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I. Mikrosondy pro ověření geomagnetických anomálií s pozitivními 

zjištěními 
 

A 3: Nahromadění skarnu v hnědožluté písčité hlíně v hloubce 10–33 cm. 

A 4: Několik ks. magnetitového skarnu. 

A 5: Intenzivní bodová anomálie u domu č. 3 odpovídá svou polohou nejspíš recentnímu 

drátu v poddrní. Další anomálie na samém okraji měřené plochy terasní zídce pod domem č. 

3, kde zřejmě byly některé kameny magnetické. Pec s rozvalenou kamennou kupolí (ležící jak 

se při následném výzkumu ukázalo ve skutečnosti mezi zobrazenými anomáliemi) se při 

měření nijak neprojevila, což ale odpovídá i zcela minimálním stopám vypálení dna jejího 

topeniště.  

A 6: Zkoumána sondou 3/2013 (viz níže). Příčinou anomálie byla debitáž s úlomky 

magnetického skarnu. V této vrstvě bylo poprvé nalezeno i stříbro.  

A 9: Zkoumána mikrosondou o půdorysu 30 x 40 cm. Od povrchu až na podloží v hloubce 27 

cm promíchaná hrabanka s hnědožlutou písčitou hlínou obsahující rulu a ojediněle skarn 

způsobující asi anomálii. Promíchání vrstev bylo asi způsobeno starším vývratem. 

A 10: na okraji úvozu: bez zjistitelné příčiny anomálie. 

A 11: Mikrosonda 50 x 30 x 52 cm ukázala následující zvrstvení: 0-15 cm: drn, 15-34 cm: 

hnědý, tmavý, hlinitopísčitý štěrk = debitáž o průměru ostrohranných úlomků 5 cm obsahující 

i středověkou keramiku. Magnetickou anomálii způsoboval magnetit a limonitizované skarny. 

Mezi zlomky nalezena i žilovina křemenná, barytová a s jaspisem a také struska, patrně 

kovářská. Nejnižší vrstva byla šedá jílovitohlinitá středně ulehlá se středověkou keramikou a 

ojedinělými kaménky do 2 cm průměru. 

A 12: Mikrosondy A 12/1–5 na odvalu z objektu 29. V A 12/1 15 cm humusu, pod ním do 35 

cm hnědá hlinitopísčitá, pak do 60 cm odval světlý šedožlutý hrubý písek s kameny, mezi 

nimiž nalezeny 3 malé kusy skarnu vedle větších zlomků ruly, což je pravděpodobně příčina 

anomálie. V žádné z těchto mikrosond nebyla nalezena keramika. 

A 13: Hledána mikrosondami A 13/1–5 na jižní straně objektu 37. V A 13/2–5 v hloubce 5-15 

až 25 cm se nacházel oranžovožlutý písčitý štěrk s kameny, mezi nimiž i pyroxenický skarn 

s rozptýleným magnetitem a páskovaný pyroxenický skarn s magnetitem, zřejmě jako 

náhodná příměs výkopku ze stavby domu (horniny určil na místě V. Šrein). 

A 14: Obdobnou příčinu měla anomálie v mělkém výběžku ze severního okraje objektu 37 

zkoumaná mikrosondami A 14/1-3. Zatímco v A 14/3 na okraji výběžku však bylo zachyceno 

podloží již v 10 cm. hloubce, v A 14/1 a A 14/2 v hloubce 30, resp. 40 cm, přičemž vrstva 
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mezi ním a hrabankou byla bohatá na uhlíky a středověkou keramiku, což podporuje 

interpretaci objektu jako domu a výběžku jako vstupní šíje. 

A 16: Nalezena vrty roku 2013. V roce 2014 nad ní založena sonda 5/2014. Magnetické byly 

zlomky hornin v debitáži. V ní se kromě četných středověkých keramických zlomků nacházel 

i zlomek blíže neurčené strusky a partikule klejtu. 

A 18: (= A7/2013): V jednom ze tří vrtů nad anomálií se objevila propálená hlína. Může se 

jednat o ohniště/pec. 

A 21: V pravoúhlé síti 18 vrtů vzdálených navzájem 1 m. byla ve vrtu 14 nalezena do červena 

zbarvená hlína snad jako důkaz ohniště/pece. 

 

U ostatních anomálií příčina zvýšeného magnetismu jednoznačně zjištěna nebyla. Intenzita 

průzkumu byla následující: A 1 - mikrosonda; A 2 - 2 mikrosondy; A 7 (= A4/2013) – tři vrty 

zachytily sníženinu hlubší než 80 cm, anomálii mohla působit její výplň; A 8 (= A3/2013) – 8 

vrtů, mikrosonda; A 15 - mikrosonda; A 17 - mikrosonda 

A 19 (= A8/2013) a A 20 (= A9/2013 po dvou vrtech; A 22: 3 mikrosondy; A 23: (= 

A5/2013) – 3 vrty. 
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II. Popis georadarových profilů s pozitivními zjištěními 

R1: Ve směru sever jih nad velmi mělkou drobnou sníženinou 22. Na profilu je patrná 

mísovitá sníženina o délce cca 4 m a hloubce 0,75 m. Za signifikantní považujeme zjištění, že 

se jedná o zahloubený objekt a ne stanoviště nadzemní stavby. 

R4: Vedl přes sníženiny 28 a 29. Na řezu se projevuje trychtýřovitý výkop v místech, kde na 

povrchu není nic patrného. Naopak zjevné terénní útvary se jednoznačně nezobrazují. 

R6: Na tomto vůči předchozímu kolmém řezu se naopak stěny objektu 29 ukazují až do 

hloubky 1,7 m. 

R7A a B: Ověřovací řez v domu 3 (viz výše). Průběh stěn suterénu/zemnice stržený již 

v minulosti erozí odpovídal zjištěním odkryvu. 

R8b: Řez zemnicí/suterénem 16 ukázal několik šikmých rozhraní, z nichž smysluplně vypadá 

jen poslední odpovídající zřejmě východnímu konci objektu. 

R9: Vedl nadměrnou sníženinou 19. Výraznější předěl ukázal až na jejím konci, jedná se tedy 

snad o jednoprostorovou jámu, hlubokou pod současným povrchem ještě minimálně 1m. Tuto 

hloubku ukazuje i příčný řez R 11. 

R12 testoval dno mělkého zářezu 20, o němž jsme předpokládali, že je stanovištěm 

nadzemního domu, či pracovní plošinou. Naznačena je existence menší jámy na západním 

okraji objektu, kde v terénu není nic patrného. Jinak skutečně pro existenci nějaké hlubší 

zcela zazemněné prostory nic nesvědčí. Poměrně neklidně působící svrchní metr profilu může 

být výsledkem přítomnosti větších omletých kamenů ve střední části podloží mezi zvětralou 

skálou a písčitou hlínou, jak jsme je zachytili ve stěně objektu 3 při výzkumu.  

R16 ukazuje neklid cca 3 m široké pásmo neklidu uprostřed mělkého objektu 37, což asi 

odpovídá výplni zemnice/suterénu.  

R17 na dně zjevné pinky 137 ukázal svislé rozhraní zobrazující se od 1,5m hlouběji, což by 

mohlo odpovídat okraji ohlubně a počátku dochovaného „profilu“ šachty ve skále. Od 2,5 do 

4,5 m nebyla situace tak jasná, třebaže i zde lze jakýsi předěl pozorovat. 

R19 vedl nad sporným objektem 112, který měl před sebou větší odval, zároveň se však jevil 

jako spíše menší a pravoúhlý, nešlo tedy vyloučit, že se jedná o zemnici. Georadar ukázal 

pouze cca 2,5 m širokou jámu, což svědčí spíše pro zasutou šachtu.  
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III. Popis pedologických vrtů roku 2013 
Vrt 1: „rybníček“ v severní části lokality 

0–30 cm: humus 

30–40 cm: šedě – okrový plastický jíl s příměsí organických nečistot 

45–70 cm: písčité jíly rezavé barvy bez organiky 

70–90 cm: rezavé písky bez organiky (podloží) 

 

Vrt 2: v blízkosti vodní hladiny v nejnižším bodě „rybníčku“ 

0–30: humus 

30–65 cm: organická tmavá vrstva promíšená se šedým písčitým jílem 

65–94cm: šedý plastický jíl s čočkami rezavých písků 

 

Vrt 3: ve sníženině 20 

0–15 cm: humus 

15–35 cm: šedý písčitý jíl se zrnky uhlíků,a drobnými kaménky (kulturní vrstva?) 

35–65 cm: rezavá písčitá (podloží) 

 

Vrt 4: sníženina 19 - jižní svah 

0–24 cm: humus 

24–80 cm: světle šedá, místy narůžovělá písčitá s různou zrnitostí a kaménky 

 

Vrt 5: sníženina 19 - západní část. 

0–14 cm: humus 

14–60 cm: heterogenní písčitý jíl odstínu šedé až rezavé barvy 

60–67 cm: rezavý písek (podloží) 

 

Vrt 6: střed dna sníženiny 42 

0–24 cm: humus 

22–55 cm: tmavě hnědá písčitojílovitá s příměsí organiky – malé uhlíčky 

55–70 cm: plastický tmavě šedý jíl s rezavými čočkami a drobným kameny (odval?) 

 

Vrt 7: sníženina – 4 východní část 

0–30 cm: humus 
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30–57 cm: hnědošedá jílovitopísčitá s drobnou příměsí uhlíčků a zrnek žárem do červena 

vypálených kaménků = kulturní vrstva 

 

Vrt 8: v blízkosti sondy 2/12 

0–20 cm: humus 

20–32 cm: tmavě hnědá jílovitopísčitá s příměsí drobné organiky a ker. zlomků 

32–70 cm: jílovitopísčitá s příměsí kaménků, tmavě rezavošžlutá (z vrtného jádra odebrány 

vzorky „9–12“ na RFA spektrometrii) 

 

Vrt 13 : stěna sníženiny 192 (nad obvalem pinky) 

0–15 cm: humus 

15–42 cm: hnědá písčitojílovitá s příměsí organiky (drobné uhlíčky) 

42–64 cm: rezavé jílovitopísčité podloží. Zvýšena magnetická susceptibilita. (213 Kappa) 

 

Vrt 14: sníženina 213  

0–15 cm: humus 

15–34 cm: tmavě hnědá jílovitopísčitá s příměsí organiky 

34–50 cm: žlutohnědá s příměsí mazanicových proplástků a drobných uhlíčků (kulturní 

vrstva?) 

 

vrt 15: „Huthaus“ – okolí  

0–51 cm: středně hnědá jílovitopísčitá s kousky uhlíků vrchních 10 cm organická 

 

Vrt 16: „Huthaus“ – okolí 

0–19 humus 

19–45 středně hnědá jílovitopísčitá s kousky uhlíků – kulturní vrstva.  

 

Vrt 17: dno mělké sníženiny 28 (vrtán 2016) 

0-20 cm: humus 

20-38 cm: hnědá hlinitá s uhlíky 

38-50 cm: žlutý písek (podloží) 

 



183 
 

 

IV. Vztahy a popis stratigrafických jednotek 

Formát popisu: číslo; typ; barva; složení a popis; příměsi (pokud uvedeny); interpretace 

Sonda 1/2013 

 

Fáze: 1 – stará těžba; 2 – zazemnění; 3 – novověké ohniště; 4 – odval; 5 – zazemnění   

1001; vrstva; černá; zetlelé jehličí; bez příměsí; hrabanka 

1002; vrstva; béžová světlá; jílovitý písek, silně slídnatý, středně ulehlý, tvoří drobnou nízkou 

čočku; bez příměsí; subrecentní výkopek 

1003A; vrstva; hnědá, střední; hlína, středně ulehlá; bez příměsí; zahlinění odvalu 

1003B; vrstva; totožná s 1005; bez příměsí;  

1004; vrstva; béžová, světlá; jílovitý písek, slídnatý, středně ulehlý, tvoří nízkou čočku; bez 

příměsí; subrecentní výkopek 

1005; vrstva; hnědá, střední; hlinitý štěrk, sypký, obsahuje ostrohranné kaménky do cca 3cm 

všesměrně orientované; bez příměsí; horní část odvalu 

1006; vrstva; hnědožlutá, střední; hlinitý štěrk, kyprý; uhlíky (1-5%, do 2cm); odval 
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1007; vrstva; hnědožlutá, světlá; jílovitá hlína, ulehlá, mezi kameny v jižní části sondy 1; bez 

příměsí; odval 

1008; vrstva; žlutohnědá (hlína); hlinitý štěrk s kameny a bloky horniny do 30 cm, sypký; bez 

příměsí; odval 

1009; vrstva; hnědá, střední; jílovitá hlína, středně ulehlá, nad a mezi kameny 1011; uhlíky 

(1-5%, do 1cm); odval 

1010; vrstva; šedá, střední; hlinitý jíl, ulehlý, místy obsahuje rezavě zbarvené vrstvy až 

krusty; uhlíky (ojediněle, do 0,5 cm); zahlinění mezi dvěma epizodami těžby 

1011; vrstva; žlutohnědá, světlá; jemná jílovitá hlína, ulehlá, vtisklá na povrch kamenů 1016, 

dobíhá k 1017 a 1020; bez příměsí; povrch jednoho z jader odvalu 

1012; vrstva; šedohnědá, tmavá; uhlíkatá drť a písčitý jíl, středně ulehlá; uhlíky (75%, kolem 

2 cm); výplň ohniště 

1013; vrstva; duplicita - totožná s 1025 a 1021; bez příměsí;  

1014; vrstva; šedá, střední; zahliněný kamenitý štěrk, středně ulehlý, kužel v severním rohu 

sondy; bez příměsí; jádro odvalu 

1015; vrstva; šedá, střední; štěrkovitá hlína, středně ulehlá, štěrk (15%, kolem 0,3 cm); bez 

příměsí; odval 

1016; vrstva; žlutohnědá, střední; kamenitý štěrk, středně ulehlý, větší kameny, do oblouku v 

jižním rohu sondy; bez příměsí; pata odvalu 

1017; vrstva; šedohnědá, střední; zahliněný kamenitý štěrk, kameny 15-20 cm, tvoří pruh ve 

směru V-Z v sondě 1; 2013; bez příměsí; pata odvalu 

1018; vrstva; žlutohnědá, střední; jemná hlína, středně ulehlá, v J rohu sondy; bez příměsí; 

jádro odvalu 

1019; vrstva; šedá, střední; kamenitý štěrk, kameny 10-15 cm, středně ulehlý, tvoří drobnou 

kupu v prodloužení vrstvy 1017; bez příměsí; odval 

1020; vrstva; šedá, střední; kameny promíšené s vrstvou 1012; bez příměsí; rozvlečené 

ohniště 

1021; vrstva; hnědá, střední; hlinitá, kyprá, pruh hlíny pod 1017; bez příměsí; hlinitá báze 

odvalu 

1022; vrstva; hnědožlutá, střední; jílovitohlinitý štěrk, málo ulehlý, kaménky kolem 2 cm, 

přiléhá k 1025; bez příměsí; uloženina před vznikem masivních odvalů 

1023; vrstva; žlutohnědá, střední; jílovito-hlinitý štěrk, kyprý, ostrohranné kameny 30 cm ve 

vrstvě jinak podobné 1010; bez příměsí; starší odval 

1024; vrstva; hnědožlutá; hlinitý štěrk, málo ulehlý, velké kameny; bez příměsí; odval 

1025; vrstva; žlutohnědá, střední; jemná hlinitá, středně ulehlá, uhlíky ve vrstvičkách i 

jednotlivě, leží pod souvislou uhlíkatou 1012; uhlíky (30%, do 2 cm); narušené ohniště, či 

spáleniště 

1026; vrstva; hnědá, tmavá; jílovito-písčitý štěrk, kameny (skarn) 40% do 10 cm; magnetit, 

sfalerit; přemístěné vytěžené horniny 

1027; podloží; okrově hnědá, tmavá; hlinito-písčitá, kyprá; bez příměsí; podloží 

1028; vrstva; šedohnědá, střední; jílovitá hlína; bez příměsí; báze odvalu 

1029; vrstva; šedá, střední; hlinito-jílovitá, středně ulehlá, rozlišena na řezu 4; 2013; bez 

příměsí; přemístěná vrstva 1010 
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Sonda 2/2013 

 
Fáze: 0 – podloží; 1 – půdní horizont s kulturními intruzemi; 2 – nárůst kulturního souvrství a 

hloubení objektů; 3 –zazemnění a výkop geologické rýhy   

 

2000; podloží; hnědožlutá, světlá; jílovitý štěrkopísek; bez příměsí; podloží 

2001; vrstva; černohnědá, tmavá; hlinito-organická, kyprá; bez příměsí; hrabanka 

2002; vrstva; hnědožlutá, světlá; písčito-jílovitá, středně ulehlá; bez příměsí; výkopek 

geologické rýhy 

2003; výplň; hnědošedá, tmavá; písčito-hlinitá, silně ulehlá, štěrk 15%, 1 cm), vč. skarny 

(nasycení 5%, 20 cm); bez příměsí;  

2004; vrstva; šedohnědá, střední; písčito-hlinitá, mírně ulehlá, obsahuje štěrk 5%, 1-3 cm); 

bez příměsí; kulturní vrstva 

2005; výplň; hnědá střední; hlinitá, mírně ulehlá, obsahuje štěrk (5%, do 3 cm); bez příměsí;  

2006; výplň; černá; uhlíkatá, kyprá, obsahuje hlínu (20%); bez příměsí;  

2007; vrstva; žlutohnědá, tmavá; hlinito-písčitá, ulehlá, obsahuje štěrk (10%, < 3 cm); 

ojediněle uhlíky, keramika; vrchní zkulturněná část podloží 

2008; podloží; žlutá, světlá; hlinitopísčitá; bez příměsí; podloží 

2009; vrstva; hnědá, tmavá; hlinitá, ulehlá; bez příměsí; lesní hlína - zazemnění 

2010; výplň; žlutohnědá; hlinito-písčitá, promísená; bez příměsí;  

2011; vrstva; hnědožlutá, světlá; hrubý jílovitý písek, kyprá; bez příměsí; výkopek geologické 

sondy 
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2012; vrstva; hnědá, tmavá; hlína, kyprá; bez příměsí; lesní humus 

2013; výkop; lineární, stěny šikmé, dno kuželovité; koleje cesty 

2014; výkop; lineární, stěny šikmé, pozvolna přecházejí do nerovného dna, narušen vkopem 

2013; úvoz 

2015; výkop; půdorys nelze určit, zachycen oblý roh, stěny šikmé, dno nedosaženo; okraj 

zemnice 

Sonda 3/2013 

 
 

3001; vrstva; černá; hlína, organika; bez příměsí; hrabanka 

3002; vrstva; hnědá, střední; hlinitá, mírně ulehlá; štěrk (15%, 3 cm) a kameny (5%, 10 cm); 

zazemnění po zániku sídliště 

3003; podloží; žlutošedá, světlá; jílovito-hlinitá, ulehlá; bez příměsí; podloží 

3004; výplň; šedohnědá, střední; štěrk, středně ulehlý; lomový kámen (5%, 10 cm) a štěrk 

(80%, 5 cm); debitáž 

3005; vrstva; šedohnědá, tmavá; jílovito-hlinitá, středně ulehlá; uhlíky (10%, < 5 cm); nášlap 

- pochozí horizont 

3006; vrstva; šedohnědá, střední; jílovito-hlinitá, středně ulehlá. V Jižním rohu sondy 3E 

vyplňuje prostor mezi kameny; uhlíky (10%, < 0,5 cm); navážka; výkopek 

3007; výkop; nepravidelně oválný půdorys, mělké mísovité dno; stržený terén před 

odklizením debitáže. 

3008; vrstva; hnědožlutá světlá; hlinitý písek, málo ulehlý, v sondě 3; E se svažuje se od 

severního rohu všemi směry, obsahuje chaoticky rozmístěné rulové kameny, ve svrchních 

cca 7cm promíšená s čočkami hnědošedé hlíny, obsahující keramiku a zvířecí kosti; uhlíky 

(1%), keramika - vč. celé nádoby, zvířecí kosti; výkopek (při stavbě domu 6?) 

3009; vrstva; hnědošedá, střední; hlinitá, středně ulehlá, na povrchu uhlíky včetně několika 

koncentrací větších.; uhlíky (10%, max. 1 x 1 x 1 cm); žďářicí horizont 

Sonda 4/2013–2014 

(Harrisův diagram je ve zvláštní příloze) 

4000; podloží; žlutošedá, světlá; odshora dolů: šedá světlá jílovitá hlína, okrový jílovitý písek, 

žlutý štěrkopísek s valouny, zvětralá a pevná skála; bez příměsí; podloží 

4001; vrstva; hnědočerná, tmavá; zetlelé jehličí, sypká; bez příměsí; hrabanka 

4002; vrstva; hnědá, střední; hlinitá, ulehlá, v sektoru B; 3 kopíruje povrch nižší 4003. Byla 

odebírána spolu s ní. V sektoru C; 2 přechází plynule do hlinitého štěrku (sutě) o něco 

mocnější vrstva (max. 15cm), nejsilnější je v prostoru vstupní šíje; bez příměsí; lesní hlína 
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4003; výplň; žlutá, střední; hlinito-písčitá, sypká, obsahovala různě velké volně uložené, 

většinou šikmo do nitra objektu skloněné kameny (cca 20% obsahu vrstvy) o velikosti do 

50 cm délky, v průměru 20cm max. délky.; uhlíky (3%, < 0,5 cm); destrukce kamenné 

podezdívky a písčité frakce podloží snesená do interiéru objektu 

4004; vrstva; černá, tmavá; uhlíkatá, sypká, tenká nesouvislá vrstva uhlíků na povrchu; bez 

příměsí; horizont žďáření 

4005; výplň; žlutohnědá, střední; hlinitá suť, středně ulehlá, cca 50% kamenů do velikosti 

40cm, světlejší a méně uhlíkatá než 4009; uhlíky; Jedna z fází destrukce stěny 

4006; výplň; šedohnědá, tmavá; jílovito-hlinitá, středně ulehlá, totožná s 4008 v sektoru C2; 

uhlíky (10%, < 0,5 cm); splach kulturní vrstvy 

4007; vrstva; hnědožlutá, střední; hlinito-písčitá, středně ulehlá, 40% kamenů - většinou 

drobnějších do 15cm; bez příměsí; výkopek při stavbě domu 

4008; výplň; šedohnědá, tmavá; jílovito-hlinitá, středně ulehlá,; uhlíky (10%, < 0,5 cm);  

4009; výplň; hnědošedá, střední; hlinitá jemná suť, středně ulehlá; uhlíky (10%, < 0,5 cm); 

sesuv zídky, či výkopku zpět do objektu 

4010; výplň; žlutá, světlá; štěrkopísek hlinitá, ulehlá; čočky narůžovělého jílu (stopy 

přepálení?); splach 

4011; výplň; žlutá, střední; písčito-hlinitá, středně ulehlá, na povrchu písčitější, hlouběji 

obsahuje ostrohranné drobnější kameny včetně skarnu; bez příměsí; splach 

4012; výplň; šedá, tmavá; uhlíkatá, sypká, povlak s uhlíky, totožná s 4004; uhlíky; žďářicí 

horizont 

4013; výplň; žlutohnědá, střední; kamenná suť, středně ulehlá, větší kameny vytvářejí 

pravoúhlou pseudostrukturu u severního rohu sondy 4; C2 - ve skutečnosti asi součást 

závalu 4015; bez příměsí; splach zídky, či výkopku 

4014; výplň; červenohnědá, tmavá; zahliněná kamenná suť, ulehlá, obsahuje štěrk (nasycení 

10%, velikost < 3 cm), obloukovitě uložené kameny vesměs menší ostrohranné u 

severozápadního profilu sondy 4; C2; bez příměsí; splach, patrně součást vrstvy 4008 

4015; výplň; žlutohnědá, střední; písčito-hlinitá, málo ulehlá, vyplňuje prostor mezi kameny 

4013; čočky propálené hlíny do i 0,5 cm; splach 

4016; výplň; hnědošedá, tmavá; hlinitý štěrk (průměr 1-2 cm), sypká; uhlíky; splach 

4017; výplň; šedožlutá, světlá; hlinitá, středně ulehlá, obsahuje čočky šedohnědé hlinité, z 

nichž pocházelo 90% nálezů; uhlíky (1%, < 0,5 cm); splach 

4018A; výplň; šedožlutá, světlá; hlinitá, středně ulehlá, obsahuje čočky šedohnědé hlinité; 

uhlíky (1%, < 0,5 cm), čočky propálené hlíny do 1 cm.; splach podloží a kulturní vrstvy 

4018B; výplň; žlutá, střední; jílovito-hlinitá, středně ulehlá, z jemnější hlíny a více ulehlá než 

4018A. Obsahuje pláty hlíny odshora: s tmavošedým (uhlíkatým?) prachem, propálou 

hlínou a nepropálenou hlínou. Dále od JV profilu jen čočky propálené hlíny; uhlíky (5%, < 

1 cm), pláty slabě vypálené hlíny; slabě vypálená mazanice v sekundární poloze 

4018C; výplň; šedožlutá, střední; písčito-hlinitá, středně ulehlá, obsahuje písčitější a jílovitější 

ostrůvky a čočky šedé hlíny; uhlíky, (0,5-1 cm), ojediněle zrnka propálené hlíny; splachy 

stěn a kulturní vrstvy 

4019; výplň; žlutošedá, střední; písčitá, středně ulehlá, 

kameny (cca 50%); bez příměsí; splach podloží 
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4020; výplň; šedohnědá, tmavá; jílovito-hlinitá kamenná suť, středně ulehlá, více než 70% 

kamenů - vesměs velkých zvětralých balvanů; uhlíky (5%, 0,5 cm), drobné čočky 

přepálené hlíny; destrukce nadzemní zídky 

4021A; výplň; šedožlutá, světlá; písčitá, sypká, ostrohranný kamenný štěrk do 50cm velikosti 

kamenů, tvoří klíny u dolní hrany výkopu 4044. obsahuje keramiku připláclou  ke skalní 

stěně. ; bez příměsí;  

4021B; výplň; šedožlutá, světlá; písčitá, sypká, jako 4021A, od níž oddělena bločkem hlíny 

4050; bez příměsí; původní osyp stěn za bedněním 

4022; výplň; žlutá, střední; jílovito-hlinitá, středně ulehlá, nehomogenní s fleky nafialovělé 

jílovité hlíny (rozpadlá organika), propálené hlíny a ker šedých vrstviček slídnaté hlíny na 

žlutém jílu, hlinitých šedých ostrůvků do 40 cm skloněných k V a Z a čoček hrubého 

písku; uhlíky (5%, 2 cm); destrukce nadzemních částí stavby, odpovídá vrstvě 4018B 

4023A; výplň; okrově hnědá, střední; jílovito hlinitá, obsahuje ostrohranné kamínky (nasycení 

15%, velikost 0,5-3 cm), rozdělení na A-D až dodatečně při kreslení profilu; bez příměsí; 

splach podloží a kulturní vrstvy 

4023B; vrstva; hnědookrová střední; světlejší než 4023A, jílovito (10%) písčito (20%) hlinitá 

(70%), obsahuje menší kameny (nasycení 5%, velikost 0,5-3 cm); bez příměsí; splach stěn 

4023C; výplň; okrověhnědá, střední; jako 4023A; bez příměsí; splach 

4023D; výplň; žlutohnědá střední; jílovitohlinitá, hrubší kamínky (nasycení 20%); uhlíky 

(5%, < 0,5cm); splach 

4024; výplň; žlutá, světlá; kamenitý štěrkopísek, sypká, vykliňuje od jihozápadní stěny sondy 

4; C2; uhlíky v proplástku (5%, < 1 cm); splach podloží ze stěny a kulturní vrstvy v okolí 

4025; výplň; šedožlutá, světlá; písčitý štěrk, sypká, kameny tvoří cca 40%, velikost do 10cm. 

Klín u jihovýchodního profilu, špatně rozlišitelný od 4021; bez příměsí; nejstarší eroze 

stěny 

4026A; výplň; šedá, střední; prachová, středně ulehlá, u jižního rohu sektoru 4B3, na povrchu 

ležely větší kusy jednoho džbánu; uhlíky (20%, 0,2-1 cm); prach na podlaze - z doby 

užívání 

4026B; výplň; žlutá, střední; jílovito-hlinitá, ulehlá, v různé míře zbarvena uhlíky do šeda až 

černošedá; uhlíky (20%, 0,2-2 cm); nášlap - podlahová vrstva 

4026C; výplň; žlutá, střední; písčito-hlinitá, středně ulehlá, jen v sektoru 4B3, mezi 

uhlíkatými částmi vrstev 4026A a B; bez příměsí; nášlap na podlaze či pokus o její 

vysprávku 

4027A; výplň; okrová, střední; jemná hlinitá, kameny (cca 30% objemu), středně ulehlá, 

velmi podobá druhé nejsvrchnější vrstvě podloží, u jižního roku 4; B3.; uhlíky (10%, 2-5 

cm), cihla; splach podloží 

4027B; výplň; šedá, světlá; prachovitá hlína, středně ulehlá, čočky v 4027A v 4; B3, ve vrstvě 

zjištěny přechody do světle červené, které odpovídají obdobným v podloží (!); bez příměsí; 

splach podloží 

4028; výplň; okrová, střední; jemná hlinitá, středně ulehlá, vykliňuje do středu interiéru od 

jihovýchodní stěny, rýsovaly se v ní negativy 4032 a 4033, podobá se 4027A a druhé 

nejvyšší vrstvě podloží; uhlíky (5%, 2-5 cm); splach podloží 

4029; výplň; šedožlutá, střední; štěrkopísek, sypká, kužel vykliňující od jihozápadní stěny 

sektoru 4; C2; bez příměsí; osyp stěny za bedněním, či splach po zániku domu 
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4030; výplň; fialovohnědá; hlinitá, středně ulehlá, silná max. 10 cm, kameny 20% do 15 cm 

včetně skarnů, na povrchu keramika na plocho, vrstva dosahovala jen k trámům 4035 a 

4036, směrem na severovýchod ostře ukončena, na sever a západ roztažená  přes 4026  ; 

uhlíky (15%, 0,5-3 cm); destrukce pece 

4031; výplň; hnědá, střední; písčitohlinitá, sypká, výplň negativu 4032; bez příměsí; zásyp 

negativu po vymizení svislého trámu 

4032; negativ; půdorys čtvercový, stěny svislé, dno nezřetelné, negativ patrný dobře ve vrstvě 

4028, špatně v sypké 4034; negativ po svislém prvku bednění, sporný 

4033; negativ; půdorys čtvercový, stěny svislé, dno rovné patrný vrstvě 4029 a 4034, jeho 

výplň tvořila 4023, směrem na JZ nebyl uzavřený, níže tvořilo jeho pokračování zetlelé 

dřevo 4038; negativ po svislém pruhu bednění 

4034; výplň; šedožlutá; písčitá, sypká, obsahuje kameny místní provenience, cca 20% 

objemu, je lehce zbarvena do růžova, což odpovídá určitým částem podloží. Různobarevné 

písčité klíny (ojediněle opět s oranžovou hliněnou jako 4028); osyp stěny za bedněním 

4035; struktura; šedá, střední; dřevěný prach, málo ulehlý, v pruhu šířky max. 20 cm a síly 2 

cm, podlahová vrstva 4026B doléhá k němu; prahový věnec bednění stěn 

4036; struktura; šedá, střední; dřevěný prach, málo ulehlý, pruh o šířce max. 15 cm a síle do 2 

cm podél JZ stěny sondy 4C2, bylo podpíráno řadou kamenů 4042; prahový věnec bednění 

stěn 

4037; negativ; liniový, stěny šikmé, dno rovné; negativ po vyšších partiích sesedlého trámu 

4036 vytvořený na jeho styku s 4030 (a 4041) 

4038A; struktura; šedá, střední; bloček prachové hlíny (dřevěného prachu?) na dně negativu 

4033, šířka 11 cm, směřuje vzhůru, uložen směrem do interiéru vedle 4038B; svislý trám 

bednění 

4038B; struktura; šedá střední; prachová hlína (dřevěný prach), bloček šířky 13 cm v hlíně 

4022, vně od bločku 4038A, skloněn v úhlu cca 45 stupňů k severovýchodu; šikmá vzpěra 

bednění, nebo odtržená část trámku 4038A 

4039; negativ; liniový, stěny šikmé, dno rovné; bez příměsí; negativ po trámu 4036 vniklý 

hromaděním vrstev 4041 a 4030 u něj a jeho následným ztrouchnivěním 

4040; výplň; šedá, střední; prachová hlína, kyprá, tenká vrstva v sondě 4C2 narůstá k trámu 

4036, obsahuje velké zlomky keramiky; bez příměsí; odkliz nepořádku ke stěnám, či první 

vrstva splachů kulturní vrstvy 

4041; vrstva; žlutá, světlá; jemná jílovitohlinitá, mocná 12 cm, tvoří nízké pódium o 

rozměrech 96 x 92 cm v jižním rohu sondy 4B4,pod jihovýchodními 65 cm vrstvy chybí v 

podlahové 4026 uhlíky, respektuje trámy 4035 a 4036; bez příměsí; sokl neznámého účelu 

(pro pícku - 4030?) 

4042; struktura; řádka kamenů zčásti zasahujících pod dřevěný trám 4036, délka 80 cm, šířka 

11 cm; vyrovnávka pod trám 4036 

4043; výkop; mělký kruhový výkop do podloží s jazykovitým rozšířením k severu, dno oblé, 

průměr jamky 25 cm, hloubka 11 cm, u dna vyplněna podlahovou vrstvou 4026; nerovnost 

v podlaze, či součást vybavení interiéru 

4044; výkop; obdélný s delší osou JZ-SV o rozměrech 510 x 400 cm při hloubce 213 proti a 

166 cm po svahu, šíje šířky 110 cm a délky 370 cm, v horních partiích je výsledkem eroze 

stěn; výkop pro podzemní část domu se vstupní šíjí 
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4045; výkop; před řez 21 vystupuje část patrně čtvercového negativu se šikmými stěnami a 

rovným dnem, o rozměrech viditelných stran 31 x 17 cm a hloubce 10 cm, je natočen 

nakoso k řezu 21, horní část proniká vrstvou 4029; sloupová jamka eventuálně splynulá s 

negativem po vyviklávání sloupu v podlahové vrstvě 

4046A; výkop; čtvrtina (?) sloupové jamky v severním rohu sondy 4C4, čtvercového 

půdorysu (?) rozměry (neúplné) 23 x 18 cm, dno 16 x 11, hloubka 11 cm; sloupová jamka 

4046B; negativ; tvarem kopíruje výkop 4046A, obklopen vmezeřenou vrstvou 4026; negativ 

po vytažení; vyvrácení sloupu ze sloupové jamky, přičemž prostor mezi sloupem a bokem 

jamky byl původně vyplněn materiálem podlahové vrstvy 

4047; výkop; mělká oválná jamka s oblým dnem o 16 x 14 x cca 5 cm, vyplněná podlahovou 

vrstvou; jamka související s vybavením interiéru na počátku jeho užíváním, nebo 

nerovnost dna při stavbě 

4048; výplň; šedá, střední; jemná prachová hlína (dřevěný prach); bez příměsí; ztrouchnivělé 

dřevo ve sloupové jamce 

4050; výplň; šedá, střední; jemná prachová hlína, rozlišena až na profilu, na řezu vrstva 

obdélná, svisle uložená; bez příměsí; splach hlíny, či zetlelé dřevo obložení stěny 

4051; výplň; šedá, střední; jemná hlína, rozlišena až na řezu 16 kde tvoří na řezu obdélník 

vodorovně uložený o šířce 23 a výšce 3 cm; bez příměsí; pozůstatek trámu základového 

věnce 

4051; vrstva; černá; zetlelé jehličí, souvrství 3–4 vrstviček zetlelého humusu a nánosu okrové 

hlíny -; bez příměsí; hrabanka a nános bahna během výzkumu v předchozím roce 

4052; vrstva; původní označení vrstvy 4052A v sondě 4B1A; bez příměsí;  

4052A; vrstva; žlutohnědá, střední; jemná hlína, středně ulehlá, tmavší než 4052B, uprostřed 

vyplňuje stružku (asi erozní), keramické zlomky všesměrně orientovány (soliflukce), 

přechod k 4053 neostrý; uhlíky (5%, < 1cm), ostrohranné kamínky; splach kulturní vrstvy 

do vstupní šíje 

4052B; vrstva; žlutohnědá, světlá; hlína (90%), jíl (10%), špatně vytříděná, středně ulehlá, 

ostrohranné kameny (nasycenost 20%, velikost 1-10, nejčastěji 4, ploché 50%, sférické 

50%); uhlíky ojediněle (< 1%), zrna (<6mm); splach kulturní vrstvy a podloží 

4052C; vrstva; červenohnědá, stř.; hlína, nehomogenní, středně ulehlá, obsahuje ostrohranné 

kameny (nasycenost 15%, velikost 1–5, nejčastěji 3 cm); bez příměsí; vrstva lesní hlíny 

narostlá po zániku domu 3, obsahuje nálezy původních kulturních vrstev obsažené díky 

splachům a bioturbaci 

4052D; vrstva; šedohnědá, tmavá; hlinitá, středně ulehlá, mezi 4063 a 4052C u řezu 14, v 

sondě 4D minus 1 přiléhá ke kamenům 4069; uhlíky (nasycenost 5%, < 1%); splach 

kulturní vrstvy, nebo dosypáno od severu k patě zídky 3004 

4053A; výplň; šedohnědá; hlína (70%), jíl (30%), středně ulehlá, ostrohranné kameny 

(velikost 5–15 cm, nejčastěji 10, ploché), střídá se s 4053B v tenčích vrstvách v šíji v 

4B1A; uhlíky nahodile (< 5%); splach 

4053B; výplň; žlutohnědá, střední; hlína (70%), jíl (30%), středně ulehlá, ostrohranné 

kameny; uhlíky četně (< 20%), malé zlomky (<20mm); splach ve vstupní šíji 

4054; výplň; oranžovožlutá světlá; hrubý písek < 2 mm, špatně vytříděná, kyprá, ostrohranné 

kameny (velikost 1-5, nejčastěji 2, sférické), malý klín v severním rohu sondy 4B1-A; bez 

příměsí; splach podloží do vstupní šíje 
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4055; výplň; žlutá světlá; hlína (70%), jíl (30%), mírně vytříděná, středně ulehlá, ostrohranné 

kameny (10%, 1-10 cm, ploché), drobné čočky šedé více uhlíkaté hlíny, je hrubší než 

4057; uhlíky ojediněle, střední zlomky < 60mm); splach do vstupní šíje 

4056A; výplň; hnědošedá, tmavá; hlína (50%) jíl (50%), měkká, ostrohranné kameny 

(velikost 0,5-2 cm., nejčastěji 0,5 cm., sférické); uhlíky mírně < 10%, malé zlomky < 

20mm; splach do vstupní šíje 

4056B; výplň; šedohnědá, střední; hlína (50%) jíl (50%), měkká; bez příměsí; splach do 

vstupní šíje 

4057; výplň; hnědožlutá; hlína (70%), jíl (30%), zaoblené kameny (15%, 1-15 cm, ploché), 

drobné čočky šedé tmavé hlíny a světle šedého písčitého jílu (jako podloží), Tvoří klín v 

severním rohu 4B1, obsahuje čočku hrubého písku 4057B; uhlíky ojediněle < 1%, malé 

zlomky <20mm; splach do vstupní šíje 

4058; výplň; šedá, tmavá; jílovitohlinitá, středně ulehlá, proniká přímo do puklin ve skále; 

uhlíky 5%, < 0,5cm; nejstarší splach do šíje při její stavbě, nebo po zániku schodů 

4059; výplň; šedá střední; hlinitojílovitá, plastická, vyplňuje prostor prvního schodu v sondě 

4B1-A; uhlíky (nasycenost 15%, < 1cm); nejstarší splach do vstupní šíje po zániku domu 

4060; vrstva; žlutohnědá, světlá; hlinito (90%) jílovitá (10%), středně ulehlá, sestává z hnědé 

hlinitější a žlutých jílovitějších fleků, kameny (nasycenost 10%, velikost 1-10 cm) některé 

laloky vedou nad 4052A, některé pod 4052A (asi díky postupným splachům) ; uhlíky 

(<1%, < 6 mm); splach převážně podloží v sektoru 4C1 

4061; výkop; kruhový, stěny neurčeny, dno neurčeno; recentní výkop pro sazenici stromu 

4062; výplň; hnědožlutá světlá; jílovitohlinitá, středně ulehlá; bez příměsí; hlína kolem 

sazenice 

4063A; vrstva; hnědožlutá světlá; jílovito- (10%) písčitá hlína (90%), středně ulehlá, hojně 

drobných kamínků nasycenost 20%), ostrohranné, ploché, sférické. Povrch místy ušlapaný, 

keramika a uhlíky pouze na povrchu; uhlíkatý prach do 1% objemu vrstvy; výkopek z 

domu 3 

4063B; výplň; šedá, střední; písčitohlinitá, kyprá, obklopovala patu jednoho z kamenů 4081 v 

sondě 4C1A, patrně totožná s 4085; bez příměsí; dosypání terénu ve vkopu u pece 4083 

4063C; vrstva; hnědožlutá, světlá; jílovitopísčitá hlína, středně ulehlá, překrývala výkop 

(4071), vydělena formálně při popisu profilu; bez příměsí; splach vrstvy 4063 

4064; vrstva; šedá, střední; prachová hlína, středně ulehlá, tenký nesouvislý uhlíkatý povlak 

na nejsvrchnější hlinité vrstvě podloží ; uhlíky (nasycenost 25%, do 20cm); horizont 

žďáření před stavbou domu 

4065; vrstva; žlutohnědá, střední; hrubý štěrk (60%) hlína (40%), mírně vytříděná, středně 

ulehlá, ostrohranné kameny (nasycenost rula 90%, skarny 10% - malé kameny hlavně na 

povrchu, velikost nejčastěji 3 x1x 2 cm, na západním okraji shluk větších kamenů z ruly 

(kolem 15cm); bez příměsí; debitáž 

4066; vrstva; hnědožlutá, světlá; jíl (30%) hlína (70%), středně ulehlá (na povrchu ulehlá), 

vyplňuje svrchní část výkopu 4088, překrývá kameny destrukce pece 1; 2014 (4081); bez 

příměsí; povrch po zániku pece 1; 2013 

4067; vrstva; hnědožlutá, střední; hrubý štěrk (60%) hlína (40%), velmi špatně vytříděná, 

středně ulehlá (až kyprá), ostrohranné kameny (velikost 0,5–10 cm, nejčastěji 3 cm); 

uhlíky (ojediněle, zrna); výkopek z domu 3 v sondě 4D1A 
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4068; vrstva; žlutá, světlá; jílovitohlinitá, přechod do 4063 (resp. 4067) je plynulý; bez 

příměsí; svrchní část výkopku 4067v sondě 4D1A 

4069; struktura; hnědá, tmavá; velké kameny nahromaděné v linii severovýchod - jihozápad, 

mezi nimi prachová hlína, středně ulehlá; uhlíky (nasycenost 5%, < 1cm); destrukce terasní 

zídky včetně jejího hlinitého pojiva 

4070; vrstva; hnědožlutá, světlá; hlinitopísčitá, středně ulehlá, ostrohranné kaménky 3-7 cm; 

uhlíky (: 1%, < 1cm); výkopek ze vstupní šíje 

4071; výkop; stěny svislé, hloubka 13 cm, šířka 15 cm, dno rovné, více nelze popsat, patrný 

pouze na řezu 16; vkop pro zeď 4069 (sporné) 

4072; výkop; tvar kruhový, průměr přes 15 cm, stěny konvexní, dno miskovité v 15 cm, 

vystupuje z J rohu sondy 4B-1, není proto vidět celý; sloupová jamka u vstupu do šíje 

4073; vrstva; hnědá, tmavá; prachová hlína, kyprá obsahující větší kameny vodorovně 

uložené ve 2 vrstvách, vyplňuje vkop 4074; bez příměsí; druhotná výplň sloupové jamky, 

či kamenná patka nadzemní konstrukce 

4074; výkop; v půdorysu nepravidelný o průměru cca 30 cm, stěny šikmé, dno nedosaženo ve 

12 cm; sloupová jamka, či výkop pro kamennou patku nadzemní konstrukce zastřešení 

pece 

4075; vrstva; šedohnědá tmavá; kamenný posyp, kameny sbírané, do 10 cm; bez příměsí; 

zpevnění vchodu do vstupní šíje 

4076; vrstva; hnědá střední; jemná hlína, přechází nezřetelně do 4052A ve vstupní šíji; uhlíky 

(5% do 2 cm); kulturní vrstva vyplňující i jamku 4; 2014 

4077A; vrstva; šedá, tmavá; jednotlivé uhlíky a uhlíkatý prach v prachové hlíně na podloží; 

bez příměsí; horizont žďáření 

4077B; výplň; šedá tmavá; uhlíkatá vrstvička na dně vnějšího vyústění vstupní šíje, navazuje 

na 4077A, od níž ale formálně oddělena, protože je v jiné stratigrafické situaci; uhlíky 

10%, do 2 cm a uhlíkatý prach; provozní nášlap, či nejnižší splachová vrstva po zániku 

4080; vrstva; červenohnědá, tmavá; hlinitá, středně ulehlá. prostupuje i mezi kameny 4081, 

plynule přechází z 4066 oproti níž má více propálených čoček a keramiky; uhlíky 7% do 

1,5 cm, propálená hlína do 5 cm; zásyp destrukce pece 

4081; vrstva; hnědá, tmavá; přepálené kameny, 85% rula, 15% skarn 5% žílovina, (velikost 

maximální 25 x 18 x 25, 35 x 10 x 14, 38 x 28 x 10, průměrná 12 x 10 x 16, 25 x 12 x 3, 

14 x 14 x 8 cm); bez příměsí; destrukce klenby pece 1; 2014 

4082; vrstva; hnědožlutá, světlá; štěrkopísek, středně ulehlá, hnědožlutá světlá, štěrková hlína, 

středně ulehlá, ostrohranné kamínky (velikost do 10cm, nejčastěji 3cm); uhlíky (: 1%, do 

<1cm); výkopek z domu 3 

4083; struktura; šedá, tmavá; věnec kamenů, zčásti v základovém vkopu 4088, půlkruhový 

tvar, průměr 75 x 70 cm, otevřený k severozápadu, některé kameny našikmeny dovnitř 

kruhu, kameny na severovýchodním okraji mají zevnitř stopy propálené omazávky, průměr 

kamenů 15 cm, max. 45 cm; bez příměsí; základ kupole pece 

4084; výplň; černá; uhlíkatá drť a prach, podminovává stěny předpecní jamky; bez příměsí; 

výmet pece 1; 2014 na dně předpecní jámy 

4085; výplň; hnědo šedá, tmavá; písčito-hlinitá, nehomogenní s čočkami písku; uhlíky 5% do 

2 cm; zásyp základového vkopu pece 1; 2014 

4086A; vrstva; hnědožlutá, střední; štěrkopísek, ulehlý; bez příměsí; výkopek z domu 4 
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4086B; vrstva; hnědožlutá, střední; štěrkopísek, málo ulehlá; bez příměsí; splach z 4086A 

4087; vrstva; šedá, tmavá; jílovitohlinitá, středně ulehlá; uhlíky 1% do 2 cm; kulturní vrstva 

severně od domu 3 

4088; výkop; mělký zářez do výkopku 4067 a 4068 nepravidelného půdorysu cca 110 x 40 

cm s velmi povlovně klesajícími stěnami do max. 15 cm, prohloubený na západním konci 

v šíři 27 cm o dalších 10 cm, kde tvoří vlastní základový vkop pro 4083; základový vkop 

pro pec 1/2014 

4089; výkop; kruhového půdorysu o průměru cca 70 cm, stěny šikmé dno o průměru 30 cm 

(na řezu podle vrstvy 4084 42 cm); předpecní jáma 

Sonda 5/2013 

 
 

5000; podloží; žlutá, světlá; štěrkopísek; bez příměsí; podloží 

5001; vrstva; černohnědá, tmavá; organika; bez příměsí; hrabanka 

5002; vrstva; hnědožlutá, střední; písčito-hlinitá, ulehlá; 15% drobný štěrk, 10% lomový 

kámen;  

5003; vrstva; hnědá, tmavá; písčito-hlinitá, středně ulehlá; štěrk 40% průměr 10 cm, lomový 

kámen 10% průměr 15 cm.;  

5004; vrstva; hnědočerná, tmavá; štěrkovitá, ulehlá; štěrk80% průměr 10 cm, lomový kámen 

10%, uhlíky 1%; debitáž 

5005; vrstva; žlutošedá, světlá; jílovitopísčitá; štěrk, lomové kameny; nekopána 

6000; podloží; žlutá; štěrkopísek; bez příměsí; podloží 

6001; vrstva; černá; hrabanka, shnilá tráva; bez příměsí;  

6002; vrstva; černá; jemná, organická; bez příměsí; humus 

6003; vrstva; šedohnědá; hlinitojílovitá s proplástky žlutého písku; zlomky magnetitu; 

zahliněný sediment promísený s podložím při dřívějších výkopech 

6004; vrstva; černohnědá, tmavá; jílovitá, organická, s proplástky rezavo-žlutého písku; bez 

příměsí; sediment zamokřené sníženiny promísený se splachy 
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Sonda 1/2014 

 
Fáze: 1 – podloží; 2 – hromadění kulturních vrstev; 3 – výkopek geologické sondy   

 

1000A; vrstva; žlutohnědá, světlá; jemná hlína, středně ulehlá; bez příměsí; podloží 

1000B; vrstva; oranžovožlutá; jílovitopísčitá; bez příměsí; podloží 

1001; vrstva; černá; hlinitá, kyprá; 10% ostrohranných kamenů; hrabanka 

1002; vrstva; hnědá, střední; hlinitá, středně ulehlá (označena A–D podle sektorů); 5%uhlíků 

do 10 cm, ker ++, ostrohranný štěrk průměru 5 cm: skarn, amfibolový skarn, magnetit, 

žilovina; vyrovnávka, či nahromaděná kulturní vrstva, v sektoru C–D až charakter debitáže 

1003; vrstva; hnědošedá, střední; jílovitohlinitá s přimíseným podložím, na povrchu ulehlá; 

uhlíky 10% kolem 3 cm, ker + 

1004; výplň; fialovohnědá; prachová hlína; bez příměsí; zetlelé dřevo 

1005; vrstva; oranžovožlutá; hlinitopísčitá; bez příměsí; výkopek z geologické rýhy 

1006; vrstva; šedá, tmavá; jílovitohlinitá, ulehlá, jen v sektoru D (v C kypřejší možná není 

totožná); 15% uhlíků do 1 cm, bez keramiky!; nejstarší pochozí horizont 

1007; výkop; kruhový půdorys, průměr 26 cm, miskovité dno, hloubka 10 cm; sloupová 

jamka 

1008; výkop; kruhový půdorys, průměr 22 cm, miskovité dno, hloubka 8 cm.; sloupová jamka 

1009; výkop; mělký plošný výkop, výraznější na východě v sektoru 1; C; svahový zářez v 

sektoru 1; C 

1010; výkop; mělký výkop vytvářející svahový zářez v sektoru 1/D; pracovní plošina u domu 

1011; vrstva; šedá, tmavá; jílovitohlinitá, středně ulehlá; 15% uhlíků do 1 cm; znečištění 

nesešlapaného nejstaršího povrchu 

1012; výkop; mělký plošný v sektoru 1/B; svahový zářez za domem 
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Sonda 2/2014 

 
2001; podloží; hnědožlutá; hlinitý štěrkopísek; bez příměsí;  

2002; podloží; hnědožlutá; jílovitohlinitý písek; bez příměsí; nadpodloží 

2003; vrstva; hnědá; hlinitá; keramika, uhlíky, skarn; kulturní vrstva 

2004; vrstva; žlutohnědá; písčitohlinitá; bez příměsí; výkopek z hraničního příkůpku 

2005; vrstva; černá; hlinitá s organikou; bez příměsí; drn 

2006; vrstva; šedohnědá, tmavá; jílovitá; bez příměsí; povrch před výkopem hraničního 

příkopu 

2007; vrstva; šedohnědá, tmavá; hlinitý kamenitý štěrk se skarny; bez příměsí; odval 

2008; výplň; hnědá; štěrkovitohlinitá se skarnem; bez příměsí; výplň pinky 

Sonda 3/2014 

V Harrisově diagramu spolu se sondou 4/2013–2014 

3001; vrstva; černá; organika - jehličí; bez příměsí; hrabanka 

3002; vrstva; žlutohnědá, střední; jemná hlína, středně ulehlá; uhlíky nahodile, malé zlomky, 

zazemnění 

3003; vrstva; hnědošedá, střední; hlinitá, středně ulehlá, drť kamenů od 1–5 cm a ojediněle 

kameny o cca 15 x 15 x 10 cm (kameny tvořící patrně destrukci terásky 3004jsou s vrstvou 

jsou promíchány); uhlíky (mírně, do 3 cm), čočky nepropáleného a propáleného hlinitého 

jílu; kulturní vrstva vzniklá odklízením odpadu z terasy domu 3 

3004; struktura; hnědá, tmavá; suť zaoblených kamenů v hnědé tmavé hlíně, max. cca 3 

vrstvy na sobě, směr SZ-JV, pravidelnou strukturu netvoří; bez příměsí; destrukce terasní 

zídky 

3005; vrstva; hnědošedá, tmavá; hlinitojílovitá, příměs podloží a ostrohranných skarnových 

kamenů o 1-5 cm velikosti; uhlíky; kulturní vrstva 

Sonda 6/2014 

 
6000; podloží; žlutá; jílovitý štěrkopísek; bez příměsí; podloží 
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6001; vrstva; černá; hlína, organika; bez příměsí; hrabanka 

6002; výplň; fialová, střední; štěrkovitá hlína, kyprá, obsahuje přepálené a nepřepálený 

vytříděný štěrk s kameny včetně skarnu od 5 do 7 cm velikosti; zlomek cihly, uhlíky 1% 

do 1 cm; přemístěný praženec použitý jako zásyp propadliny 

6003; výplň; šedá, střední; štěrkovitá hlína, středně ulehlá s kameny ruly 5–15 cm; bez 

příměsí; obval 

6004; vrstva; hnědožlutá, střední; hlinitojílovitá, středně ulehlá; bez příměsí; nižší partie 

obvalu 

6005; vrstva; šedá; štěrk rulový a skarnový o průměru 10 cm, ulehlý; bez příměsí; štět 

6006; výplň; okrově hnědá; jílovitý štěrk, ulehlý, tvořený rulovými kameny o 5–15 cm, 

působí jako zhutněná 6004; bez příměsí;  

6007; výkop; trychtýřovitý negativ; pinka 

Sonda 5/2016 

 
5000; podloží; žlutá, světlá; štěrkopísek; bez příměsí; podloží 

5001; vrstva; černá; humus; bez příměsí; hrabanka 

5002; vrstva; hnědošedá, střední; hlinitojílovitý písek, středně ulehlý; zrna uhlíků, nahodile, 

malé zlomky keramiky ojediněle; kulturní vrstva 

5003; vrstva; žlutooranžová, střední; jemný štěrk, středně ulehlá; bez příměsí; výkopek 

použitý jako násyp terasy 

5004; struktura; na sucho kladená kamenná zídka, kameny do 30 cm, rula, rozměry 26 cm na 

výšku, 44 cm na šířku; terasní zeď 

5005; vrstva; hnědožlutá, střední; jílovitá hlína, středně ulehlá; ojedinělá zrna uhlíků a malé 

zlomky keramiky; kulturní vrstva 

5006; vrstva; šedohnědá; hlinitý jíl, uhlíky, malé zlomky, skarn 5% do 2 cm, ojediněle 

keramiky střední zlomky, zabíhala pod 5003 ale jen v oblasti narušení vývratem; bez 

příměsí;  

5007; vrstva; hnědookrová, světlá; jemná hlína, středně ulehlá; uhlíky (5%, <2cm), keramika;  

5001; vrstva; černá; hlinitá, kyprá; zahradní hlína; hrabanka 
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Sonda 8/2016 

 
8000; podloží; žlutá; jílovitý štěrkopísek přecházející níže ve skálu; bez příměsí;  

8001; vrstva; černá; hlína zbarvená do černa tlející organikou; bez příměsí; hrabanka a 

organický horizont 

8002; vrstva; hnědožlutá, střední; písčitohlinitá, středně ulehlá; hojně keramiky; lesní hlína 

obsahující díky bioturbaci keramiku z původních kulturních vrstev 

8003; vrstva; hnědožlutá, střední; jemná hlína, má rovný povrch; velmi hojná keramika, 

několik ks. skarnu; prvotní zahlinění ohniště 3/2016, nebo rozpadlá kupole pece 

8004A; vrstva; žlutá; jíl; bez příměsí; výkopek z objektu 4/2016 

8004B; vrstva; žlutá, světlá; hrubý jílovitý písek, kyprá; bez příměsí; výkopek z objektu 

4/2016 v sekundární poloze 

8004C; vrstva; žlutá, střední; štěrkopísek, kyprý, leží vně výkopu 8011 v sondě 8D; bez 

příměsí; výkopek z objektu 4/2016 

8005; vrstva; šedá, tmavá; nesouvislý pokryv povrchu podloží uhlíky, zřetelně u objektu 3; 

2016, ale i severně od objektu 4/2016; uhlíky; horizont žďáření, v okolí objektu 3/2016 

současně i jeho provozní plocha 

8006; výplň; béžově žlutá, světlá; štěrkopísčitá vrstva promísená s písčitou hlínou, kyprá; 

uhlíky (5% cca 2 cm); horní úroveň splachu do objektu 4/2016 ve směru od domu 3 i 

objektu 3; 2016 

8007; výplň; šedá, tmavá; jemná hlinitá, středně ulehlá, klouže po podloží od jihu do nitra 

objektu 4/2014; uhlíky (5% kolem 2 cm); splach do objektu 4/2016 patrně z vrstev 8002 a 

8008; výplň; šedá, tmavá; hlinitá, obsahuje jemný štěrk, kyprá, od domu 3 spadá po původním 

povrchu do jámy 4/2016 kde se hromadí; keramika velmi hojně, uhlíky (15%, cca 2 cm); 

splach kulturní vrstvy 
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8009; výplň; šedá, tmavá; nehomogenní směs jílovitého štěrku a hlinité kulturní vrstvy; bez 

příměsí; splachy do 4/2016 z podloží a kulturních vrstev z okolí 

8010; výplň; šedožlutá, světlá; jílovitý štěrkopísek, kyprý; bez příměsí; splach výkopku zpět 

do jámy 4/2016 

8011; výkop; ve zkoumaném prostoru oválný, průměr max. 1,6 m, hloubka 1,2 m; prospekční 

jáma 

8012; vrstva; šedá, světlá; popelovitá čočka sklánějící v souladu s terénem k jihu, jižně od 

objektu 3/2016; bez příměsí; výmet z pece; ohniště 

8013; vrstva; červenohnědá střední; písčitohlinitá, středně ulehlá, promísená propálená a 

nepropálená hlína (cca 70% ku 30%); bez příměsí; narušený povrch topeniště 

8014; vrstva; žlutá, světlá; štěrkopísek o průměru kaménků 3 cm, středně ulehlý; bez příměsí; 

přemístěné podloží, původ nejasný 

8015; vrstva; šedohnědá, tmavá; hlinitá, ulehlá, cca 10 cm silná; uhlíky (10%, max. 5 cm 

velké, průměr 2 cm); povrch přírodně vzniklé hlíny kontaminovaný uhlíky (obdoba 8005?) 

8016; výkop; šikmý výkop kruhového půdorysu o průměru 18 cm, zahlubuje se pod úhlem 80 

stupňů hloubka (šikmá) 42 cm; sloupová jamka pro šikmý prvek zastřešení objektu 3/2016 
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V. Typář okrajů vybraných typů nádob: textová část 

Okraje hrnců 

I Nerozšířené 

A neprožlabené 

1. jednoduché (zakončení směřuje nejníže vodorovně) 

111: se zaobleným koncem 

112: se seříznutým koncem 

2. přehnuté a zavinuté (zakončení směřuje dolů, nebo je zavinuté) 

211: přehnutý 

B prožlabené 

3. kalichovitě profilované (vnitřní i vnější linie běží paralelně) 

1. jednoduché 

311: s plynulým průběhem1 

312: se zalomeným průběhem2 

2. profilované (s místními zduřeními)3  

321: s plochou horní stranou 

322: s oblou horní plochou 

II Rozšířené 

A neprožlabené 

4. neprožlabená okruží4 (vnější a vnitřní konvexní linie se rozbíhají, spojeny jsou 

vertikální vnější plochou) 

1. neprožlabená okruží v pravém smyslu (protažené ve vertikálním 

směru, vnější plocha je relativně vysoká)5 

411: s rovnou horní plochou 

412: zašpičatělé 

413: s oblou horní plochou 

414: s rovnou vnější plochou 

415: horizontálně rozšířené s rovnou vnější plochou 

                                                           
1
 Přes stejný vzhled pochopitelně zcela jiné datace než „kalichovité okraje“ 10. století ve středočeské oblasti. 

Obdobná profilace se objevuje ve větší míře v pozdně hradištním období,kde se liší délkou a složitostí profilace 
a v jednoduchém provedení na keramice hradištní tradice vyznívající v Mostě ve druhé polovině 13. století 
(Klápště 2002, 10). Znovu se objevují na raně novověké keramice. 
2
 „Abgeknickter Rand“, plynulý přechod k 55 a 56, které jsou ale silnější. 

3
 V našem materiálu obdobné okrajům 61 

4
 Pojem používáme v nejširším možném významu jako límec s přibližně válcovitou vnější plochou.  

5
 „Löffelrand“ 
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2. římsovité okraje (linie se rozbíhají plynule a jen málo, vnější plocha je 

relativně nízká) 

421: s lehce zdůrazněnou spodní hranou 

422: se spuštěnou dolní hranou 

3. rozevřený prožlabený na vnější straně 

311 

B prožlabené 

5. prožlabená okruží (vnitřní linie je konkávní, vnější konvexní, spojeny jsou 

vertikální plochou která je rovná, či prožlabená, mezi nimi je znatelný ostrý, či 

zaoblený přechod) 

1. okraje nízké nahoru vytažené (jen lehce prožlabené, vzhůru protažené 

o méně než sílu stěny)6 

511: nahoru protažený 

512: nízký nahoru vytažený s horní plochou zaoblenou 

2. o. s rovnou vnější stranou, horní okraj zaoblený 

521: nízký 

522: vysoký štíhlý s paralelním průběhem stěn 

523: s prožlabením spodní části vnější plochy 

524: vysoký se vpadlou rovnou vnější stranou 

3. o. s prožlabenou vnější stranou7 

531: nahoře zaoblený 

532: nahoře zploštělý 

533: nahoře seříznutý s trnem 

544: s vpřed překlopeným horním okrajem 

545: nahoře zašpičatělý 

546: nahoře seříznutý, s výraznou „bradou“ 

4. okraje nahoru vytažené (vytažená část působí jako vzhůru zalomená 

vůči dosavadnímu průběhu okraje, přechod do vnější linie je zaoblený)8 

541: nahoře seříznutý 

                                                           
6
 Dreieckrand 

7
 Problém je s morfologickým odlišením nahoru vytažených okrajů a okruží. Okruží by měla vznikat přehnutím 

pásku hlíny a zpětným přitlačením ke stěně, vyznačující se výrazným podříznutím „Kragenrand“ či 
„Karniesrand“ (Lobbedey 1968, 10). Vytažené okraje vznikají oboustranným tažením hmoty vzhůru a příp. další 
úpravou. Výsledkem může být stejný tvar jako okruží rozeznatelný pouze někdy na lomu.  
8
 Tento okraj je špatně odlišitelný od předchozího. Vzhledem k tomu, jaký že je nahoru vytaženým okrajům 

přisuzován chronolgický význam, pokusili jsme se je v tomto případě oddělit. něm. asi „Kragenartiger R.“ 
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542: nahoře zaoblený 

5. horizontálně rozšířené s paralelním průběhem vnější a vnitní plochy, 

krátké9 

551: s rovnou vnější plochou  

552: s vnější plochou členěnou rýhou 

6. dtto dlouhé 

561: s rovnou vnější plochou 

562: se slabě prožlabenou vnější plochou 

7. s asymetricky prožlabenou vnější plochou (působí jako obloukovitě, či 

šikmo vně vytažená horní hrana rozevřeného okraje, přechod do vnější 

linie je ostrý) 

571: kalichovitého průběhu s trnem a seříznutou horní hranou 

572: výrazně obloukovitě vytažený tenký 

573: mírně obloukovitě vytažený, široký 

574: mírně obloukovitě vytažený tenký 

8. s rozšířenou horní plochou nízké (prožlabení vzniká na jinak 

neprožlabených okrajích zjevně pouze smáčknutím, či ovalením horní 

plochy, která prominuje zčásti dovnitř) 

581: s prožlabenou vnější plochou 

582: s rovnou vnější plochou 

9. dtto vysoké10 

591: s prožlabenou vnější plochou 

592: s rovnou vnější plochou 

593: s trnem 

594: se žebrem uprostřed vnější plochy 

595: s výraznou „bradou“ 

 

6. zesílené s oblou vnější plochou (ve vertikálním směru rozšířené s oblou vnější 

plochou, složitěji profilované) 

1. kalichovité dvakrát rozšířené (rozšiřující se okraj je před 

zakončením oboustranně zúžen, konec má tvar nahoru vytaženého 

„knoflíku“) 

                                                           
9
 „Blockartiger R.“ 

10
 Při výrazné profilaci a větší výšce „Karniesrand“. 
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611 

2. výrazně zduřelé s oblou, či rovnou lištou11 

621: s oblou lištou 

622: klasický zduřelý 

3. s rovnou horní plochou 

631: s rovnou vnější plochou 

632: s rýhou členěnou vnější plochou 

633: s ostře prožlabenou vnější plochou v dolní části 

634:s horní plochou protaženou vně 

635: nahoru vytažený delší s plynulým přechodem ve vnější linii 

okraje 

636: dtto nízký 

4. okruží s oblou vnější plochou 

641: s oblou vnější plochou členěnou dvěma rýhami 

642: s naznačeným středovým žebrem 

643: s hladkou vnější plochou a trnem 

5. s horizontálně položeným blokem 

7. ovalené neprožlabené (přechod vnější linie ve vnitřní je plynulý)12 

711: slabě rozšířený  

712: kyjovitý (s esovitou vnější linií) 

713: tvaru P 

714: silněji rozšířený 

8. ovalené prožlabené (přechod vnější linie ve vnitřní je plynulý, nebo 

prostřednictvím horní hrany)13 

811: nahoře ostrý 

812: nahoře zaoblený 

813: nahoru plynule vytažený delší 

814: nahoru plynule vytažený nahoře lehce zúžený 

Okraje džbánů (D): 

1) kalichovité, nahoře vodorovně seříznuté (dlouhé, výrazně kalichovitý průběh, vně 

nezdobené) 

                                                           
11

 V jediném exempláři se objevil okraj formy „klasického zduřelého okraje“ známého z 12/13. století ve 
středních Čechách, zde ovšem v běžné šedé třídě a drobný. 
12

 „Wulstrand“ 
13

 „Lippenrand“ 
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D 11: nezdobený 

2) nálevkovitě rozevřené (dlouhé, většinou lehce ven vyhnuté, či naopak lehce 

kalichovité, někdy náběh na nízkou hubičku) 

D 21: (2) rozevřený členěný žebry 

D 22: (4) rozevřený s jednou široce prožlabeným, nahoře lehce zesíleným okrajem 

D 23: (6) rozevřený s nesymetricky prožlabeným, nahoře lehce zesíleným okrajem 

D 24: (9) jako D22 ale lehce kalichovitý  

3) imitace okruží (krátké výrazně oddělené nízkým hrdlem od plecí) 

   D 31: okruží členěné středovým žebrem 

   D 32: ven vyhnuté obloukovité falešné okruží 

   D 33: ploché okruží s paralelními stěnami 

   D 34: rozšířený okraj s vpadlou oběžnou rovnou ploškou 

 

Okraje mis (M): 

1) vně ovalené 

M 11: P typ 

M 12: s dlouhým nízkým zesílením 

2) falešná okruží 

M 21: s ven vyhnutým horním okrajem 

M 22: s plochým vpadlým prožlabením 

3) vzhůru vytažené 

   M 31: vzhůru vytažené, uvnitř prožlabené 

4) zduřelé s rovnou horní plochou 

      M41: s mírně vypouklou horní plochou rozšířenou dovnitř 

   M 42: s rovnou vně směřující hranou 

5) jednoduché vzhůru směřující  

     M 51: zaoblený 

M 52: s asymetricky řezanou rýhou pod okrajem 

M 53: s horní ploškou mačkáním rozšířenou vně 

M 54: s horní ploškou mačkáním rozšířenou dovnitř 

 

U okrajů ostatních keramických tvarů, které nemají takový chronologický význam 

odkažme na typář.  
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VI. Popis keramických zlomků s nátavy odeslaných na analýzu 
 

     sá
če

k
 

číslo
 

ro
k

 

so
n

d
a

 

k
o

n
te

x
t 

síla
 

zlo
m

k
u

 

n
ejd

elší 

stra
n

a
 

(m
m

) 

popis nádoby třída známky přepálení nátav popis 

206 1 2013 4C2 4022 

     

nažloutlý lesklý povlak 

268 1 2013 4C2 4023 

      

9 1 2014 4B1A 4052 4,5 32 

hrnec, výduť, 

rýžky vně 201 uvnitř oranžový ožah 

světle šedý a hnědý pololesklý nátav s drobnými póry, do 1mm 

tloušťky 

9 2 2014 4B1A 4052 4 29 

hrnec, výduť, 

rýžky vně 301 nejsou 

rezavý pololesklý potah, přechází i do střepu, v jednom místě matný 

žlutavý nátav s póry, do 1 mm tloušťky 

9 3 2014 4B1A 4052 6 32 neurčitelné 201 

porézní střep, vně 

deformita narezlý až nažloutlý povlak 

9 4 2014 4B1A 4052 5 45 neurčitelné 201 nejsou 

žlutý matný povlak, v jednom místě nátav do 15 mm tloušťky, hnědě 

rezavý s póry 

9 5 2014 4B1A 4052 5 28 

neurčitelné, silná 

abraze 201 nejsou matný šedobílý až rezavý nátav 

15 2 2014 4B1A 4053 3 45 výduť hrnce 101 oxidační přepal žlutý až oranžový matný povlak uvnitř na abradovaném povrchu 

15 3 2014 4B1A 4053 6 37 dno hrnce 501 

tmavošedé jádro okrový 

povrch (engoba, či 

přežah) 

uvnitř žlutý matný povlak, vně ale i na lomu rezavý nátav (resp. 

přireznutí železa) 

15 4 2014 4B1A 4053 3 33 

neurčeno, hnědý 

střep 303 nejsou hnědooranžový matný povlak (jako zaschlé vejce) 

15 5 2014 4B1A 4053 3 24 hrnec 201 rozpraskaný 

matný oranžovohnědý až fialový místy mikroporézní nátav 11 x 12 x 

2 mm vně (!) 

15 7 2014 4B1A 4053 4 20,5 hrnec 201 místy přepal do oranžova žlutý matný, až oranžovohnědý pololesklý povlak 

15 8 2014 4B1A 4053 4 25,5 nerčeno 201 nejsou žlutošedý světlý "nabublaný" povlak 

39 1 2014 4B1A 4055 3 31 okraj hrnce 501 

uvnitř a ve střepu 

oranžový přepal matný žlutý až lesklý hnědý povlak (jako zaschlé vejce) 

39 2 2014 4B1A 4055 4 27 neurčeno 501 

tměvě šedé jádro 

(redukční přepal?) matný žlutý až lesklý hnědý povlak (jako zaschlé vejce) 
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39 3 2014 4B1A 4055 3 19 

spodek, dno 

(nádoba totožná s 

39-1?) 501 

uvnitř a ve střepu 

oranžový přepal matný žlutý až šedobílý povlak 

41 1 2014 4B1A 4056 5 24 dno a spodek hrnce 201 

tmavošedé jádro - 

redukční přepal? žlutohnědý pololesklý povlak přechází z vnitřní až na vnější stranu! 

80 1 2014 4B1B 4052 5 28,5 hrnec, výduť 201 natavené ostřivo 

žlutý, hnědý až antracitově černý, matný porézní nátav do 1mm 

tloušťky 

102 2 2014 4C1 

4052

A 4 62 hrnec 201 nejsou šedožlutý nátav do 1mm síly přechází v zelenožlutý povlak 

133 1 2014 4B-1 

4052

C 3 30 

hrnec, výduť, vně a 

na lomu okrový 

potah? 501 

část porézní, uvnitř 

oranžový přežah 

na povrchu tmavošedý pololesklý, "nabublaný", v místech odloupnutí 

povrchu antracitově černý, mikroporézní, matný povlak 

150 1 2014 3 3005 4 33 neurčeno 201 uvnitř "nabublaný" tmavošedý polomatný nátav síy 1,5 mm, 

36-

1 1 2014 4B1A 4053 4,5 56,5 

hrnec, dno a 

spodek 201 uvnitř natavený povrch 

Vně: lesklý povlak, jako glazura. Uvnitř: tmavošedý až žlutohnědý 

povlak  

36-

1 2 2014 4B1A 4053 5 48 

hrnec s rytým 

dekorem 201 

místy přepal s porézním 

střepem 

Vně lesklý nátav zelenošedé až rezavě-hnědé barvy síly až 2mm, 

místy porézní. Uvnitř žlutý až hnědý matný až lesklý nátav - 

zesklovatění. 

36-

1 3 2014 4B1A 4053 5,5 32 neurčeno 201 

na polovině zlomku 

silnější výpal žlutý až oranžový matný povlak uvnitř 



206 
 

 

VII. Popis keramických tříd 
č. název barva střepu barva povrchu výpal na řezu tvrdost ostřivo velikost slídnatost povrch úprava 

101 
hnědožlutá 
slídnatá 

hnědá; 
oranžová 

béžová; hnědá; 
oranžová; 
tmavě šedá 

barevné 
přechody;  
jednolitý; 
sendvič; šlíry 
šedé 

měkké 
tvrdé 

hrubozrnné ; 
jemnozrnné/středně 

četně malá 
zrna;  
velká zrna  režný 

201 šedá standardní světle šedá 
světle šedá; 
tmavě šedá 

jednolitý; šlíry 
narůžovělé tvrdé  

hrubozrnné ; 
jemnozrnné/středně 

četně malá 
zrna režný 

202 šedá slídnatá světle šedá světle šedá 
jednolitý; 
sendvič tvrdé  hrubozrnné/středně 

četně 
velká zrna  režný 

203 
šedá málo 
slídnatá světle šedá tmavě šedá jednolitý tvrdé  hrubozrnné/středně 

málo malá 
zrna režný 

204 
šedá s kovovým 
leskem světle šedá 

světle šedá; 
tmavě šedá jednolitý tvrdé  hrubozrnné/středně 

málo malá 
zrna režný 

205 šedá leštěná bílá tmavě šedá jednolitý měkké  jemnozrnné/jemně bez slídy leštěný 

206 
šedá, tvrdě 
vypálená světle šedá světle šedá jednolitý tvrdé  hrubozrnné/středně 

málo malá 
zrna režný 

301 žlutá tvrdá béžová; žlutá 
béžová; tmavě 
šedá; žlutá 

dvě vrstvy - 
tmavší vně; 
jednolitý; šlíry 
šedé tvrdé  hrubozrnné/středně 

bez slídy; 
málo malá 
zrna režný 

302 
žlutá plavená 
(Pfeifenton) béžová béžová jednolitý měkké  jemnozrnné/jemně bez slídy režný 

303 

oxidační, tvrdě 
vypálená 
(Faststeinzeug) 

béžová; 
oranžová; 
světle šedá 

béžová; hnědá; 
oranžová; 
světle šedá 

dvě vrstvy - 
tmavší vně; 
jednolitý tvrdé  hrubozrnné/středně bez slídy režný 

401 cihlová slídnatá červená červená 
jednolitý; šlíry 
šedé tvrdé  hrubozrnné/středně 

četně malá 
zrna režný 

501 
oxidačně 
přepálená 

béžová; 
červená; 
oranžová 

červená; 
oranžová 

jednolitý; šlíry 
šedé tvrdé  hrubozrnné/středně 

bez slídy; 
málo malá 
zrna režný 

601 uvnitř glazovaná 
béžová; 
oranžová 

béžová; 
oranžová jednolitý tvrdé  hrubozrnné/středně 

bez slídy; 
málo malá 
zrna 

glazovaný 
uvnitř 

602 vně glazovaná oranžová hnědá; žlutá jednolitý měkké  hrubozrnné/jemně 

bez slídy; 
málo malá 
zrna glazovaný vně 

603 
oboustranně 
glazovaná   

béžová; 
oranžová jednolitý tvrdé  jemnozrnné/středně bez slídy 

glazovaný 
oboustranně 

701 
kamenina 
fialovohnědá žlutá hnědá jednolitý tvrdé  jemnozrnné/jemně bez slídy 

popelová 
glazura 
oboustranně 

702 

kamenina 
hnědožlutá 
lesklá světle šedá žlutá jednolitý tvrdé  slynuté bez slídy matný lesk 

703 
kamenina 
oranžovohnědá světle šedá oranžová jednolitý tvrdé  slynuté bez slídy matně lesklý 

801 tuhovaná černá tmavě šedá sendvič tvrdé  hrubozrnné bez slídy tuhovaný 
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VIII. Obrazová příloha 
 

 

Obrázek 1 - Poloha Kremsigeru na hranicích ČR 

 

Obrázek 2 - Pinková pole Kremsiger nad státní silnicí a Ausspaner pod ní. Vpravo vodní dílo Přísečnice a pod ním 
Kryštofovy Hamry. Vlevo Černý Potok 
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Obrázek 3 - Vztah dolů ke středověkým dálkovým cestám, vsím Dolina (vlevo) a Rusová (vpravo) a zaniklému městečku 
Přísečnice. Žlutě značeny středověké montánní provozy objevené v projektu ArchaeoMontan.   

 

Obrázek 4 - Tři směry možného transportu rudy z Kremsigeru podle průběhu úvozů. Vymapovány převážně železářské 
struskové haldy. 
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Obrázek 5 - Geologická mapa Kremsigeru z roku 1846 (Jantschmann 1846). 

  

 

Obrázek 6 - Kremsiger na Vriesově mapě lesních výměr přísečnických lesů. Zaznačena je stará mincovna a stará huť. 
(kolem 1595). 
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Obrázek 7 - (Anonym 1820a): Důlní mapa Kremsigeru. Rozsah podzemních dobývek by měl zhruba odpovídat 
středověkému! 
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Obrázek 8 - Podélná povrchová dobývka v místě zvaném Stará mincovna. Napravo od ní začíná hornické sídliště Foto V: 
Pinta kolem roku 2001 

 

Obrázek 9 - Letecký pohled na Kremsiger. Foto V. Pinta kolem roku 2001. 
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Obrázek 10 - Rozsah novověkého dolování. Středověké sídliště se nachází východně od dolů. Georeference map: autor. 
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Obrázek 11-  Novověké doly ve střední části pinkového pole. Červeně průběh podzemí, modře jeho variantní průběh 
podle Czecha (1846). 
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Obrázek 12 - Kontakt dolů a sídliště. Červeně nově objevené sídlištní středověké nálezy. Mapován průběh stříbronosné 
žíly Segen Gottes podle novověkých map. 
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Obrázek 13 Archeologické aktivity v letech 2013–2014. Modře plochy intenzivního detektorového průzkumu: vlevo D1, 
vpravo D2. Žlutě plochy geomagnetického měření. Modře: georadarové profily. Žluté body: sondy. Červeně: domy. 

 

 

Obrázek 14 - Pedologické vrty v místě „jezírka“ – vyvěrajícího pramene v severní části sídliště. 

 

Obrázek 15 - Pohled na severojižní dlouhou řadu domů probíhající po okraji lesa. 
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Obrázek 16 -  detektorový průzkum na ploše D1: nálezy   Obrázek 17 - Nálezy nářadí 

nálezy slitků, tyglíkovitého dna, horniny se stříbrem 

 

Obrázek 18 - spojovací materiál/stavební kování     Obrázek 19-  výbava koně a jezdce 
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Obrázek 20 - Geomagnetické měření v dolní části sídliště. Číslované anomálie byly ověřovány mikrosondami. 
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Obrázek 21 - Geomagnetické měření v horní části sídliště 
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Obrázek 22 - Georadarové profily 4–6 přes sníženiny 28 a 29 
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Obrázek 23 -  Georadarové profily u domu 3. Profily dobře odpovídají odkryvem zjištěnému průběhu stěn . 

 

 

Obrázek 24 - Georadarový profil 19 přes sníženinu 112 . Naznačena je poměrně úzký podzemní profil. Snad se jedná o 
šachtu 
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Obrázek 25 - Pokus o srovnávací měření georadarem v pince. Skutečně byla zachycena vertikální nehomogenita do 
hloubky cca 5 m.  

 

 

Obrázek 26 - Georadarové profily 9–11 nad nadměrnou sníženinou 19. Naznačují, že pokračuje ještě hlouběji. 
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Obrázek 27 - Zvrstvení v sondě 1/2013. Šedá jílovitá vrstva 1010 odděluje dva horizonty s doklady přemisťování žiloviny. 

 

Obrázek 28 - Výzkum ohniště na povrchu vrstvy 1010.  
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Obrázek 29 - Debitáž v sondě 3/2013 

 

Obrázek 30 - Debitáž v sondě 5/2013 
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Obrázek 31 - Sonda 2/2013 

 

Obrázek 32 - Žlábek  v západní části sondy. Připomíná vyjeté koleje cesty.
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Obrázek 33 - Roh „zemnice“ ve východní části sondy 2/2013 

 

Obrázek 34 - Sonda 1/2014 využila starší geologickou rýhu 
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Obrázek 35 Stratigrafie v horní části sídliště byla zkoumána sondou 2/2014. 

 

Obrázek 36 - Praženec v sondě 6/2014 bohužel nepocházel z Kremsigeru. Byl jím vyplněn propad cesty způsobený pinkou 

 

Obrázek 37 - Sonda 6/2013 v zamokřené severní části sídliště neprokázala hodnotné sedimenty pro palynologii  
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Obrázek 38 - Plán výzkumu u domu 3. (Objekt 3 a 4 dosazeny do plánu zatím podle dříve známé polohy  jámy 4/2016) 
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Obrázek 39 - Sníženina 3 v průběhu měření pozemním laserovým scanerem (měřeno V. Brůnou z FŽP UJEP) 

 

Obrázek 40 - kamenný zával (4020) v centru sníženiny 3. Zčásti mohl pocházet z valu na pravé části snímku. Možná se zde 
nacházela na sucho kladená zídka. 
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Obrázek 41 - Negativ 4033 po zetlelém svislém trámku podél stěn jihovýchodní stěny  

 

 Obrázek 42 - Kontext 4030: do červena zbarvená hlína a přepálené kameny včetně skarnů v jižním rohu zahloubené části 
domu 3. Na snímku již zčásti odebrána v křížové sondě. Mohlo by se jednat o destrukci pícky, či ohniště. Nálezová situace 
ale není jednoznačná. 
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Obrázek 43 - Severozápadní řez v sondě 4C2. Ve směru od vstupní šíje se do interiéru sunula hlína s hojnou keramikou. 
Dále se navršila propálená hlína a teprve poté mocný kamenný zával 
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Obrázek 44 - Bloček hlíny se stínem zetlelého dřeva svislé konstrukce stěn 

 

Obrázek 45 - dům při po dokončení exkavace  
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Obrázek 46 - Rozvlečená kupole pece 1/2014 při výzkumu. V popředí předpecní jáma zasypaná kamením z kupole 

 

Obrázek 47 - Pec 1/2014 s velmi slabě propáleným dnem  a předpecní jáma vyplněná uhlíky. 
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Obrázek 48 - Odběr vzorků půdy na geochemickou analýzu. 

 

Obrázek 49 - Půdorys pece 1/2014 a poloha odběrových míst. 
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Obrázek 50 - Do vstupní šíje byly splaveny velké části nádob, jako např. celé dno hrnce 

 

Obrázek 51 - Destrukce zídky na rozhraní sítě sond 4D1B /2014 a 3/2014
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Obrázek 52 - Zpevnění vyústění vstupní šíje v sondě 4B – 1 kameny  

 

Obrázek 53 - Kamenná terasní zídka v sondě 5/2016. Vpředu narušení vývratem. 
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Obrázek 54 - Ohniště 3/2016 a prospekční jáma 4/2016 v sondě 8/2016. 

 

Obrázek 55 - Plán odběrových míst u ohniště 3/1016 
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Obrázek 56 - Řezy ve směru sever jih třemi možnými rekonstrukcemi domu 3. S volným stropem, s povalovým stropem a 
s nadzemním patrem. Oproti rekonstrukci je ale pravděpodobnější varianta se zídkou na jižní straně (vlevo) – viz text 

 

Obrázek 57 - Rekonstrukce zástavby vytvořená pro propagační film projektu. Chybí vstupní šíje, neodpovídají rozměry.  
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Obrázek 58 - Možné podoby zástavby na hornických sídlištích zčásti podle městských analogií: zastřešený sklep mimo 
půdorys stavby (projekt Mittelalterhaus Nienover), zemnice s valenou klenou dýmné jizby po vzoru zjištění z Děčína-
Mariánské louky (archeoskanzen Vila Uhřínov), jednoduše zastřešené zemnice na Treppenhaueru (foto autor) a 
Dreiwerden – Biege (Schwabenicky 2009, Abb. 422), podobný dům ale štenýřové konstrukce z Freibergu (Městské a 
hornické muzeum Freiberg). Představa prezentovaná v hornickém muzeu v Bochumi o nadstavěném suterénu na 
Altenbergu u Müssenu. Zástavba středomořského typu v Toskánském Rocca san Silvestro (podle internetového průvodce 
L. Carriera: dostupné z http://guide.supereva.it/toscana_meravigliosa/galleria/la-rocca-di-san-silvestro/1) . Zděný dům 
z Brandes en Oisans (převzato z Hrubý 2011, obr. 245). Vyobrazený patřil spíš k nadprůměrným.  
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Obrázek 59 Typy nádob.

 

Obrázek 60 - Typář okrajů hrnců 
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Obrázek 61 - Typář okrajů dalších typů nádob
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Obrázek 62 - Typář výzdoby. Od 311 červené malování 
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Obrázek 63 - Keramika třídy 101. /Přírůstková čísla a v závorce kontexty/: 1: 111/13-235 (4023); 2: 111/13-235 (4023); 3: 
111/13-235 (4023); 4: 111/13-221 (5005); 5: 111/13-244 (4034); 6: 111/13-199 (5003); 7: 111/13-199 (5003); 8: 111/13-
241 (4030); 9: 111/13-220 (5004); 10: 111/13-200 (5003); 11: 111/13-213 (4018C); 12: 5/14-83 (1002D); 13: 5/14-146 
(3002); 14: 5/14-64-4 (1002D); 15: 5/14-63 (1002C); 16: 5/14-64 (1002D); 17: 5/14-88 (1002D). 
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Obrázek 64 - Keramika třídy 201. 1: 111/13-207 (5003); 2: 111/13-244 (4034); 3: 111/13-235 (4023); 4: 111/13-235 (4023); 
5: 111/13-199 (5003); 6: 111/13-235 (4023); 7: 111/13-234 (4023); 8: 111/13-235 (4023); 9: 111/13-248(4026); 10: 5/14-
64 (1002D); 11: 5/14; 12: 5/14-158 (4023); 13: 5/14-63 (1002C); 14: 5/14-28(4053); 15: 5/14; 16: 5/14-63 (1002C).
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Obrázek 65 - Keramika třídy 205 (černá leštěná: 1), 204: kovově lesklá, 3 a 6, a 206 (tvrdě vypálená). 1: 111/13-235 
(4023); 2: 111/13-235 (4023); 3: 5/14-84 (1002C); 4: 111/13-248 (4026); 5: 111/13-235 (4023); 6: 5/14-64 (1002D); 7: 
111/13-222 (4023); 8: 111/13-235 (4023).  
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Obrázek 66 - Keramika žluté tvrdě vypálené třídy 301 a zvonivě vypálené 303 (č. 10 a 7)  1: 111/13-237 (4030); 2: 111/13-
245 (4030); 3: 111/13-235 (4023); 4: 111/13-235 (4023); 5: 111/13-199 (5003); 6: 111/13-248 (4026); 7: 111/13-237 
(4030); 8: 111/13-244 (4034); 9: 111/13-234 (4023); 10: 5/14-28 (4053); 11: 5/14 ; 12: 5/14-64-4 (1002D); 13: 5/14-28 
(4053); 14: 5/14-110 (4066); 15: 5/14-28 (4053); 16: 5/14-63-3 (1002C).  
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Obrázek 67 - Zvláštní formy keramiky. 1: 1, 2, 4, 6, 7.  302 „Pfeifenton“ v případě 2 červené malování. 3, 5 oboustranně 

glazované, 9: vně glazovaná. 1: 5/14-155 (3003); 2: 5/14-58-1 (1002C); 3: 5/14-72 (1002D); 4: 5/14-60-1 (1002C); 5: 5/14-

72 (1002D); 6: 5/14-58 (1002C); 7: 5/14-58 (1002C); 8: 5/14-60-1 (1002C); 9: 5/14-72 (1002D); 10: 5/14-12 (4052); 11: 

111/13-53 (2005); 12: rok 2012-povrchový sběr – noha akvamanilie.  
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Obrázek 68: 111/13-093 z vrstvy 3008. Keramická kulička 111/13-106 z vrstvy 4008 

 

Obrázek 69 - Tyglík, či tyglíkovitá lampička 0141/14 nalezená při detektorovém průzkumu severně od jižní příčné řady 
domů 
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Obrázek 70 - Potenciální technická keramika: levý sloupec: tyglíkovité lampičky, podobně 12. 10 a 8 snad trojboké tyglíky 
(?). 2 dno tuhované (či tuhové nádoby), 5 silnostěnné ostře do cementova vypálené dno. Větší hrnec či dno technické 
keramiky (pánve?). 1: 5/14-1 (4051); 2:5/14-141 (3003); 3: 5/14-145 (3001); 4: 5/14-84 (1002C); 5: 5/14-9 (4052); 6: 5/14-
63 (1002C); 7–11s mikrosonda 7/2016; 12: 5/14-64 (1002D). 
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Obrázek 71 - Želízka. 1: 111/13-12 (1006); 2: 111/13-43-2 (2003); 3: 111/13-43-1 (2003); 4: 5/14-186 (5003); 5: 5/14-257 

(5004); 6: 5/14-301 (5003); 7: 5/14-318 (5002); 8: 5/14-338 (5004); 9: 5/14-381 (5002). 
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Obrázek 72 - Želízka. 1: 5/14-410 (5008); 2: 5/14-452 (5007); 3: 5/14-45 (4053); 4: 5/14-517 (5011); 5: 5/14-522 (5002); 6: 
5/14-551 (4002); 7: 5/14-562-1 (gb  6123); 8: 5/14-562 (gb 6123); 9: 5/14-71 (1002D); 10: 5/14-77 (4052). 
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Obrázek 73 - Podkovy koňské, 19 volská (novověk?). 1: 5/14-182 (5003); 2: 5/14-184 (5003); 3: 5/14-220 (5006); 4: 5/14-
252 (5009); 5: 5/14-30-4 (4053); 6: 5/14-308 (5002); 7: 5/14-316 (5002); 8: 5/14-321 (5002); 9: 5/14-562 (gb 6123); 10: 
5/14-322 (5002); 11: 5/14-394 (5002); 12: 5/14-461 (4002); 13: 5/14-434 (sběr, poloha 65); 14: 5/14-461 (4002); 15: 5/14-
509 (4002); 16: 5/14-516 (5002); 17: 5/14-480 (3007); 18: 5/14-342 (5002); 19: 5/14-433 (sběr, poloha 66)  
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Obrázek 74 - 1–8 udidla a ostruhy. 9 a 10 fragmenty srpu (srpů?). 11 k jedné hraně se zužující plát (zlomek tesáku?), 12: 
Tesák? 13: dlouhý štíhlý hráněný hrot nejasného účelu. 1: 5/14-186 (5003); 2: 5/14-420 (2001); 3: 5/14-319 (5001); 4: 
5/14-346 (5002); 5: 5/14-317 (5002); 6: 5/14-285 (5002); 7: 5/14-328 (5002); 8: 5/14-285 (5002); 9: 5/14-116 (4053B); 10: 
5/14-35 (4053); 11: 5/14-289 (5015); 12: 111/13-74 (3002); 13: 111/13-2 (sběr)  
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Obrázek 75 - Nože. 1: 111/13-120 (4008); 2: 111/13-272 (4023); 3: 111/13-247 (4022);4: 111/13-242 (4023); 5: 5/14-171 

(5003); 6: 5/14-196 (5003); 7: 5/14-310 (gb 5927); 8: 5/14-30-1 (4053); 9: 5/14-323 (5002); 10: 5/14-309 (5002); 11: 5/14-

329 (2005); 12: 5/14-448 (5013); 13: 5/14-456 (4002); 14: 5/14-467 (4002). 
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Obrázek 76  - Stavební a spojovací kování. 1: Objímka, 2: kroužek, 3: masivní hřeb, či nějaký nástroj, 4: oko, 5: hřeb, či 
nástroj, 7 a 11: skoba/hák, 9 hák, 10 dvojramenná skoba, 8: řetěz/petlice. 1: 5/14-341 (5002); 2: 5/14-463 (4079); 3: 5/14-
179 (5005); 4: 5/14-172 (5003); 5: 5/14-30-3 (4053); 6: 5/14-343 (5001); 7: 5/14-334 (5002); 8: 5/14-186 (5003); 9: 5/14-
223 (5006); 10: 5/14-277 (5003); 11: 5/14-500 (5007). 
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Obrázek 77 -  Nástroje. 1: kladívko, 2: sekyrka, 3: klín, či  zlomená sekyra, 4 a 5: nebozezy, 6: oředmět nejasného účelu, 

oko nástroje, 8 štíhlý hrot- nástroj či zbraň. 1: 111/13-160 (4019); 2: 5/14-210 (5008); 3: 5/14-226 (5001); 4: 5/14-511 

(5008); 5: 5/14-30-5 (4053); 6: 5/14-304 (5004); 7: 5/14-356 (5003); 8: 5/14-404 (1002A) 
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Obrázek 78 -stavební kování. Válcové zámky, dutý klíč, hřeb s křídlatou hlavou, bez hlavy a s nálevkovitě se rozšiřující 
hlavou (podkovák?) 1: 5/14-260 (5004); 2: 5/14-533 (4052); 3: 5/14-409 (5008); 4: 111/13-75 (3004); 5: 5/14-152 (3003); 
6: 111/13-84 (3004); 7: 111/13-86 (3004)  
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Obrázek 79-  Nezkonzervované výraznější předměty. 1 a 2 součásti pantu. 3: klínek, 4: klíč?, 5: polotovar? 1: 5/14-293 
(5015); 2: 5/14-325 (5003); 3: 5/14-523 (5002); 4: 5/14-547 (5003); 5: 5/14-347 (5002) 

 

 

Obrázek 80 - Nálep poháru „Nuppenbecher“. Poddrní v sondě 5/2016 – u domu 3 
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Obrázek 81 - Nátavy na běžné keramice: příklady z dosud neanalyzovaného materiálu: 1, 2, 3, 5: bělavé a šedavé nátavy. 
4 „glazura“, 6 a 7 matný žlutý povlak. 1: 5/14-84 (1002C); 2: 5/14-28 (4053); 3: 5/14-28 (4053); 4: 5/14-36 (4053); 5: 5/14-
6 (4052); 6: 5/14-26 (4053); 7: 5/14-84 (1002C).  
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Obrázek 82 - Strusky. 1-3 sklovité, 4 napěněná lehká s dutinou, 5 a 7 8 s kovovým místy tekutým povrchem, 9 masivní 

železu podobný předmět „železná houba“, 10 silně  nehomogenní beztvará struska, 11 kalotovitá struska, 12: nátavy na 

hornině. 1: 5/14-56-4 (1002C); 2: 5/14-56-5 (1002C); 3: 5/14-56-6 (1002C); 4: 5/14-476 (4002); 5: 5/14-405-3 (1002A); 6: 

5/14-65-2 (1002D); 7: 5/14-65-1 (1002D); 8: 5/14-56-1 (1002C); 9: 5/14-97-1 (1002E); 10 sáček  2-1/2017 ; 11: 5/14-53-1 

(1002B); 12: sáček 6/2017. 
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Obrázek 83 - kovové slitky.  1, 2, 3, 6 a pravděpodobně i 4 klejt. 5: měď, 7–9 arsenniklové slitky. 1: 5/14-74 (1002D); 2: 

111/13-198 (5002); 3: 5/14-32 (4053); 4: 5/14-76 (4052); 5: 5/14-294 (5015); 6: 5/14-75 (1002D); 7: 5/14-534 (4078); 8: 

5/14-249 (5014); 9: 5/14-296 (5015) 
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Obrázek 84 - Arseniklový slitek. Výbrus proveden V. Šreinem, obraz  BSE. Vpravo klejt s dosud neroztavenou horninou. 

 

 

Obrázek 85 - Měděný slitek s druhotně vznikajícím kupritem v dutinách a karbonáty na povrchu. Vpravo niklskutterudit 
z debitáží,  který mohl být jedním ze zdrojů arsenu a niklu do míšně.  
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Obrázek 86 - Srovnání urbanismu a velikosti některých hornických sídlišť zmíněných v textu. Zcela dole impozantní počet 
166 geomagnetických anomálií, které by mohly být zemnicemi, či suterény na sídlišti u Vyskytné (Derner–Hrubý–Schubert 
2016, Abb. 46) 
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