

zastoupených 

fragmentů 

Zbarvení 

fragmentů 

Výpal Ostřivo/Příměs 



46 

2. tuhovaná >1 cm černé zbarvení redukční s jemným Si 

ostřivem 

3. slídnaté 0,2 – 1,0 cm šedé až jemně 

načervenalé 

zbarvení 

redukční s 60%  příměsí 

slídy. 

 

4. s velkými 

fragmenty 

ostřiva 

0,5 – 1 cm 60 % oranžově 

zbarvených, 

zbytek 

v rozmezí šedé 

až černé 

redukční ostřivo velké 

kamínky 

5. „terakota“ 0,2 – 0,7 cm oranžové 

zbarvení 

velmi 

kvalitní 

redukční 

výpal 

bez příměsi 

6. s příměsí 

štěrkových 

zrn 

Pravěká 

keramika 

Pravěká 

keramika 

Pravěká 

keramika 

Pravěká 

keramika 

7. bez 

příměsi 

0,2 – 0,6 zbarvení 

v oranžovém 

až šedočerném 

spektru 

kvalitní 

redukční 

až místy 

slinutý 

výpal 

makroskopický

m pozorováním 

neodhalena 

příměs 

8. slídnaté 

s velkými 

kamínky  

0,4 – 1,0 cm šedá až černá 

barva 

redukční ostřivem byly 

větší kamínky (v 

Ø 0,1-0,2 cm) 

9. sendvič1 0,4 – 0,9 cm bílo – šedě – 

černé zbarvení 

velmi 

kvalitní 

redukční 

bez příměsi 

10. sendvič2 0,4 – 0,9 cm bílo – 

oranžově – 

černé zbarvení 

velmi 

kvalitně 

redukčně 

vypáleny 

bez příměsi 

11. s příměsí 0,2 – 0,6 cm šedé až velmi příměs malých 



47 

malých 

kamínků 

Si 

oranžové 

zbarvení 

kvalitně 

redukčně 

vypáleny 

kamínků prvku 

Si  

 

  

Zastoupení jednotlivých tříd keramického těsta v keramickém souboru sondy B5 bylo 

následující: 

 

Uvedené spektrum keramických těst reflektuje vývin keramiky od počátku 13. století až do 

počátku 15. století. Výjimkou je skupina č. 6., která byla určena jako pravěká. 

Makroskopickým sledováním, společně s přihlédnutím k dalším faktorům (tvar, výzdoba) 

lze pro lokalitu Suchomasty konstatovat: 

Všeobecně sledovaným trendem ve složení vrcholně středověkého keramického materiálu 

ze Suchomast bylo ubývání slídnaté složky – ostřiva.  

Tento jev je pozorovatelný na přelomu 12. a 13. století s pokračovaním do první poloviny 

13. století, kdy dochází pravděpodobně k celkovému nahrazení slídy jako ostřiva, jemnými 

kamínky prvku Si
26

 Opěrnou analogickou lokalitou je Sekanka, kde byl zachycen podobný 

trend ubývání slídnatého ostřiva ve spektru keramických jedinců (Richter, M. 1982, 78). 

                                                      
26

 lze částečně analogicky sledovat na keramickém spektru užitých těst na lokalitě Sekanka pro přelom 12. a 

13. století. Zaniklé městečko Ostrovského kláštera tvoří unikátní nálezový celek, přesně vymezen dobou svého 

trvání, která byla dle odhadů necelých 50 let, kdy se předpokládá, že městečko bylo zničeno při nájezdu 
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Doznívání raně středověké výrobní tradice, je tedy pozorovatelné ve složení keramického 

těsta (č. 1. a č. 2.) až do poloviny 13. století. Během 13. století nastává pozvolný nástup 

keramického těsta „terakota“, „sendvič1“, bez příměsi a „sendvič2“. Tento nástup lze 

pravděpodobně ztotožnit s úplným vyzníváním mladohradištní tradice v hrnčířství a 

uplatněním nových postupů (rychle se točící hrnčířský kruh) v regionálním vrcholně 

středověkém hrnčířství. 

Na základě výsledků archeologického výzkumů proběhlých v centru středověké Plzně lze 

částečně ztotožnit složení keramického těsta. Chronologická sekvence takto stanovená při 

veškeré opatrnosti začíná na počátku 13. století a pokračuje do 14. století, kdy poté na 

počátku 15. století, již sledujeme konec vývojového spektra složení keramiky ze 

Suchomast, zatímco plzeňské spektrum pokračuje kontinuálně dále (Orna, J. 2011, 27). 

7.2.6. Tvarové spektrum 

 Vývin tvaru jednotlivých keramických fragmentů byl sledován u všech vhodných 

tvarů, ovšem, nejdůsledněji u okrajů, protože jsou chronologicky nejcitlivější. Na základě 

doložených analogií z výzkumů z Plzně, můžeme zařadit signifikantní okraje částečně do 

plzeňského chronologického rámce (Orna, J. 2011, 21). Pokus o analogické nalezení 

částečné shody v keramické produkci Suchomast a poměrně vzdálenější Sekanky byl 

učiněn, avšak s 6% shodou tvarového spektra celkové sumy okrajů nádob, složení 

keramického těsta a výzdobných stylů
27

. (obr. 36- 40) 

Ostatní keramické tvary nejsou zachyceny v dostatečné míře, aby z nich bylo možné 

zhotovit, alespoň krátkou chronologickou sekvenci. Avšak jednotlivě jsou částečně 

zařaditelné do již vypracované chronologické sekvence keramické produkce z Plzně. 

Jednotlivé části tvarového spektra nádob je také nutno zařadit do chronologicko -

typologického rámce: 

Nožky: Masivní výskyt asi nastává ve 14. století, kdy se začíná používat pánev na smažení, 

kde jsou nožky umístěny na její spodní straně. Lze tedy ztotožnit dvě nalezené nožky (obr. 

                                                                                                                                                                  
Braniborů do Čech léta 1256. Zachycená keramická produkce spadá svými jednotlivými faktory do 

sledovaného období první poloviny 13. století. 
27

  jediný faktor, který lze analogicky srovnávat je složení keramického těsta pro první polovinu 13. století., 

dva okraje u kterých hypoteticky předpokládáme tvarovou shodu (>50%), kdy se jeden jedinec (klasifikován 

jako okraj misky II. b typu dle Richter, M, 1982, 105) se nacházel v objektu 25 sondy CX. Zde je nutné říci, že 

celá sonda byla narušena novověkým budováním rybniční soustavy. Druhý nalezený okraj se nacházel 

ve svrchní vrstvě (0-20 cm) sondy B5 (typu VII mísy dle Rchter, M. 1982, 107). 
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39) v zahloubeném prostoru objektu se smažící pánví a zařadit je do doby použití v průběhu 

14. století (Orna, J. 2011, 43). 

Poklice: Prvý výskyt je datován na konec 14. století s pokračováním v 15. století (Orna, J. 

2011, 33). Do tohoto období lze také zařadit fragmenty poklic ze Suchomast (obr. 38.). 

Dna: Analogicky sledovat vývoj do poloviny 13. století do konce 14. století (obr. 36), 

v relativním vývinu keramického ztvárnění od jednoduchých forem ke složitějším (Orna, J. 

2011, 48). 

 7.2.7. Výzdoba 

 Jednu z nejdůležitějších částí chronologického zařazení souboru tvořila výzdoba 

uplatněná na keramických fragmentech. V případě Suchomast byla výzdoba sledována na 

všech fragmentech a získaná data následně zaznamenána pomocí jednoduchého kódu do 

sumarizačních formulářů. Sumarizační kód obsahuje tyto skupiny výzdoby
28

 (obr. 46.). 

- jednoduché rýhy a vlnice 4 položky (HZ2, HZ3, LY1, LY2). 

- plastickou výzdobu: 1 položka (TW1). 

- radýlko: 9 položek (PX1, PX2, PX3, TW2, TW3, SU1, SU2, SU3, RT1). 

Zastoupení kódu HZ1 – raně středověká vícenásobná vlnice a linie, nebylo pozorováno 

v celkovém součtu materiálu sondy B5. 

Jednotlivé početní zastoupení výzdobných motivů na keramickém materiálu sondy B5 je: 

 

                                                      
28

 vyobrazení jednotlivých kódů výzdoby je uvedeno na tabulce č.  
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Sumarizační data ukazují naprostou převahu vrcholně středověkých výzdobných motivů, 

zvláště typu LY2 – vícečetných jednotlivých rýh a LY1 – jedna rýha na celém těle nádoby. 

Ostatní výsledky vhodně doplňují představu o výzdobě vrcholně středověké keramiky na 

lokalitě (obr. 36 – 40). 

7.2.8. Závěr - Prostorové rozmístění keramických artefaktů 

 Dle analýzy jednotlivého výskytu keramických jedinců v archeologicky odkrytých 

vrstvách, lze dospět tyto výsledky. Rozmístění artefaktů ve vrstvách odpovídá, tomu, kdy je 

možno sledovat víceméně rovnoměrné zastoupení artefaktů od poloviny 13. století až konce 

14. století. Z toho lze vyvozovat, že interiér zahloubené stavby byl zasypán jednorázovou 

akcí. Navíc nebyly nalezeny žádné artefakty v poloze „in situ“ na dně objektu či v jeho 

podlahové vrstvě. Zasypání mohlo proběhnout někdy v první třetině 15. století po zániku 

obytné funkce objektu. 

V samotné mase zásypu bylo zastoupeno osm typických intruzních keramických zlomků (3 

klasicky zduřelé okraje, 2 kalichovité okraje a 3 archaicky zduřelé okraje). Tyto raně 

středověké okraje se mohly do zásypu přimísit během jeho získávání, pravděpodobně, 

v prostoru lokality, kde byly již delší dobu asi deponovány formou odpadní složky. 

Průběžná přítomnost
29

 signifikantních jedinců vhodných k dataci do vrcholného středověku, 

                                                      
29

 viz. kapitola s analytickými daty – Sumarizační formuláře 
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byla potvrzena přítomností okrajů a dalších keramických fragmentů analogických 

s keramickou produkcí města Plzně, kdy strukturu souboru bylo možné ztotožnit z třetiny až 

poloviny analogicky s obdobně datovanými soubory z Plzně. 

7.3.2. Sonda CX, CX/1 

 7.3.3. Fragmentarizace souboru 

Archeologických výzkumem plochy sondy CX a CX 1 se podařilo získat 372 ks 

keramických fragmentů o celkové váze 5326 g. Výskyt sledovaných faktorů při sumarizaci 

byl následující: 

 

Z výše uvedených sumarizačních dat můžeme sledovat poměrně velkou fragmentárnost 

souboru, při malé skrývané ploše sondy (obr. 17). Signifikantní je také, nevýrazné 

zastoupení ostatních keramických tvarů jako nožky, poklice a ucha. 

 7.3.4. Složení keramické hmoty 

 Dalším sledovaným faktorem bylo složení keramického střepu. Všechny keramické 

fragmenty byly sledovány makroskopicky a při následné sumarizaci zařazeny do skupin: 
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Skupiny č. 6. – bez příměsi a č. 10. – „sedvič1“ nebyly zachyceny při sumarizaci. Skupiny 

č. 2 – tuhovaná a č. 3. – slídnatá, na základě analogického složení s raně středověkým 

materiálem, který byl identifikován taktéž v sondě CX a CX1
30

 

 7.3.5. Výzdoba 

 Dle výše zavedeného rozřazení jednotlivých typů výzdoby pro lokalitu Suchomasty, 

byl výskyt zdobených keramických fragmentů na ploše sondy CX a CX1 následující: 

                                                      
30

 viz. kapitola 7.1.15 



53 

 

Nepřítomnost výzdobného stylu PX2, PX3, SU3, RT1 a RT2 na ploše sondy dokresluje 

poměrně malý výskyt zdobených fragmentů. Charakter zachycené výzdoby spadá do 

vrcholného středověku. Motiv LY2 s největším početním zastoupením tvoří drtivou většinu 

výzdoby spadající do vrcholného středověku (obr. 41 a 42). 

7.3.6. Závěr - Prostorové rozmístění artefaktů 

 Kontrolní řez i plošná sonda CX/1 prokázala v jižní části lokality mimořádně 

složitou situaci, kterou nelze na základě prostorově omezených odkryvů jednoznačně 

interpretovat. Vzhledem k přítomnosti vrcholně středověké a novověké keramiky i ve 

stratigraficky nejstarších komponentách však předpokládáme, že jižní část lokality byla 

silně narušena v novověku, snad v souvislosti se stavbou soustavy rybníků
31

. 

Nejvýraznějším objektem je kamenná pec zahloubená do podloží. Samotné topeniště ve 

spodních partiích však obsahovalo pouze několik zlomků raně středověké keramiky a z 

nejvyšších partií zásypu pochází novověký materiál. Jako nejpravděpodobnější se jeví 

varianta, že pec, jejíž sídelní kontext nejsme schopni specifikovat je pravděpodobně raně 

středověkého stáří, nicméně v důsledku terénních úprav v novověku byla narušena její horní 

část a následně kontaminována novověkým materiálem. V sondě byl také zachycen výskyt 

pravěké keramiky. 

  

                                                      
31

 na lokalitě bylo pomocí prvního vojenského mapování doložena soustava pěti rybníků. 
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7.4.2. Sonda A11 

 7.4.3. Fragmentarizace souboru 

 Archeologickým výzkumem bylo zachyceno při výzkumu plochy sondy A11
32

 

celkem 177 ks keramických fragmentů o hmotnosti 1022 g. Výskyt sumarizovaných faktorů 

byl následující. 

 

Zastoupení keramických fragmentů, získaných z plochy sondy A11 je oproti ostatním 

sondám poměrně malé. 

 

7.4.4. Složení keramické hmoty  

                                                      
32

 někdy také vedena pod názvem sonda A11D. 
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Prvořadou roli ve složení keramického těsta hraje skupina č. 3. – slídnatá a skupina č.4. – 

s velkými fragmenty ostřiva. Vrcholně středověké složení keramického střepu je 

v celkovém součtu tvořeno druhou polovinou sumarizovaného spektra. 

 7.4.5. Výzdoba 

 Dle výše zavedeného rozřazení jednotlivých typů výzdoby pro lokalitu Suchomasty, 

byl výskyt zdobených keramických fragmentů na ploše sondy A11 následující. 

 

Na ploše sondy, bylo zachyceno velmi malé množství zdobených fragmentů. Pouze 10 

fragmentů z celkového množství keramických střepů bylo zdobeno. 
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7.4.6. Závěr - Prostorové rozmístění artefaktů 

 Sonda A11/D byla umístěna v severní části zkoumané plochy. V hloubce cca 50-70 

cm pod povrchem bylo zachyceno jílovité velmi ulehlé podloží se stopami narušení orbou. 

Jakékoliv doklady antropogenních aktivit nebyly v sondě zachyceny.   

Raně středověký motiv HZ1 přítomný na jednom keramickém jedinci na výduti, spolu 

s dvěma zduřelými okraji bez zduření se kumulují v první mechanické vrstvě (0-30 cm). 

Tyto poznatky možno ztotožnit s pravidelnými zemědělskými pracemi v období 

zemědělského ročního cyklu. Tento druh obhospodařování ploch má za následek zanesení 

různých souborů artefaktů poměrně hluboko do podorničí, tak jako na ploše sondy A11 

v první mechanické vrstvě. Vrcholně středověká keramika se nacházela ve všech svrchních 

vrstvách (0-50 cm). 

7.5.2. Sonda C3C 

 7.5.3. Fragmentarizace keramiky 

Archeologických výzkumem plochy sondy C3C se podařilo získat117 ks 

keramických fragmentů o celkové váze 943 g. Výskyt sledovaných faktorů při sumarizaci 

byl následující: 
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7.3.4. Složení keramické hmoty 

 Dalším sledovaným faktorem bylo složení keramického střepu. Všechny keramické 

fragmenty byly sledovány makroskopicky a při následné sumarizaci zařazeny do skupin 

Nejvíce fragmentů pocházelo z skupiny č.5. – „terakota“ a č.3. – slídnaté. Ostatní skupiny 

byly zastoupeny ve velmi malá míře. Skupiny č. 4., 9., 10., a 11. nebyly v získaném 

materiálu vůbec zastoupeny
33

. 

 

 

 

7.3.5. Výzdoba 

 Dle výše zavedeného rozřazení jednotlivých typů výzdoby pro lokalitu Suchomasty, 

byl výskyt zdobených keramických fragmentů na ploše sondy C3C následující. 

                                                      
33

 zde lze vidět souvislost s charakterem sondy, viz. popis postupu archeologického výzkumu sondy v kapitole 

6.5.2. 
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Nepřítomnost většiny výzdobných stylů koresponduje s odkrytým půdorysem sondy 

Ojedinělý výskyt fragmentu hřebenové vlnice na jednom keramickém jedinci je brán jako 

intruze (obr. 43). Charakter zachycené výzdoby spadá do vrcholného středověku. Motiv 

PX3 s největším početním zastoupením tvoří drtivou většinu výzdoby, spadající do 

vrcholného středověku. 

7.3.6. Závěr - Prostorové rozmístění artefaktů 

 Díky přítomnosti tří zdobených keramických fragmentů z období raného středověku 

ve vrstvě podorničí (0-30 cm), opět můžeme konstatovat, že zemědělské obhospodařování 

krajiny narušuje poměrně výrazně zachované i předpokládané archeologické situace. 

Skalnaté vápencové podloží se nacházelo 25-70 cm pod povrchem. Zahloubené objekty 

odkryté na ploše sondy jsou předběžně datovány do mladší doby bronzové.   

Přítomnost vrcholně středověkého spektra keramiky ve vrstvách 0-50 cm, tedy plně 

koresponduje se zjištěním, že v sondě není zastoupen žádný raně či vrcholně středověký 

objekt.  

 

 

 



59 

 8.2. Stavební podoba polozemnice 

 8.2.2. Plocha 

 Plošná výměra polozemnice odhalené archeologickým výzkumem činí 7,86 m2, 

přičemž k výpočtu plošné výměry byly použity rozměry obvodových stran polozemnice 

ochuzené o šíři obvodového žlabu, aby byl získán co nejpřesnější údaj o výměře obytného 

prostoru uvnitř samotné polozemnice
34

. 

Srovnatelné plošné výměry lze nalézt v celé době trvání raného středověku na území Čech a 

sousedních států na lokalitách zásadního významu pro hradištní období
35

. Plocha 

polozemnic má proměnlivou hodnotu, např. na sídlišti kultury keramiky Pražského typu 

v Roztokách, datovaného do 7. - 8. století, činila tato hodnota v průměru 9-12 m
2
 (Kuna, M. 

– Profantová, 2005, 105). Na dalším významném sídlišti z raného středověku Březnu u 

Loun činila tato hodnota opět průměrně 6-24 m
2
. (Pleinerová, I. 2000, 257). Poslední 

významná lokalita srovnatelná s jednotlivou plošnou výměrou své obytné zástavby, 

nacházejíc se na území Slovenské republiky je Mužla-Čenkov z období 9. – 12. století. 

Průměrná obytná plocha polozemnic zde činila 7-11m
2
. (Hanuliak, M. – Kuzma, I. – 

Šalkovský, P. 1993, 42). 

Na základě srovnání těchto hodnot je možné rámcově zařadit polozemnici ze Suchomast 

díky výměře obytné plochy do průměrné plochy, takto, stejně datovaných objektů. 

8.2.3. Obvod 

 Jednotlivé stěny polozemnice svírají tvar čtyřúhelníku o délce jednotlivých stran 2,7 

m x 3,1 m. Hloubka, do níž je objekt zahlouben činí (i se skrývkou ornice) 0,6 m. (obr. 17) 

Míra zahloubení je velmi chronologicky citlivý údaj a dokládá nám na analogických 

lokalitách vývin stavební kultury v průběhu raného středověku. 

V Roztokách u Prahy Naďa Profantová rozlišila fázi staveb, které chronologicky spadaly do 

kultury Pražského typu, dle jejich hlubšího zapuštění do podloží (0,8-1,2 m) (Kuna, M. – 

Profantová, 2005, 105). Stavby spadající do mladšího období (středo až mladohradištního) 

měly menší hloubku zahloubení v terénu (˂0,79 m) (Kuna, M. – Profantová, 2005, 106). 

                                                      
34

 tento údaj je pouze orientační. 
35

 polozemnice jako stavební užitá forma obydlí, je doložená již u kultury s keramikou Pražského typu, 

literatura: (Kuna, M. – Profantová, 2005). Další analogie lze nalézt na lokalitě Dolní Věstonice a Šakvice, okr. 

Břeclav (Klíma, 1985, 27 a Unger, 1983, 55 
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Na lokalitě Mužla-Čenkov bylo sledováno zahloubení 0,9 – 1 m pro obytné stavby z 9. – 

12. století, přičemž s mladšími stavbami měla hodnota zahloubení klesající tendenci do 

rozmezí 0,4 – 0,6 m (Hanuliak, M. – Kuzma, I. – Šalkovský, P. 1993, 43). Totéž lze 

pozorovat v Březně u Loun, kde mladší obytné stavby měly taktéž klesající tendenci v 

rozmezí  hodnoty hloubky 0,4 – 0,7 m (Pleinerová, I. 2000, 257). 

 8.2.4. Střecha 

 Společně s nadzemní střešní konstrukcí jsou pozůstatky jejich hlavních nosných 

trámů – soch, zachované formou sloupových jam ve zjištěném půdorysu polozemnice
36

.  

Díky různým konstrukčním řešením krovů a jejich napojení na hlavní nosné stěny stavby je 

možné identifikovat několik variant zachování stop nosné střešní konstrukce v půdorysu 

stavby. Rozsáhlé konstrukční spektrum nosných krovů a střech je zachytitelné ve velké šíři 

na všech zmiňovaných lokalitách, jako např. Mužla-Čenkov (Hanuliak, M. – Kuzma, I. – 

Šalkovský, P. 1993, 42). 

 Konstrukční řešení krovu polozemnice ze Suchomast je zařaditelné do okruhu staveb 

s jednou sochou, které byly rozlišeny, na všech srovnávacích lokalitách. 

 Ze zjištěných poznatků nelze pevně rozhodnout jakou konstrukci krovu, potažmo 

střechy odhalená polozemnice měla. Přítomnost pouze jediné prokazatelné sloupové jámy 

(obr. 17) by ukazovala na použití nosné sochy a na ukotvení hřebenové vaznice, tzv. 

slemena, buďto pomocí druhé nosné sochy mimo skrytou plochu vně objektu (zcela 

hypotetická je možnost užití dvou slemen, kdy mohla býti jedna sloupová jáma po slemenu 

odtěžena při provádění kontrolního řezu). Možné je také další řešení, a to pomocí šikmo 

zapuštěné hřebenové vaznice, přímo do rostlého terénu, kde jsme nebyli schopni odhalit, 

takto zachovaný objekt po této konstrukci vně skryté plochy polozemnice. 

 8.2.5. Stěny 

 Nalezený žlab, kopírující celý obvod polozemnice a nepřítomnost otisků dalších 

konstrukčních prvků poměrně hodně komplikují stanovení řešení konstrukčního samotných 

nosných stěn polozemnice.  

Lze na základě analogií z Roztok u Prahy či Března u Loun uvažovat o dvou konstrukčních 

systémech použitých ke zhotovení konstrukce stěn, které byly poté omítnuty mazanicí 

                                                      
36

 zde je ovšem velká otázka dochovaného stavu sloupových jam, více v kapitole 6.1.4. a 6.1.5. 
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(Vařeka, P. 2002, 256). Vchod do objektu přítomný v těchto stěnách se asi nacházel na 

jihovýchodní straně objektu, těsně u rohu, kde se obvodový žlab zcela ztrácel
37

 (obr. 17). 

Díky těmto faktorům mohly být použité konstrukční systémy stěn následující: 

Drážková konstrukce -  je konstrukčně řešena mezi dva zasazené sloupy s protilehlými 

drážkami, kde se vodorovně zasouvají dřeva upravená na délku vzdálenosti mezi sloupy 

s konci tesařsky opracovanými k zasunutí do drážek, buď ve tvaru klínu nebo podélného 

čepu (Bláhová-Sklenářová, Z. 2012, 32). 

Palisádová konstrukce – jsou použita dřeva různých průřezů, zapuštěné patami do země. Po 

takto použité konstrukci se nacházejí stopy předem vykopaného žlabu. Vrchol dřev je 

spojen lyžinou či kleštinami (Bláhová-Sklenářová, Z. 2012, 32). 

Tyto zhotovené konstrukční řešení obvodových stěn byly potvrzeny i experimentální 

archeologickou výstavbou raně středověkých domů Ivanou Pleinerovou v Březně u Loun
38

 

(Pleinerová, I. 1986, 132). 

 8.2.6. Otopné zařízení 

 Nelze předpokládat, že budova bez otopného zařízení mohla býti trvale obývána 

.Otopné zařízení v jakékoli své podobě (pec, ohniště) je základním předpokladem dosažení 

obyvatelnosti - tepelné pohody v interiéru v každém obytném prostoru (Skružný, L. 2003, 

11). 

Přítomnost pece v severozápadním rohu polozemnice, funkci obytného prostoru zcela 

potvrzuje. Pec je konstrukčně řešená tak že, těsně přiléhala k výše popsanému obvodovému 

žlábku. Její vnitřní věnec o vnitřním průměru cca 45 cm byl vy skládán z mohutných 

diabazových kamenů, zatímco vnější vrstvu tvořily vápence místního původu. V původní 

poloze zůstala zachována pouze spodní část pece (obr. 16 a 17; foto 4). Destrukce pece 

těsné přiléhala na stěny zemnice. Předpokládá se, přítomnost klenutí pece, vyskládaného 

z drobnějších kamenů. 

Analogie z ostatních lokalit jsou podobné, avšak otopné zařízení podléhá taktéž 

chronologickému vývinu. Na lokalitě Roztoky u Prahy, lze konstatovat, že otopné zařízení 

se nalézá zcela zapuštěné do rohu obytného prostoru polozemnic a to s většinově 

převládajícím severozápadním rohem (Kuna, M. – Profantová, 2005, 108). 

                                                      
37

 popis nálezové situace dále v kapitole 6.1.4. a 6.1.5. 
38

 detailní popis tesařských technik, za pomoci kopií dobových nástrojů, z malé míry objasňuje postup při 

stavbě polozemnic. 
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Naproti tomu stojí rozrůzněnost umístění otopných zařízení v Březně u Loun, kdy je pec 

variabilně přítomna ve všech rozích, zachyceného spektra obytných objektů (Pleinerová, I. 

2000, 257). 

Na lokalitě Mužla-Čenkov je také viditelná rozrůzněnost umístění pecí v jednotlivých 

polozemnicích, dle časového zařazení (Hanuliak, M. – Kuzma, I. – Šalkovský, P. 1993, 43). 

Konstrukční řešení téhož rázu, kdy je pec složena z větších kamenů, které tvoří kopuli 

otevřenou svým předpecním otvorem podél stěny, lze nalézt na lokalitě Roztoky u Prahy 

(Kuna, M. – Profantová, 2005, 108). Kamenná klenbová pec obdélníkového či čtvercového 

půdorysu z obvodově vyskládaných kamenů na sobě, které jsou doplněny menšími, byly 

přítomny uvnitř obytných objektů na lokalitě Mužla-Čenkov
39

 (Hanuliak, M. – Kuzma, I. – 

Šalkovský, P. 1993, 46). 

 8.2.7. Excurz. Předpecní nádoby. 

 Archeologický výzkum odhalil v těsné blízkosti pece na úrovni původního 

nášlapového horizontu v poloze in situ kompletně sestavitelný hrnec spadlý na stěnu 

polozemnice a překrytý několika kameny z destrukce pece. Hrnec můžeme datovat do 

mladšího středohradištního horizontu, což odpovídá i nálezům keramiky nalezeným v 

zásypu
40

 (obr. 17; foto 4). 

Podobný výskyt předpecních nádob byl zaznamenán v Roztokách u Prahy, kde bylo jejich 

prostorové usazení velmi variabilní – před pecí, u její zadní stěny, či po jejím boku (Kuna, 

M. – Profantová, 2005, 109). Další výskyt takto prostorově usazených nádob byl zachycen 

pouze v Raškově na Ukrajině (Baran, V. D. 1988, 189 a Baran J. V. 2004, 152). Výskyt 

předpecních nádob nebyl vůbec doložen v Březně u Loun či v Mužle-Čenkově (Hanuliak, 

M. – Kuzma, I. – Šalkovský, P. 1993, 46). 

8.2.8. Závěr – Uplatněné stavební konstrukce. 

 Při shrnutí všech výše uvedených faktů, kdy při předpokládaném požáru 

polozemnice došlo ke zřícení části vnitřních omazávek stěn do interiéru. Lze s nimi 

pravděpodobně ztotožnit propálené mazanicové kry.  

                                                      
39

 před samotným úsťovým otvorem pece se někdy nalézá také malá zahloubená jamka, pravděpodobně pro 

vymetání popela, viz. doklad z lokality Dolní Věstonice, lit. Klíma, B. jr. 1985: Hradištní osada u Dolních 

Věstonic, okr. Břeclav. Archeologické rozhledy XXXVII, 27 – 48. 
40

 viz. kapitola 7.1.9. 
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Ke zřícení pece došlo zřejmě teprve po požáru, neboť její destrukce překryla propálenou 

vrstvu západně od ní. Pokud byly do žlábku po obvodu polozemnice zapuštěny obvodové 

stěny stavby, nebyly zřejmě odstraněny, neboť destrukce pece nepřiléhá těsně ke stěně 

polozemnice a patrně zvolna destruovala.  

Pokud ve středové jámě (KJ 1) skutečně stál nosný kůl, musel být odstraněn před 

zasypáním polozemnice, neboť jáma byla vyplněna stejným materiálem jako její okolí. 

Nosný kůl u jihovýchodní stěny polozemnice zřejmě odstraněn nebyl, neboť v jeho zásypu 

nebyly nalezeny propálené vrstvy. Druhý nosný kůl se mohl pravděpodobně nacházet 

v místech zjišťovacího řezu, nebo mimo skrývanou plochu polozemnice. K zasypání 

polozemnice došlo s velkou pravděpodobností záměrně, nedlouho po požáru (počátek 10. 

století) a asi takto vzniklá jáma
41

 díky následnému několikanásobnému zasypávání spadá do 

první třetiny 13. století. Jen tak mohla zůstat nádoba stojící západně od pece zachována v 

poloze in situ. Množství spálených dřev identifikovaných uvnitř objektu však jistě 

neodpovídá původnímu množství dřevěných konstrukcí, které hypoteticky 

předpokládáme
42

. Zdá se tedy, že před zasypáním objektu došlo k selektivnímu výběru 

použitelných dřev (např. na otop). Nelze spolehlivě určit typ použité nosné konstrukce stěn 

či krovu střechy. Obytná funkce byla zajištěna pomocí vytápění prostoru pecí, kdy teplo 

bylo předáváno ústím pece, otevřeným dovnitř objektu (obr. 47). 

Z uvedených faktů z různých lokalit rozličného časového zařazení v raném středověku, 

nelze podle umístění a typu otopného zařízení uvnitř obytného prostoru jednoznačně 

chronologicky zařadit samotné objekty bez patřičné analýzy nálezového fondu přímo do 

určité časové periody. 

 

 

9.3. Stavební podoba zahloubeného objektu sondy B5 

 9.3.2. Vývoj funkčního uspořádání staveb ve středověku 

 Charakteristickými obytnými objekty pro období raného středověku jsou 

polozemnice různých tvarů a zahloubení. Spolu s obytnými objekty se vyskytují další 

                                                      
41

 toto zjištění lze konstatovat na základě rozboru keramického nálezového fondu ze zásypu polozemnice. 
42

 výčet pravděpodobných konstrukčních řešení je uveden v kapitole 8.2.4. a 8.2.5. 



64 

objekty, svým účelem využitelné pro řemeslnou činnost a skladování potravin, jako např. 

obilnice, výrobní objekty, pece, apod. 

V průběhu 13. století, kdy nastupuje v Čechách vrcholně středověká transformace, se 

stavební podoba obytných a užitkových objektů radikálně mění a raně středověká tradice je 

nahrazována jinou, progresivnější.  

Začíná být uplatňována ve velké míře kamenná architektura vycházející v mnoha případech 

ze starší (12. - 13. století) stavení tradice používané v oblasti střední Evropy (Vařeka, P. 

2004, 152). 

Import těchto stavebních technologií postihl i středověký venkov ve 13. století, kde můžeme 

pozorovat pozvolný nástup kamenných částí budov, kdy je kámen jako stavební materiál 

užit v základových pasech až po plnohodnotné vyzdívky kamenných soklů pro následné 

uložení a zapuštění srubové konstrukce nadzemní části domu
43

 (Ježek, M. – Klápště, J. – 

Tomášek, M. 2002, 348). 

Podoba prostorového a funkčního uspořádání vesnic se také radikálně mění. Vesnice již 

dokážeme roznat v rurálním členění krajiny na rozdíl od raného středověku. Nastupují 

plánovaná vysazení celých urbanistických celků – půdorysů vesnic v přesně vymezených 

lokačních rozměrech, kdy jsou pevně stanoveny rozměry jak pro intravilán vesnice, tak i 

pro její extravilán – plužinu (Frolec, V. – Vařeka, J. 2007, 51). 

Dům se stává součástí pevně stanovené jednotky vesnice vrcholného středověku – usedlosti 

či statku. Mění se také samotný půdorys domu, kdy lze pozorovat vývoj od jednodílných 

zahloubených komor s kamennou vyzdívkou pro venkovské prostředí. Zde vývoj plynule 

přechází do trojdílného domu zakomponovaného v rámci usedlosti se špýchary, kůlnami až 

po kamenné ohrazení celé usedlosti (Frolec, V. – Vařeka, J. 2007, 59). 

 9.3.3 Obvod 

 Obvodový výměr, je těžké stanovit díky nepravidelnosti zahloubeného objektu
44

. 

Kolem dvou obvodových stěn se nalezly zbytky kamenné obezdívky, vyzdívané na jíl. Díky 

                                                      
43 krásným příkladem přesunu kamenických hutí na venkov je region Slánska, v literatuře viz. odkaz 

Škabrada, J. – Smetánka, Z. 1974: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách. 

Archeologické rozhledy 26. 236 – 278. 

 

44
 Přítomnost vstupní šíje nebyla vzata v potaz při výpočtech. 
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skrývce terénu v okolí objektu byly odhaleny po celém obvodu negativy sloupových jam 

nacházející se mezi zachyceným žlábkem
45

. 

Sloupové jámy, pravděpodobně sloužily jako základové jámy pro dřevěné konstrukce, 

hypotetické nadzemní části objektu. Tyto jámy byly odhaleny ve dvou řadách na severní 

straně objektu v celkovém počtu sedmi. Mezi takto nalezenými jámami byl předěl tvořený 

mělkým žlábkem, který mohl pravděpodobně být pozůstatkem rámové konstrukce. 

Hypoteticky vymezený obvod nadzemní části objektu za pomoci odkrytých sloupových jam 

nám dává možnost stanovit pravděpodobnou délku jedné stěny objektu – 4 až 5 m. 

Výsledný obvod by při této délce stěn byl 20-25 m (obr. 21 - 24) 

Pevně vymezený obvod lze získat pouze z rozměrů samotného zahloubení, které má 

jednotlivé strany dlouhé 3,5-4m. Obvod takto zahloubené prostory činí 16m. 

Objekt by zasekán do hloubky přibližně 1,6-1,7 m do kamenitého podloží (maximální 

zachycená hloubka cca 2 m od současného povrchu)
46

. 

 9.3.4. Plocha 

 Výše uvedenými poznatky lze pouze pevně stanovit plošnou výměru u zahloubené 

prostory, která činí 16m
2
 bez započítání vstupní šíje. Hypotetická plocha celého objektu by 

činila 30-32 m
2
 (obr. 21 - 24) 

 9.3.5. Stěny 

 V zahloubené části objektu byly odhaleny doklady vyzdívání obvodových stěn 

pomocí lomového kamene. Užitý lomový kámen byl složen z opuky, břidlice a pískovce, 

kdy funkci pojiva plnil jíl. Takto užitá zdící technika je již známa velmi dlouho (první 

doklady pochází z období raného středověku) (Žabičková, I. 2004, 13). Obdobné užití této 

zdící technologie je doloženo např. na středočeské zaniklé středověké vsi Svídně 

(Smetánka, Z. 1988, 58). 

Relikty nadzemních konstrukcí zastoupené sloupovými jámami na odsazené lavici, cca 1,8 

m od zahloubeného prostoru, dovolují pouze hypotetickou rekonstrukci samotného 

konstrukčního řešení nosných stěn (obr. 21 - 25). Velikost sloupových jam a jejich hloubka 

zapuštění dovoluje hypoteticky uvažovat o přítomnosti nosných kůlů, kdy sloupové jámy 

                                                      
45

 viz. kapitola 6.2.2. 
46

 připočítáváme i mocnost ornice. 
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jsou jediný doklad takto užitého konstrukčního prvku. Použití masivních dřevěných kůlů lze 

přisoudit užití srubové, drážkové či pletené konstrukce obvodových stěn.  

Výše zmíněné konstrukční moduly obvodových stěn, ale nejsou v případě nadzemní části 

objektu spolehlivě prokázány
47

. 

 9.3.6. Přístup 

 Přístup do zahloubené části objektu byl zajištěn vstupní šíjí z východní části. 

Vstupní šíje byla vybavena schodišťovými stupni, při překonání užitného převýšení 1,3 m.  

Pro zvýšení protierozní odolnosti byla jižní obvodová stěna obezděna kamennou 

obezdívkou, pojenou jílem
48

 (obr. 22 a 25). 

9.3.7. Závěr - Vývoj stavební podoby domu 

 Z uvedených poznatků lze říci, že doložené konstrukce zahloubené části plnily 

funkci skladovacího prostoru – sklepa Nadzemní části objektu byly asi určeny jako obytný 

prostor. Vzdálenější řada sloupových jam ležela 1,8 m od okraje zahloubeného objektu. 

Vzhledem k tomu, že se mělce pod povrchem podařilo zachytit pouze jejich nejnižší partie 

zapuštěné do skalnatého podloží, což ze statického hlediska nelze pokládat za únosné 

řešení. Lze tedy konstatovat, že středověká úroveň terénu ležela podstatně výše než dnes.  

Objekt lze tedy interpretovat jako zahloubený suterén nadzemní stavby sloupové vertikální 

konstrukce. Pokud by úroveň středověkého povrchu skutečně ležela výše než dnes, činila by 

výška suterénu nejméně 2 m a mohl tak být překryt (prkennou?) podlahou nadzemní partie 

stavby aniž by byl omezen pohyb v něm ve vzpřímené poloze. Je ovšem nutné zdůraznit, že 

v zahloubené části nebylo objeveno otopné zařízení, a ani v nezkoumané části objektu ho 

nepředpokládáme. Dle analogií se nacházelo pravděpodobně v nadzemní části objektu. 

Domy velmi podobné či stejné konstrukce (zahloubená místnost s kamennou vyzdívkou, 

bez přítomnosti otopného zařízení a s pozůstatky po dřevěných konstrukcích nadzemní 

části) ve vesnickém prostředí byly odhaleny na zaniklé středověké vsi Kravín na Táborsku
49

 

(Krajíc, R. 1983, 120) (obr. 48). 

 Orientace hypotetické nadzemní části obytné stavby plně reflektuje co největší 

užitek ze slunečního záření během slunných dnů. Vstup do zahloubené části je ze 

                                                      
47

 na základě takto získaných poznatků, nelze rozhodnout o užitém typu krovy, či krytiny střechy.  
48

 samotné pojivo jílu asi moc odolné proti vzlínající vlhkosti nebylo, více v Poul, I. 2008, 8. 
49

 podobné stavební řešení prostorů, ovšem v některých případech bez zachycených sloupových jam. 
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severovýchodního směru a takto vhodně zvolenou orientací předpokládaných zdí na ose 

jihovýchod – severozápad, lze dosáhnout celodenního ozáření obytných interiérů 

(Kulhánek, F. 2013, 16). 

Tato stavební podoba domu, vychází a pravděpodobně je přinesena do Čech ve 13. století 

s přeměnou krajiny ve vrcholně středověkou z území dnešního Německa (Ježek, M. – 

Klápště, J. – Tomášek, M. 2002, 356)
50

. 

9.3.8. Excurz – Stavební kultura ve vesnickém prostředí 

Německa 12. – 13. století. 

 Analogie ke stavební podobě domu v Suchomastech, nacházíme na území Německa 

(jižního, středního) pro 2. polovinu 12. století až přelom 13. a 14. století (Schreg, R. 2002 

120). Společně s kamennými podezdívkami a rámovými konstrukcemi nadzemních staveb 

se jako další inovace objevují právě zahloubené stavby (o hloubi až 2m) se šíjovým 

vstupem a stěnami nadzemní dřevěné konstrukce (sloupy ukotvené v zemi či rámová 

konstrukce), nebo vyzděnými z kamene, což byly zapuštěné komory. Ve venkovském 

prostředí jižního a středního Německa se tato forma prosazuje až na počátku 13. století (obr. 

48). Tyto objekty byly zjištěny jak v zaniklých vsích, tak i v jádrech žijících vesnic, což je 

vlastně pozůstatek nedochovaných původních středověkých konstrukcí nad terénem 

(Kenzler, H. 2002, 105). 

Krásný příklad ukázkového zachování usedlosti se zahloubenou částí domu, byl nalezen při 

archeologickém výzkumu v Berlíně – Hellersdorfu. Zde se podařilo doložit nadzemní domy 

se zapuštěnou komorou užitými kamennými plentami a malou stavbu, zřejmě špýchar 

s kamennou podezdívkou z přelomu 13. a 14. století. (Seyer, H. 1994, 247). 

Chronologická korelace nástupu zapuštěných komor a závěrečné etapy užívání polozemnic 

raně středověké tradice z konce 12. století může naznačovat, různé změny Mohla by to být 

změna prostorové organizace a způsobu skladování určitých komodit či změna podoby a 

funkčního uspořádání zemědělských usedlostí (Donat, P. 1995, 428). 

10.1.0. Dochované fragmenty nekeramické povahy 

10.1. Mazanice 

                                                      
50

 přehledně shrnuté argumenty podal Prof. Klápště v kapitole knihy – Klápště, J. 2002: Měšťané a lidé 

z města. In: Člověk českého středověku, 337 – 362. 
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 Mazanice je materiál složený z hlíny a rostlinných příměsí, který sloužil k omazání 

dřevěných stavebních konstrukcí za účelem termoizolačním a také zčásti estetickým. S 

touto technologií bylo možné se setkávat u venkovské architektury na různých místech 

střední Evropy donedávna
51

. Zlomky přepálené mazanice s otisky dřevěných konstrukcí 

jsou v archeologickém kontextu dokladem stavební činnosti a přinášejí důležité informace o 

podobě nadzemních staveb a způsobu jejich využívání (Kuna, M. – Němcová, A. 2012, 

105). 

 10.1.2. Sumarizační postup 

 Rozbor a sumarizace probíhala za pomoci předpřipravených sumarizačních 

formulářů. Do těchto připravených formulářů, byl poté zanášen soubor sledovaných faktorů. 

Soubor faktorů byl tvořen: počtem a celkovou hmotností mazanice, fragmentarizací, barvou 

a výpalem (s přihlédnutím k materiálu mazanice), příměs použitá při hnětení mazanice a 

otisky stavebních konstrukcí v těstě mazanice. 

Veškerá takto získaná data byla posléze převedena do programu MS Office Excel, kde byla 

uspořádána ve formě tabulek. Následně byl proveden součet veškerých dílčích dat za 

vytvořením celkových grafů z jednotlivých sond. 

 10.1.3. Počet a celková hmotnost mazanice 

 Nálezový soubor tvoří celkem 267 zlomků mazanice o hmotnosti 3757 g. 

Mazanicové fragmenty jsou všeobecně rozšířeným nálezem na zkoumané lokalitě, 

přítomnost mazanice byla zjištěna ve všech zkoumaných objektech. Hmotnost a počet 

mazanicových fragmentů v jednotlivých sondách byl po sumarizaci: 

                                                      
51

 omazání stěn mazanicí je např. patrné na stavbách z nepálených cihel, tzv. vepřovic, kdy mazanicová 

omítka stěny sloužila jako důležitý termoizolační prvek. Viz. literatura: Langer, J. 2010: Lidové stavby 

v Evropě. Praha 
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10.1.4. Fragmentarizace 

 Jednotlivé fragmenty byly rozděleny do tří kategorií určených jejich velikostí. Velké 

kusy mazanice, větší než 5x5 cm, střední kusy mazanice v rozměrech  4x4 cm – 2x2cm a 

malé kusy mazanice o rozměrech menších než 2x2 cm. Jednotlivé zastoupení velikostí 

fragmentů ve sledovaných sondách a vrstvách bylo následující: 
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 10.1.5. Materiál a výpal 

 Předpokládáme, že jako primárně dostupný zdroj mazanice jako stavebního 

materiálu používaného v interiéru odkrytých stavebních objektů sloužil místní výchoz 

jílovitého podloží
52

.  

Jíl jako samotná stavební hmota, musí být promíchána s příměsí, protože v samotném stavu, 

kdy byl pouze promíchán s místní půdou či spraší nemá požadovanou pevnost v tahu a 

tlaku. Pro zvýšení této vlastnosti musela být aplikována příměs, které umožní rozpínání 

samotného tlaku a tahu (Poul, I. 2008) Příměsí pomocí analýzy mazanice odhalenou na 

lokalitě byly dva typy: menší kamínky nebo plevy z obilovin. Samotný výskyt fragmentů 

mazanice s příměsí a se zaměřením na její barevné zbarvení byl následující: 

                                                      
52

 Tento výchoz nebyl bohužel lokalizován, nelze také zjistit z dosavadního bádání kvalitní výchoz hrnčířské 

hlíny. 
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 Z výše uvedených dat vyplývá, další skutečnost, že díky přítomnosti přepálených 

kusů (černé až jemně hnědé zbarvení), a to že mazanicové omazání stavebních objektů 

muselo být vystaveno požáru
53

. 

 10.1.6. Doklady konstrukcí 

 Důležitým faktorem sledovaným při sumarizaci nálezového fondu mazanice 

z lokality byly otisky nosných konstrukčních systémů, které se zachovaly (otiskly) do 

mazanicové omazávky či výmazu. Jsou totiž významnými indikátory použité stavební 

techniky na obytných či dílenských budovách během raného a vrcholného středověku 

(Kuna, M. – Němcová, A. 2012, 105). 

Během trvání raného a vrcholného středověku máme doloženy rozličné stavební techniky 

používané při výstavbě budov ve venkovském prostředí. Hlavní stavební a nosný materiál, 

který byl v těchto zdících technikách používán, bylo dřevo a následně z něj vycházející 

konstrukční systémy stěn: drážková, palisádová, pletená a roubená (Bláhová-Sklenářová, Z. 

2012, 32). 

 

                                                      
53

 viz. kapitola 7.1.9. o zániku polozemnice v sondě B3. 
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Jednotlivé konstrukční prvky jako např. výplet stěn (který lze rozpoznat dle otisků nosných 

prutů zanechaných na mazanicové omazávce, nebo částmi podlah zastoupenými jejich 

pochozími vrstvami). Na tyto konstrukční prvky byl poté omítán mazanicový obklad stěn, 

který se ve velmi malé míře zachoval i v objektech na námi zkoumané lokalitě (Kuna, M. – 

Němcová, A. 2012, 107). 

Jednalo se o čtyři větší kusy mazanicového omazu stěn s obtiskem prutu nosného výpletu ze 

sondy B3 (polozemnice). Hlavní jádro zachovaných mazanicových fragmentů 

konstrukčních systémů budov z lokality, ovšem tvořilo 15 kusů fragmentů podlahy ze 

zásypu sondy B5. Tyto fragmenty lze bezpečně rozpoznat díky jejich hladkému, 

jednostrannému povrchu, zatímco na druhé straně, je otisk rostlého terénu. 

10.1.7. Závěr 

 Získaný soubor fragmentů mazanice z lokality nabízí, malé množství využitelných 

informací pro stavební kulturu trvání osídlení lokality. Z velké části nejsme schopni říci o 

jaký fragment interiéru se jedná, díky jejich velkému stupni poškození. V mizivém procentu 

zastoupení jsou zachovány mazanicové součásti dřevěných nosných konstrukcí (omaz stěn a 

pochozí vrstva podlahy). Zachování určité části mazanice způsobil pravděpodobně zánik 

konstrukcí požárem, jejichž části tvořené s takto vypálenou mazanicí, byly poté uloženy do 

jichž zaniklých objektů
54

. Otázku použití mazanicové vymazávky jako výplně užité 

hrázděné konstrukce nadzemní sloupové části lze také hypoteticky předpokládat
55

. 

U velkých kusů mazanice můžeme vyloučit následnou depozici pomocí přírodních vlivů 

(splachů). 

 10.1.8. Kovy 

 10.1.9. Předměty denního užití z kovu 

 Rekognoskace lokality za pomoci detektorů kovů před samotným započetím 

archeologického výzkumu, přinesla menší nálezový soubor fragmentů z barevných kovů. 

Zásadním nálezem pro další archeologickou zjišťovací aktivitu
56

 na ploše lokality byl nález 

bronzového fragmentu zvonu D. Štolzem v rámci jeho povrchové prospekce (obr. 50) 

                                                      
54

 viz. kapitola 7.1.9. o zániku polozemnice v sondě B3 či deponii odpadu v zahloubené části objektu sondy 

B5. 
55

 viz. Dragoun, Z. 1996, 48.  
56

 samotný archeologický odkryv lokality. 
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Průzkum detektory kovů se poté zvlášť prováděl zároveň při archeologické rekognoskaci 

lokality (obr. 49). Soubor artefaktů po vyhodnocení obsahoval 23 kusů neurčitelných 

bronzových slitků a fragmenty z barevných kovů, jejichž podobu, bylo možné dále 

studovat. Dále posuzovanými artefakty byly: 

- fragment velké esovité zaušnice: Zakončení fragmentu bylo opatřeno velkými esovitými 

kličkami. Samotné tělo zaušnice tvořil několikrát zprohýbaný drát, který neumožňoval 

stanovení velikosti průměru zaušnice (č. bodu 21 na obr. 49). 

- oděvní kruhová přezka: Mosazná oděvní přezka (č. bodu 4 na obr. 49) spadající svým 

tvarem do období vrcholného středověku (Krajíc, R. 1998, 198). Kruh přezky má průměr 3 

cm, bez přítomnosti zdobení (obr. 50). Jehla přezky je dlouhá 2,75 cm a také bez 

přítomnosti jakéhokoliv zdobení. Přezka se používala jako funkční doplněk oděvu (Egan, 

G. – Pritchart, F. a kol. 1991, 15). Analogické nálezy spadající do stejného 

chronologického období můžeme nalézt na Sekance – Hradišťku (Richter, M. 1982, 160), 

zaniklé středověké vesnici Konůvky na Moravě (Měchurová, Z. 1995, 178) a Sezimovu Ústí 

(Krajíc, R. 2003, 195).  

- kostra pro uchycení textilního/koženého váčku: Tato bronzová konstrukce sloužila jako 

uchycení a výztuha tobolky či váčku určeného pro uchování hotovosti (Drda, M. 1978, 16). 

Samotné tělo, složené z bronzových tyčinek dlouhých 5 cm a zachycených do sebe 

prostřednictvím ok, bylo dále nastaveno jemným výztuhovým žebírkem pro samotný váček 

(č. bodu 18 na obr. 49). Bronzové tyčinky byly zdobeny třemi páry zdvojených šikmých 

zářezů (obr. 50). Nálezy podobných bronzových předmětů jsou známy pro období 13. – 14. 

století, např. z objektu kovárny v Sezimově Ústí (Krajíc, R. 2003, 195). 

Nalezené spektrum artefaktů z barevných kovů vhodně doplňuje sídelní obraz lokality, 

během vrcholného středověku. 

10.1.10. Numismatické nálezy 

 Prospekcí terénu lokality, pomocí detektoru kovů byly kromě výše uvedených 

fragmentů bronzové a mosazné povahy získány tři nálezy jednotlivých mincí. 

Numismatické určení nálezového souboru mincí bylo následující: 

nález č. 1) Denár, Vladislav II. jako kníže ( 1140 – 1158), Čechy, bod SUK 001. 

nález č. 2) Fenik, Albrecht III. (1365 – 1395), Dolní Rakousy, bod SUK 002. 
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nález č. 3) Grešle (3/4 krejcar) Ferdinad II. (1619 – 1637), Slezsko, bod SUK 003. 

Kompletní vyhodnocení numismatického nálezového fondu je předmětem výstupu článku 

(Smíšek, K. 2010). 

Soubor nekeramických fragmentů byl zajisté tvořen i zastoupením dřevěných nádob a 

nářadí, typických svým výskytem pro období jak raného tak i vrcholného středověku. 

Bohužel nepříznivé půdní podmínky nedovolují zachování artefaktů zhotovených ze dřeva 

na lokalitě Suchomasty. 

11.1. Archeozoologické nálezy 

 11.1.2. Zastoupení osteologického materiálu v sondáži 

 Artefakty osteologické povahy byly nalezeny ve všech zkoumaných sondách na 

lokalitě. 

Určitelnost jednotlivého osteologického materiálu nebyla vysoká
57

. Díky zastoupení dvou 

z větší míry zachovaných skeletů v sond B5 - obj. 1 (určeno jako Tur domácí) a v sondě B3-

kontext 214 (určeno jako Prase domácí) určitelnost celého souboru osteologického 

materiálu dosáhla v konečném součtu 65% hranice. 

Vrstvy s nekompletními pozůstatky skeletů, také obsahovaly menší (velmi často) 

neurčitelné zbytky či části kostí jiných živočichů
58

, což může být důsledkem post-

depozičních procesů, takto uložených celých mršin vně sídliště. Tento zjištěný poznatek 

může pravděpodobně ukazovat skutečnost, že objekty mohly určitou dobu sloužit jako 

smetiště (odkladiště odpadu). 

Kosti byly všechny také přirozeně zpřelámané, na žádném z kostěných artefaktů se nenašly 

stopy po lidské činnosti (řezání, škrábání, apod.). 

 

11.1.3. Fragmentarizace a prostorové umístění kostí 

                                                      
57

 díky nepříznivým půdním podmínkám, které nepřejí zachování osteologického materiálu. 
58

 díky jejich značnému zničení a malým rozměrům, bohužel s těmito osteologickými fragmenty nešlo nijak 

nakládat. 
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Celkový počet zachyceného osteologického materiálu činil 213 kusů. Celková hmotnost 

veškerých osteologických pozůstatků byla 1563 g po zvážení. 

11.1.4. Archeozoologické určení souboru 

 Z druhového zastoupení předpokládaných chovných zvířat na lokalitě během trvání 

období raného a vrcholného středověku se spolehlivě podařilo určit dva jedince: Prase 

domácí (Sus domesticus) a Tura domácícho (Bos Taurus). Díky fragmentarizaci 

osteologického materiálu v archeologicky zachycených situacích, lze také ještě doložit 

pravděpodobný výskyt chovné drůbeže
59

. 

                                                      
59

 ovšem bez konkrétního určení chovného druhu pro období vrcholného středověku. 
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 11.1.5. Opálení zvířecích kostí 

 Vystavením žáru vyššímu než 360 °C bylo celkem 34 ks kostí v celkovém součtu z 

 nálezového souboru.  

Samotný rozpad organické složky nastává vystavením osteologického materiálu teplotám 

nad 360 °C. Teplotu vyšší než 900°C, která je obvyklá u požárů doprovází charakteristické 

bílé zbarvení, které bylo v nálezovém souboru spolehlivě přiřazeno 6 kusům kostí. 

Nejčastěji zastoupeným druhem a barvou přepálení byla černá, která je dosahována při 

teplotách 550-650 °C, při výskytu u 28 kusů kostí (Kuna, M. a kol. 2012, 136). 

Takto přepálený osteologický materiál nám indikuje snahu o zbavení se ho jako 

nepotřebného odpadu, kterýžto byl s největší pravděpodobností spalován v ohni. 
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11.1.6. Závěr 

 Z výše uvedených výsledků lze dokázat, že na lokalitě převládal po dobu jejího 

trvání v raném a vrcholném středověku chov a využívání navazujících produktů 

pocházejících z hospodářských zvířat. Byl potvrzen výskyt skotu, doplněného chovem 

prasat a drůbeže
60

. 

12.1. Povrchové sběry 

 12.1.2. Úvod 

Povrchový sběr zjišťuje a zkoumá stopy osídlení prostřednictvím zlomků movitých 

předmětů na povrchu terénu. Po technické stránce je shromažďování těchto předmětů 

postupem velmi snadným, vyžadujícím jen určitou zkušenost a dostatečnou pozornost 

terénních pracovníků. Otázky, které může povrchový sběr řešit, se rozprostírají od úkolů 

jednodušších, jako je např. vyhledávání komponenty, až k úkolům komplexní povahy, jako 

je určení funkce areálů aktivit, prostorových vztahů mezi areály, apod. Různá náročnost 

práce v terénu odpovídá zadání úkolu – jedná se o pomalý, precizní a prostorově vytyčený 

postup. U povrchových sběrů je cílem terénní práce objevení a základní vymezení sídelních 

komponent, nebo jejich podrobnější popis a poznání (Kuna, M. a kol. 2004, 305). 

 12.1.3. Předmět povrchového sběru 

 Lze možno obecně formulovat, že předmětem povrchového sběru jsou všechny 

movité předměty na povrchu terénu, které obsahují určitou informaci o minulých sídelních 

aktivitách. Měly by to být artefakty vyrobené člověkem a alespoň částečně uchovatelné 

(Kuna, M. a kol. 2004, 306). 

Z výše uvedených požadavků tyto splňuje: keramika, mazanice (mazanice pouze ve vztahu 

s keramikou). Další výrobky z hlíny mohou býti také předmětem sběru (přesleny, pražnice), 

taktéž kamenná industrie a železné předměty (Kuna, M. a kol. 2004, 136). Celé spektrum 

vyjmenovaných předmětů bylo předpokládáno i na lokalitě archeologického výzkumu a 

okolních plochách Suchomast. 

                                                      
60

 více o využití produktů poskytnutých domácícmi zvířaty v Beranová, M. 2011, 6-189. 
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Nejvíce zastoupeným artefaktem ve sběrech z katastrů Suchomast je keramika. Její výskyt 

je na sledovaných plochách největší (z dlouhodobé perspektivy) a také nejvhodnější na 

datování  

  

12.1.4. Hlavní důvod povrchových sběrů 

 Výskyt archeologických artefaktů je v naší krajině vázán na zemědělsky využívanou 

krajinu (Kuna, M. a kol. 2004, 136). Tyto artefakty se na povrch dostávají orbou, která 

narušuje podpovrchové objekty, vrstvy a artefakty, kdy dochází k jejich vyorání na povrch. 

Takto vyorané předměty jsou poté vystaveny mnoha destruktivním vlivům, jako např. další 

orba, počasí, apod. Účinky těchto vlivů se rozpadají. Domněnka vycházející z tohoto 

zjištění, je že tyto artefakty musely být vyorány poměrně před krátkou dobou a z prostředí 

uchráněného před výše uvedenými destruktivními vlivy. 

Nelze ovšem předpokládat, že artefakty budou pocházet z původních netknutých areálů. 

Tyto areály byly nejspíše zničeny zaváděním hluboké orby v 19. století. Většina méně 

odolných artefaktů, nacházejících se, na povrchu musí proto pocházet ze zahloubených 

objektů. (Kuna, M. a kol. 2004, 136). Předpoklad výskytu takto zahloubených objektů se 

potvrdil díky geofyzikálnímu měření a následnému archeologickému výzkumu i na lokalitě 

Suchomasty, a proto také bylo přistoupeno k exkavaci okolního terénu pomocí povrchových 

sběrů. 

 12.1.5. Metoda povrchového sběru 

 Vzhledem k lokálním podmínkám (rozloha sbírané plochy), klimatickým 

podmínkám (časté dešťové přeháňky) a zkušenostem vedoucích pracovníků a sběračů, byla 

zvolena metoda sběrů v průchodech jednotlivými sektory. Přesnost jednotlivých průchodů 

byla zvýšena o členění na jednotlivé čtverce, které byly procházeny sběrači tam a zpět. 

Samotná délka linií byla závislá na krajinném rázu (členění a obhospodařovaní polí), avšak 

pohybovala v intervalu 20-100 m. Jednotlivé čtverce měly rozměr 25x25 m a byly 

procházeny průměrně 5 sběrači. Jednotlivé povrchové sběry se odehrávaly buď na jaře roku 

2012, nebo na podzim téhož roku. Důvodem tohoto časového určení byl brzký začátek 

vegetačního cyklu obilovin vysetých na ploše lokality, které by při již trochu větším vzrůstu 

zabránily v uskutečnění plnohodnotných povrchových sběrů. 
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12.1.6. Výběr plochy pro sběry 

 Samotný povrch lokality, kde probíhal archeologický výzkum, byl tímto výzkumem 

ovlivněn (mezideponie ornice, apod.). Bylo tedy přistoupeno navíc k povrchovým sběrům 

na okolních plochách směřujících k sousedním katastrálním územím obce Suchomasty. 

Zde byla dodržována linie sběrů na plochách z obou stran vodoteče, vtékajícíc a vytékající 

z Čertova rybníku, na kterou, mohlo být navázáno osídlení odkryté archeologickým 

výzkumem. Jako další referenční plochy sběrů posloužil severní svah pod místním kopcem 

v poloze Na remízu za obcí Borek a jižní svah směrem k obci Málkov v poloze Pod lomy 

(obr.51). 

 12.1.7. Metoda zpracování dat 

 Vytyčení linií sběrů, spolu s čtverci probíhalo za pomoci totální stanice a pomocí 

duálního přijímače GPS soustavou Topcon Hiper +, s odbornou geodetickou obsluhou Mgr. 

Jana Hasila a Mgr. Michala Beránka. Posléze byla geodetická data zanesena do programu 

ArcMap 10. Z veškerých čtverců povrchových sběrů byly získány vzorky nasbíraného 

materiálu. Posléze takto získaný materiál byl zařazen do sáčků a každému bylo přiděleno 

evidenční číslo, dle jeho původu z linií a čtverců. 

Samotné zpracování dat probíhalo sumarizací keramiky do předem připravených formulářů. 

Data byla posléze převedena do digitální podoby v programu MS Office Excel. Následně 

byly s geografickou informací v programu ArcMap 10 a zde bylo provedeno jejich 

statistické celkové vyhodnocení. Jednotlivé balíky dat byly analyzovány za pomoci výše 

zmíněného programu. Údaje o počtech artefaktů byly zobrazeny podle stejnoměrných 

intervalů, údaje o hmotnosti keramických fragmentů v rámci jednotlivých chronologických 

komponment pak byly vyhodnoceny, tzv. metodou přirozených zlomů (Jenksova 

metoda
61

)(Natural breaks)
62

. Údaje byly váženy délkou příslušného průchodu aby byla 

zachována jejich vzájemná srovnatelnost. 

                                                      
61 více v Kaňok, J. 1992: Kvantitativní metody v kartografii. Ostrava. 
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 12.2. Výsledky sběrů 

 Výsledky povrchových sběrů byly vyneseny na podklad základní mapy ČR 1:10000, 

kde byly přehledně uvedeny jednotlivé průchody a rozřazeny po následné sumarizaci do 

časových období. Jednotlivé faktory byly sledovány následovně v obdobích: 

- pro raný středověk: celková hmotnost, celková hmotnost vážená délkou průchodu 

(metodou Jenksových intervalů), celkový počet a výskyt typických okrajů pro raný 

středověk (obr. 51 – 55). 

- pro vrcholný středověk: celková hmotnost, celková hmotnost vážená délkou průchodu 

(metodou Jenksových intervalů) a celkový počet (obr. 56 – 58). 

- pro raný novověk: celková hmotnost, celková hmotnost vážená délkou průchodu (metodou 

Jenksových intervalů) a celkový počet (obr. 59 – 61). 

 12.2.1. Hmotnost 

Byla zpracována tak, že absolutní hodnota této veličiny byla vážena standardní délkou 

průchodu (25 m) a poté rozdělena do pěti kategorií Jenksovou metodu. Ta byla zvolena 

proto, že dokáže reflektovat celkovou velikost sledovaného souboru a tím zvýraznit výrazné 

odchylky což je vhodné pro grafické znázornění
63

. 

Analyticko – statistické vyhodnocení jednotlivých sledovaných veličin bylo následující: 

Naměřené hodnoty sektorů Sektor 

Hodnota x
1
 ≥ 7,3 g; x

1
 ≤ 14,5 g

64
 139, 17P, 43P, 94P, 2l, 17l, 27l, 28l, 29l, 37l, 

43l, 44l, 56l, 57l, 58l a 66l (obr. 51 - 54). 

Hodnota x
1
≥ 3,6 g; x

1
 ≤ 7,3 g

65
 1- 19l, 45- 53l (obr. 51 - 54). 

Hodnota x
1
 ≥ 0,1 g; x

1
 ≤ 3,6 g

66
 ostatní zbytkové neuvedené sektory (obr. 51 

– 54). 

 

                                                                                                                                                                  
62

 Jenksova metoda přirozených zlomů (Natural breaks) je vhodná pro klasifikaci statistických souborů s 

nepřirozeným, vícevrcholovým rozdělením a často se používá při práci s daty sociální tématiky. Metoda byla 

implementována v aplikaci ArcView 11, která byla využita pro tvorbu mapových výstupů. Intervaly 

jednotlivých kategorií v případě dílčích komponent byly odchylkami stanoveny na základě výpočtu průměru a 

směrodatné odchylky v aplikaci MS Excel. 
63

 Jenksova metoda. 
64

 srovnej s výsledky obr. 54 – 61. 
65

 srovnej s výsledky obr. 54 – 61. 
66

 srovnej s výsledky obr. 54 – 61. 
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 12.2.2. Celkový počet kusů 

 Statistickou analýzou nálezového fondu povrchových sběrů bylo určeno za pomoci 

vyčíslených dat (obr. 52 – 54) následující početní spektrum 

 

Naměřené hodnoty sektorů Sektor 

Hodnota výskytu ∈ 30 – 40 ks 44l, 48l a 26l (viz. obr.) 

Hodnota výskytu ∈ 20 – 30 ks 23 – 25l a 45 – 47l (viz. obr.) 

Hodnota výskytu ∈  0 – 20 ks ostatní zbytkové sektory (viz. obr.) 

 

  12.2.3. Výskyt raně středověkých okrajů 

 Na ploše povrchových sběrů byly sledovány tyto typy okrajů: kalichovitý, archaicky 

zduřelý a klasicky zduřelý (obr. 55). Šikmo seříznutý okraj zaznamenaný u předpecní 

nádoby nebyl zachycen v rámci povrchových sběrů zachycen. Jednotlivé početní zastoupení 

okrajů na ploše ve statistikách sběrných průchodů bylo: 

Typ okraje Sběrný sektor 

Kalichovitý 17P, 35P, 42P, 46P 4l, 5l, 16l, 24l, 43l, 47l, 

56l a 67l (obr. 55) 

Archaicky zduřelý   41P5l, 15l a 56l (obr. 55) 

Klasicky zduřelý 6l, 7l, 11l, 13l, 14l, 15l, 21l, 23l, 26l, 27l, 

36l, 37l, 48l, 50l, 55l, 70l a 79l (obr. 55) 

 

Z uvedených dat vyplývá velká koncentrace fragmentů raně středověké keramiky na ploše 

proběhlého archeologického výzkumu – pole sousedícího s intravilánem obce Suchomasty 

(obr. 55). Tvarové spektrum nalezených okrajů plně respektuje tvarové spektrum okrajů 

zachycených archeologickým výzkumem. Povrchovými sběry lze částečně doložit 

pravděpodobný výskyt raně středověkých archeologických objektů, asi z období trvání 

lokality od 2. poloviny 9. století do počátku 13. století, kdy je předpokládán zánik objektu 

polozemnice v sondě B3
67

. Díky zemědělské činnosti – hluboké orbě, se fragmenty z těchto 

objektů dostávají na povrch, takto obhospodařovaných ploch. Na ostatních plochách byly 

                                                      
67

 viz. kapitola 7.1.9. a 8.2.8. 
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raně středověké keramické fragmenty zastoupeny ve větší míře pouze v 5 sběrných 

sektorech (obr. 55), hodnoty této koncentrace jsou natolik malé, že nelze v kontextu 

s plochami osídlení je nelze pokládat za sídlištní jednotku indikovanou povrchovými sběry.  

12.2.4. Vrcholně středověká keramika ve sběrech 

 Keramické fragmenty zařaditelné do této skupiny byly vymezeny chronologicko – 

typologickým zařazením do období začátku 13. století až počátku 15. století, bez 

přítomnosti jakékoliv glazované výzdoby, alespoň částečnými analogiemi ke keramické 

produkci královského města Plzně (Orna, J. 2011, 89; Nechvátal, B. 1976, 91). Uvnitř 

sumarizovaného souboru keramických jedinců pocházejících z vrcholného středověku byly 

sledovány tyto faktory: 

 - průměrná hmotnost, průměrná hmotnost vážená délkou průchodu (metodou Jenksových 

intervalů) a celkový počet keramických jedinců (obr. 56 - 58). 

Analytickou sumarizací průchodů bylo dosaženo těchto výsledků – lze na základě 

prostorového rozmístění jednotlivých fragmentů říci, že jsou obsaženy rovnoměrně na 85 % 

povrchu sbírané plochy (obr. 56). Tento jev má za následek změna hospodaření v období 

vytváření vrcholně středověké krajiny po dobu 13. století, kdy plužiny začaly být masivně 

hnojeny hnojem pocházejícím od chovaných domácích zvířat. Spolu s mrvou byly na 

plužinách distribuovány i keramické fragmenty nádob, které když se poškodily, či se staly 

nepoužitelnými, byly vyhozeny jako odpad právě na hnojiště odkud pocházela chlévská 

mrva na hnojení plužin (Kuna, M. 2004, 104). Tento jev výskytu tzv. „hnojáků“ lze sledovat 

poměrně souvislým rozšířením vrcholně středověkých fragmentů na všech sbíraných 

plochách i v případě povrchových sběrů u Suchomast (obr. 56 - 58). 

 12.2.5. Novověká keramika ve sběrech 

 Skupinu novověké keramiky, tvořila veškerá tenkostěnná glazovaná keramika, 

fragmenty porcelánových nádob, užitná kamenina a různorodé spektrum cihlářské produkce 

pravděpodobně pocházející z regionu. Poměrně malé zastoupení takto vymezených 

novověkých keramických fragmentů na plochách sběrů dává tušit určitou změnu se 

zacházením s odpady, jejich následném deponování a vyvezení na pole během 16. – 18. 

století (obr. 59 - 61). 
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12.2.6. Negativní vlivy na výsledky sběrů 

 Získávání dat prostřednictvím povrchových sběrů je v drtivé míře celkových počtů 

sběrů zkreslováno několika významnými faktory, které ovlivní výsledné data 

z povrchového sběru. Nejvýznamnějšími faktory jsou: 

 počasí: Při dešti, či sněžení nelze efektivně sbírat. Totéž se týká délky a 

mocnosti záření slunečního svitu, kdy během celého dne sluneční paprsky 

dopadají pod různými úhly na sbíranou plochu a tím jinak osvětlují případné 

keramické fragmenty. 

 zkušenosti sběračů: Zkušený sběrač dokáže najít na ploše rozličné spektrum 

nálezového fondu a dokáže rozlišovat keramické fragmenty od kamenů. 

 cyklus zemědělských prací: Závislý na ročním období, kdy lze díky 

různorodosti vysetých obilovin, je možné provádět sběry pouze na jaře či na 

podzim. Také metoda orby a následného vláčení krajiny velmi zkresluje 

výsledná data, kdy dnes používanou hlubokou orbou je poničeno velké 

množství zahloubených objektů. Následné vláčení dokáže keramické 

fragmenty rozmístit i do nejméně předpokládaných ploch anebo vytvořit 

nahodilé kumulace keramických fragmentů v místě kde se otáčí zemědělská 

technika, protože keramické fragmenty jsou po dobu tohoto ošetření pole, 

vláčeny přímo v zemědělském zařízení. (Kuna, M. 2004, 105). 

Všechny tyto faktory se vyskytly i při provádění povrchových sběrů u obce Suchomasty
68

. 

Proto je nutné brát výše vyvozené povrchových sběrů závěry s rezervou. 

12.3.1 Závěrečné shrnutí archeologicky zachycených poznatků 

 

Archeologickým výzkumem se na lokalitě se podařilo prokázat dvě výrazné fáze 

osídlení:  

 

a) V sektoru B3, C3/C byly odkryty objekty a pozůstatky kulturní vrstvy (resp. zásypu 

žlábku) datované předběžně do pozdní doby bronzové
69

. Ze sektoru. B3 – severního 

rozšíření pochází z této situace rovněž bronzová jehlice.  

                                                      
68

 je nutné podoknout, že počasí při konání povrchových sběrů, zacházelo do extrémních poloh. 
69

 ná.lezový fond je předmětem zpracování v rámci studentské práce na ÚPA 
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Keramika z pozdní doby bronzové byla rovněž nalezena v sekundárních situacích v 

sektoru CX. Ze sektoru A23 pravěká keramika nepochází.  

 

b) Počátek druhé etapy sídelních aktivit spadá na základě keramiky do mladší fáze 

střední doby hradištní. Nejvýraznějším objektem této fáze je polozemnice s 

kamennou pecí v rohu odkrytá v sektoru B3.  

Již jen jako příměs byla takto datovaná keramika vyzvednuta z obj. 21, 22, 23, 25 a 

26 v sektoru CX. V sektoru A23 nebyla takto datovaná keramika nelezena.  

 

c) Sídelní aktivity na lokalitě v rozmezí mladohradištního období až 15. stol. nejsou 

doloženy v drtivé části nálezového souboru
70

 objekty a keramickými fragmenty „in 

situ“, ale pouze keramikou v zásypech mladších objektů. Přesto se domníváme, že 

lokalita byla osídlena kontinuálně.  

 

d) Z vrcholného středověku pochází dvě výrazné situace. Jednak zahloubený suterén 

nadzemního kůlového objektu (obj. 1, sekt. B5/A, B5/X, B3/C)
71

 a jednak 

pozůstatky kamenné konstrukce v sektoru A23. Vrcholně středověká keramika byla 

nalezena i v sektoru CX. Z toho vyvozujeme, že ve vrcholném středověku se v 

těchto místech nacházelo poměrně rozsáhlé sídliště (nejzazší objekty dělí vzdálenost 

minimálně 100 x 60 m). Vrcholně středověké sídliště zaniká pravděpodobně na 

počátku 15. století.  

 

e) Středověká sídelní topografie současného katastru Suchomast se tímto zjištěním 

poněkud komplikuje. Vzhledem k tomu, že z dnešního intravilánu nepochází žádné 

archeologické nálezy, nejsme schopni stanovit, ke které poloze se vztahují písemné 

zprávy o Suchomastech (poprvé ve falzu z 11. století, k 1088). Pro existenci 

přinejmenším vrcholně středověkého osídlení v dnešním intravilánu může svědčit 

existence tvrze na místě dnešního zámku, zmiňované poprvé ve 14. století (Svoboda, 

L. 1998, 778). Druhou alternativou je přesun sídliště ze zkoumané polohy do 

prostoru dnešního intravilánu ve vrcholném středověku
72

.  

 

                                                      
70

 pouze nález předpecní nádoby „in situ“ u otopného zařízení polozemnice poskytuje datační oporu. 
71

 zkráceně sonda B5. 
72

 poznání zapříčiněné stavem bádání.  
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f) zásobování lokality keramickou produkcí bylo částečně zajištěno hypoteticky 

analogickou produkcí keramiky z Plzně. Předpokládáme, že hrnčířské dílny se 

nacházely i na území měst Berouna a Hořovic, ovšem zde brání plnohodnotné formulaci 

tohoto názoru stav bádání. Lokální keramická produkce bohužel není zcela poznána 

díky nepřítomnosti vyhodnocení nálezového fondu. Hypotetickou nastávající úvahou je 

pohyb plzeňského keramického zboží po Norimberské cestě a jeho následná distribuce 

na trzích ve městech Hořovice, Žebrák a Beroun. 

13.1. Sídelně-historická studie regionu Hořovicka 

 13.1.2. Vymezení regionu 

 Sídelní komora sledovaná z pohledu historie a archeologie byla vymezena přírodním 

reliéfem krajiny, který utváří příhodnou sídelní situaci pro Hořovický region. 

Relativně malá nadmořská výše (350 – 420 m. n. m) sídelní komory, přítomnost širokého 

spektra vodních zdrojů a velmi výrazné přírodní ohraničení sídelní komory umožnilo 

poměrně jasně stanovit hranice sledovaného regionu. Suchomasty, jakožto stěžejní lokalita 

se nacházejí s jistou dávkou tolerance uprostřed. 

Severní hranice spočívá na trase Řezenské/Norimberské dálkové středověké cesty, spojující 

Prahu s císařským centrem v Řezně či vrcholně středověkým městem Norimberk, konkrétně 

na jejím dílčím úseku Beroun – Žebrák. Na opačné straně této mezinárodní cesty se dle 

písemných pramenů, nacházel královský lovecký hvozd s centrem správy pravděpodobně 

nejprve v dvorci Zbečně zmiňovaném Kosmou (Žemlička, J. 2002, 456 a Žemlička, J. 2007, 

201). Poté co je vystavěn hrad Křivoklát na počátku 13. století, se pravděpodobně centrum 

správy se stěhuje právě sem. 

Západní hranice komory začíná na okraji katastrálního území obce Žebrák a je dále 

vymezena pomyslnou linií mezi městem Hořovice, vrchem Plešivec a městečkem 

Hostomice. 

Předhůří vrchoviny Brd, které se táhne, až ke katastrálnímu území obce Zadní Třebáň tvoří 

přirozenou krajinnou bariéru a jižní hranici komory. 

Říční tok Berounky v úseku Beroun – Zadní Třebáň je brán jako přirozená hranice 

východního části sídelní Hořovické komory. Na opačném břehu se totiž nachází vrcholně 

středověké správní středisko – hrad Karlštejn, o kterém se dle zatím nepublikovaných 
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závěrů předběžné analýzy Davida Kalhouse
73

, dá s jistou dávkou nejistoty říci, že 

pravděpodobně přebírá centrální správu této sídelní komory po přesunu sídla moci z raně 

středověkého hradiště Tetín
74

. 

Uvnitř sídelní komory se nachází 51 obcí se samostatnými katastrálními územími, 3 města a 

2 městečka, dle platného správního dělení České Republiky. 

13.1.3. Zmínky o sídlech v písemných pramenech 

Často i v odborné literatuře uváděnou první písemnou zmínku nemůžeme považovat 

za rok založení obce.  

Sídlo mohlo existovat mnohem dříve, protože v raném a na počátku vrcholného 

středověku se smluvní kontrakty v otázce majetku uzavíraly v drtivé většině ústně mezi 

smluvními stranami
75

 (Žemlička, J. 2002, 62). Tento nedostatek spolehlivých písemných 

pramenů se projevuje i v Berounské sídelní komoře pro období raného středověku. 

Důležitou výjimkou je ovšem donace vyšehradské kapitule, pocházející z roku 1088, který 

je uváděn ve falzu z konce 12. stoeltíkteré zmiňuje obdarování vyšehradského kostela „zemí 

Suchomasty se dvěma poplužími a rolníky Milonem, Zlavem a Tronacem. V tomto 

dokumentu máme taktéž záznam o platu z tetínské provincie, kde asi prameny spojují tamní 

hrad s knížecí rodinou a s panovnickou mocí. O přetrvávající vazbě na knížecí moc svědčí i 

donace vyšehradské kapitule, jejímž předmětem se stal mj. desátý díl z platu v „tetínské 

provincii“; kromě toho kníže daroval i tůni pod vrchem Tetín a dvě popluží na Tetíně u 

brodu na místě dnešního Berouna s pekařem Kakou a jeho bratrem snad stejné profese.
76

 

Podle verze B vyšehradského falza daroval Vratislav i několik dalších osob.
77

 Zmínka o 

tetínské provincii je však pro svou ojedinělost spíše výzvou k úvahám nad obsahem tohoto 

termínu ve vyšehradském falzu, než aby byla bez ohledu na současné diskuse o raně 

středověkých „správních strukturách“ obsahu bezpečným dokladem teritoriálního 

uspořádání přemyslovského knížectví. 

Z období raného středověku máme ještě písemnou zmínku pro obec Bykoš z roku 1170. 

Také Tmaň vystupuje v listině doby okolo r. 1170 jen jako místo původu jednoho ze svědků 

                                                      
73

 Kalhous, D. 2013, 15. 
74

 Kalhous, D. 2013, 24. 
75

 také Antonín, R. 2012, 125 
76

 CDB I, č. 387, s. 387, varianta A: „In provincia Tetinensi de vendicione decimus denarius.“; tamtéž, s. 381-

382: „Wtetinscse Nabrode de terra ad II aratra cum pistoribus Kaka cum fratre … Sub ipso monte Tetin 

stagnum, quo slavice dicitur tona.“. 
77

 I, č. 387, s. 390, variantaB: „…de Tethin Denaua, mater eius Mirena, Dedacs…“ 
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Havla,
78

 přičemž předmětem darování Časty, syna komorníka Vojslava, Božehrobcům je 

ves Bykoš.
79

 Svědectví to není právě spolehlivé, neboť se nám listina dochovala až v raně 

novověkém opisu. 

Velký nárůst písemných zmínek evidujeme pro období vrcholného středověku
80

. Sídelní 

jednotky uvnitř vymezené sídelní komory evidujeme v písemných pramenech pro období 

vrcholného středověku následovně hvězdička u data označuje listinné falzum) (obr. 63): 

Lokalita 

901-

1000 

1001-

1100 

1101-

1200 

1201-

1300 

1301-

1400 

Bavoryně X 1088* X X X 

Běleč X X X X 1376 

Beroun X X X 1265* X 

Bezdědice X X X X 1354 

Borek X X X X 1318? 

Bykoš X X 1170* X 1386 

Hořovice X X X 1233 X 

Hostomice X X X X 1343 

Chlustina X X 1170* X X 

Korno X X X 1263 X 

Kotopeky X X X X 1320 

Lážovice X X X X 1343 

Libomyšl X X X X 1370 

Liteň X X X X 1324 

Litohlavy X X X X 1324 

Lochovice X X X X 1318* 

Lounín X X X X 1324 

Měňany X X X X 1389 

Nesvačily X X X X 1361 

Neumětely X X X 1233 1331 

Osov X X X X 1379 

Otmíče X X X 1251 X 

Počáply X X X 1262 1324 

Popovice X X X 1266 ? 

Poučník X X X X 1324 

Praskolesy X X X 1216 X 

Sedlec X X X X 1320 

Skřípel X X X 1233* 1310 

Skuhrov X X X X 1383 

Stašov X 1088* X X X 

                                                      
78

 CDB I, č. 251, s. 224: „…Gavel de Cinan cum fratre suo Budilow…“ 
79

 CDB I, č. 251, s. 223-224: „…pro remedio anime mee et prędicti patris mei Voyzlai et omnium parentum 

metrum ecclesię sancti Wencezlai villam Bikkos contuli, ita quo ipsam custos sepulcri sancti Wencezlai et sui 

successores sine contradictione canonicorum in perpetuum obtineat.“ 
80

 v literatuře: Kalhous, D. 2012, 82 a Žemlička, J. 2002, 324 
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Suchomasty X 1088* X ? X 

Svinaře X 1088* X 1222 1325 

Tetín 921 1088* ? 1266 1321 

Tlustice X X X X 1320 

Tmaň X X 1170?* X 1309? 

Třebáň Hlásná a Zadní 1000 X X X 1340 

Vinařice X X 1170* 1271? 1318 

Vižina X X X X X 

Vlence X X X X 1381 

Všeradice X X X 1258 1343 

Želkovice X X X 1237 1362 

 

13.1.4. Zmínky o majetkových poměrech 

Donace vyšehradské kapitule, jakožto jediný písemný pramen z období raného 

středověku pro sledovanou část berounské sídelní komory, nedovoluje hlouběji nahlédnout 

do majetkových vztahů během trvání uvedeného období. 

Spolu s nárůstem nově vzniknuvších písemností během vrcholného středověku, speciálně 

určených k evidenci majetkové držby jako např. Desky zemské – knihy soudní a půhonné, 

které jsou dochovány bohužel v torzálním stavu (Kejř, J. 1998, 115). Z takto zachovaných 

písemných pramenů je možné stanovit v určité části případů vlastníka či vlastníky 

jednotlivých dílů vsi, kostela nebo opatrovnického práva k sakrální stavbě přináležejícímu. 

Města a vesnice uvedené v následující tabulce byly posuzovány z hlediska jejich vlastnictví 

(zachyceny tři druhy vlastnění – šlechtou, církví, či panovníkem, pro období počátku 13. 

století – počátku 15. století). 

 

 

 

 

 

Lokalita
81

 901-100 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1420 

Beroun X X X Panovník Panovník 

                                                      
81

 veškerá data jsou převzatá z sídelně – historické studie Berounska vznikajivší jako grantový výstup 

„Archeologie přemyslovských Čech“, kdy pramen tvoří  - Kalhous, D. 2013: Berounská sídelní komora 

v období 900 – 1419. Brno. (v tisku). 
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Borek 
X X X X 

Panovník / 

Nižší šlechta 

Bykoš 
X X 

Šlechta / 

Církev 
Církev 

Nižší šlechta / 

Církev 

Hořovice 
X X X 

Vyšší 

šlechta 
Nižší šlechta 

Hostomice 
X X X X 

Vyšší šlechta 

/ Nižší šlechta 

Chodouň  X X X Církev Nižší šlechta 

Korno 
X X X 

Nižší 

šlechta 
Nižší šlechta 

Lážovice X X X X Nižší šlechta 

Liteň X X X X Nižší šlechta 

Lochovice X X X X Vyšší šlechta 

Málkov X X X X X 

Neumětely 
X X X 

Nižší 

šlechta 
Nižší šlechta 

Otmíče X X X Církev   

Praskolesy 
X X X X 

Církev / 

Panovník 

Tetín 
Panovník 

Panovník / 

Církev 
? 

Panovník / 

Církev 

Panovník / 

Vyšší šlechta 

Tlustice 
X X X X 

Panovník 

/církev  

Tmaň 
X X 

Nižší 

šlechta 
X 

Nížší šlechta / 

církev 

Želkovice 
X X X 

Nižší 

šlechta 
Nižší šlechta 

 

13.1.5. Excurz 1. Počáteční dějiny královského města 

Berouna 

Oporou panovnické moci v sídelní komoře bylo zajisté město Beroun. Byť se na 

ploše dnešního města jistě nacházelo starší osídlení vykazující prvky města a osídlení 

„Nabrode“ se obvykle situuje na území dnešního města.
82

 Nejstarším, stále ještě nepřímým 

dokladem existence města je až zde vydaná listina z r. 1265, jíž král Přemysl Otakar II. 

daruje ostrovskému klášteru patronát ke kostelu P. Marie a sv. Jakuba spolu s kaplí 

v Domažlicích.
83

 O třicet let později se dozvídáme o směně vsi Zdic, jež přešly nejprve 

                                                      
82

 CDB I, č. 387, s. 381. Srov. i Jarloch, ed. Emler, FRB II, s. 474: „…erat ad fluvium, cui nomen est Misa, 

ibidem in loco, qui dicitur Brodt.“ 
83

 CDB V, 450, 475. 
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z pražských biskupů na krále, aby je panovník následně daroval městu Berounu.
84

 Městské 

panství se ovšem zřejmě utěšeně rostlo, neboť pozdější konfirmace Zikmundova dokládá, že 

berounské statky zřejmě tvořily ještě vsi Bavoryně, Černín, Záhřivec, Trubín, Bařechov a 

Počaply.
85

 Nadto Beroun fungoval rovněž jako provolací místo,
86

 i jako odvolací stolice a 

výběrní místo berně.
87

 Význam města pro panovníka přitom není třeba zdůrazňovat: město 

nejenom, že přispívalo na zvláštní berni, panovník si rovněž ponechal patronátní práva ke 

zdejší faře.
88

 Kromě toho zde poměrně často vydával své listiny
89

. 

13.1.6. Excurz 2. Založení města Hořovice 

Hořovice se připomínají již v letech 1229-43, kdy se uvádějí bratři Neustup a 

Gebhard z Hořovic, předkové Žerotínů, jimž Hořovice později náležely i ve 14. století. Jak 

prokázaly archeologické nálezy,  již ve 13. století byl na ostrožně severního vrcholu 

hořovického hřbetu, prudce spadajícího do údolí Červeného potoka, postaven v prostoru 

dnešního starého zámku vrcholně středověký hrad. Jádro vesnického osídlení bylo 

pravděpodobně v této době okolo kostela sv. Jiljí, situovaného jihovýchodně od hradu, na 

svahu stoupajícím na jižní vrcholek hřbetu.  

 

První písemná zmínka pochází z roku 1321, avšak nepodložená hypotéza o starším osídlení 

může mít reálný základ, protože někdy na počátku 14. století (před rokem 1322) vysadil 

Plichta ze Žerotína se svým synem Ješkem západně odtud nové město o 60 lánech na 

berounském právu. Kdyby kostel vznikl až na počátku 14. století, pravděpodobně by byl 

situován ve městě.  

Po založení města, ostatně poměrně pozdním, nelze v prostoru staré vsi předpokládat 

zásadnější půdorysné změny, a pokud, tak v pravidelném schématu v rámci německého 

práva. Ještě mapa stabilního katastru (1839) zřetelně ukazuje rozdílnost obou celků (obr. 

65). Zdá se, že půdorys vsi byl v době založení města již stabilizovaný a později se 

neměnil. Tvoří jej poměrně velká nepravidelná náves v podstatě oválného tvaru s radiálně 

uspořádanými usedlostmi. Na severní straně náves přechází ve spojnici ke hradu. Půdorys 

vsi je vůči městu zcela nezávislý, což přesvědčivě dokládá jeho starší původ. Město a stará 

                                                      
84

 RBM II, č. 2809, s. 1231, 8. 10. 1294: „…qvod cum nos ven. D. Tobiae, Pragensi episcopo, pro villa 

episcopatus sui dicta Wzdicz, quam ab eodem episcopo in commutationem receptam ad civitatem Beraunam 

dedimus, villas quatuor, videlicet: Doberu, Kozlowicz, Czernicz et Lobeth...“; tamtéž, č. 1692, s. 727, 11. 8. 

1295: „Nos quoque villas ipsius episcopatus Wzdicz, Baworine et Chirnini predicte civitati nostre Werone, 

quam de novo locari et reedificari facimus, duximus adjugendas.“ 
85

 ZbR 1573, s. 214: 28. 4. 1437 (= AČ II, s. 459). 
86

 Srov. svazky vydané svazky Desek dvorských (AČ 31, 35, 36). 
87

 RBM IV, č. 632, s. 244. 
88

 Srov. LC I/1, 65, 27. 8. 1358; LC VI, 65, 17. 3. 1402. 
89

 Kalhous, D. 2013, 22. 
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ves mimoto nadále vystupovaly jako samostatné jednotky, které až do 20. století dělila 

katastrální hranice. Protože jméno Hořovice bylo přeneseno na nové město (a zůstalo i 

hradu na území vsi a jako název panství), nazývala se pak stará ves nejprve jen „véska u 

Hořovic*
4
 (kolem 1520), později Hořovská Víska, Víska u Kostela a konečně Velká Viska. 

Založení nového města před rokem 1321 bylo prostorově velkorysé. Město zaujalo 

plochu svažující se k severu, vymezenou na západě svahy k drobnému potoku a na východě 

úžlabím, které oddělovalo hrad od samotného organismu města (Kuča, M. 2011, 453) 

Město Hořovice bylo brzy po svém založení rozděleno mezi Žerotíny a toto 

rozdělení je původem mnoha historických nejasností vztahujících se k  majitelům panství. 

Koncem 14. století jsou jako páni na Hořovicích připomínáni Smil z Libomyšle (1370) a 

Vilém z Hořovic a „z Kuncenburka“ (1379 a 1384) či Léva z Hořovic (1380), jehož vdova 

Markéta dosazuje na hořovickou faru jako faráře Hroznatu z Martinic. Koncem 14. století 

se dále hovoří o bratrech Drslavovi a Zdislavovi z Hořovic, kteří snad byli příbuznými 

Smila z Libomyšle a kterými končí řada vladyků z Hořovic. 

 Hořovický dvorec je v roce 1390 doložen jako místo narození posledního člena 

vládnoucího rodu Lucemburků, Elišky Zhořelecké. V roce 1390 je doloženo, že 

návrh nového hořovického faráře podával král Václav IV. a je možné, že tak činil právem 

odúmrti (Kuča, M. 2011, 457). 

13.2.2. Evidence výzkumů pro okres Beroun v Archeologické 

databázi Čech 

 Aktuální stav Archeologické databáze Čech
90

 ukazuje následující spektrum osídlení 

pro raný středověk, zastoupený čtyřmi sledovanými a analyzovanými faktory – hroby, 

doklady osídlení, ojedinělý nález a hradiště (aktivita na nich), které jsou vyneseny na 

příslušné mapě (obr. 62). Zastoupení jednotlivých sledovaných komponent je katastrálních 

území obcí následující
91

: 

Hořovice: dva ojedinělé nálezy - konkrétně esovité zaušnice (Sláma, J. 1977, 42) a 

fragmentů      mladohradištní keramiky (Maličký, J. 1953,34). 

Hostomice: předpokládané raně středověké hradiště
92

 (Čtverák, V. 2003, 53). 

                                                      
90

 Zkráceně ADČ. 
91

 záznamy o provedených povrchových sběrech s výsledky nálezů jednoho až dvou keramických fragmentů 

nebyly brány v potaz. 
92

 z plochy předpokládaného hradiště pochází nález ostruhy, viz. Profantová, N. 1989: Nález ostruhy s háčky z 

"Hradiště u Hořovic“. Archeologické rozhledy XLI, 205 -208. 
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Korno: ojedinělý nález -  esovitá záušnice bez nálezových okolností (Sláma, J. 1977, 43). 

Lažovice:  hroby - zkoumané kostrové pohřebiště pohřebiště v lokalitě Na Vrchu (Sláma, J. 

1977, 44). Dalším získaným archeologickým poznatkem bylo odhalení části raně 

středověkého sídliště na okraji obce (Kudrnáč, J. 1963, 658 a Maličký, J. 1967, 35-39). 

Liteň:  hroby - na katastru obce byly zachyceny dvě pohřebiště. První v poloze Na skalce 

(Sláma, J. 1977, 44)., kde byly odryty dva hroby. Tělo nebožtíka v jednom hrobě bylo 

vybaveno sedmi zaušnicemi (Sklenář, K. 1992, 128). Druhé pohřebiště bylo odkryto 

severně od kostela Sv. Petra a Pavla v intravilánu obce Liteň (Matoušek, M. 1987, 84-85). 

Lochovice: hroby – jeden hrob byl odkryt v centru obce (Matoušek, V. 1980, 84-85) a další 

čtyři blízko nádraží (Maličký, J. 1962, 155). Ojedinělý nález depotu spadajícího 

středohradištního období v extravilánu obce (Radoměřský, P. a Richter, M. 1974, 15). Také 

hradiště předpokládaného raně středověkého stáří, na jehož ploše se nalezla mince datovaná 

do doby Soběslava I. a nálezy keramiky na ploše hradiště z 11. a 12. století mohou 

potvrzovat užívání plochy hradiště (Lutovský, M. – Matoušek, V. – Stolz, D. 2002, 499-515). 

Neumětely: hrob – Nález jediného hrobu u kostela Sv. Petra a Pavla. Také nález malého 

depotu mincí (Sklenář, K. 1992, 87). 

Otmíče: hroby -  Nejprve nález dvou hrobů na severním konci obce (Sláma, J. 1977, 44). 

Poté nález samotného hrobu, avšak s dochovanou rakví a pohřební výbavou nebožtíka – 

zaušnicemi, v poloze Na Stráni (Kudrnáč, J. 1963, 658 a Maličký, J. 1962, 155). Také 

hradiště předpokládaného raně středověkého stáří v poloze nad obcí (Čtverák, V. 2003, 

347). 

Tetín: raně středověké hradiště (Čtverák, V. 2003, 502). 

Tmaň: na katastru obce se nachází pravděpodobně raně středověké hradiště na poloze 

Kotýz (Čtverák, V. 2003, 511). 

Želkovice: hroby – v poloze Na Vinici odkryto pět raně středověkých hrobů, kdy jeden hrob 

obsahoval pohřební výbavu nebožtíka, která byla složena ze zaušnic a korálků (Böhm, J. 

1927, 35). 

  

13.3.2. Závěrečné shrnutí 
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 Z výše uvedených poznatků vyplývá, že na většině katastrálních území sledované 

sídelní komory nebyl indikován výskyt raně středověké komponenty prostřednictvím 

archeologických poznatků. Pouze na 11 katastrálních územích je dle databáze ADČ doložen 

spolehlivě výskyt objektů či artefaktů zařaditelných do raného středověku.  Z toho byly dva 

ojedinělé nálezy, které nejsou spolehlivě přiřaditelné do nálezových okolností a celků, čímž 

katastr obce Korno s jediným nálezem esovité záušnice bez nálezových okolností, začne 

spadat do spekulativního pásma v otázce výskytu raně středověké komponenty. 

V případě pohřbívání, jsou-li hroby odkryty v poloze respektující sakrální objekt (ve 3 

případech), nelze spolehlivě zjistit stáří samotné sakrální stavby, protože chybí detailní 

stavebně – historické průzkumy. Pouhé datování sakrální stavby do období raného 

středověku za pomoci nálezových celků z odkrytých hrobů není přípustné, lze pouze 

vyslovit předpoklad existence staršího předchůdce dnes doložené vrcholně středověké fáze 

sakrální stavby 

Výšinné lokality datovatelné na základě povrchové prospekce, užití geofyzikálních metod či 

omezeného archeologického výzkumu, jsou zastoupeny pouze na katastru Lochovic, 

Hostimi, Tetína, Otmíč a Koněprus (Čtverák, V. 2003, 41 - 511), přičemž přímo naproti 

Tetínu přes tok Berounky se nachází další hradiště pravděpodobně datovatelné do raného 

středověku - Hostim. Otázku dalšího vývoje a vztahů mezi těmito opevněnými areály 

nejsou stále zatím objasněny. 

Obraz osídlení získaný pomocí archeologických hlášení a záznamů, se tedy jeví jako 

neúplný a fragmentarizovaný, avšak velký podíl na tomto má stav bádání v oboru 

archeologie v berounském okrese. Nejbližším katastrálním územím, na kterém byl učiněn 

nález raně středověké komponenty k Suchomastům, je odkrytí pěti hrobů v Želkovicích na 

dnes již zaniklé poloze Na Vinici. Nelze tedy říci, že by se raně středověké osídlení 

kumulovalo v určité části sídelní komory. Z uvedených archeologických poznatků, lze také 

pravděpodobně stanovit, že příchozí proud osídlení nelze časově ani místně určit.  

Uvedené dílčí závěry mohou na první pohled ukazovat, že region Berounské sídelní komory 

v období raného středověku stál mimo hlavní osídlené oikumeny. Po sídelně – historické 

analýze příslušných archeologických poznatků a historických pramenů, můžeme se 

veškerou opatrností pravděpodobně konstatovat: 

 osídlení v období raného středověku na území berounské sídelní komory existovalo, 

zatím, dle stavu bádání, v intravilánu a extravilánu šesti dnešních obcí (Lažovice, 
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Liteň, Lochovice, Neumětely, Praskolesy a Želkovice), což dokládají nálezy hrobů, 

částí osídlení a záznamy v písemných pramenech
93

. 

 nálezy hrobových celků, které byly odkryty poblíž dnes stojícího kostela, který je 

stavebně – historickým průzkumem či zmínkami v písemných pramenech datován 

do vrcholného středověku se nevylučuje, jeho dnes neexistující starší předchůdce 

pro období raného středověku (možnost výskytu v případě lokalit – Liteň, 

Neumětely, Otmíče, Praskoles a Tetína).  

 výšinné lokality, pravděpodobného centrálního významu, lze pouze rámcově zařadit 

do období raného středověku na základě povrchových sběrů. Tudíž nelze přesně 

specifikovat jejich vzájemné vztahy či vztah k okolnímu zázemí. Navíc absence 

písemných zmínek o výšinných lokalitách (kromě Tetína), také neumožňuje další 

interpretaci, bez dalšího souvislého bádání
94

. 

 nápadná kumulace raně středověkých pohřebišť či jednotlivých hrobů v blízkém 

zázemí předpokládaných raně středověkých hradišť Lochovice a Otmíče, možná 

souvisí s využíváním zázemí k pohřbívání u hypotetické raně středověké sakrální 

stavby na místě dnes mladší sakrální stavby nacházející se v intravilánech dnešních 

obcí, obyvatelstvem těchto předpokládaných centrálních poloh. Navíc v dnešní obci 

Praskolesy pod hradištěm Otmíče je doložen v písemných pramenech farní kostel 

k roku 1216
95

. Ostatní kostely jsou dobou své výstavby a stavebně-historickým 

průzkumem rámcově datovatelné do druhé poloviny 13. století (Liteň a Všeradice) 

nebo ještě později.
96

 Tento poznatek by mohl být dokladem sídelních struktur. 

 předpokládaná raně středověká hradiště na katastru obcí Lochovice a Otmíče, možná 

hypoteticky souvisely s odbočkou z hlavní trasy Řezenské obchodní cesty, která 

mohla hypoteticky pokračovat směrem k přírodnímu zúžení u dnešní obce Jince a 

dále směrem na Příbramsko. 

  hlavní vlna osídlení krajiny nastupuje všeobecně respektující dobový vývin ve 13. – 

14. století, kdy můžeme sledovat vznik nových vsí či přestavby jejich původního 

                                                      
93

 viz. kapitola 13.1.5. a 13.2.2. 
94

 stav výzkumu zachycený v databázovém systému ADČ. 
95

 původně románský jednolodní kostel na návrší nad vesnicí je doložen roku 1216. Byl opakovaně 

přestavován v gotice (z gotické přestavby se zachoval hrotitý portál v jižní stěně). Kostel má obdélnou loď 

a pravoúhlý presbytář. Hranolová věž stojí nad západním vstupním průčelím. Uvnitř je valená klenba 

s lunetami. Lit. Poche, E. 1980: Umělecké památky Čech 3. (P - Š). Praha. 
96

 počítá se pro dobu přeměny krajiny v první polovině 13. století, kdy je ještě patrné doznívání raně 

středověkého kulturního prostředí, např. v užitých stavebních stylech či v keramické tradici. 
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majetkového uspořádání a okolní krajiny – plužin, pastvin a lesů v odrazech 

písemných pramenů a archeologických záznamů
97

. 

 zároveň se zakládáním nových vsí či jejich přestavbě dle německého práva, lze 

zachytit nástup držav pozemkové šlechty, buď odrazem v budování tvrzí uvnitř vsí 

(doloženo deset případů stavby tvrzi – Chodouň
98

, Libomyšl, Liteň
99

, Lochovice, 

Neumětely
100

, Ostrý
101

a Tíhava, Tmaň
102

, Všeradice, ) (Úlovec, J. a kol. 2000, 34, 

89, 117, 193, 257) nebo zmínkami v písemných pramenech majetkové či soudní 

povahy
103

. 

 funkce centrálních tržních míst a částečných opor královské moci se 

z pravděpodobně raně středověkých hradišť
104

 přesouvá do nově založených a 

posléze budovaných regionálních středisek – měst Berouna, Hořovic a částečně 

Žebráku. Toto tvrzení lze podložit různými obchodními výsadami králem či později 

šlechtou těmto městům udělenými
105

. 

 místy centrální moci se stávají postupně hrady Křivoklát, Karlštejn, Žebrák a 

Točník, kdy lze toto konstatovat na základě nárůstu listinného souboru vydaného při 

pobytu panovníka na nich
106

. 

 zajímavým faktorem je absence místního jména, které je tvořeno etymologickým 

základem „Lhota“. 

Výše uvedený etymologický faktor se nejčastěji vyskytuje při mohutném osídlování 

krajiny během vrcholného středověku, kdy se toto pojmenování obcí
107

 vyskytuje 

v nově osídlovaných částech královských Čech (avšak prvý výskyt je doložen již na 

sklonku 12. století). Pravděpodobná hypotéza o jeho nepřítomnosti v hořovické 

sídelní komoře je stavěna na hypotetické raně středověké pozemkové držbě místních 

velmožů, kdy jejich majetková držba zůstává během vrcholně středověké změny 

                                                      
97

 viz tabulky o písemných pramenech. 
98

 dnes již neexistující. 
99

 tvrz masivně přestavěna v 18. století na zámek. 
100

 na katastru obce byly dvě tvrze, jedna na dnes již zaniklé poloze Košík a druhá v intravilánu obce. 
101

 na vrcholku nedaleko dnešní obce Felbabka. 
102

 tvrz přestavěna v 17. století na zámek. 
103

 viz. tabulka majetkové držby v kapitole 13. 1. 4. 
104

 viz obr. 62. 
105

 viz exkurz 13.1.7. 
106

 viz. kap. o rešerši písemných pramenů. 
107

 příchozí obyvatelé byli po vymezenou dobu – „lhůtu“ zproštěni povinnosti odvodu daní, apod. Tato 

etymologie se dostala poté i do názvu obce (Žemlička, J. 2002, 350 a Klápště, J. 2005, 245). 
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krajiny ve větší míře nedotčena a nové zakládání vesnic (indikující název Lhota) již 

nebylo zapotřebí či nebylo umožněno. 
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Obrazová příloha 

 

 

Obr. 1: Berounská sídelní komora. Rámcové vymezení plochy komory v mapě průměrné 

roční vlhkosti vzduchu. 

 

 Obr. 2: Berounská sídelní komora. Rámcové vymezení plochy v mapě půdních typů. 
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Obr. 3: Berounská sídelní komora. Rámcové vymezení polohy v mapě průměrných teplot 
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Obr. 4: Suchomasty. Rámcové vymezení plochy výzkumu západně od intravilánu současné 
vesnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.5: Suchomasty na prvním vojenském mapování. Místo výzkumu velmi přibližně 
vymezeno tečkou (mapování trpí znanou nepřesností). Patrná soustava rybníků západně 
od vsi. 
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Obr.6: Suchomasty na prvním vojenském mapování. Místo 
výzkumu velmi přibližně vymezeno tečkou. Ze zrušené 
rybniční soustavy zachovány už jen hráze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7: Suchomasty na indikační skice stabilního katastru. Místo 
výzkumu velmi přibližně vymezeno tečkou. Plochy bývalých 
rybníků byly využívány jako pastviny. 
 
 
 
 
 



111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.8: Geodetická síť výzkumu se souřadnicemi. 
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Obr. 9: Zanesení výzkumu do státní mapy 1:10 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10.: Plán sond výzkumu. 
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Obr. 11: První plocha byla označena jako – plocha 1. Jedná se o 
prostor situovaný severně od vodoteče, těsně přiléhající k místní 
komunikaci. Prvním měřením byl ověřen potencionál lokality co 
do předpokládaných archeologických situací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 
 

 
Obr. 12: Druhá plocha zkoumaná pomocí magnetometru byla - 
plocha 2 nacházející se na opačném konci lokality, na jejím jižním 
konci, kde se nachází vodoteč 
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Obr.13 Poslední plochou zkoumanou pomocí magnetometrie byla 
– plocha č. 3, která se nacházela přímo uprostřed mezi dvěma výše 
měřenými plochami. Zde se pomocí magnetometru podařilo 
zachytit velké anomálie, které byly posléze ověřeny 
archeologickým výzkumu jako sídelní objekty. 
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Obr.14: Celkový plán lokality s vyznačenými sondami dle geofyziky. 
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Obr. 15: Sonda B3 po skrývce ornice. Horní partie zásypu raně středověké polozemnice. 
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Obr. 16. Sonda B3. Druhá mechanická vrstva výplně raně středověké polozemnice 
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Obr. 17. Sonda B3. Třetí mechanická vrstva výplně raně středověké polozemnice těsně 
na úrovní podloží. 
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Obr. 18. Sonda B3. Pravěký žlábek probíhající ve směru SZ – JV a vrstva kamenů v JV 
části na jeho dně. 
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Obr. 19. Sonda B3. Výřez východní části sondy v úrovni druhé mechanické vrstvy. Pravěká 
kulturní vrstva 
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Obr. 20. Sonda B3, severní profil kontrolního řezu 
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Obr. 21. Sekt. B5/A, B5/X a B3C po skrývce ornice 
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Obr. 22. Sekt. B5/A, B5/X a B3C po vybrání výplně na 

úrovni podloží 
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Obr. 23. Sekt. B5/A, B5/X a B3C profil jih – sever 
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Obr. 24. Sekt. Sekt. B5/A, B5/X a B3C profil východ – západ
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Obr. 25. Sekt. B5. Podélná profil vstupní šíje 
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Obr. 26. Sekt. C3/C. První mechanická vrstva 
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Obr. 27. Sekt. C3/C. Druhá mechanická vrstva 
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Obr. 28 a 29. Sekt. C3/C. Profil západního a severního  okraje sondy. 
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Obr. 29. Sekt. A23. Situace těsně pod úrovní ornice po začištění 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 30. Jižní profil sekt. CX/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 31. Půdorys sekt. CX/1 na nejnižší úrovni (pravděpodobně podloží). 
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Obr. 32. Kontrolní řez CX. Okraje sondy CX/1 jsou vyznačeny čárkovaně 
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Obr. 33.: Kontrolní řez AY 
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Obr. 34.: Keramika nalezená v zásypu sondy B3 – polozemnice. 
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Obr. 35.: Keramika nalezená v zásypu sondy B3-polozemnice. 
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Obr. 36.: Keramika nalezená v zásypu sondy B5 – zahloubené prostory. 
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Obr. 37.: Keramika nalezená v zásypu sondy B5 – zahloubené prostory. 
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Obr. 38.: Keramika nalezená v zásypu sondy B5 – zahloubené prostory. 
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Obr. 39.: Keramika nalezená v zásypu sondy B5 – zahloubené prostory. 
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Obr. 40.:  Keramika nalezená v zásypu sondy B5 – zahloubené prostory. 
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Obr. 41.: Keramika nalezená ve vrstvách sondy CX/CX1. 
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Obr. 42.: keramika nalezená v sondě CX/CX1. 
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Obr. 43.: Keramika nalezená v sondě C3C. 
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Obr. 44. Předpecní nádoba 
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Obr. 45.: Hrnčířská značka na dně předpecní nádoby. 
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Obr. 46.: Analytický kód výzdoby keramiky. 
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Obr. 47.: Hypotetická rekonstrukce polozemnice dle B. Dostála. 
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Obr. 48.: Příklady zapuštěných prostor ze zaniklých středověkých vsí Kravína, okr. Tábor – 

nahoře a  Sülchen, Baden – Wurttenbersko (zde se jedná o super pozici zahloubené starší 

prostory a mladšího trojdílného domu. 



151 

 

 

Obr. 49.: Mapa výskytu barevných kovů. 
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Obr. 50.: Oděvní přezka a dvě fotky (vpravo nahoře a vlevo dole) mosazná konstrukce pro 

uchycení měšce. 
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Obr. 51.: Mapa povrchových sběrů – celková situace 
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Obr. 52.: Mapa povrchových sběrů – průměrná hmotnost raně středověkého zlomku 
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Obr. 53.: Mapa povrchových sběrů – metoda Jenksových intervalů užitá pro RS. 
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Obr. 54.: Mapa povrchových sběrů – celkový počet kusů keramických fragmentů z RS  
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Obr. 55.: Mapa povrchových sběrů – typické okraje pro raný středověk. 
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Obr. 56.: Mapa povrchových sběrů – hmotnost vážená pomocí Jenksových zlomů u vs ker. 
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Obr. 57.: Mapa povrchových sběrů – průměrná hmotnost vrcholně středověkých ker. jedinců. 
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Obr. 58.: Mapa povrchových sběrů – celkový počet kusů VS keramických fragmentů. 
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Obr. 59.: Mapa povrchových sběrů – průměrná hmotnost novověkých ker. fragmentů. 
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Obr. 60.: Mapa povrchových sběrů – metoda Jenksových intervalů pro novověké ker. frag. 
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Obr. 61.: Mapa povrchových sběrů – celkový počet kusů ker. frag. z novověku. 
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Obr. 62.: Mapa – Lokality s raně středověkou komponentou, dle ADČ. 
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Obr. 63.: Mapa – Sídla rozlišená dle zachycení první písemné zmínky v pramenech. 
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Obr. 64.: Půdorys, města Berouna převzatý ze stabilního katastru. 
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Obr. 65.: Půdorys, města Hořovic převzatý ze stabilního katastru. 
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Fotografická příloha 

 

Foto 1. Suchomasty. Pohled na plochu výzkumu z jihu od osady Borek.   

 

Foto 2. Sonda A23. Pohled na střední část situace po odebrání první mechanické vrstvy. Výzkum byl 

v tomto stádiu ukončen. Pohled ze severu. 
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Foto 3. Sonda B3 – raně středověká polozemnice po vybrání na podloží. 

 

Foto 4. Sonda B3. Detail kamenné pece po vybrání. Ve středu je patrné narušení mladším vkopem 

(kontext 208 na profilu). V pozadí hrnec v poloze in situ. Pohled od východu. 
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Foto 5. Sonda B3/C. Schodový koridor – vstup do zahloubeného objektu č. 1. Vybírána byla pouze 

jeho jižní polovina. Vpravo nahoře patrný žlábek a kůlové jámy lemující zahloubený prostor. Pohled 

od východu.  

 

Foto 6. Sonda B5/A. Situace po vybrání objektu. Na dně na jíl kladená zídka. Pohled od západu 



171 

 

Foto 7. Sonda C3/C. Situace po odebrání druhé mechanické vrstvy na podloží. Jsou patrné objekty 

s pravěkou keramikou zahloubené do kamenitého podloží. Pohled z východu. 

 

Foto 8. Sonda CX/1. Situace po vybrání (raně středověké) pece. Pohled od západu.  
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Sumarizační katalog 


