12. Přílohy
Popisy objektů byly vytvořeny na základě nálezových zpráv a informací poskytnutých Mgr.
M. Kostkou. Z nálezových zpráv také pocházejí Obr. 4, 5, 9, 14, 15, 18). Ostatní obrázky a
mapy jsou dílem autorky, stejně tak kresebné tabulky s vyobrazením nálezů.
Obr. 1: Výřez ze základní mapy ČR (červeně vyznačeny městské části Ďáblice a Suchdol)
Obr. 2: Výřez ze základní mapy ČR
Obr. 3: Výřez z vektorové státní mapy. Červeně žárové hroby, černě kostrové, modře žlab
Obr. 4: Detail polohy objektů 2, 5 a 6 v rámci parcely 1729/56

Obr. 5: Objekt 2
Obr. 6: Nálezy z objektu 2
Obr. 7: Nálezy z objektu 2
Obr. 8: Nálezy z objektu 2
Obr. 9: Objekt 5
Obr. 10: Nálezy z objektu 5
Obr. 11: Nálezy z objektu 5
Obr. 12: Objekt 6
Obr. 13: Nálezy z objektu 6
Obr. 14: Objekty 1/L, 8, 9 a 17
Obr. 15: Situace na ppč. 1729/17
Obr. 16: Nálezy z objektů 1/L, 9, 32
Obr. 17: Nálezy hrobů bylanské kultury v Praze-Suchdole (body bez čísel značí nálezy před r.
2003
Obr. 18: Umístění objektu 1/S v rámci ppč. 1230
Obr. 19: Objekt 1/S
Obr. 20: Nálezy z objektu 1/S
Obr. 21: Přehledová tabulka
Obr. 22: Graf procentuálního zastoupení jednotlivých typů keramických nádob v souboru
Obr. 23: Přehled zastoupení keramických podtypů v jednotlivých objektech, znak +
reprezentuje vždy jeden kus, který pravděpodobně též danému podtypu náleží, ale pro
torzovitost není možno ho určit s jistotou.
Obr. 24: Typologická tabulka č. 1 – zásobnice, amforovité nádoby
Obr. 25: Typologická tabulka č. 2 – amforovité nádoby, teriny
Obr. 26: Typologická tabulka č. 3 – amforovité mísy, mísy
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Obr. 27: Typologická tabulka č. 4 – mísy, talíře
Obr. 28: Typologická tabulka č. 5 – koflíky-ostatní
Obr. 29: Graf zastoupení kombinačních skupin v Praze (mimo nových nálezů z Ďáblic,
Suchdola a Letňan
Obr 30: Pohřební a sídlištní komponenta na lokalitě Ďáblice
Obr.31: Teoretický model vztahu lokality Ďáblice k okolním bylanským lokalitám
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Obr. 1: Výřez ze základní mapy ČR (červeně vyznačeny městské části Ďáblice a Suchdol)

Obr. 2: Výřez ze základní mapy ČR
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Obr. 3: Výřez z vektorové státní mapy. Červeně žárové hroby, černě kostrové, modře žlab

Obr. 4: Detail polohy objektů 2, 5 a 6 v rámci parcely 1729/56
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Objekt 2: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o rozměrech 240 x 190 cm a hloubce 5255 cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru S-J s mírnou odchylkou k SZ, jeho stěny
byly rovné a spadaly kolmo k rovnému dnu, mírně se svažujícímu směrem k Z. Výplň jámy
tvořila černá drobivá hlína s vysráženými bílými drobky. Téměř strávená kostra byla uložena
v poloze na zádech s rukama podél těla v západní polovině hrobové jámy. V hrobě bylo uloženo
celkem 19 keramických nádob, dvě keramická kulovitá chrastítka, dva bronzové náramky, dva
bronzové nánožníky, tři železné a čtyři bronzové kroužky, zbytky drobného železného
předmětu, železný nůž a kosti vepře domácího.
Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky, zubů, levé a pravé pažní kosti,
těl tří obratlů, pravé holenní kosti a levé stehenní kosti bylo určeno, že pohřbený jedinec spadá
do věkové skupiny juvenis (16 až 20 let), přičemž podle velikosti zubů by se snad mohlo jednat
o ženu. Na distálním konci pravé pažní kosti byly zjištěny známky zánětu okostice, hrudní
obratle a obě pažní kosti jsou zeleně zbarveny, pravděpodobně ionty mědi.
Nálezy:
1: Terina s rovným dnem, oblé profilace s nepatrně vyhnutým okrajem, slabě odsazeným
kuželovitým hrdlem, na němž je naznačeno malé ouško. Vnitřek nádoby je oranžový matný,
vnější povrch byl natřen červeně a v horní polovině je nádoba černě malována. Černé motivy
zčásti setřené, zachovány jsou trojice svislých linek kolem hrdla a část výzdoby v podobě různě
vyplňovaných trojúhelníků s háčky doplněných tečkami v horní polovině nádoby. V. = 20 cm,
po. = 19,5 cm, šd. = 7,6 cm, s. = 7 mm. 7
2: Vyhnutý okraj a část těla nerekonstruované nádoby. Vnitřní strana oranžová se slídnatou
příměsí, jádro střepu světle hnědé, vnější povrch červeně natřen. Pod okrajem kruhový otvor o
průměru 4 mm. S. 4-5 mm.
3: Amforovitá miska s lehce vyhnutým okrajem, odsazeným lehce prožlabeným hrdlem,
zaoblenou stěnou a mírně vklenutým dnem poměrně tenkostěnná. Vnitřek světle hnědý, patrně
leštěný, vnější strana tuhovaná s výzdobou v horní polovině nádoby. Na hrdle vlešťované svislé
linie, v horní polovině výduti ryté šrafované trojúhelníky kombinované s důlky. V. = 5,1-5,5
cm, po. 10,9 cm, šd. 3,9 cm, s. = 5 mm.
4: Amforovitá zásobnice s vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným nálevkovitě se rozšiřujícím
hrdlem, ostře lomenou stěnou a rovným dnem. Povrch drsný naoranžovělý, původně asi natřený
šedou engobou. V. = 48 cm, po. = 27,2, šd. = 13 cm, s. = cca 14 mm.
7

v. = výška, po. = průměr okraje, šd. = šířka dna, s. = síla stěny
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5A: Talíř s lehce přehnutým okrajem, rovným spodkem a rovným dnem poměrně jemný
materiál, hodně omletý, z venku na povrchu možná tuhování. Uvnitř téměř neznatelné tuhování
a rytá výzdoba, velmi zašlá, původně jemně šrafované trojúhelníky doplněné tečkami po
obvodu talíře a uvnitř možná rastrované vleštování. V. = 6 cm, po. = 31,5 cm, šd. 6,6 cm, s. =
6 mm.
5B: Talíř s přehnutým okrajem, silnostěnná, z venku dost erodovaná, uvnitř zbytky tuhování a
poměrně dobře viditelná rytá výzdoba kombinovaná s vlešťovanou. V. = 6 cm, po. = 30,8 cm,
šd. cm, s. = 10,4 mm.
6: Mísa s vyhnutým až téměř rovně postaveným okrajem se zaoblenou stěnou, rovným spodkem
a rovným dnem. Vnitřek šedohnědý, na kousku je patrné velmi zašlé tuhování s nečitelnou
vlešťovanou výzdobou. Vnější povrch také tuhovaný, zašlý. V. = 8-8,8 cm, po. = 22,5 cm, šd.
= 8,2 cm, s. = 6 mm.
7: Mísa s vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou a rovným dnem. Barva oranžová, uvnitř i na
povrchu velmi setřené tuhování, uvnitř byla pravděpodobně vlešťovaná výzdoba. V. = 6, -7,5
cm, po. = 23 cm, šd. = 8 cm, s. = 6 mm.
8: Amforovitá mísa s mírně vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným nízkým hrdlem, ostrým
lomem stěny, lehce vyklenutým spodkem a mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový, na
vnějším povrchu setřené tuhování, na hrdle vlešťované čárky a v podhrdlí rytá geometrická
v podobě šrafovaných zavěšených trojúhelníků, přičemž menší z nich jsou doplněny „sluníčky“
při vrcholech. V. = 10,1 cm, po. = 25 cm, šd. 8,5 cm, s. = 6 mm.
9: Terina s nepatrně vyhnutým okrajem, válcovitým hrdlem odsazeným od těla, oblou profilací
a rovným dnem. Uvnitř oranžová matná, vnější povrch tuhován, na hrdle vlešťované svislé linie
po celém obvodu. V. = 7-7,5 cm, po. = 11 cm, šd. = 4,5 cm, s. 4 mm.
10: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na lomu
hrdla a těla, s vyhnutým okrajem, vysokým hrdlem odsazeným od těla, velmi mírně zaobleným
spodkem a rovným dnem. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. Uvnitř i vně setřené
tuhování, střep oranžový. V. = 5,2 cm, s uchem 11 cm, po. = 12,2 cm, šd. = 4,2, s. = 5 mm.
11: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem vysokým výrazně odsazeným
kuželovitým hrdlem, zaoblenou stěnou a mírně vklenutým dnem. Jemný, lehce slídnatý
materiál, vnitřní povrch oranžový matný, hrdlo uvnitř leštěné, vnější povrch tuhovaný. Na hrdle
velmi špatně čitelná výzdoba svislými vlešťovanými liniemi, v horní polovině výduti třikrát
v pravidelných

rozestupech

dvojice

rytých

šrafovaných

zavěšených

trojúhelníků

kombinovaných s trojicí vpichů v jejich vrcholech. V. = 11,8 cm, po. = 10,4 cm, šd = 4,7 cm,
s. = 6 mm.
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12: Amforovitá mísa s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným nízkým
hrdlem, ostrým lomem stěny a rovným spodkem splývajícím s mírně vklenutým dnem. Vnitřní
povrch matný oranžový, vnější tuhován, na hrdle vleštované svislé linie, na těle rytá
geometrická výzdoba šrafovanými trojúhelníky kombinovaná se „sluníčky“. V. = 7,7 cm, po.
= 20,2 cm, šd. 6 cm, s. = 5 mm.
13: Amforovitá nádoba s lehce vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným prohnutým hrdlem,
rovným spodkem a mírně vklenutým dnem. Vnitřek tmavě oranžový, leštěný, vnější povrch
tuhovaný, zdobený svazky svisle rytých linií lemovaných vpichy a na maximální výduti
trojicemi „sluníček“. V. = 8,9 cm, po. = 9,6 cm, šd. 6,5 cm, s. = 5 mm.
14: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na
maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Uvnitř matný
oranžový, vnější povrch tuhován. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. V. = 7,2 cm,
s uchem = 11 cm, po. = 13,4 cm, šd. = 4,1 cm, s. = 5 mm
15: Terina s nepatrně vyhnutým okrajem, nevýrazně odsazeným hrdlem, oble profilovaným
tělem a vklenutým dnem. Uvnitř oranžová matná slídnatá, povrch tuhován. V. = 8,5 cm, po.
13,1 cm, šd. 4,3 cm, s. = 4 mm.
16: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na
maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, lehce odsazeným hrdlem, oble profilovaný
s rovným dnem. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. Uvnitř oranžový matný se slídnatou
příměsí, vnější povrch tuhovaný, v podhrdlí rytá výzdoba svazky šikmých linií kombinovaná s
vpichy. V. = 8,4 cm, s uchem 12 cm, po. 14,3 cm, šd. 4,4 cm, s. = 5 mm.
17: Drobné atypické střepy, vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější tuhovaný, s. = 3 mm (bez
vyobrazení)
18: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem, vyšším kuželovitě se zužujícím hrdlem
výrazně odsazeným od těla, s výraznou oblou výdutí, rovným spodkem a mírně vklenutým
dnem. Vnitřek černý lesklý, slídnatý. Povrch tuhovaný, na hrdle vlešťované svislé linie ve
čtyřech svazcích po obvodu. V. = 10 cm, po. 8,6 cm, šd. 4,5 cm, s. = 5 mm.
19: Amforovitá nádoba s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, kuželovitým hrdlem, zaoblenou
stěnou, rovným spodkem a mírně vklenutým dnem. Uvnitř nádoba cihlově oranžová, slídnatá,
vnější povrch až po okraj je tuhován, podhrdlí je zdobeno vlešťovanými liniemi. V. = 16 cm,
po. 12,9 cm, šd. 5,2, s = 7 mm.
20: Koflík s částí vytaženého páskového ucha vybíhajícího z okraje a mírně vyhnutým okrajem,
lehce zaoblenou až rovnou stěnou, rovným dnem. Ucho bylo se zužuje směrem vzhůru. Vnitřní
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i vnější povrch světle oranžový slídnatý, oba původně tuhované. V. = 6 cm, s uchem 8 cm, po.
13 cm, šd. = 6,8 cm, s. = 5 mm.
21: Kulička z poměrně hrubého materiálu s makroskopicky viditelnou příměsí drobných
kaménků, barva oranžová. Uvnitř patrně malé hliněné kuličky. Průměr cca 2,8 cm.
22: Kulička z poměrně hrubého materiálu s makroskopicky viditelnou příměsí drobných
kaménků, barva oranžová. Uvnitř patrně malé hliněné kuličky. Průměr cca 2,8 cm.
23: Bronzový náramek kruhového průřezu o průměru 5 mm. Otevřený s víceméně
kuličkovitými konci. Při obou koncích zdobení svazkem rytých linií, dále po celém obvodu
špatně viditelné ryté linie prokládané kruhovými kolky se středovým důlkem.
24: Bronzový náramek kruhového průřezu o průměru 5 mm. Otevřený s víceméně
kuličkovitými konci. Při obou koncích zdobení svazkem rytých linií, dále po celém obvodu
špatně viditelné ryté linie prokládané kruhovými kolky se středovým důlkem. Výzdoba je méně
zachovaná než na náramku 2:23
25: Bronzový nánožník s jednoduchými otevřenými konci, mírně oválného průřezu,
nezdobený. Rozměry: 150 x 100 mm.
26: Bronzový nánožník s jednoduchými otevřenými konci, mírně oválného průřezu,
nezdobený. Rozměry: 90 x 94 mm.
27: Železný kroužek o průměru 15 mm, kosočtverečného průřezu.
28: Železný kroužek o průměru 16 mm, kosočtverečného průřezu
29: Železný kroužek o průměru 16 mm, kosočtverečného průřezu
30: Zlomek železné tyčinky o délce 25 mm, kruhového průřezu.
31: Bronzový kroužek o průměru 15 mm, kruhového průřezu, nezdobený.
32: Bronzový kroužek o průměru 15 mm, kosočtverečného průřezu.
33: Bronzový kroužek o průměru 18 mm, kruhového průřezu, nezdobený.
34: Bronzový kroužek o průměru 21 mm, otevřený s konci přimknutými k sobě, kruhového
průřezu, nezdobený.
35: Železný nůž s řapem a obloukovitým týlem. Zachován celý v délce 13, 2 cm, průřez 3 mm.
36: Zvířecí kosti
37: Štípaná industrie
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Obr. 5: Objekt 2
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Obr. 6: Nálezy z objektu 2
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Obr. 7: Nálezy z objektu 2
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Obr. 8: Nálezy z objektu 2
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Objekt 5: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o rozměrech 260 x 185 cm a hloubce 1015 cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru SV-JZ, jeho stěny byly rovné a spadaly
šikmo k rovnému dnu, mírně se svažujícímu směrem k Z. Téměř strávená kostra byla uložena
v SZ polovině jámy, s největší pravděpodobností v poloze na zádech, s nohama nataženýma.
V hrobě bylo uloženo celkem 14 nádob, přičemž nádoba č. 4 obsahovala malé množství zlomků
spálených lidských kostí, dále železné udidlo a další součásti koňského postroje. Výplň jámy
tvořila černá drobivá hlína s vysráženými bílými drobky.
Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky, zubů, zlomku hlavice pažní
kosti, zlomku pažní kosti a zlomků dlouhých kostí bylo určeno, že pohřbený jedinec spadá do
věkové skupiny juvenis (16 až 20 let), přičemž pohlaví nebylo možno určit. Sklovina zubů je
poškozena čárovou hypoplazií, která odpovídá nespecifickému stresu ve věku přibližně 5 let.
V nádobě 4 bylo nalezeno malé množství malých zlomků spálených kostí. Teplota
spálení těla byla asi 700 °C a pozůstatky náleží pohlavně neurčenému jedinci věkové skupiny
infans II (0,5-6 let). Zlomky kostí jsou částečně druhotně žlutě zbarveny vlivem prostředí,
zeleně ionty mědi a hnědě ionty železa.
Nálezy:
1: Terina s mírně vyhnutým okrajem, mírně odsazeným nízkým hrdlem, oblým tělem a mírně
vklenutým dnem. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější povrch natřen červeně, z černě
malovaných motivů už zbyly jen drobné černé skvrnky. V. = 17,5 cm, po. = 22 cm, šd. = 9 cm,
s. = 7 mm.
2: Terina s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, nízkým osazeným hrdlem, zaobleným tělem
a rovným dnem. Z okraje vybíhá k okraji malé páskové ouško, které je nasazeno na hrdle.
Vnitřní povrh oranžový slídnatý. Vnější povrch tuhovaný a zdobený vlasově rytými liniemi a
vpichy na podhrdlí. V. = 15 cm, s uchem 15,4 cm, po.= 19, 5 cm, šd. = 6,4 cm, s. = 7 mm.
3: Amforovitá zásobnice s vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným zužujícím se kuželovitým
hrdlem, oblým tělem, mírně vklenutým spodkem a rovným dnem. Vnitřek oranžový matný,
vnější povrch potažený šedavou engobou. V. = 49,4 cm, po. = 27 cm, šd. = 14,6 cm, s. = cca
15 mm.
4: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným zužujícím se
kuželovitým hrdlem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější
povrch tuhovaný, na hrdle svislé vlešťované linie, podhrdlí zdobeno rytými šrafovanými
trojúhelníky a vpichy. V. = 12 cm, po. = 9 cm, šd. = 3 cm, s. = 5 mm.
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5: Mísa s vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou a mírně vklenutým dnem. Vnější i vnitřní
povrch tuhovaný, uvnitř vlešťovaný hvězdicovitý motiv. V. = 7,5 cm, po. = 22,5 cm, šd. = 9
cm, s. = 8 mm.
6 Mísa s vyhnutým okrajem, mírně zaoblenou stěnou a dnem, které je rekonstrováno jako
ploché. Vnější i vnitřní povrch tmavě oranžový slídnatý s velmi setřeným tuhováním, uvnitř
mísa zřejmě zdobena vlešťováním, které je ale nečitelné. V. = prům. 7 cm, po. = 22 cm, šd. =
9,4 cm, s. = 7 mm.
7: Fragment mírně vyhnutého okraje a rovného těla nádoby o síle 5 mm, vnější i vnitřní povrch
tuhován, vnitřní zdoben vlešťováním. Zlomek páskového ucha.
8: Amforovitá nádoba, resp. zlomek jejího hrdla a podrhrdlí. Okraj vodorovně vyhnutý, hrdlo
výrazně odsazené kuželovité. Vnitřní povrch matný oranžový, vnější tuhovaný, na hrdle svislé
vlešťované linie, na podhrdlí fragment ryté výzdoby
9: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovnou stěnou a rovným dnem. Vnitřní povrch oranžovošedý slídnatý, původně nejspíš tuhovaný stejně jako vnější povrch. V. = 7,4 cm, po. = 21,5 cm,
šd. = 9 cm, s. 6 mm.
10: Torzo amforovité nádoby bez okraje. Hrdlo je kuželovité, zužující se, výrazně odsazené od
stlačeného zaobleného těla, dno mírně vklenuté. Vnitřek nádoby oranžový slídnatý, vnější
povrch tuhovaný, zdobený vlešťovanými svislými liniemi na hrdle a rytím kombinovaným
s vpichy, důlky a „sluníčky“ na podhrdlí. V. = max 9,3 cm, šd. = 4,3 cm.
11: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, lehce zaoblenou až rovnou stěnou a rovným dnem. Vnější
i vnitřní povrch tuhovaný, uvnitř vlešťovaný hvězdicovitý motiv. V. = 7,5 cm, po. = 24 cm, šd.
= 8 cm, s. = 6 mm.
12: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na
maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Uvnitř
oranžový slídnatý, s velmi setřenými zbytky tuhování a nečitelné vlešťované výzdoby, vnější
povrch tuhován. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. V. = 6,9 cm, s uchem 12,1 cm, po.
= 16,3 cm, šd. = 6,2 cm, s. = 5 mm.
13: Fragmenty mísy s vyhnutým okrajem a zalomenou rovnou stěnou. Vnitřní povrch šedavý
matný, vnější oranžový se zbytky velmi otřeného tuhování. Na fragmentech, které náleží patrně
dnu a části těla nádoby jsou kruhové otvory o průměru 3-4 mm. S. = 6 mm.
14: Fragment mísy s vyhnutým okrajem a zalomenou rovnou stěnou. Vnitřní povrch šedavý
matný, při okraji tuhovaný, vnější tuhovaný. S. = 5 mm.
15: Železné udidlo složené ze dvou udítek spojených kloubem a dvou tyčinek zakončených
kruhy. Na kloubu spojujícím udítko a tyčinku po jedné omega závlačce. Na udítkách náznak
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tordování (pro poměrně silnou korozi nelze s jistotou určit). Celková délka cca 240 mm, délka
udítek cca 67 mm, průměr kruhů cca 25 mm, průřez udítek 7 mm.
16: Železná závlačka na kusu kroužku.
17: Dva silné železné kroužky na sobě. Oba šířka 17 mm, kruhový průřez, síla 7 mm.
18: Dva silné železné kroužky na sobě, jeden z nich má část ulomenou. Oba šířka 15-16 mm,
síla 6 mm.
19: Železný kroužek o průměru 19 mm, mírně oválného průřezu.
20: Železný kroužek o průměru 20 mm, kruhového průřezu.
21: Dva zahnuté zlomky železa, každý o délce cca 23 mm, oválného průřezu.

Obr. 9: Objekt 5
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Obr. 10: Nálezy z objektu 5
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Obr.11: Nálezy z objektu 5
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Objekt 6: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o rozměrech 200 x 155 cm a hloubce 1518 cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru SV-JZ, jeho stěny byly šikmo svažité
až svisle rovné a spadaly kolmo k rovnému dnu, mírně se svažujícímu směrem k JZ. Téměř
strávená kostra byla uložena v SZ polovině jámy, původně patrně v poloze na zádech.
V hrobě bylo uloženo celkem 15 nádob, 3 železné a jeden bronzový kroužek a zlomek
železného předmětu. Výplň jámy tvořila černá drobivá hlína s vysráženými bílými drobky.
Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky a zubů bylo určeno, že pohřbený
jedinec spadá do věkové skupiny infans III (10 let), přičemž pohlaví nebylo možno určit.
Sklovina trvalých zubů je poškozena jemnou pravidelnou čárovou a bodovou hypoplazií.
Nálezy:
1: Amforovitá zásobnice ve zlomcích. Vnitřní povrch oranžový matný s příměsí drobných
kaménků, vnější povrch oranžový až šedý. S. = 10 mm.
2: Terina s mírně vyhnutým okrajem, lehce odsazeným nízkým hrdlem, oblým tělem a rovným
dnem. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější povrch patrně černě malován na červeném
podkladu. V. = 9 cm, po. 13,7 cm, šd. = 5 cm, s. = 6 mm.
3: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na
maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a rovným dnem. Ucho je páskové,
směrem nahoru zužující se. Uvnitř povrch oranžový slídnatý, vně otřené tuhování. V. = 8,2 cm,
s okrajem 13,1 cm, po. = 13,1, šd. = 3,8 cm, s. = 5 mm.
4: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem, kuželovitě se zužujícím hrdlem výrazně
odsazeným od těla, oblou stěnou a mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový matný, vnější
povrch tuhovaný, na hrdle vlešťované svislé linie, v horní polovině těla rytá geometrická
výzdoba. V. = 7,5 cm, po. = 6,3 cm, šd. = 3,6 cm, s. = 5 mm.
5: Amforovitá nádoba s vyhnutým okrajem, kuželovitě se zužujícím hrdlem výrazně
odsazeným od těla, oblou stěnou a mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový slídnatý, lze
pozorovat zbytky tuhování, vnější povrch tuhovaný, na hrdle velmi špatně znatelná vlešťovaná
výzdoba. V. = 9,2 cm, po. = 7,8 cm, šd. = 3,8 cm, s. = 5 mm.
6: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou, rovným spodkem a rovným dnem.
Vnitřní povrch matný tmavě oranžový se zbytky tuhování, ve kterém byla patrně vlešťovaná
výzdoba. Vnější povrch též tuhovaný. V. = 7 cm, po. = 22 cm, šd. = 7,5 cm, s. = 5 mm.
7: Fragment mísy s mírně vyhnutým okrajem a rovnou stěnou. Uvnitř i vně tuhovaný. S. = 5
mm. (bez vyobrazení)
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8: Fragment horní části amforovité nádoby s vodorovně vyhnutým okrajem, výrazně
odsazeným kuželovitým hrdlem a zřejmě oblou stěnou. Vnitřní povrch matný oranžový
slídnatý, vnější tuhovaný, na podhrdlí zdobený rytými šrafovanými trojúhelníky a vpichy. Po.
= 7 cm, s. = 3 mm.
9: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou, rovným spodkem a velmi mírně
vklenutým dnem. Vnitřní povrch šedavě oranžový, vnější se velmi setřenými zbytky tuhování.
V. = 7 cm, po. = 24 cm, šd. = 11,2 cm, s. = 5 mm.
10: Atypické tuhované střepy o síle 4 mm, z oranžového slídnatého materiálu, na jednom z nich
rytá výzdoba. Mezi nimi zlomek zužujícího se páskového ucha a vyhnutého okraje.
11: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na
maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Ucho je
páskové, směrem nahoru zužující se. Vnitřní povrch oranžový matný se stopami tuhování,
vnější celý tuhovaný, na podhrdlí rytá výzdoba kombinovaná s vpichy. V. = 7,8 cm, s uchem
11 cm, po. = 13,6 cm, šd. = 4,2 cm, s. = 6 mm.
12: Koflík s vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na lehce
odsazeném hrdle. Okraj lehce vyhnutý, oblá stěna, poměrně rovný spodek a rovné dno. Ucho
je páskové, směrem vzhůru se zužuje. Uvnitř oranžový slídnatý, na vnějším povrchu otřené
tuhování s velmi špatně čitelnou rytou výzdobou. V. = 8,9 cm, s uchem 11 cm, po. 15,1 cm, šd.
= 5,4 cm, s. = 5 mm.
13: Amforovitá nádoba s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, kuželovitě se zužujícím hrdlem
výrazně odsazeným od těla, oblou stěnou a velmi mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový
slídnatý, vnější povrch tuhovaný, na podhrdlí rytá výzdoba kombinovaná s vpichy. V. = 8 cm,
po. = 8 cm, šd. = 3, 8 cm, s. = 5 mm.
14: Koflík s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, odsazeným hrdlem, oblou stěnou a výrazně
vklenutým zahroceným dnem. Z jeho okraje vybíhá oblé, plasticky zdobené páskové ucho.
Vnitřní povrch oranžový slídnatý, původně tuhovaný s vlešťovanou výzdobou, která je však
zcela nečitelná. Vnější povrch tuhovaný, na podhrdlí zdobení rytím, vpichy a důlky. V. = 6,4
cm, s uchem 9 cm, po. 14,3 cm, šd. = 7,8 cm, s. = 6 mm.
15: Koflík s vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na podhrdlí.
Téměř vodorovně vyhnutý okraj, odsazené nízké kuželovité hrdlo, oblá stěnou a mírně vklenuté
dno. Ucho páskové, směrem vzhůru se zužuje. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější
tuhovaný, na podhrdlí rytá výzdoba kombinované s důlky. V. = 7,7 cm, s uchem 11 cm, po. =
11,6 cm, šd. = 3,9 cm, s. = 5 mm.
16: Zlomek železa (tyčinky?), délka cca 23 mm, silně korodovaný.
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17: Železný kroužek o průměru 18 mm, kosočtverečného průřezu
18: Železný kroužek o průměru 18 mm, kosočtverečného průřezu.
19: Železný kroužek o průměru cca 24 mm, s překříženými konci.
20: Bronzový otevřený kroužek o průměru 12 mm, kruhového průřezu.

Obr. 12: Objekt 6
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Obr. 13: Nálezy z objektu 6
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Objekt 1/H: Původně pravděpodobně kruhovitý objekt o průměru asi 30 cm. Existence objektu,
silně poškozeného bioturbací, byla potvrzena nálezem většího kusu nádoby v místě křížení
chodeb hlodavců a výrazně tmavší barvou výplně v tomto prostoru. Kromě keramických
zlomků obsahoval velmi malé zlomky lidských kostí uhlíky, ulity plžů a paleobotanický
materiál.
Antropologické určení: Věkově a pohlavně neurčený jedinec, ostatky spáleny při teplotě asi
550°C.
Nálezy:
292 018: část spodku nádoby přecházející ve dno, světle šedé jemně plavené jádro, povrch
světle cihlový, na kousku černé malování, s. = 6 mm. (bez vyobrazení)
292 019: zlomky z těla nádoby 292 018
292 020: přepálené lidské kosti
292 021: drobné nepřepálené zvířecí kosti
292 022: uhlíky
292 023: drobné ulitky plžů
Objekt 1/L: Pravidelná kruhová jamka s rovným dnem, po skrývce zahloubená asi 4 cm, o
průměru 34 cm. Výplň tmavě hlinitá, ulehlá. V jamce uložena poškozená nádoba se zlomky
ohořelých lidských kostí.
Antropologické určení:
Kosti byly spáleny při teplotě 400-800 °C a náležely věkově a pohlavně neurčenému jedinci.
Nálezy:
279 233: Mísa se zataženým okrajem, výrazně zaoblenou stěnou a vklenutým dnem. Uvnitř i
vněvelmi zašlé tuhování, na maximální výduti výzdoba „sluníčky“ doplněná rytím. V. = 6,8
cm, po. = 14,5 cm, šd. = 4 cm, s. = 5 mm.
279 235: kosti
279 236: drobné kousky roztepaných drátků
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Objekt 8: Oválná jamka o rozměrech 20x24 cm, s rovnými stěnami, která byla zahloubena 18
cm. Její výplň byla tmavě hnědá hlinitá, ulehlá a neobsahovala nic než drobné zlomky lidských
kostí.
Antropologické určení:
Kosti byly spáleny při teplotě asi 800 °C, a náleží věkově a pohlavně neurčenému jedinci.
Objekt 9: Kruhová jamka s rovným dnem, nerozeznatelné hloubky, ve které byla na rozhraní
hnědého půdního typu a žluté podložní spraše uložena shora rozmačkaná nádoba obsahující
velmi drobné zlomky spálených lidských kostí.
Antropologické určení:
Kosti patřily věkově a pohlavně neurčenému jedinci a jejich část byla spálena nedokonale při
teplotě od 400 °C a zbytek nad 750°C.
Nálezy:
279 388-279 391: atypické tenkostěnné střepy
279 392: Terina s odsazeným, lehce prohnutým kuželovitým hrdlem, oblou stěnou a rovným
dnem. Povrch uvnitř šedavý, vně červeně natřený a na hrdle a podhrdlí zdobený velmi špatně
čitelným černým malováním. V. = 15 cm, po. = cca 26 cm, šd. = 10 cm, s. = 7 mm.
279 393: kosti
279 393: uhlíky
Objekt 17: Žlab nepravidelné šířky a zaoblení, který vymezoval plochu čtverce se zaoblenými
rohy. Maximální vnější rozměr žlabu 270 x 250 cm, vnitřní 150 x 140 cm. Šířka žlabu 40 až 54
cm, v průměru 48 cm. Na řezu bylo zahloubení mísovitého tvaru s oble se zahlubujícími
stěnami a rovným dnem. Hloubka 16 až 24 cm. Výplň tvořila černohnědá písčitá hlína, silně
ulehlá a promíchaná s okolní žlutou jílovitou spraší. Ve žlabu se nacházely zlomky keramiky a
spálených kostí.
Nálezy:
279 609: uhlíky
279 610 -279 612: drobné atypické zlomky keramiky, šedo-oranžové o s. = 5 mm. (bez
vyobrazení)
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279 613: kosti
279 614-279 615: atypické zlomky keramiky, na některých velmi setřené tuhování (bez
vyobrazení)
279 616: kost
279 617-279 618: atypické zlomky keramiky, na některých velmi setřené tuhování (bez
vyobrazení)
279 619: kost
279 620: zlomek těla, středně silný, šedavý jemně plavený materiál, vně tuhování, s. = 5 mm
(bez vyobrazení)

Obr. 14: Objekty 1/L, 8, 9 a 17
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Obr. 15: Situace na ppč. 1729/17

Objekt 4 (původně obj. 4): Hrobová jáma ve tvaru obdélníku se zaoblenými rohy, jejíž část
byla porušena výkopem pro základové pasy domu. Maximální rozměry objektu 190 x 200 cm,
hloubka 32 cm. Orientace podle delší osy S-J, šikmo svažité stěny a ploché dno. Objekt byl
vyplněn homogenní černohnědou, středně ulehlou prachopísčitou hlínou obsahující zlomky
keramiky a spálených kostí, které se koncentrovaly zejména v jihozápadním rohu objektu.
Antropologické určení: V kosterním materiálu byly pravděpodobně smíchány kosti zvířecí a
lidské. Lidských kostí bylo velmi málo a byly vystaveny působení teplot nad 750 °C. Jelikož
jsou kosti gracilní stavby, mohly náležet drobné ženě nebo nedospělému jedinci.
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Nálezy:
279 917-279 920: Atypické zlomky s velmi setřeným černým malováním, s. = 6 mm (bez
vyobrazení)
279 921-279 937: Atypické z pocházející snad z vícero nádob. Většinou z jemného šedavého
materiálu, některé nesou zbytky setřeného tuhování (bez vyobrazení)
279 938-279 940: kosti
Objekt 32 (původně obj. 32): Stavební jamou z větší části zničený kostrový hrob, ze kterého
byla odkryta jižní trojúhelníková část o rozměrech 175 x 120 cm a hloubce 25 cm. Výplň tmavě
až černohnědá hlinitá. V objektu byla zachována část lidské kostry, která ležela na zádech,
hlavou k jihu v jihozápadním rohu jámy. Vpravo od lebky byly dva bronzové kroužky, v oblasti
hrudníku tři části toaletní soupravy a v oblasti břicha dva zlomky železné tyčinky. Z nádob,
kterých se patrně vícero nacházelo v jihovýchodním rohu hrobové jámy, se dochovaly dvě mísy
v torzálním stavu a jedna keramická kruhová deska. Dále byl získán sběrem ze skryté ornice a
vytěžené hlíny jeden zlomek malované nádobky. V zásypu hrobové jámy byly rozptýleny
přepálené zlomky lidských kostí.
Antropologické určení: Kostrový pohřeb náležel jedinci mužského pohlaví věkové skupiny
maturus II (50 až 60 let) a rozptýlený žárový pohřeb pohlavně a věkově nelze určit. Kosterních
pozůstatků, které byly spáleny při teplotě asi 700 °C, bylo velmi malé množství.
Nálezy:
1: Keramický kotouč, plochý z šedo-oranžového materiálu, z jedné strany byl jeho povrch
leštěný. Průměr = 26,5 cm, s. = 12 mm.
2: Zlomek talíře s vodorovně vyhnutým okrajem a rovnou stěnou. Vnitřní povrch tuhovaný
s fragmenty ryté výzdoby, vnější šedo-hnědý, s. = 6 mm.
3: Talíř s přehnutým okrajem, rovnou stěnou, vklenutým spodkem a rovným dnem. Uvnitř
tuhovaný, s velmi špatně patrnou rytou výzdobou, vnější povrch šedo-hnědý. V. = 11,2 cm, po.
= 46,3 cm, šd. 13,5 cm, s. = 6 mm, s. = 8 mm.
4: Bronzová pinzeta se zbytky jednoduché ryté výzdoby. Délka 78 mm, šířka 7-8 mm
5: Bronzová tordovaná tyčinka s jedním koncem svinutým v očko a druhým zploštělým a
vytvarovaným do dvou krátkých hrotů. Délka 85 mm, šířka 3 mm.
6: Bronzová tordovaná tyčinka s jedním koncem svinutým v očko a druhým vytvarovaným do
miniaturní lžičky. Délka 82 mm, šířka 4 mm.
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7: Bronzový kroužek mírně kosočtverečného průřezu. Průměr 32 mm, síla 4-5 mm.
8: Bronzový kroužek kulatého průřezu. Průměr 20 mm, síla 2 mm.
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Obr. 16: Nálezy z objektů 1/L, 9, 32
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Objekt 1/S: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o dochovaných rozměrech 185 x 150
cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru S-J s mírnou odchylkou, jeho stěny byly
rovné a spadaly kolmo k rovnému dnu. Téměř strávená kostra byla uložena v poloze na zádech
s rukama podél těla v západní polovině hrobové jámy, hlavou k jihu. V hrobě bylo uloženo
celkem 11 keramických nádob a jeden keramický kotouč.
Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky, zubů, stehenní a holenní kosti,
a středního článku prstu ruky bylo určeno, že pohřbený jedinec spadá do věkové skupiny
adultus I (20 až 30 let), přičemž pohlaví nebylo možno určit. Sklovina zubů je poškozena
hypoplazií, která odpovídá nespecifickému stresu přibližně ve věku pěti let.
Nálezy:
1: Terina s vyšším nálevkovitě rozevřeným okrajem, mírně prohnutým a odsazeným hrdlem, se
silně vypouklou stěnou, s maximální výdutí přibližně v polovině nádoby, s rovným až mírně
vklenutým spodkem a rovným dnem. Při okraji dochováno drobné páskové ouško, protilehlé
patrně odpadlo. Uvnitř světle hnědá, pravděpodobně se zbytky černé barvy, při okraji zbytky
červené barvy. Na vnější straně červené malování a na něm černá geometrická výzdoba, značně
setřená. V. = 15 cm, po. = 23,6 cm, šd. = 10 cm, s. = 5 mm.
2: Zlomek talíře s přehnutým okrajem, šedavé jádro, vně i uvnitř tuhovaný, s. = 4 mm. (bez
vyobrazení)
3: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovným spodkem a rovným dnem. Uvnitř i vně tuhování,
uvnitř špatně viditelné vlešťování v podobě rastrovaných a šrafovaných trojúhelníků. Síla
střepu V. = 7,5 cm, po. = 24 cm, šd. = 9 cm, s. = 4 mm.
4: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovnou stěnou a rovným dnem. Vnější povrch leštěný,
uvnitř patrné zašlé tuhování. V. = 5,3 cm, po. = 22,8 cm, šd. = 8 cm, s. = 4 mm
5: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovným dnem a rovným spodkem. Uvnitř i vně téměř zcela
setřené tuhování, uvnitř téměř neviditelné vlešťování V. = 7 cm, po. = 24,5 cm, šd. = 9,5 cm, s.
= 4 mm.
6: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovnou stěnou a velice mírně vyklenutým dnem. Uvnitř i
vně velmi zašlé tuhování, uvnitř vlešťovaná geometrická výzdoba. V. = 6,4 cm, po. = 26,3 cm,
šd. = 12 cm, s. = 5 mm
7: Mísa S mírně vyhnutým okrajem, oble zalomenou stěnou, mírně vklenutým spodkem a
rovným dnem. Uvnitř i vně tuhovaná. V. = 7,5 cm, po. = 26,4 cm, šd. = 7,6 cm, s. = 5 mm
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8: Fragmenty mísy? dva větší kusy mísy z jemného materiálu s drobnou příměsí, vně i uvnitř
zašlé tuhování. S. = 5 mm. (bez vyobrazení)
9: Terina s mírně vyhnutým okrajem, rovným spodkem a rovným dnem. Jemný materiál
s drobnou příměsí. Uvnitř světle hnědá, vně černá malba na červeném podkladě v horní
polovině nádoby. V. = 5,5 cm, po. = 7,1 cm, šd. = 4,5 cm, s. = 3 mm
10: Amforovitá mísa s lehce vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou a rovným spodkem plynule
přecházejícím ve dno. Vnější povrch černě malován na červeném podkladě. Uvnitř zbytky
červeného malování na hrdle a zřejmě i černé uvnitř nádoby. V. = 4,2 cm, po. = 12,4 cm, šd. =
cca 6 cm, s. = 3 mm
11: Talíř se dvěma protilehlými rukojeťmi, které vybíhají z vyhnutého okraje. Stěna je
zalomená, spodek lehce vklenutý a dno rovné. Šedavý povrch, uvnitř i vně leštěný, u okraje
snad tuhovaný. V. = 10,3 cm, po. = 43,5 cm, šd. = 10,6 cm, s. = 15 mm
12: Keramický kotouč, materiál světle hnědý s příměsí, z jedné strany asi hodně setřené
tuhování. Přibližně uprostřed šest otvorů – pětiúhelník s otvory na vrcholech a jedním ve středu.
Průměr cca 25,5 cm, s. = 12 mm.
13: Koflík se vzhůru vytaženým páskovým uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným téměř na
spodku nevýrazné profilovaného těla s rovným dnem. Jemný materiál s drobnou příměsí, uvnitř
světle hnědý se stopami červené engoby, na povrchu červená engoba a leštění a snad velmi
setřené černé malování. V. = 4,2 cm, s uchem = 6,2 cm, po. = 8,7 cm, šd. = 3,8 cm, s. = 3 mm.
14: Zlomek amforovité zásobnice, s. = 9 mm. Materiál hrubý s dobře patrnou příměsí, uvnitř
barva oranžovohnědá, vně šedavá, v horní části nádoby spíše černá. V horní části dobře patrné
leštění, které je zřejmě na celé nádobě, ale není moc dobře vidět.
15: lidské kosti
16: 2 atypické keramické zlomky, uhlíky (bez vyobrazení)
17: zvířecí kosti
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Obr. 17: Nálezy hrobů bylanské kultury v Praze-Suchdole (body bez čísel značí nálezy před r.
2003
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Obr. 18: Umístění objektu 1/S v rámci ppč. 1230
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Obr. 19: Objekt 1/S
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Obr. 20: Nálezy z objektu 1/S
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Obr. 20: Nálezy z objektu 1/S
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?
?
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?
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?
?
?
?
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1
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?
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2 ks KE, hliněný
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souprava,
součásti oděvu
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Objekt
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1/S
Obr. 21: Přehledová tabulka

20-30
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Ha D

III-4
III-1
?
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II-1/II-2
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Ha ?
Ha C1
Ha C1 – C3

až 13 ks KE, II-2
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Procentuální zastoupení jednotlivých typů
keramických nádob v souboru
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Obr. 22: Graf procentuálního zastoupení jednotlivých typů keramických nádob v souboru

Typ/číslo objektu
Amforovitá zásobnice
Amforovitá nádoba
Terina
Amforovitá mísa

Podtyp
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6 1/H 1/L 8 9 17 4 32 1/S Celkem

1100

1

1

1

2100

1

2200

3

3
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2

1
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1

4110

1
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2

Talíř

4

10
3

1

1

1

5

1

2
2

4
+++

1

2
++

5

6230

1

1

7100

1

10

7300

2

14
6 + ++++++
1

7220
Koflík

4

1

2
5220 +
6210/6220

1

1

5100
Mísa

1

4

2

1

4

1

1

1

Obr. 23: Přehled zastoupení keramických podtypů v jednotlivých objektech, znak +
reprezentuje vždy jeden kus, který pravděpodobně též danému podtypu náleží, ale pro
torzovitost není možno ho určit s jistotou.
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Obr. 24: Typologická tabulka č. 1 – zásobnice, amforovité nádoby
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Obr. 25: Typologická tabulka č. 2 – amforovité nádoby, teriny
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Obr. 26: Typologická tabulka č. 3 – amforovité mísy, mísy
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Obr. 27: Typologická tabulka č. 4 – mísy-talíře
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Obr. 28: Typologická tabulka č. 5 – koflíky-ostatn
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Zastoupení jednotlivých kombinačních skupin na pražských
bylanských pohřebištích známých do r. 1999
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Kombinační skupiny

Obr. 29: Graf zastoupení kombinačních skupin v Praze (mimo nových nálezů z Ďáblic,
Suchdola a Letňan

Obr 30: Pohřební a sídlištní komponenta na lokalitě Ďáblice
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Obr.31: Teoretický model vztahu lokality Ďáblice k okolním bylanským lokalitám. Žlutě
poloha pohřebiště v Praze-Letňanech, růžově plocha 64 ha vynesená na oblast bylanských
sídlišť v Praze-Ďáblicích, Kobylisích a Bohnicích. Šrafovaně přibližná rozloha sídelní
aglomerace Bohnice-Podhoří.
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