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Abstrakt

NOVÁK, LUKÁŠ.  Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie na okrese Cheb .  Praha: 

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, xxx s. (včetně příloh), bakalářská práce. 

Cílem předkládané bakalářské práce je shrnutí dosavadního poznání kamenných 

štípaných artefaktů v okresu Cheb.  Je  provedena zejména revize  nálezového fondu v 

chebském muzeu, určena lokalizace a způsob nabytí nálezů. Revidované artefakty jsou 

posuzovány především z hlediska typologického a surovinového. Na základě analýzy je 

několik  vybraných  lokalit  revidováno  archeologickým  nedestruktivním  výzkumem 

metodou povrchové prospekce. Stejná metoda je pak aplikována na nově predikované 

lokality. 

Klíčová slova:

kamenná štípaná industrie; povrchové sběry; mezolit 

Abstract

NOVÁK, LUKÁŠ. The contribution to the knowledge of chipped stone industry in the district  

of Cheb. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2017, xxx p. (including appendices),  

bachelor thesis.

The aim of the bachelor thesis is  to summarize the existing knowledge of  the 

chipped-stone  artifacts  in  the  district  of  Cheb.  The  thesis  provides  a  revision  of  a 

collection  of  findings  located  in  Cheb  museum,  localisation  and  the  manner  of 

acquisition  of  the  findings.  The  revised  artifacts  are  mostly   examined  from  the 

typological  and  material  viewpoint.  Certain  selected  localities  are  revised  by  the 

archeological non-destructive research through the method of surface prospecting. The 

same method is then applied on the newly predicted localities.
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chipped stone industry; surface collections; The Mesolithic 
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1. Úvod, perspektivy poznání a cíle práce

1.1 Úvod

Předložená práce představuje pokus o ucelené poznání problematiky kamenné 

štípané  industrie  (dále  ŠI)  na  území  okresu  Cheb.  Hlavním  důvodem  zvolení  tohoto 

regionu  byla  dostupnost  početného  materiálu,  který  však  nebyl  do  současnosti 

komplexně zpracován. V posledních patnácti letech byla poznání mezolitu na území Čech 

věnována  velká  pozornost.  Převážná  část  Čech  jižních  již  byla  odborně  publikována 

(Vencl ed. 2006), stejně tak jako Čechy severní (Svoboda ed. 2003, 2017) i východní (Šída 

2007,  Čuláková 2015). V západních Čechách byla v nedávné době věnována pozornost 

nejprve hornímu Pootaví  (Šída et al.  2011), na tuto činnost navázaly důležité výzkumy 

při  hranici  s  Bavorskem  v  horských  oblastech  NP  Šumava  (Čuláková 2012),  které 

nastavily  nové  paradigma  pozdně  paleolitických  a  mezolitických  sídelních  oblastí1 v 

Čechách2.  V neposlední řadě bylo česko-bavorské pohraničí  zpracováno J.  Eignerem r. 

2013 (Eigner 2013). Přestože se karlovarskému okresu dostalo v posledních letech větší 

pozornosti (např. záchranný výzkum Národního památkového ústavu v Tašovicích II z let 

2015–2017),  zůstalo  Chebsko  jediným  nezpracovaným  územím  v  rámci  širšího 

západního a severozápadního pohraničí. Za jediný pokus o ucelenou dokumentaci by se 

dal považovat katalog P. Šebesty (Šebesta 1974), ten měl však sloužit spíše pro novou 

evidenci nálezů ve sbírkách chebského muzea, přičemž byly ponechány původní, zčásti 

předválečné popisy kamenných artefaktů.

1.2 Perspektivy a cíle práce

V této kapitole chce autor stručně nastínit, co je předmětem a cílem této práce. Ač  

by se mohlo zdát, že cílem práce je problematika ŠI v celé prehistorii území Chebska, její  

zaměření je především na období mezolitické, popř. pozdně paleolitické. Neolit a eneolit 

je totiž nálezově velmi slabě zastoupen. Jedinými doklady lidské přítomnosti z této doby 

na Chebsku jsou: jeden střep vypíchané keramiky z Lázní Kynžvart,  jeden eneolitický 

džbánek  z  Jindřichova  a  několik  broušených  kamenných  klínů  a  seker  od  Dolnice, 

Jindřichova  a  Střížova.  Ze  ŠI  pak  uveďme  ojedinělé  nálezy  eneolitických  štípaných 

kamenných šipek z lokalit „Hájek“ (dříve Soos), Jindřichova (Plesl 1958), či z Horních 
1 Lokalitě Javoří pila I v nadmořské výšce 1 016 metrů se dostalo pozornosti nejen v akademických 

kruzích, ale i ve veřejných médiích. To vedlo v posledních letech k identifikaci nových výšinných 
mezolitických lokalit i v jiných částech republiky (např. Fláje, Eigner-Novák-Řezáč, 2017).

2 V evropském měřítku nejsou výšinné polohy předzemědělských kultur nikterak výjimečné, např. v 
Alpách je známo běžně osídlení nad 2000 m. n. m. (např. Wischenbarth 2000)
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Loman  (nepublikovaný  výzkum  O.  Pospíchalové  roku  1965).  Intenzivnější  osídlení 

Chebska v mladší a pozdní době kamenné nemůžeme zcela vyloučit. Nejasné nálezové 

situace nám však neumožňují detailnější rozbor, popř. predikci dalších možných nalezišť. 

Ani novější výzkum ve Střížově neobohatil nikterak tyto období, zjištěno bylo „pouze“ 

pravěké sídliště tzv. chebské skupiny (Šebesta 1998). Většina nálezů tak vesměs pochází 

z  meziválečných  sběrů či  se  jedná  o  náhodné  objevy,  v  případě  Dolnic  byly  učiněny 

nálezy  již  v  19.  století.  Co  se  týče  paleolitického  materiálu,  je  mnohdy  obtížné  jej  z 

povrchových  sběrů  od  materiálu  mezolitického  oddělit.  Hlavní  kritérium  paleolitické 

štípané industrie  (především mlado-  a  pozdně paleolitické)  zůstává její  morfologie,  i  

když  za  podpůrný  rozeznávací  znak  lze  také  teoreticky  považovat  patinaci  kamenné 

industrie,  u  postpaleolitické  industrie  se  ve  většinovém případě  nevyskytující  (Vencl  

1998,  552).  Samozřejmě  i  k  tomuto  rozeznávacímu  faktoru  musíme  přistupovat  s 

největší opatrností, protože patinace není závislá pouze na čase, ale i na místě uložení a 

typu suroviny. Příznačné je to pro některé oblasti u artefaktů z eneolitu (podrobně Vencl  

1964).  Autor  si  je  vědom,  že  převážná  část  jím  zpracovávaného  archeologického 

materiálu pochází z povrchových sběrů, tudíž nikdy nelze s jistotou určit jeho časové, 

respektive  kulturní  zařazení.  Absence  postmezolitických  nálezů  však  dovoluje  s 

opatrností  určit  studovanou ŠI  jako předneolitickou,  většinou pozdně paleolitickou či 

mezolitickou, i když artefakty postrádají přesvědčivé chronologické znaky3.  Podobný jev 

lze sledovat i u mnohých českých pahorkatin (Vencl 1995, 37).   V prvé řadě se autor 

pokusil sbírku chebského muzea nově reevidovat – popsat nálezy, okolnosti jejich nabytí 

a lokalizaci. K vybraným artefaktům pak učinil kresebnou dokumentaci dle současných 

standardů (Nerudová 2003).  Výsledkem je pak katalog lokalit. Poté se autor pokusil o 

predikci nových, a ověření několika známých lokalit. Po několika sběrech s negativním 

zjištěním se nejbohatší znovuověřenou lokalitou projevila poloha Cheb, „Nad hruškou“ či 

„U hrušky“,  odkud údajně měla pocházet značná část rozsáhlé sbírky p.  Vajse,  dnes z 

převážné části ztracené (informace J.  Eignera). Dvěma kusy ŠI byla pozitivně ověřena 

také  ostrožna  nad  vodní  nádrží  Skalka,  „Rollenburg“.  Dva  úštěpy  SGS  pochází  také  z 

lokality zcela nové.

3 Zcela opačný jev lze někdy pozorovat u badatelů věnující se mladším obdobím. V oblastech hustěji 
osídlených zemědělskými kulturami jsou vyhodnocovány nálezy jako neolitické, či eneolitické i nálezy 
bez doprovodných určujících artefaktů, jakými jsou BI či keramika (k tomu např. Vencl 1988, 3). K této 
problematice nelze opomenou i případné postmezolitické intruze jinak v mezolitických nálezových 
situacích, jež pak zdánlivě určují celý soubor. Zároveň není podnes uspokojivě vyřešena otázka kulturní 
kontinuity či diskontinuity mezolit-neolit, i když s přibývajícími absolutními daty lze již o současném 
žití v jedné oblasti dvou principielně zcela odlišných kultur polemizovat (např. okolí jezera 
Švarcenberk, Šída 2011, 359).   
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2. Vymezení zájmového území práce a jeho přírodní podmínky

2.1 Vymezení zájmového území

Okres  Cheb,  jako  nejzápadnější  okres  České  republiky,  dostal  svou  současnou 

podobu  v  roce  1960,  a  to  sloučením  dřívějších  okresů  Aš,  Cheb  a  většiny  okresu 

Mariánské Lázně.  Jeho rozloha činí  celkem 1 046 km2,  což  představuje  1,3  % území 

České  republiky.  Chebsko  tvoří  téměř  uzavřenou  geografickou  oblast  s  centrem  v 

rovinaté  chebské  pánvi.  Ta  se  se  svými  klimatickými  podmínkami  v  průměrné 

nadmořské výšce 450 m jeví jako nejideálnější oblast pro pravěké osídlení na Chebsku. 

Jižní hranici tvoří Císařský les se severním výběžkem Českého lesa s Dylení (939 m), na  

severozápadě  vyvýšenina  Smrčin.  Severní  oblast  zabírají  jižní  výběžky  Halštrovských 

hor4,  jež na východě navazují na Krušné hory.  Chebská pánev je pak otevřena na své 

východní hranici, kde navazuje na Sokolovský (Falknovský) příkop, v místech, kde Ohře 

protéká soutěskou mezi Císařským lesem a Krušnými horami.

2.2 Přírodní podmínky

2.2.1 Geologie a geomorfologie

Z geomorfologického hlediska spadá centrální  část  chebského okrsku,  tj.  celek 

Chebské pánve (Egerbecken5,  270,25km2),  do provincie  české vysočiny,  krušnohorské 

soustavy a její podkrušnohorské podsoustavy (Demek 20066). Jedná se o nesouměrnou 

příkopovou  propadlinu  paleogenního  zarovnaného  povrchu  (s  mocnými  fosilními 

zvětralinami  podložního  krystalinika),  vyplněnou  až  300  metry  mocnými  převážně 

oligocén-miocenními jílovci, písky a hnědouhelnými souvrstvími. Na povrchu vystupují 

převážně  písky,  jíly  a  písčité  štěrky  svrchnopliocenního  vildštejnského  souvrství  a 

kvartérní fluviální a eolické sedimenty. Charakterizována je morfograficky homogenním 

povrchem  denudačních  plošin,  říčních  teras  a  plošin  spodnopleistocenních  písčitých 

štěrcích.  Na západě chebské pánve se nacházejí  ojedinělé neovulkanické tvary.  Mladé 

4 Něm. Elstergebirge, z geolomorfoligckého hlesdiska se však tohoto názvu v Čechách nepoužívá. 
Německé Elstergebirge můžeme ztotožnit s dílčí části celku Smrčin, resp. jejího podcelku Hazlovské 
pahorkatiny a JZ částí podcelku Ašské vrchoviny. V obecnější rovině pak v Německu ztotožňují 
Halštrovské hory s českou částí Smrčin, kdežto samotné Smrčiny (Fichtelgebirge) začínají až na území 
Německé spolkové republiky (více Meynen - Schmithüsen 1958).

5 Vzhledem k úzce spjaté historii se sousední NSR autor k českým názvům přidává také ekvivalent názvů 
německých tak, jak se s nimi můžeme setkat v odborné meziválečné literatuře, či na III. vojenském 
mapování.

6 Není li uvedeno jinak, byl pro tuto kapitolu využity informace tak, jak je předkládá ve svém lexikonu J. 
Demek (Demek, Jaromír. Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. Praha: Academia, 2006)
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tektonické pohyby určily vznik kotlinek u Františkových Lázní a Hájku (Soos) v dnešní 

obci Skalná (do roku 1950 Vildštejn, Wildstein7)  s četnými vývěry minerálních pramenů. 

Jedná se o nejaktivnější  oblast  Českého masivu.  Nejvyšší  bod (534  m n.  m.)  chebské 

pánve se nalézá přibližně 1km na jih od Doubravského vrchu (Taubrather Berg, 527,2 m 

n.  m.).  Tento sousední vrch je z části  tvořen třetihorním jílovito-písčitým souvrstvím, 

které je charakteristické pro oblast chebské pánve, avšak stojí již na plošině fylitických 

břidlic  typických  pro  geomorfologický  celek  Smrčin  (podsoustavy  krušnohorské 

hornatiny). Právě zde chebská pánev přechází do celku Smrčin (Fichtelgebirge), podcelku 

Chebské pahorkatiny, respektive do úzkého pásu okrsku Hrozňatovské pahorkatiny.

Hrozňatovská  pahorkatina  (Kinsberger  Hügelland,  16,3  km2)  je  tvořena 

paleozoickými  až  prekambrickými  fylitickými  břidlicemi  s  ojedinělými  neovulkanity. 

Nejvýraznější  bod,  NPP  Železná  hůrka  (Eisenbühl,  591  m  n.  m.),  je  pozůstatkem 

nejmladšiho  projevu  vulkanismu  v  Českém  masivu8.  Geochronologicky  bylo  stáří 

vulkanitů prokázáno na 170-400 tisíc  let,  kdy bylo  ve dvou erupčních fázích celkově 

vyvrženo přes 127 000 m3 hmoty. Objevena byla r. 1823 J. W. Goethem.

Na západ od města Cheb se nalézá zbývající část podcelku Chebské pahoraktiny 

na území ČR, jež je tvořena plochou Výhledskou vrchovinou (Oberkunreuther Bergland, 

34,48 km2) s nejvyšším bodem na vrchu Výhledy (Oberkunreuthberg, 655,8 m n. m.), 

který se nachází 2,5 km JJZ od obce Pomezí nad Ohří (Mühlbach) při státní hranicí s 

Německem.  Typická  je  svým  kerným  až  klenbovitým  povrchem  s  plochými  suky, 

zlomovými svahy, hluboce zvětralými horninami a asymetrickými údolími. Jihozápadní 

část tvoří svými různě metamorfovanými krystalickými břidlicemi PP Smrčiny, které jsou 

na severu vemezené údolím řeky Ohře. Údolí Ohře od PR Pomezní rybník (Scheitelteich) 

po vodní nádrž Skalka a Špitálský vrch (Spittelberg9) představuje jedno z hlavních center 
7 Hrad vznikl okolo roku 1200 a patří tedy k nejstarším českým hradům. Prvním známým majitel byl 

Gerold, uváděný k roku 1224. Hrad byl vystavěn v románském sloh s prvky štaufské hradní 
architektury jako vodní hrad. Právě z potoku Sázek bylo vybudováno okolo hradu umělé jezero. Později 
byl hrad goricky a částečně renesančně přestavěn. (Durdík 2002, 501)

8 Koncem 20. století byla v terénu u Mýtiny, necelé dva kilometry od Železné hůrky, nalezena 
trychtýřovitá propadlina, která naznačovala, že se může jednat o maarový kráter. Že se jedná o 
pozůstatek sopky, prokázal jak geofyzikální průzkum prováděný v letech 2006 až 2008, tak i vrtná 
jádra z vrtu (vrtný průzkum v roce 2007). Maar u Mýtiny je tak zatím jediným kvartérním maarem ve 
střední Evropě, nacházejícím se východně od klasické maarové oblasti Eifel v Německu a severně od 
Alp (Mrlina, J. et all. 2009, 97 - 112.)

9 Na vrcholu Špitálského vrchu jsou dodnes patrné terénní úpravy lokality po monumentálním Jahnovu 
pomníku od Johanna Adolfa Mayerla, mistrovského žáka Josefa Václava Myslbeka, který žil až do 
odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 ve Františkových Lázních. Fragmenty pomníku 
(zničeného na konci druhé světové války) zakladatele Turnerské hnutí Friedricha Ludwiga Jahna 
(1778-1852) se dodnes nacházejí roztroušeny po okolí. Pomník měl podobu uměle nasypaného 
pahorku, na jehož vrcholku "...se nacházel mohutný kamenný blok s turnerskými znaky, obklopený 
třemi orly představujícími německou národnost, pravdomluvnost a Všeněmecko. Svah kopce byl 
rozdělen dvěma terasami. Na spodní se nacházely kameny se jmény jednotlivých spolků, na horní se 
jmény německých velikánů. ... Ve výtvarném pojetí pomníku se prolínaly monumentální tendence 
německého sochařství přelomu století s teutonsko-archaickými formami oslavujícími velikost 
germánství." (Černý, Z. 2006)
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mezolitického  osídlení  na  území  chebska.  Zbývající  část  celku  Smrčin  se  nachází  na 

severu chebského okresu v podcelku  Ašské vrchoviny (Ascher Bergland, 126,8 km2) a 

Hazlovské pahorkatiny (Haslauer Hügelland, 107,02 km2).

Členitá  Hazlovská pahorkatina  je  složena především z  granitoidů smrčinského 

masivu s nejvyšším bodem na vrchu Záhoř (744,1 m n. m.), který se nachází v západním 

okrsku Blatenské vrchoviny (Blattener Hochland, 46,21 km2). Ze strukturních tvarů této 

ploché Blatenské vrchoviny kerné stavby je významným reliktem neovulkanický příkrov 

Blatná (Plattenberg, 640,5 m n. m.), malý výběžek jihozápadně od Plesné (Fleißen). Dále 

Bukový vrch (Buchenberg, 649,7 m n. m.), který je oddělen od hlavní části brambašským 

výběžkem  v  Německu,  a  skalnatý  hřeben  vypreparované  křemenné  žíly  Goetheovy 

skalky (Goethefelsen), jehož součástí je i Goetheův vrch (670,3 m n. m.).

Na SV Hazlovské pahorkatiny při  okraji  Chebské pánve se zvedá kerná členitá 

Lužská  pahorkatina,  která  je  ale  ve  většině  literatury  spíše  známá  jako  Velkolužská 

vrchovina (Großloher Bergland) (Meynen - Schmithüsen 1958) pojmenovaná podle obce 

Velký Luh. Nevelká plocha 12,57 km2 Lužské pahorkatiny je tvořena detailně členěným 

strukturně denudačním povrchem žulových vrchů (suků) na odktyté bazální zvětrávací 

ploše,  s  destruovanými  izolovanými  skálami,  mrazovými  sruby,  balvany  a  bloky. 

Významnými body jsou sousedící vrchy Čihadlo (584 m n. m.) a Lužský vrch (606,5 m n. 

m.) v PP Kamenné vrchy.

Zbývající  okrsek  Hazlovské  pahorkatiny  se  nachází  v  její  JV  části,  při  okraji 

Chebské pánve. Jedná se o Vojtanovskou pahorkatinu (Voitersreuther Hügelland,  48,24 

km2),  která leží  převážně na porfyrickém biotitickém granitu.  Zbytky holoroviny jsou 

reprezentovány  rozsáhlými  zarovnanými  povrchy.  Proti  Chebské  pánvy  stojí  zlomové 

svahy  a  asymetrická  údolí  se  vzácnými  tvary  zvětrávání  a  odnosu  místy  hluboce 

kaolinicky zvětralé žuly. Významnými body jsou Kalvárie (Kalvarienberg, 563,8 m n. m.), 

která se nachází 0,5 km jižně od obce Hazlov (Haslau) s opuštěnými kamenolomy na 

křemen.  Otovský  vrch  (Ottengrünberg,607,4  m  n.  m.)  se  zaniklou  obcí  Otov  (první 

zmínka  již  patrně roku 1224)  a  kamenolomem.   Unikátní  naleziště  odrůdy minerálů 

vesuvianu se nachází na území PP U cihelny.

Poslední podcelek Smrčin se nachází v její SV a S části. Jedná se o plochou Ašskou 

vrchovina (126,8 km²) složenou převážně ze slabě přeměněných mladoproterozoických 

a staropaleozoických hornin. Největší okrsek Ašské vrchoviny leží v její střední a Z části,  

při  údolí  levého  přítoku  Bílého  Halštrova.  Plochá  kerná  Studánecká  vrchovina 

(Thonbrunner  Bergland,  42,36km2)  je  příznačná  svými  meziúdolními  strukturně 

denudačními hřbety a relikty zarovnaných povrchů (zbytky holoroviny). 2,5 km od obce 
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Krásná (Schönbach bei Asch) na rozvodním hřbetu se nachází nejvyšší bod Štítarský vrch 

(Schilderberg, 716,1 m n. m.) na místě zaniklé osady Štítary (Schildern,  první písemná 

zmínka 1342).

Na  východě  Ašské  vrchoviny  je  od  ostatního  území  podcelku  oddělena 

brambašským výběžkem Lubská vrchovina (Schönbacher Bergland, 33,46km2). Nachází 

se  v  ploše  vyklenuté  rozvodní  oblasi  mezi  Ohří  a  Sálou a charakterizované širokými 

rozvodními  hřbety  s  poměrně  hlubokými,  asymetrickými  údolími  při  Chebské  pánvi. 

Významný  bod  Liščí  hora  (Schattenberg,  657,7  m  n.  m.)  se  rozkládá  na  širokém 

rozvodním hřbetu, přibližně 2 km Z od Horních Lubů (Ober Schönbach).

Na jihu Ašské vrchoviny se rozkládá značně členitá Hajská vrchovina (Hainberger 

Hochland,  30,89  km2).  Značně  rozčleněný  povrch  je  způsoben  ve  vrcholové  oblasti 

tektonicky rozpadlou smrčinskou klenbou.  Hluboká rozevřená údolí  Bílého Halštrova 

(Weiße  Elster)  a  přítoků  pak  sledují  zlomové  linie.  Nejvyšším  bodem  je  vrch  z 

kvarcitického svoru Háj (Hainberg bei Asch, 756,8 m n. m.), 1,5 km SV od Aše.

V  nejzazším  cípu  Ašského  výběžku  se  nachází  okrsek  Hranická  pahorkatina 

(Roßbacher  Hügelland,  20,09km2),  která  je  charakterizována  mírně  zvlněným  erozně 

denudačním povrchem plochých rozvodních hřbetů s relikty plošinného zarovnaného 

povrchu (při vrstevnici 600 m n. m.) a široce rozevřenými, měkce modelovanými údolími 

vodních toků Saály. Nejvyšším bodem je vrch Planina (637,6 m n. m.), 1,5 km od obce 

Hranice (Roßbach). Významným bodem je pak vrch Smolnice (607,4 m n. m.) s hojným 

sekrečním  křemenem.  Celé  okolí  Hranic  je  v  Německu  známé  spíše  jako  Pastviny 

(Friedersreuth), které dnes spadají pod samotnou obec Hranice.

2.2.2 Hydrologie

Nejvýznamnějším  tokem  na  území  okresu  Cheb  je  stejnojmenná  řeka  (Ohara,  

Eger) pramenící na svazích Schneebergu ve výšce 752 m n. m., v německé části Smrčin 

(Vlček 1984, 200). Tok dlouhý celkově 300,2 km přitéká na území Čech po soutoku s 

pravostranným přítokem Reslavy (Röslau) severozápadně od Chebu u dnes zaniklé vsi 

Rathsam10. Po necelém kilometru toku Ohře od vsi Rathsam začíná nádrž Skalka, která se 

nachází v oblasti zaniklého hradu a vsi Pomezná (Markhausen)11. Pravoběžně se pak do 

nádrže Skalka vlévá několik vodních toku, z nichž pouze dva významnější mají vlastní 

název, a to Pomezní a Bučinský (Výhledský) potok. Z levobřežních přítoků nádrže Skalka 

je nejvýznamnější potok Lesní o celkové délce 4,5 km. Pramení přibližně 500 metrů jižně 

od obce Libá (Liebenstein), resp. v její místní části Hůrka (Riehm), v nadmořské výšce 

10 Též mezolitická lokalita Pomezí nad Ohří II – Rathsam
11 Též mezolitická lokalita označována jako Pomezí nad Ohří I – pískovna.
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okolo 540 metrů. Po zhruba 1,5 km dospěje k soustavě rybníků, které napájí společně s  

Dvorkým potokem pramenícím od něj cca 400 metrů JZ směrem. Po soustavě rybníků 

Lesní potok pokračuje krátce podél západní hranice přírodní rezervace Studna u Lužné,  

kde se stáčí JZ směrem, aby se již v přírodním parku Smrčiny vléval jako levostranný 

přítok Ohře na jejím 242 říčním kilometru12.  Již na vlastním území Chebu, 200 m od 

přehrady Skalka, se do Ohře pravoběžně vlévá Břehnický potok. Ten pramení v centru 

Horního  Pelhřimova,  pokračuje  JV  směrem  cca  870  metrů,  aby  se  pak  stočil  na  Z  k 

Dolnímu Pelhřimovu13. Zde se do něj z jihu vlévá tok ze soustavy rybníků mezi lokalitami 

s místními názvy U Sádek a Rovinka. Odtud Břehnický potok pokračuje SV směrem do 

města Cheb, aby se následně pravoběžně vliv do Ohře. V centru města Cheb se do Ohře 

pravostraně vlévá pouze Maštovský potok,  což  je  2 km dlouhý tok pramenící  jižně v 

místní části Maštov. Za významné v kontextu prehistorických lokalit můžeme pokládat 

dva souběžné potoky -  Sřížovský  a Slatinný.  Střížovský potok pramení 47 m n.  m. v  

Komorním Dvoře (necelý 1 km S od vodní  nádrže Skalka).  Pokračuje dále na V přes  

Střížov (Triesenhof)14 a Chlumeček (Lestein), aby se levobřežně vliv do meandru Ohře u 

Jedlového Mlýna. Slatinný potok je jeden z významnějších přítoků Ohře o celkové délce 

toku  20,1  km.  Pramení  v  těsné  blízkosti  česko-bavorské  hranice  u  Nového  Žďáru 

(Neuenbrand), místní části města Aš, ve výšce 630 m n. m., kde teče jižním směrem podél 

státní hranice cca 500 m. Poté se směr toku mění na JV a přitéká do Lipné (Lindau), 

místní části obce Hazlov. Levobřežně se zde do něj vlévá potok Nebeský (8,8 km), který 

pramení v místní části obce Aš v Nebesích (Himmelreich, dříve  Egrisch Reuth). Slatinný 

potok pokračuje dál JV směrem, kde se do něj cca 900 m J od centra obce Hazlov na jeho  

13,1 říčním km vlévá Hazlovský potok, který pramení ještě na území Německa v těsné 

blízkosti  česko-saské hranice  v  705 m n.  m.  Slatinný potok dále  protéká obcí  Skalka 

(Rommersreuth), kde se stáčí na jih právě na Hazlov, odtud pokračuje  na jih přes obec 

Ostroh15 a  pak  se  stáčí  JV  směrem  k  obci  Krapice  (Kropitz).  Zde  je  část  jeho  toku 

odvedena do soustavy rybníků v přírodní rezervaci Amerika16. Odtud potok dospěje až 

12 Pro údaje o délkách vodních toků a jejich soutoku v říčních km byl použit Hydrologický seznam 
podrobného členění povodí vodních toků ČR, platný k datu 1. 1. 2016.

13 V této nevelké vsi z konce 13. století bylo učiněno několik nálezů O. Steidlem právě snad podél toku 
Břehnického potoku, na III. vojenském mapování vyznačena jako poloha Kahlert.

14 Lokalita známá spíše svými nálezy z 9. - 10. stol. a lidu KPP (Šebesta 1998, 9). Je však jednou ze tří 
lokalit na Chebsku, jež M. Zápotocká s výhradami označuje za neolitické (Zápotocká 2012, 112).

15 Dnes součástí obce Poustka (Oed), dříve zván dle hradu Seeberg, který se vypíná na ostrožně nad levým 
břehem Slatinného potoka. Prvá písemná zmínka pochází z roku 1322, i když hrad samotný byl 
postaven pravděpodobně již na počátku století třináctého (Durdík 2002, 409). Předchůdcem hradu 
bylo sídliště nebo hradiště z mladší až pozdní doby bronzové osídlené lidem KPP (Čtverák 2003, 228).

16 Přírodní rezervace je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou řady druhů ptactva, kriticky 
ohrožených i v evropském měřítku. Jižní břeh rybníku Amerika, poloha Pod Floridou a U rybárny byla 
jedním z predikovaných nových poloh mezolitického osídlení. Zvláště nezatravněná část při samém 
břehu rybníka se jevila jako ideální pro povrchový průzkum. Z celkem tří průzkumů však byla všechna 
zjištění o osídlení negativní.
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do uměle vedeného koryta přes Františkovy lázně, kde poté probíhá lokalitami Dlouhé 

Mosty (Langenbruck) a Tršnice (Tirschnitz)17. U Ttršnic se levobřežně vlévá do Ohře na 

jejím 229,1 říčním kilometru. Dalším tokem je až nevelký 5,87 km dlouhý Doubský potok 

pramenící mezi vlastními Fratiškovými Lázněmi a Žírovicemi (Sirmitz), kde plynule teče 

JV Horní Vsí  (Oberndorf), aby se po necelých 2 km stal levobřežným přítokem Ohře v 

obci Doubí (Aag) . Dalším významným přítokem Ohře je až u obce Nebanice (Nebanitz) 

potok Sázek. Ten pramení při státní hranice mezi Výhledy (Steingrün) a Schönbergem ve 

výšce 680 m n. m. nedaleko Hazlovského potoka. Tok dlouhý 17,7 km vede podél hranice 

PP Halštrov krátce pokračuje Saskem (pod jménem  Scheidebach).  Poté kopíruje státní 

hranici  až  do  soutoku s  Velkorybnickým  potokem,  což  je  nedaleko  Mlýna  u  Kyselky.  

Pokračuje na Východ přes obec Skalná, kde nad jeho ostrožnou stojí hrad Vildštejn18.

Pokračuje JV směrem přes NPA SOOS,  osady Zelené a Kateřiny.  Za nimi přibírá zleva 

Lužní potok a v obci Povodí  se k němu pravoběžne potok Stodolský. Pak se již vlévá do  

Ohře v těsné blízkosti dalšího významnějšího toku Plesná.  

Plesná (Fleißenbach) pramení na státní hranici u obce Bärendorf, SV od Výhled v 

nadmořské výšce 695 m. Zprvu její tok (o celkové délce 29,1 km) sleduje státní hranici,  

posléze se však obrací na východ, kde protéká saským městem Bad Brambach, odkud 

dále  pokračuje  na  území  Čech  přes  obec  Plesná19 (Fleißenbach).  Po  přibližně  třech 

kilometrech na  východ  za  Lomničkou u  Plesné  se  do  ní  vlévá  levobřežně  menší  tok 

Rokytník, aby se následně stočila na JV. Tam mezi obcemi Hrzín (Hörsin či Höschin) a 

Mlýnek výrazně posiluje levostranými přítoky Lubinkou (Schönbach –  stejně jako obec 

Luby) a Svažeckým potokem. Právě Lubinka je největším přítokem Plesné pramenící ve 

Smrčinách v PP Kamenné vrchy SZ od Lubů v 628 m n. m. Plesná pokračuje J směrem 

přes obec Milhostov a dále Nebanicemi, kde se vlévá do Ohře. 

Odrava (o celkové délce toku 58,4 km) pramení na jz. svazích Hraničního vrchu, 

ještě na německém území. Do Čech přitéká S od Hraničního vrchu poblíž zaniklé osady 

Krásná  Lípa  (Schönlinten).  Pokračuje  V  směrem  přes  zaniklou  osadu  Slapany 

(Schloppenhof) a u pravobřežného přítoku Mohelenského potoka, v oblasti s pomístním 

názvem  Močaliska,  se  stáčí  na  sever,  kde  po  1  km  tvoří  hlavní  přítok  vodní  nádrže 

Jesenice (o celkové ploše 7,5 km2)20. Do nádrže se vlévá z jihu potok Kozelský (pramen 
17 Lokalita Dlouhé Mosty je známa svými nálezy dvou raně středověkých drobných hrncovitých nádobek, 

učiněných snad již roku 1961 (při melioraci Slatinného potoka). Svým zemědělským zázemím a 
nedalekými prehistorickými nálezy O. Steidla a p. Vaise z Tršnic se jevila jako další vhodná 
prehistorická lokalita. Při povrchovém průzkumu však byly nalezeny „pouze“ blíže nedatované 
středověké fragmenty střepů a jedna železářská struska.

18 O Vildštejnu více viz pozn. č. 7. Právě z potoku Sázek bylo vybudováno okolo hradu umělé jezero.
19 Cca 2 km jižně na skalnatém návrší se nachází pozůstatky hradu Neuhaus, často (pravděpodobně mylně) 

ztotožňován se sídlem ministeriálů waldsasského kláštera (Durdík 2002, 377 – 378).
20 Nádrž Jesenice byla vybudována až roku 1961 (dodnes z ní ční starý most přes Odravu), a její případné 

vypuštění by bylo vhodnou příležitostí k povrchovému výzkumu (v okolí lokality např. Dřenice, 
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0,5  km od  obce  Mýtina  Altalbenreuth),  Stebnický  (pramen  pod  j.  svahem  Březového 

vrchu) a potok Jesenický (pramen 300 m v. od osady Nový Svět). Jediným zbývajícím 

přítokem do Odravy je zprava potok Lipoltovský, který se nachází před osadou Obilná. 

Lipoltovský (též Kynžvardský) potok pramení u Lázní Kynžvard ve výšce 610 m n.m. Od 

pramene  teče  jižním  směrem,  protéká  Lázněmi  Kynžvart  a  později  severozápadním 

směrem  směřuje  k  Úbočí,  kde  po  hranici  Slavkovského  lesa  dospěje  až  do  Milíkova 

(Miltigau) . Zde opouští oblast Slavkovského lesa a vtéká do Chebské pánve. Protéká obcí  

Mokřina, kde se stáčí na západ a pokračuje dále přes obce Tuřany (Thurn) a Lipoltov až k 

Odravě.  

Mimo  povodí  Ohře  patří  vodní  toky  na  mariánolázeňsku  a  Ašském  výběžku. 

Mariánolázeňsko  odvodňuje  z  větší  části  Kosový  (též  Kosí)  potok  (Amselbach),  levý 

přítok  Mže  s  délkou  toku  35,5  km.  Pramení  na  J  od  Dyleňe  (Tillenberg)  v  oblasti  s 

příznačným pomístním názvem Tři prameny. Pokračuje východně přes obec Valy (dříve 

Šance,  Schanz),  kde  se  stáčí  na  Mariánské  Lázně  a  odtud  tok  vede  dále  do  Dolního 

Kramolína v okrese Tachov.  Jeho nejvýznamnějšími přítoky jsou Úšovický (Auschabach), 

Panský a Jilmový potok. Úšovický potok (o délce 10,5 km) pramení čtyři km na S od  

Mariánských Lázní ve Slavkovském lese, při vrcholku Modrého kamene (852 m n. m.) a 

do Kosového potoka se vlévá levobřežně u Úšovic21. Panský potok22 pramení přibližně 1 

km východně o Tří Seker (Dreihacken), pokračuje na východ, kde levobřežně přitéká do 

Kosového potoka u Hamrníku (mstní část Mariánských Lázní). Jilmový potok (délka toku 

8,5 km) pramení na Z svahu Podhorního vrchu23, na chebském okrsku protéká osadou 

Martinov a jeho tok vede na jih do okrsku tachovského.

Většina vodních toků v Ašském výběžku náleží povodí Sály. Nejvýznamnější toky 

jako Bílý Halštrov (Weisse Elster) pramenící 1 km s. od Výhled ve výšce 722 m n.  m. 

protéká na území  ČR pouze ve  svých počátečních 11,1 km.  U obce Doubrava (Grün) 

překračuje hranici,  kde pokračuje dalších 246 km do Sály.  Přítokem Sály je též potok 

Rokytnice (též Dolíška,  Ziegenbach) pramenící nedaleko obce Hranice,  kde v průběhu 

toku na SZ nabírá většinu menších vodních toků v Ašském výběžku.

Stebnice)
21 Úšovice jsou nejstarší částí dnešních Mariánských Lázní. První písemná zmínka o vsi pochází již z roku 

1273 (Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005 (1. díl). Praha : Český statistický úřad, 2006. 
760 s.).

22 V nivě potoka vyvěrá u břehu v minulosti využívané Štolní a Panská kyselky (Kolářová 1979, s. 200 - 
202)

23 Jeden z nejmladších pozůstatků vulkanické činnosti oháreckého riftu (Cajz 1994, s. 8 - 9)
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3. Dějiny bádání. Stav výzkumu a poznání kamenné industrie v regionu

3.1 Dějiny bádání

 Nejstarších dějinám Chebska se poprvé dostalo pozornosti již v době romantismu, 

kdy zde J. W. Goethe hledal doklady o pobytu římských vojsk.  Zájem přenesl i na svého 

přítele, evangelického faráře Antona Martia ze Schönbergu, což je vesnice na úpatí hory 

Kapellenberg,  severozápadně  od  Vildštejna.  Již  tehdy  horlivě  sbíral  nerosty  a 

zkameněliny a zajímal se o předhistorické památky. Pro svou vášeň dokonce roku 1847 

opustil farnost a přestěhoval se do Málkova. Nálezy, které pak předkládal veřejnosti, se 

staly  předmětem  rozsáhlé  diskuse,  jejímž  závěrem  je  odmítnutí  věrohodnosti  těchto 

předmětů.  Ve  své  době  však  působily  na  okolí  svou  senzačností,  čímž,  zejména  u 

některých méně kritických autorů, způsobily mnoho zmatků co se týče nazírání na sled 

pravěkých dějin na Chebsku (např.  Fischer 1874,  John 1909). Římské osídlení se pak se 

na základě těchto nálezů pokusil filologicky prokázat i J. Unger. Jako filolog ovládal latinu, 

řečtinu,  hebrejštinu,  italštinu a angličtinu.  Srovnával  názvy osad s  latinskými slovy a 

sledoval  tak  domnělé  stopy  Drusova  pobytu  v  některých  místních  názvech,  např. 

Triesenhof = „Drüsenhof“ (Unger 1841). Na sklonku svého života pak A. Martius prodal 

veškeré své rozsáhlé mineralogické a archeologické sbírky baronu Korb-Weidenheimovi. 

První  cílený  archeologický  výzkum  provedl  v  roce  1856  architekt  Bernhard 

Grueber v chebském kostele sv. Mikuláše, pod jehož podlahou odkryl základy původní 

románské baziliky. Poslední léta 19. století přinášejí neolitické a mladobronzové nálezy 

z Chebu-Dolnic,  avšak  dnes  ne  se  zcela  jasnou nálezovou situací.  Zároveň začíná  éra 

německých  prvně  publikovaný  článků  s  archeologickou  tématikou  spjatou  s  územím 

Chebska.  Ty vycházely v  regionálních časopisech jako byly periodika Egere  Jahrbuch, 

Sudeta,  Heimat  Jahrbuch,  Unser  Egerland,  Franzensbade  Moorlager,  Sudetendeutche 

Tageszeitung, Egerer Zeitung a Eghalanda Bundeszeitung.,  které jsou dnes již bohužel 

většinou těžko či  zcela  nedosažitelné.  Publikovali  v  nich  předváleční  autoři  jako J.  G. 

Hiersche,  A.  Gnirs,  O.  Kleemann,  M.  Müller,  H.  Preidel,  R.  Sandner,  R.  Rogler  a  další. 

Serióznější  pravěké  nálezy  se  objevují  okolo  roku  1872  při  těžbě  rašeliny  ve 

františkovolázeňské slatině. Ta již v této době jako archeologická lokalita nebyla zcela 

neznámá. Ještě dříve zde byly nálezy zvířecích kostí a dřevěných kůlů. Zůstaly však téměř 

nepovšimnuty  a  dnes  se  jedná  o  neověřitelné  nálezy.  Až  s  nástupem  lékaře  Paula 

Cartellieriho vstoupilo naleziště do širšího povědomí odborné i laické veřejnosti. Právě 
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Cartellieri byl autorem patrně dnes nejstarší známé publikace o františkovolázeňských 

nálezech a to z roku 1893 (Franzensbader Moorlager), kde rekapituluje i nálezy učiněné 

ve zdejší oblasti před r. 1872. V bádání pokračoval i jeho syn Josef Cartellieri, zakladatel  

městského muzea ve Františkových Lázních.  Naleziště ve slatině se dále pojí s dalším 

významným badatelem Antonem Gnirsem. Ten se roku 1923 pokusil vyhodnotit starší 

nálezy  J.  Cartellieriho.  V  roce  1927  provedl  první  revizní  výzkum  a  roku  1929 

nejrozsáhlejší  výzkum té doby s  odkrytou plochou cca 4.  000 m2.  Celkovou zprávu z 

výzkumu podal po své návštěvě na nalezišti J. Böhm (Böhm 1929).

Rok 1929 znamená další a  největší rozmach archeologického bádání na Chebsku, 

který je spjat s nalezištěm v Žírovicích u Františkových Lázní. Ač prvé nálezy žárových 

hrobů byly již kolem roku 1880 (Hiersche 1934 – kopie v nálezové zprávě), archeologický 

výzkum  byl  uskutečněn  až  roku  1929  tehdejším  ředitelem  muzea  ve  Františkových 

Lázních Aloisem Johnem, který v zápětí předal vedení záchranného výzkumu A. Gnirsovi.  

Objevem  popelnicového  pohřebiště  ve  Žírovicích  nastává  horečný  zájem  o  sbírání 

dokladů pravěkého osídlení. Mnoho nadšenců neodborně začalo samo s „výzkumy“ i ve 

zmiňovaných Žírovicích. Patrně proto se tak A. Gnirs, i když ne za zcela jasných okolností,  

vzdal výzkumu ve Žírovicích a na jeho místo nastupuje gymnazijní profesor kreslení J. G. 

Hiersche.  Ten  vykupuje  pozemky,  kde  se  nachází  pohřebiště  a  se  značnými  náklady, 

hrazenými nejen městem Cheb, ale i místními sbírkami, buduje v letech 1929 až do své 

smrti roku 1944 přírodní pravěký památník. Další výzkum žírovického pohřebiště byl 

proveden  až  v  roce  1952  Evženem  Pleslem,  na  který  navázal  menším  revizním 

výzkumem roku 1957 (Plesl 1961). Právě mladší a pozdní doba bronzová, konkrétně lid 

KPP, patří k prvnímu, komplexně zachycenému prehistorickému osídlení Chebska. Kvůli 

specifickým znakům lidu KPP na Chebsku se vyčlenil i nový termín - chebská skupina 

(prvně  Böhm 1937).  Definoval  ji  až  zmíněný  E.  Plesl,  a  to  na  základě  materiálu  ze 

záchranného  výzkumu  konaného  v  roce  1959  při  úpravě  Palliardiho  pramene  ve 

františkolázeňské slatině (Plesl 1961).  Vymezení samostatné chebské skupiny se však 

stává  v  poslední  době  diskutabilní,  především  pak  z  důvodu  nověji  identifikovaných 

výšinných lokalit, které nejeví obdobnou vazbu na Chebsko, ale rovnoměrně kopírují celý 

horní tok řeky Ohře (Prekop 2009).

Malé  pozornosti  se  zatím  v  odborné  literatuře  dostalo  osobnosti  soudního 

úředníka Josefa Oskara Steidla, který se zasloužil o největší poznání pravěku na Chebsku. 

Svými  povrchovými  sběry  v  letech  1931-1942  nashromáždil  rozsáhlý  archeologický 

materiál téměř ze všech pravěkých období. Jeho nálezy tvoří podstatnou část pravěké 
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sbírky  muzea  v  Chebu.  Konec  války  a  odsun  německého  obyvatelstva  znamenal 

definitivní konec působení německých badatelů v dnešním Karlovarském kraji.

Pro české archeology se horní Poohří otevřelo prakticky až po roce 1948. V letech 

1949-1950 František Prošek spolu s Antonínem Knorem odkryl při plošném výzkumu v 

Tašovicích  (okr.  Karlovy  Vary)  dvě  chaty  mezolitických  lovců,  na  základě  čehož  pak 

zahájil  rozsáhlý  terénní  průzkum  celé  oblasti  mezi  Kynšperkem  a  Kadaní,  jehož 

výsledkem  bylo  zjištění  dalších  jedenácti  mezolitických  stanic.  Tyto  objevy  se  staly 

stěžejnímy pro určení mezolitického stáří některých Steidlových nálezů, ve době svého 

objevení  těžko  určitelných,  neboť  neexistovaly  žádné  analogie.  K  tomu  je  třeba 

poznamenat,  že  industrie  z  mezolitických  stanic  v  horním  Poohří  byla  v  té  době  v 

podstatě  zcela  odlišná  od  tehdy  používaného  pojmu  mezolitických  tzv.  pozdně 

tardenoiských památek z  Polabí,  s  nimiž  jediné  srovnání  přicházelo  v  úvahu (Prošek 

1958).

Další  kapitola  archeologických  výzkumů  na  Chebsku  začíná  rokem  1962,  kdy 

Antonín Hejna z  AÚ ČSAV odkryl  v  Chebu mezi  hradem a Jánským náměstím valové 

opevnění slovanského hradiště datovaného do 10. století. Díky velkému ohlasu výzkumu 

A. Hejny se při chebském muzeu zřídilo stálé místo archeologa, na které nastupuje roku 

1966 Olga  Pospíchalová.  Již  předešlého roku vedla výzkum v Horních Lomanech,  při  

kterém  bylo  mimo  jiné  nalezeno  i  několik  eneolitických  šipek.  Právě  v  60.  letech 

minulého století  začala nová vlna zájmů o mezolitické osídlení  na Chebsku.  Sběry O.  

Pospíchalové, J. Fröhlicha, K. Žebery, ale i nadšeného amatéra V. Vajse podstatně rozšířily 

poznání o střední době kamenné na daném území. Je proto velká škoda, že právě o osudu 

rozsáhlé sbírky V. Vajse, ale i životě jeho samotného, nemáme žádné další přesvědčivé 

zprávy. Olga Pospíchalová své působení v chebském muzeu ukončila roku 1969 a v roce 

1972 nastoupil  na  její  místo  Pavel  Šebesta.  Ten se  se  svým  Katalogem archeologické  

sbírky  chebského  muzea (Šebesta 1976)  prvně,  alespoň  z  dílčí  části,  roztřídil 

archeologický  materiál  v  muzejních  sbírkách.  Na  něj  pouze  o  rok  později  navazuje 

gymnasijní studentka Lucie Nepustilová (Nepustilová 1977). Při katalogizaci P. Šebesta 

také upozornil na některé starší ztracené nálezy. Jedná se o měděnou sekerku nalezenou 

r. 1872 a uloženou do muzea ve Františkových Lázních, od června roku 1935 nezvěstnou,  

dále  o  trojbokou  eneolitickou  pazourkovou  šipku  (nález  z  roku  1886),  pazourkovou 

čepel  (nález  z  roku 1890,  podle  H.  Preidela  na  hrotu se  stopami opracování;  Preidel 

1893)  a  tři  polotovary sekerek z  břidlice,  které  měly  být  stejného  typu jako  zlomky 

eneolitických sekerek z let 1888-1889. Všechny tyto artefakty pocházejí z Františkových 

Lázní a většina z nich je publikovaná r. 1893 ve Franzensbade Moorlager. Nástupem P.  
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Šebesty  se  archeologické  bádání  začíná  orientovat  především  na  středověkou 

problematiku,  která  v  zásadě  trvá  dodnes.  Obdobnou  situaci  spatřujeme  pro  celý 

Karlovarský kraj. Vedle menších záchranných výzkumů tak zásadní výjimku tvoří pouze 

výzkum v Karlových Varech - Zlatém Kopečku, při kterém se získalo na několik set kusů 

štípané  industrie,  patrně  mezolitického  stáří  (Jirát 2004)  a  záchranný  výzkum  v 

Tašovicích II v letech 2015-2017.

3.2 Neolit a eneolit

Badatelský zájem o problematiku neolitu v západních Čechách bylo vždy velmi 

slabé. Prvému cílenému bádání neolitu došlo až na sklonku sedmdesátých let zásluhou 

Antonína Beneše. Ač jeho životním tématem bylo studium střední doby bronzové v celé 

oblasti jižních a západníh Čech, jeho pozornost přitahovaly i jiné neprobádané otázky 

pravěku  –  mezi  jiným  i  slabé  zastoupení  zdejšího  neolitu.  Jeho  zájem  o  oblasti  s 

nápadnou neolitickou sídelní absencí ho přivedl chebský okrsek, kde spolupracoval i s  

mnoha amatérskými zájemci o archeologii. Díky tomu se mu podařil unikátní objev. Roku 

1979 A.  Benešovi  předal  nadšenec Z.  Buchtela  střep  s  vypíchanou výzdovou z  Lázní 

Kynžvart, přičemž tato kultura zde dosud nebyla zastoupena (Beneš 1978/1979). Tento, 

ač  ojedinělý  nález,  je  uznáván  jako  pravděpodobný  (Zápotocká 2012,  112).  Žádné 

přesvědčivé  neolitické  artefakty  však  od  té  doby nebyly  nalezeny.  Nejblíže  k  Lázním 

Kynžvart  je  až  zmínka  o  broušeném nástroji  z  Chodové  Plané,  těsně  za  jižní  hranicí 

Karlovarského kraje, v okrese Tachov (Šimek 1955, 66).

Z  území  okresu  Cheb  pochází  ještě  několik  neolitických  a  eneolitických 

ojedinělých nálezů. Tím nejznámějším je pravděpodobně nález kopytovitého klínu z roku 

1897/1898 (Müller 1911) a drobné nezdobené, snad neolitické fragmenty keramiky z 

Dolnic. V nálezových správách P. Šebesta uvádí, že jeden střep je z roku 1897/1898, u  

dvou že jde o nález O. Steidla z roku 1934. Ve svém katalogu z roku 1976 však již tyto  

nálezy  keramických  střepů  neuvádí.  Byla  však  dohledána  fotografie  s  německým 

nápisem  „prehistorické  nálezy  z  Dolnic  z  let  1897  a  1898“,  kde  jsou  společně  s 

kopytovitým klínem a kamennými fragmenty, také zachyceny tři keramické střepy.  

Uváděno je také několik nálezů sporných. Z výzkumu žárového pohřebiště lužické 

kultury v letech 1929–1944 měly pocházet drobné nezdobené střepy ze dna nádoby, 

nalezené v žárovém hrobě VII lužické kultury. Uloženy byly do muzea Cheb pod inv. č. A 

1695, a určeny jako neolitické (Šebesta 1976, 13–14; E. Plesl 1961 ale v hrobě VII žádný 

neolitický zlomek neuvádí).  Jediný střep,  který je  bezpečně z  doby kultury s  lineární 

keramikou (Plesl 1958, obr. 2: 7) však není ze Žírovic, ale z Tašovic (Zápotocká 2012, 
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111). O střepech ze Střížova, patrně neolitického stáří, píší v rukopisné zprávě J. O. Steidl  

a R. Hiersche (Hiersche 1948), žádné se však nepodařilo dohledat.

Z Chebska je známo také několik ojedinělých nálezů eneolitického stáří, z nichž 

nejvýznamnějším je měděná sekerka z Františkových Lázní (Plesl  1958). Dále je znám 

kamenný klín (inv. č. A 860) nalezen u cesty z Dřenic do Obilné (Šebesta 1976, 9) a další 

předměty  z okolí  Františkových  Lázní:  z  výzkumů  slatiny  ve  Františkových  Lázních 

pochází kamenný klín (inv.  č.  A 1938) a dva zlomky seker (inv. č.  A 11 939, A 1940) 

nalezené roku 1888 (Plesl  1958, obr. 2/1-2/2; Šebesta 1976, 18). Z Jindřichova pochází 

ojedinělý nález džbánku (inv. č. A1482) z doby kultury zvoncovitých pohárů, křemencová 

čepel (inv. č. A 1483), kamenná šipka (Plesl 1958) a sekera (inv. č. A 1484) (Šimek 1955, 

obr.  3/2).  Z Hájku,  prostoru rezervace Soos pochází jedna drobnější  eneolitická šipka 

(Plesl  1958).  Ze  Střížova známe sekeromlat  (inv.  č.  A  1852)  a  hlazený klín  (inv.  č.  A 

1853). Nálezy byly učiněny v březnu roku 1934 studnaři Josefem Grünerem a Karlem 

Leitlem. Zajímavá zmínka o střížovských nálezech je v periodiku Egerer Zeitung v článku 

Die steinzeitlichen Funde von Triesenhof z roku 1934, kde se uvádějí ještě nálezy pěstního 

klínu,  malého  škrabadla  a  dvou  křemenných  bloků,  jež  v  článku  interpretují  jako 

pracovních stoly (Šebesta 1998, 9).

Z  celého  širšího  horního  Poohří,  tj.  z  okresů  Cheb,  Karlovy  Vary  a  Sokolov, 

můžeme dle dostupných údajů dokumentovat pouze dvě lokality s lineární keramikou, a 

to Dalovice a Tašovice. Jediné naleziště - Lázně Kynžvart - přísluší kultuře s keramikou 

vypíchanou.  Tři  lokality  na  Chebsku  (Žírovice,  Dolnice,  Střížov)  lze  označit  jako 

neolitické či  eneolitické.  Z toho důvodu se celé Horní Poohří neřadí mezi samostatné 

neolitické sídelní regiony, ale hodnotí se jako důležité průchozí území, přes něž vedla 

dálková cesta z Čech na západ přes Horní Franky do Pomohaní (Zápotocká 2012, 103).

3.3 Pozdní paleolit a mezolit

3.3.1 Obecná charakteristika pozdního paleolitu a jeho poznání

Ustálení pojmu pozdní paleolit můžeme sledovat až v 60. letech minulého století 

(Vencl 1970, 3-4). K jeho vymezení došlo na základě množících se nálezů po II. světové 

válce, které sice byly menší a typologicky chudší nežli soubory magdalénienu, zároveň 

ale  neobsahovaly  mezolitické  mikrolity  (např.  Klíma 1951).  Pozdní  paleolit  spadá  na 

závěr posledního glaciálu, resp. pozdně glaciálního interstadiálu (počátek přibližně 15 
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500 př. n. l.) a následného stadiálu mladý Dryas24. Kolísavá teplota pozdního paleolitu 

(hlavně tzv. mladodryasové ochlazení) ovlivnila také chování pozdněpaleolitických lovců, 

způsob  jejich  obživy  a  tím  i  hmotnou  kulturu,  která  je  pro  střední  Evropu 

reprezentována technokomplexem s obloukovitě retušovanými hroty25, pro Čechy dále 

tišnovienem26,  skupinou  Hradiště-Atzenhof27,  okruhem  industrií  s řapovými  hroty  a 

dalšími skupinami různé časové i  prostorové pozice  (naposled ke kulturnímu členění 

podrobněji  Vencl 2007).  Pro  oblast  širšího  Chebska  (ve  smyslu Egerlandu)  bylo 

nejdůležitějším prvotním poznáním komparace pozdně paleolitických nálezů z Chebska 

s lokalitou Hendellhammer nacházející se v bavorské části horního Poohří (Klíma 1966). 

3.3.2 Obecná charakteristika mezolitu a jeho poznání

Původně  jako  krátké  přechodné  období  mezi  paleolitem  a  neolitem  vyčlenil 

období  mezolitické  H.  Westropp  již  roku  1866.  Prvá  mezolitická  kultura  pak  byla 

popsána  na  základě  výzkumu  v  La-Fére-en-Tardenois.  Celé  období  mezolitu  je  dnes 

členěno v základě do dvou starších fází, a to na preboreální a boreální starší fázi (9000 až 

6500-6000 př.  n.  l.),  jež  je  v  hmotné kultuře reprezentován trojúhelníky,  čepelkami s 

otupeným  bokem,  tardenoiskými  hroty  a  drobnými  trapézy.  Atlantická  mladší  fáze 

(6500–6000  až  5500  př.  n.  l)  je  oproti  tomu  reprezentována  většími  trapézy  a 

pravidelnějšími čepelemi obdélníkového tvaru (Svoboda ed. 2003, 82-83,  Svoboda et al.  

2007, 99).

Za jednu z definic mezolitu lze považovat výsledek adaptace paleolitických lovců 

na změnu přírodních podmínek v holocénu, jež vedla k větší teritorializaci a intenzifikaci 

směny  a  sběru  (Zvelebil  1994).  Nutné  změny  v  lovecké  strategii  holocenních  lovců 

podpořily  rozšíření  luku  (Vencl  1984,  301).  Neobjasněná  zůstává  otázka  bohatství 

hmotné kultury oproti paleolitickému období (první lyže, lodě apod.), zda jde skutečně o 

kulturní rozmach, či je to pouze výsledek zlepšení podmínek pro uchování organického 

materiálu  (Vencl 2007,  127).  Nejznámějším znakem mezolitu  je  univerzální  rozšíření 

24 Letopočet počátku mladého Dryasu se různí, za stěžejní je však bráno datum 12 679 cal. BP, z varvové 
chronologie jezera Meerfelder Maar (Bauer-Litt-Negendank-Zolitschka 2001)

25 Taktéž technokomlex Federmesser, jehož jižní hranice mají reprezentovat nálezy z J Polska, S Čech a 
Moravy (Vencl 1970; Svoboda ed. 2003).

26 Dle eponymní lokality Tišnov-Dřínová na Moravě (Svoboda, Havlíček et. al. 2002). Jedná se však o 
redefinovanou skupina ostroměřskou (Vencl 1966), později z důvodu absence vůdčích typů nástrojů a 
chronologických dat odmítnutou.
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mikrolitů a celková miniaturizace ŠI, možno související s technologickou změnou výroby 

nástrojů, tj. nástrojů složených, kdy se výrazně ušetřila spotřeba kamenné suroviny.  

Prvému zájmu o mezolit na českém území se dostalo již ke konci 19. stol., i když  

větší  rozmach  můžeme  zaznamenat  v  meziválečných  letech  v  příhraničí  zásluhou 

německého obyvatelstva (tj. včetně území Chebska, kap. 3.1). Mezi českou akademickou 

obcí nebylo toto období na českém území ještě uznáno. Prvé pokusy K. J. Mašky či J. N. 

Woldřicha28 zůstávaly tak buď nepovšimnuty, či odmítány.29  Ke změně došlo až ve 40. a 

50. letech v souvislosti s novými objevy otevřených sídlišť a další badatelskou generací. 

Publikovány  byly  prvé  klasifikace  českého  mezolitu  (Prošek 1950)  i  mnohé  terénní 

postřehy  (Žebera  1958;  Vencl 1969).  K  dalšímu  posunu  v  poznání  dochází  v  letech 

osmdesátých,  kdy se  za  centrum středoevropského  mezolitického  výzkumu  považuje 

Polsko a Německo, takže docházelo k přehodnocování českého mezolitu ze zahraničí. 

Stěžejní byly analytické a systematické práce S. K. Kozlovského, který hledal a definoval 

regionální diverzitu na základě vývoje mikrolitů (Kozlowski 1980).

Za poslední badatelskou etapu lze považovat počátek 21. století, kdy je komplexně 

zpracováno mezolitické osídlení v kontextu širších oblastí30,  a nástup nové badatelské 

generace, vyznačující se řešením jasně dané dílčí problematiky31.

28 J. N. Woldřich nahlásil prvé (ovšem  mylné) nálezy ze Sudslavic již vletech 1879-1882 (Skutil 1952,9)
29 Svědčí o tom např. podrobný přehled stavu mezolitického poznání J. Skutila, který uzavírá slovy: 

„...žádný z těchto domnělých nálezů není dosud bezpečně mesolitický.“ (Skutil 1940, 98)
30 Jako jsou např. výzkumy skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku (Svoboda 2003; 2017), či úplný 

přehled lokalit vč. Revidovaných starších nálezů j Čech jižních (Vencl et al. 2006).
31 Např. práce o metodice výzkumu (Šída 2012), sídlení v horských oblastech (Čuláková et al. 2012), či 

vztahu mezolitických skupin v rámci vícero regionů (Eigner 2013).
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4. Katalog lokalit

V katalogu lokalit se vyskytují některé ustálené zkratky, zvláště pro typ surovin 

(SGS – silicit glacigenních sedimentů, BR OJ – bavorský rohovec ortenburské jury). Popis 

nálezů byl vyhotoven za přítomnosti Mgr. Jana Eignera, se kterým byly některé nejasné 

záležitosti konzultovány. Stejně tak závěrečná verze kresebné dokumentace vybraných 

artefaktů  byla  J.  Eignerem  posouzena  v  přímé  komparaci  s  fyzickými  artefakty. 

Vyhotovená kresebná dokumentace je v měřítku 1:1 (příloha tab. I – tab. V). Je dílem 

pouze autorovým, neodkazuji na starší vyobrazení ŠI z okresu Cheb (například  Prošek  

1958).

1. Bříza I, k. ú. Bříza nad Ohří

způsob nabytí: sběr: O. Pospíchalová (24. 10. 1967), K. Žebera (1. 5. 1967), J. Fröhlich 

(18. 6. 1967)

lok: 50.093879, 12.287840

pole  na  kopci  Vršek  (490,09  m.  n.  m.).   Jedná  se  o  dominantní  polohu  vzhledem  k 

blízkému okolí, 350 metrů od řeky Ohře a zhruba 55 metrů nad jejím dnešním tokem.

nál: 3 úštěpy, (jeden z „kropenatého“ BR OJ, dva z SGS), jeden z rovné těžní plochy jádra 

(tab. I./č. 3), a jeden s vkleslým vrubem levolaterálně (tab. I./č. 2).

inv. č.: A 2153, A 2154, A 2155

poznámky: lokalita známa i ze ztracené sbírky p. Vajse.

2. Bříza II, „Nad rybníky“, k. ú. Bříza nad Ohří

způsob nabytí: sběr J. Eigner, L Novák (21. 9. 2016)

lok: 50.097961, 12.275322

1 km severozápadně od polohy Bříza – Vržek, 300 m od toku Ohře na samém rozmezí 

Nad Rybníku/U Rybníků oddělené příkrým zalesněným terénem.

nál: 3 úštěpy (jeden z křemence typu Bečov-tab. I./č. 7, dva z SGS – tab. I./č.8), jeden 

zlomený s šedou kůrou (tab. I./č. 10)

3. Cetnov I, k. ú. Cetnov, okr. Cheb
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způsob nabytí: sběr J. O. Steidl (1937-1938)

lok: 50.090069, 12.297550 

odbočka polní cesty Bříza – Cetnov, zhruba 50 m od břehu řeky Ohře a 200 m na západ 

od obce Cetnov. Lokalita je zatravněna. Podél břehu západně od lokality ve směru Cetnov 

– Bříza se dnes táhne les.

nál: trojúhelníkový  nástroj  (rohovec?)  bilaterálně  dorzálně  a  ventrálně  střídavě 

retušovaný,  jedna  čepelka  (hnědošedý  radiolarit?  příp.  keuperský  rohovec)  a  jeden 

drobný úlomek (SGS) vyhodnocen jako pseudoartefakt.

inv. č.: A 1536, A 1537, A 1538

4. Cetnov II, k. ú. Cetnov

způsob nabytí: sběr O. Pospíchalová (1. 5. 1967)

lok: 50.089229, 12.292360

sběry probíhaly v oblasti zálivu cca. 200 m na západ od okraje obce Cetnov.. Celá lokalita  

a její blízké okolí jsou dnes zalesněny.

nál: jeden  trojúhelníkový  zlomek  hrotu  (rohovec  typu  Baiersdorf)  bifaciálně  plošně 

retušovaný,  3  úštěpy  (z  toho  po  jednom  SGS,  pruhovaný  rohovec,  limnosilicit  typu 

Sokolov tab. I./č. 4), 1 hranové rydlo s pravolaterální retuší ( z šedobíle patinovaného 

SGS – tab. I./č. 5).

pozn: ve  sbírce  muzea  Cheb  chybí  nepopsaný  artefakt  inv.  č.   A2156,  dále  pak 

mikrolitická  čepelka  inv.  č.  A2162.  Trojúhelníkový  zlomek  hrotu  inv.  č.  A  2157  byl 

vyhodnocen jako eneolitický.

inv. č.: A 2157 – A 2161

5. Dolní Lomany II, k. ú. Františkovy Lázně/Jedličná

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl (1934)

lok: 50.130773, 12.320489

přibližně po 600 m na západ od okraje obce, po silnici Dolní Lomany – Ostroh, začínají  

pole,  dodnes nesoucí místní název U pískovny.  Pole se táhnou na Z až k okraji  k.  ú.  
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Františkovy Lázně/Jedličná,  s  lesem a soustavou rybníků.  Na tomto rozhraní se měla 

nacházet pískovna, dnes již dávno zcela zaniklá.

nál: jeden úštěp (dekortikační) z SGS s ohlazenou a oleštěnou kůrou

poznámky: V letech 1934-1937 zde J. O. Steidl a J. G.  taktéž nalezly několik keramických 

sřepů lidu kultury popelnicových polí.

inv. č.: A1596

6. Dolní Pelhřimov, k. ú. Dolní Pelhřimov

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl (1937, 1940)

lok: 50.059263, 12.347138

v  okolí  lokality  se  nacházejí  pole  a  louky.  Katastr  Dolního  Pelhřimova  je  ohraničen 

soustavou rybníků z Břehnického potoka.

nál:  2  úlomky  (po  jednom  SGS,  limnosilicit  typu  Sokolov),  jedem  zlomek  úštěpu 

(dekortikační) z SGS s ohlazenou kůrou, a jeden otloukač či retušér, na hranách obitý 

(„kropenatý“ BR OJ).

inv. č.: A 1599 – A 1602

7. Dolní Žandov, k. ú. Dolní Žandov,

způsob nabytí: sběr J. Fröhlich (10. 8. 1967)

lok:50.023355, 12.560036 

návší  cca  300  m na  východ  od  obce.  Mohlo  by  se  jednat  o  mírný  kopec  v  blízkosti 

bezejmenného  potoka,  jednoho  z  přítoků  Lipoltovského  (Kynžvartského)  potoka. 

Lokalita je zatravněna

nál: odštěp (zlomek) z deskovitého rohovce typu Arnhofen

inv. č.: A 2164

8. Dřenice I, k. ú. Dřenice

způsob nabytí: sběry J. O. Steidl (1932-1942)

lok: 50.065175, 12.430026 
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před polohou Burgholz.  Na zalesněném vrcholku (464 m.  n.  m),  100 m Z od kempu 

Dřenice na levém břehu nádrže Jesenice,  kde se nachází výšinné opevněného sídliště 

(Burgholz),  dosud  nedatované.  Polohu  sídliště  lze  bezpečně  identifikovat  i  na  III. 

vojenském mapování, kde levý tok nádrže dnes opisuje původní tok řeky Odravy

nál: 6 úštěpů, z toho jeden s pravolaterální retuší (jeden z opálu, dva z rohovce?, dva z  

SGS – z toho jeden se silnější patinou, a jeden limnosilicit typu Sokolov),

jedna  čepelka  s  jemnou  retuší  terminálně  (šedý  rohovec),  a  jedno  škrabadlo  na 

preparačním úštěpu (SGS s nádechem patiny).

inv. č.: A 1542 – A 1545, A 1547 – A1550

9. Dřenice IV, k. ú. Dřenice

způsob nabytí: sběry J. O. Steidl (1932-1942)

lok: 50.071979, 12.442986

na východ od kostela se v poloze Za hřbitovem rozprostírá rozsáhlá soustava luk a polí  

přecházející do polohy U strže. Ohraničeny jsou na Z straně několika pískovnami.

nál: 9 úštěpů, z toho 5 dekortikačních (dva s místní retuší), dva z těžní plochy jádra, dva 

preparační (z toho jeden z SGS, dva z „kropenatého“ BR OJ, jeden z křemence typu Staré 

Sedlo, jeden z rohovce s kůrou hlízy a dva z limnosilicitů typu Sokolov, možné tři-jeden 

přepálený, a jeden neurčitý-rohovec/jaspis?).

inv. č.: A 1546, A 1551 – A 1559

poznámky: přibližně 1 km SSV od lokality, na písčitém svahu Odravy, byla v roce 1936 

vybudována silnice Dřenice – Jesenice. V muzeu Cheb jsou z této doby uloženy nálezy 

lidu kultury popelnicových polí.  Lokalita nese označení Dřenice III a lze ji považovat za 

zcela zničenou.

10. Dřenice V, k. ú. Dřenice

způsob nabytí: sběr V. Vajse (darem muzeu Cheb/nedatováno)

lok: 50.071592, 12.432734

pískovny na západ od Dřenice III o dnešní celkové rozloze zhruba 50 ha. Pískovny jsou 

zaznamenány  již  na  III.  vojenském  mapování  a  v  současné  době  fungují  ve  své 

nejsevernější části.
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nál: 3  úštěpy,  z  toho  jeden  preparační  semikortikální,  a  jeden  dekortikační  (dva 

limnosilicitů  typu  Sokolov,  jeden SGS),  jedna  tableta  a  čepelkové  jádro  se  změněnou 

orientací (obé z „kropenatého“ BR OJ) a světle hnědou kůrou. Dále pak klínové rydlo s 

místní retuší bazálně na úlomku (SGS?), silně žlutobíle patinovaného.

inv. č.: A 2166 – A 2172

11. Dvorek I, k. ú. Dvorek/Vonšov

způsob nabytí: sběry J. O. Steidla 1935 – 1936, 1941, 1942

lok: 50.139797, 12.412613

povodí  na  výšince  severně  od  osady.  Zaniklá  pískovna  pod  ústím  Vonšovského  do 

Stodolského potoka, na rozhraní k. ú. Dvorek/Vonšov

nál: 4  úštěpy,  z  toho  dva  preparační,  jeden  dekortikační  (z  toho  po  jednom  z 

„kropenatého“  BR  OJ,  z  křemence  typu  Skršín,  z   SGS  a  lokálního  světle  hnědého 

křemence),  tři  nástroje  –  mediální  část  čepelky  (slabě  přepálený  rohovec),  nehtové, 

oběžně retušované škrabadlo (z „kropenatého“ BR OJ – tab. I/č. 1) a čepel s odlomenou 

bází, pravolaterálně opotřebená (kvalitní BR s kůrou).

inv. č.: A 1560 – A1566

poznámky: inv. č. A 1563 obsahuje dva kusy 

12. Dvorek II, k. ú. Dvorek

způsob nabytí: sběr O. Pospíchalová 26. 3. 1967

lok: 50.138977, 12.404847

vpravo od železniční trati Tršnice – Luby, JV od lokality Dvorek I.

nál: 5  úštěpů,  z  toho  jeden  z  těžní  plochy  jádra  (křemenec  typu Tušimice),  jeden s 

jemnou místní retuší bilaterálně z těžní plochy jádra (slabě pruhovaný rohovec – tab. I/č.  

9),  jeden s  místní  jemnou retuší  příčně,  z  těžní  plochy jádra  se  změněnou orientací  

(nejspíše  preparační;  limnosilicit  typu  Sokolov  –  tab.  I/č.  6)  a  dva  úštěpy  jsou  z  "  

kropenatého“ BR OJ. Dále jeden nástroj - cílová čepel s odlomenou terminální částí (SGS?  

limnosilicit typu Sokolov?)

inv. č.: A 2174 – A 2179
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13. Hájek, k. ú. Vonšov

způsob nabytí: sběr O. Pospíchalová 29. 8. 1966

lok: 50.148892, 12.402792

rezervace Soos, pod hřbetem křemenného štítu v blízkosti rour na jímání CO2

nál: cílový úštěp z těžní plochy jádra (špinavě šedě patinovaný SGS).

inv.č.: A 2181

14. Horní Lomany I (a), k. ú. Horní Lomany

způsob nabytí: výzkum O. Pospíchalová 5.7-20.7 1965

lok: 50.133883, 12.342865

jižně od hřbitovní zdi položeny celkem tři sondy:

sonda A/A1 (mezi nimi kontrolní blok) – pod svahem, vodorovně s jižní hřbitovní zdí. 

Délky 10 a 7m, š. 1m, čisté podloží v hloubce 50-60 cm. - 1 kus ŠI

sonda B – na svahu u hřbitovní zdi – sterilní

sonda C – za silnicí od hřbitova, 10x1m, posléze na ní navázána sonda C1, 2x2m – 9 ks ŠI, 

a 1 ks ŠI ve skrývce pro novou silnici u sondy C

nál: 3 úštěpy z jader z limnosilicitů typu Sokolov, z toho jeden částečně pravolaterálně 

retušovaný, jeden drobný vrub na úštěpku se zbytkem hřebenové úpravy (BR),  jedna 

cílová  čepel  (křemenec  typu  Staré  Sedlo),  jeden  úlomek  na  dvou  hranách  obitý 

(zhmožděný) z SGS, jeden drobný úlomek s malým zbytkem kůry („kropenatý“ BR OJ),  

jedno jednopodstavové mikročepelkové jádro s patinou (limnosilicit typu Sokolov – tab. 

II./č.  2),  jeden  nepravidelný  úlomek  (zlomek  jádra?)  s  několika  drobnými  negativy 

(šedomodrý SGS) a jeden pseudeartefakt (krystal křemene či kalcitu)

inv.č.: A2192-A2194+A2196-A2200+A2204(sonda  C),  2195  (sonda  A1),  A2201  (v 

poloze skrývky pro novou silnici C),  A2198 ze sondy C chybí

poznámky: v blízkosti sondy A při stavbě silnice nalezena rohovcová eneolitická šipka s 

ulomenou špicí. Dalši eneolitická šipka (porcelanit) byla nalezena v blízkosti sondy C.  

Třetí enelolitická šipka byla nalezena v blízkosti severní zdi za hřbitovem. Přesto se v 

nálezové  zprávě  přiklánějí  nálezům  ŠI  ze  sond  spíše  k  období  mezolitickému,  nežli 

eneolitickému. Lokalita také známa slovanským pohřebištěm objeveného A. Czernickim 

roku 1879.
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15. Horní Lomany I (b), k. ú. Horní Lomany

způsob nabytí: sběr O. Pospíchalová 1965

lok: 50.133467, 12.342396

na jih pod hřbitovem směrem k cestě

nál: jeden cílový úštěp s odlomenou terminální částí, pravolaterálně částečně retušovaný 

(limnosilicit  typu  Sokolov,  přepálený),  jeden  nástroj  -  škrabadlo  na  cílovém  úštěpu 

bilaterálně jemně retušovaném a opotřebeném z radiolaritu (tab. I./č.1)

inv.č.: A 2186, A 2202

poznámky: lze sloučit s lokalitou Horní Lomany I. a.

16. Horní Lomany II, k. ú. Horní Lomany

způsob nabytí: sběr O. Pospíchalová 1965  

lok: 50.135546, 12.342263

S od hřbitova směrem k Žírovickému rybníku

nál: 4 úštěpy (z toho dva z „kropenatého“ BR OJ, jeden z intenzivně patinovaného opálu, 

a jeden z křemence typu Tušimice), z toho jeden s výraznou šikmou retuší terminálně  

ventrálně  (tab.  II./č.4).  Jeden  artefakt  z  mediálně  zlomené  čepelky  s  vrubem 

pravolaterálně (SGS – tab. II./č.3) a jeden bazální zlomek čepele (SGS)

inv.č.: A 2203, A 2205 – A 2210

17. Horní Lomany III, k. ú. Horní Lomany

způsob nabytí: sběr J. Fröhlich 22. 1. 1965  

lok: 50.133821, 12.339716

V od hřbitova v úhlu silnic k Žírovicím

nál: jeden zlomek preparačního semikortikálního úštěpu  keuperskýho rohovce

inv.č.: A 2211

18. Horní Lomany IV, k. ú. Horní Lomany
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způsob nabytí: předstihový výzkum P. Šebesty 27. 6. - 15. 7. 1974

lok: Horní Lomany, 351 01 Františkovy

u křižovatky silnic Františkovi Lázně – Vojtanov a Cheb – Aš (plánovaný silniční nadjezd), 

jižně od hřbitova. Celkem bylo položeno 7 sond. V sondě VI, hloubka 20-25 cm 1 ks ŠI.

nál: jedno  drobné  residuum  mikročepelkového  jádra  (+  negativy  odštěpků)  se 

změněnou orientací z SGS, se třemi těžními plochy (tab. II/č.6).

inv.č.: A 1772

19. Cheb I, Špitálský vrch, k. ú. Cheb

způsob nabytí: nezjištěno

lok: 50.084669, 12.356330

vrch 516, 8m. n. m. východně od centra města Cheb

nál: jeden prohnutý úštěp s hrubou retuší na konvexní straně (šedočerný rohovec – tab. 

V./č. 3). Dále jedno škrabadlo s jemnou retuší (z SGS – tab. V./č. 1) a jedno jádro (z tmavě 

hnědého rohovce – tab. V./č. 2).

inv.č.: A 2228 – A 2229, A 2237

20. Cheb II, „U hrušky“, k. ú. Cheb

způsob nabytí: sběr J. Eigner – L. Novák 21. 9. 2016

lok: 50.0931911N, 12.3583075E

nál: celkem  9  úštěpů,  z  toho  3  zlomky  úštěpů  z  krakelovaných  silicitů,  jeden  úštěp 

zlomený (z „kropenatého“ BR OJ – tab.  III./č.  6),  jeden terminálně místně retušovaný 

zlomený (limnosilicit typu Sokolov – tab. III/č. 1). Dále jeden z nich je úštěp preparační 

semikortikální, druhotně poškozený (z nažloutle patinovaného SGS). Dva úštěpy z těžní 

plochy jádra (z „kropenatého“ BR OJ – tab. III./č. 2), a ze sytě bíle patinovaného silicitu –  

BR? SGS? (tab. III./č. 4) a jeden úštěp z modravého (přepáleného?) BR (tab. III./č.7). Dvě 

čepele - jedna , špinavě patinovaná (z SGS – tab. III/č. 3) a jedna čepel bazálně odlomená 

(z křemence typu Tušimice – tab. III./č. 5). Jedno residuum čepelkového jádra na úštěpu 

(výrazně „kropenatý“ BR OJ – tab. III./č. 8)

poznámky: nálezy bez inventárních čísel.
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21. Chocovice, k. ú. Chocovice

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 1933

lok: 50.115930, 12.407685

zaniklá pískovna Glückselig,někde v těsné blízkosti osady?

nál: 6  úštěpů,  z  toho  dva  dekortikační  (jeden  z  pruhovaného  BR,  druhý  neurčité 

suroviny), jeden preparační s místní retuší pravolaterálně, slabě patinovaný (z SGS), tři z 

těžní  plochy jádra  (z  limnosilicitu typu Sokolov,  druhý z  limnosilicitu?),  z  toho jeden 

cílový („kropenatý“ BR OJ). Jeden lehce ohlazený úlomek z hnědočerveného porcelanitu,  

a jeden valoun z SGS. Dva nástroje -  čepel s odlomenou bází s místní drobnou retuší 

pravolaterálně ventrálně (z  SGS – tab.  V./č.  4) a klínové rydlo (z SGS – tab.  V./č.  5) s 

ohlazenou kůrou.

inv.č.: A 1567 – A 1576

poznámky: vyobrazení  v  Klíma,  B.,  Epipaläolithikum  im  oberen  Egertal  ,  Quartär, 

XVII,1966, 91– 116

22. Jindřichov I, k. ú. Jindřichov

způsob nabytí: sběry J. O. Steidl 1932-1933,  J.G. Hiersche 16. 3. 1934

lok: 50.108681, 12.405344

rozsáhlé území bývalých pískoven na V od železniční trati, dnes z části skládka odpadu

nál: 7 úštěpů (3 z limnosilicitu typu Sokolov, jeden SGS, jeden z bílého křemene, a dva z  

nafialového  křemence  -  typ  Tušimice?),  z  toho  jeden  dekortikační,  jeden  reparační 

rovnající těžní plochu jádra, a jeden úštěp zlomený z těžní plochy jádra s místní retuší 

levolaterálně bazálně. Dále tři úlomky (z „kropenatého“ BR OJ, z keuperského rohovce a z 

opálu? - pseudoartefakt). Jedna tableta z SGS. Jeden valoun z křišťálu (pseudoartefakt?),  

jeden zlomek jádra poškozeného krakelací se zaběhnuté negativy (z „kropenatého“  BR 

OJ)  a  jádro se změněnou orientací  s  negativy (mikro)čepelek a odštěpků sbíjených z 

upravených úderových ploch (slabě proužkovaný hnědočervenavý opál). Dva nástroje - 

čepel s odlomenou terminální částí z tmavě šedozelené suroviny (radiolarit či keuper?) a  

atypický  kombinovaný  nástroj  škrabadlo  –  vrták  (boční)  na  dvoupodstavovém 

(mikro)čepelkovém jádru (tab.  V./č.  6)  To mělo nejméně 2  těžní  plochy umístěné na 
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protilehlých  stranách.  Těžba  probíhala  z  ploché  a  neupravené  podstavy  (tmavě 

hnědočervená surovina, opál?).

inv.č.: A 1578 – A 1593

poznámky: plynule přechází do lokality Chocovice. V sedmdesátých letech zde proběhla 

rozsáhlá „rekultivace“,  žádná z  pískoven na k.  ú.  Jindřihov (Frankova,  Pitzel,  Müller – 

Kassekert a další) již dnes neexistuje.

23. Jindřichov II, k. ú. Jindřichov/Tršnice

způsob nabytí: sběry J. O. Steidl 1934,  O. Pospíchalová  19. 5. 1967

lok 50.123328, 12.398626

území bývalých pískoven na Z od železniční trati na hranici k. ú. Tršnice  

nál: jeden úštěp, silně eolisovaný, pokryt silnou žlutookrovou patinou (ze silicitu, snad 

SGS?)  Jeden  druhotně  olámaný  úlomek,  na  jedné  hraně  s  nevýraznou  retuší  (z 

červenohnědé suroviny – jaspis?).

inv.č.: A 1577, A 2241

 

24. Loužek, k. ú. Loužek/Obilná

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 10. 4. 1941

lok: 50.102257, 12.467556

zaniklá pískovna za polem táhnoucí se 800 m na V od obce na severním svahu návrší, na  

samém rozhraní k. ú. Loužek/Obilná.  

nál: úštěp s šikmou příčnou retuší („kropenatý“ BR OJ – tab. V./č. 7)

inv.č.: A 1597

25. Pomezí nad Ohří (I) (Pomezná), k. ú. Pomezná

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 1934

lok: 50.102997, 12.257595

zaniklá pískovna 300 m V od tvrze Pomezná
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nál: jeden úlomek šedobílého, slabě pruhovaného rohovce s malým zbytkem kůry. Jeden 

úštěp  z  mikročepelkového  jádra,  z  hnědočervené  surovina  (opálu?).  Jedna  čepelka  s 

odlomenou terminální částí z šedého SGS.

inv.č.:  A 1603 – 1605

poznámky: nálezy vedeny jako Pomezí nad Ohří – pískovna. Ta se ale již nachází na k. ú.  

Pomezná

26. Pomezí nad Ohří I (II), k. ú. Pomezí nad Ohří/Rybáře u Libé

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 1934

lok: 50.098585, 12.246209

V  zaniklé  osadě  Rathsam,  poblíž  ústí  Reslavy,  na  samé  hranici  k.  ú.  Pomezí  nad 

Ohří/Rybáře u Libé

nál: 2  úštěpy,  jeden  s  místní  vkleslou  retuší  (keuperský  rohovec),  jeden  zlomený 

pravolaterálně opotřebený (SGS se zbytkem kůry). Dvě čepele, jedna zlomená s šikmou 

příčnou retuší (z SGS), jedna s odlomenou terminální částí (z limnosilicitu typu Sokolov).  

Jedna terminální část čepele (z SGS) a jedna bazální část čepele (z hnědého rohovce).  

Dále jedno residuum dvoupodstavového mikročepelkového jádra hranolovitého tvaru (z 

SGS)a  jedno  dvoupodstavové  úštěpové  jádro,  na  jedné  straně  protisměrně  těžené  (z 

limnosilicitu typu Sokolov)

inv.č.: A 1606 – A 1613

27. Seníky, k. ú. Žírovice

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl  1934

lok: 50.150419, 12.335048

Lom Weinberg – ten je již ale dávno zcela zaniklý a jeho přesnou polohy se nepodařilo  

určit, je pravděpodobně zaplaven a nyní slouží jako jeden ze senických rybníků (Velký 

Hofman?).

nál: 3 úštěpy (dva z blíže neurčitého limnosilicitu, jeden z limnosilicitu typu Sokolov), z 

toho  jeden  preparační,  a  jeden  dekortikační  obloukovitě  retušovaný  až  obitý.  4 

krakelované úlomky z  limnosilicitů typu Sokolov.  Jedna bazální  část  čepelky (z  SGS). 

Jeden  jádrovitě  obitý  úlomek  (z  hnědočervenavého  limnosilicitu)  a  tři  jádra  z 
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limnosilicitů typu Sokolov – jeden zlomek jádra a dvě se změnenou orientací.  Z toho  

jedno  s  negativy  čepelek  a  odštěpků,  se  dvěmi  kolmými těžními  plochami  a  jedno 

(mikro)čepelkové s distálně ponechanou kůrou.

inv.č.: A 1614 – A 1625

28. Skalka I, k. ú. Skalka u Chebu

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl, O. Pospíchalová  22.3.1966, 17.10.1967, J. Fröhlich 27. 2. 

1967

lok: 50.089717, 12.345115

rozsáhlé území na východ od Chebu, ohraničené z jihu vodní nádrží Skalka, z východu 

obcí,  ze severní strany starou silnicí Libá-Cheb se samotou Na Vydrholci a z východu 

cestou k poloze U křížku (svah Špitálského vrchu).

nál: 5 úštěpů, z toho jeden preparační s oboustrannou hřebenovou úpravou kůrou (z SGS 

s kůrou), dva z těžní plochy jádra (z „kropenatého“ BR OJ s kůrou a z SGS), zbylé dva 

úštěpy jsou z limnosilicitu typu Sokolov a kropenatého BR. Jeden úlomek (z neurčeného 

krakelovaného  silicitu)  a  jedno  škrabadlo  téměř  oběžně  nevýrazně  retušované  na 

dekortikačním  úštěpu  (z  SGS  s  ohlazeným  a  oleštěným  glacigenní  povrchem  –  tab. 

II./č.5) a jedno opozitní jádrové rydlo z šedého rohovce (povrchem – tab. II./č.8)

inv.č.: A 1626 – A1629, A 2291 - 2294

.

29. Skalka II („Rollenburg), k. ú. Skalka u Chebu

způsob nabytí: J. Fröhlich 27. 2. 1967, j. Eigner – L. Novák

lok: 50.085898, 12.326341

skalnatý ostroh na levém břehu Ohře,  na místě hradu Bürgles, přezdívaného pro svůj 

kruhový tvar  opevnění  Rollenburg (z  valné části  je  hrad dnes zaplaven vodní  nádrží 

Skalka).

Nál: 2 úštěpy (z kvalitního šedohnědého BR a z chalcedonu). Jednu čepel z boku jádra, s  

levolaterálním  místním  opotřebením  (příp.  s  nevýraznou  retuší?  –  tab.  II./č.7)  z 

radiolaritu. Dále jednu čepelku s pravolaterálně místně jemnou retuší (z lyditu) a jednu 

rudohnědou křemičitou zvětralinu (zlomek úštěpu či jádra?).

inv.č.: A2295 – A 2297
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poznámky: dva ks (sběr J. Eigner – L. Novák) bez inv. Čísla

30. Stebnice, k. ú. Stebnice

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl

lok: 50.057214, 12.433978

v pískovně

nál: semikortikální úštěp rovnající těžní plochu čepelkového jednopodstavového jádra 

(BR s tenkou kůrou)

inv.č.: A 1630

poznámky: pískovna je již pravděpodobně zcela zaplavena vodní nádrží Jesenice.

31. Tršnice, k. ú. Tršnice

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl

lok:  50.111368, 12.390615

vysoké návrší JZ od nádraží (447, 4 m. n. m.) s pomístním názvem Na tršnickém

nál: 2 úštěpy (limnosilicit typu Sokolov a SGS), z toho jeden s místní retuší levolaterálně 

ventrálně. Jedno dvoupodstavové úštěpové jádro těžené na různých těžních plochách, na 

silném úštěpu (z SGS). 4 nástroje - škrabadlo na preparačním semikortikálním úštěpu (z 

SGS), čepel s odlomenou terminální částí (z čediče), mediální část čepelky (z neurčené 

černošedá horniny,  snad čediče –  pseudoartefakt?),  a  zobec nebo vrták s  odlomenou 

špičkou (z čediče),

inv.č.: A 1631 – A 1637

poznámky: v soupisu staré sbírky evidováno jako Jindřichov IV

32. Třebeň I, k. ú. Třebeň

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 1934-1938

lok: hřbitovní pahorek jižně od hřbitova. Hřbitov je dnes zcela zalesněn.

nál: 4  úštěpy,  z  toho  jeden  zlomený  (z  křemence  typu  Bečov  –  tab.IV./č.  14),  dva 

preparační (oba z SGS – tab.IV./č. 11) a jeden semikortikální s pravolaterálně nevýraznou 

retuší či opotřebením (z keuperského rohovce – tab.IV./č. 12).  Jedno klínové rydlo na 
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preparačním semikortikálním úštěpu (z SGS – tab.IV./č.10) a čtyři  čepele.  Z toho dvě 

čepele preparační – jedna s levolaterálním opotřebením a jedna se zbytkem hřebenové 

úpravy  (obě  z  SGS)  a  dvě  čepele  cílové  –  obě  s  bilaterálním  opotřebením  (z  SGS  a 

křemence  typu  Bečov  –  tab.IV./č.  13).  A  jeden  pseudoartefakt,  valounek  z 

křemene/křišťálu?.

inv.č.:  A 1639 – A 1650

poznámky: V okolí je soustava luk a úhoru v poloze U pitevny. Ověřovací sběry negativní 

(pravděpodobně však nepřízní podmínek). Artefakt s inv. č.  A 1645 ve sbírkách muzea 

Cheb nenalezen  –  mělo  se  jednat  o  po  obou  stranách obité  diskovité  jádro  z  tmavě 

šedého rohovce se slabým modravým nádechem.

33. Třebeň II (Rohrflur), k. ú. Třebeň

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 1936, J. G. Hiersche 1933

lok:  na levé straně silnice Třebeň – Nový Drahov. V místech polí U studny.

Nál: 2 úlomky (z SGS), 2 rezidua jader, z toho jedno nevýrazné dvoupodstavového jádra s 

protisměrnými negativy (drobné zaběhnuté odštěpky) (z přepáleného BR?), a jedno se 

změněnou  orientací,  třemi  těžními  plochami,  bilaterálně  opotřebení  (výštěpky)  (z 

keuperského rohovce). Jedno jednopodstavové mikročepelkové jádro (z křemence typu 

Skršín)  a  jedna  čepel  s  odlomenou  terminální  částí  z  těžní  plochy  jádra,  bilaterálně 

opotřebená (z SGS).

inv.č.:  A 1668 – A 1674

poznámky: A 1668 ve sbírce muzea Cheb nenalezen – mělo se jednat o  hrotitý odštěpek 

s vrubovitou retuší na levé straně při hrotu z tmavě zelenošedého rohovce.

34. Třebeň III, k. ú. Třebeň

způsob nabytí: sběr J. O. Steidl 1934-1935, O. Pospích. 2. 5.1968

lok: : severně/východně od hřbitova, v lokalitě s pomístním názvem U pitevny.

nál: 18 úštěpů, z toho dva dekortikační (z SGS a z „kropenatého“ BR OJ),  dva úštěpy 

cílové  (oba  z  keuperského  rohovce  –   tab.IV./č.  9),  tři  semikortikální  –  z  toho  jeden 

terminálně vrubovitě retušovaný preparační (tab.IV./č . 8)a jeden reparační? s jemnou 

retuší terminálně  (oba z „kropenatého“  BR OJ, třetí z keuperského rohovce – tab.IV./č. 
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6). Dva úštěpy preparační (z hnědého rohovce – tab.IV./č . 7a z „kropenatého“ BR OJ), a 

dva z těžní plochy jádra (z limnosilicitu typu Sokolov – tab.IV./č. 2, a z SGS). Ze zbylých  

sedmi úštěpů jsou dva oběžně a částečně střídavě retušované (oba z SGS, jeden se sytě 

špinavě  bílou  patinou  –  tab.IV./č.  1),  jeden  zlomený  s  místní  retuší  bilaterálně 

(pravolaterálně dorsálně a levolaterálně ventrálně) (z křemence typu Skršín – tab.IV./č.  

3)  (zbylé  4  úštěpy  po  dvou  z  SGS  a  keuperského  rohovce).  3  úlomky  (jeden  z 

limnosilicitu?chalcedonu?  A  jeden  z  krakelovaného  BR),  z  toho  jeden  z  přepáleného 

artefaktu (z SGS s kůrou). 5 čepelí, z toho jedna z preparačního stadia? (z „kropenatého“ 

BR  OJ),  jedna  špinavě  patinovaná  (z  SGS),  jedna  bazálně  odlomená  čepel  s  jemnou 

šikmou příčnou retuší (z křemence typu Tušimice), jedna terminální  čepel s odlomenou 

bází,  bilaterálně opotřebená (z SGS – tab.IV./č. 4) a jedna bazální část čepele (z SGS).  

Jedno  škrabadlo  na  zlomeném  dekortikačním  odštěpu,  bilaterálně  možná  druhotně 

opotřebená  (z  SGS).  Dále  pak  část  čepele  (ze  světlého  BR)  a  jeden mediální  zlomek 

čepele  (z  křemence  typu  Tušimice).  Jedno  residuum  čepelkového  jádra  na  úštěpu 

(„kropenatý“ BR OJ). Tři úlomky byly vyhodnoceny jako pseudoartefakty?, dva z čediče a 

jeden z jemnozrného sedimentu (vápenec? prachovec?). 

inv.č.: A 1651 – A 1667, A 2312 – A 2313

poznámky: A  2313 obsahuje  6  ks  ŠI.  Artefakt  inv.  č.  A  1657  ve  sbírce  muzea  Cheb 

nenalezen – mělo se jednat o nepravidelnou čepelku, na okrajích jemně retušovanou, na 

levém boku s mělkým vrubem ze světle šedobílého pazourku. 
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5. Vyhodnocení a závěr

Celkem bylo zpracováno třicet čtyři lokalit. Nejvyužívanější surovinou ze 

statistického  (tab.  1)  hlediska  jsou silicity  glacigenních  sedimentů,  limnosilicity  typu 

Sokolov  a  bavorské  jurské  rohovce,  u  kterých  byly  z  důvodu  většího  procentuálního 

zastoupení zvláště vyčleněny bavorské rohovce ortenburské jury.

Jako silicity glacigenních sedimentů (SGS) o celkovém počtu šedesáti šesti kusů 

(jistých) ze studovaného souboru označujeme sedimenty související s  čiností ledovce, 

avšak jednotlivé typy (resp. zdroje) SGS jsou z důvodu svého  velkého plošného rozšíření 

těžko identifikovatelné. Primárně je lze rozdělit dle makroskopického pozorování na SGS 

terciérního stáří a maastrichtské třídy (podrobné dělení v Přichystal 2009, kap. V.7). Na 

mezolitických lokalitách není využívání SGS nikterak neobvyklé, například v jihočeských 

lokalitách  jsou  SGS  zastoupené  v  60  mezolitických  kontextech  oproti  18  pozdně 

paleolitickým32 (Vencl ed at.  2006, 418). Zároveň jsou zaznamenány i případy, kdy byly 

SGS hojně využívány v lokalitách, které přitom měly blízký bohatý zdroj jiných surovin.33 

Obdobným případem je i využívání bavorských rohovců ortenburské jury (BR OJ) 

(typ bavorských rohovců s výchozy nejblíže k Čechám). Dříve byly nepřesně a střídavě 

označovány jako Bavorská Jura, Franská Jura či nejpřesněji Flitsbach podle neolitických 

dolů Flintsbach-Hardt u Deggendorfu na levém břehu Dunaje. Tyto BR OJ typické svým 

červenohnědým „kropenováním“ jsou opět  jedním z  nejčastěji  využívaných surovin v 

pozdním  paleolitu  a  mezolitu  v  Čechách.  Ve  studovaném  souboru  se  vyskytují  o 

celkovém počtu  dvaceti  sedmi  kusů.  V  období  neolitickém a  eneolitickém byla  jejich 

distribuce omezena převážně na území Bavorska, zatímco kvalitnější deskovité rohovce 

typu Arnhofen a Baiersdorf pronikaly všemi směry a na podstatně větší vzdálenosti (k 

distribuci např.  Binsteiner 2004, 170). Na chebsku byly využívány i jiné typy rohovců, z 

nichž se většinu nepodařilo  blíže  typově určit.  Tyto rohovce uvádím pod souhrnným 

označením  ostatní  bavorské  rohovce  (BR),  které  tvoří  čtvrtou  nejčastěji  využívanou 

surovinu v souboru.

Druhou nejčastěji využívanou surovinou s počtem třiceti tří kusů je limnosilicit 

typu Sokolov s výchozem v Sokolově u Kauflandu (Horváth 2014). Tato nedávno popsaná 

lokální  surovina34 se  jeví  i  jako  dominantní  na  mezolitické  lokalitě  Tašovice  II 
32 K tomu nutno poznamenat, že mezi 60 mezolitickými záznamy tvořily značnou část malé, a proto s 

výhradami kvantitativně posuzované soubory, tj. že tato surovina se těšila zhruba stejné oblibě  během 
obou období (Vencl ed al. 2006, 419).

33 Takový případ známe například z lokality Leupoldsdorf I (Schönweiß 1992).
34 V souboru sbírky z chebského muzea byl limnosilicit typu Sokolov často mylně označen jako keuperský 

rohovec. Spíže než z neznalosti keuperského rohovce bylo příčinou „opisování“ ze starších vyhodnocených 
nálezů. Keuperský rohovec je skutečně zastoupen v meziválečných nálezech, a to ve své velmi tmavé 

38



z posledních  výzkumů  (2015  –  2017,  nepublikováno).  Tato  lokální  surovina  byla 

identifikována i v karlovarském muzeu ve stálé expozici s výstavou z výzkumu z Tašovic, 

jež zde prováděl František Prošek z Archeologického ústavu ČSAV v letech 1949 až 1950. 

Jedná  se  o  tmavou,  hutnou  surovinu  „sklovitého“  vzhledu  se  znatelným  příměsem 

nečistot. Vyskytuje se v černé a hnědé variantě. Při sběru vzorku suroviny z výchozu v 

Sokolově u Kauflandu zde však autor hnědou variantu suroviny nenalezl. Otázkou tedy 

zůstává, zda je tento hnědě zbarvený limnosilicit typu sokolovského, či se jedná o zcela  

jiný limnosilicit s jiným, vzdálenějším výchozem (početně je méně zastoupen).

Zbývající  typy suroviny jsou v  souboru zastoupeny pouze  v  řádu jednotlivých 

kusů  (tab.  1b-1d).   Výjimku  tvoří  keuperský  rohovec  (chalcedon)  o  celkovém  počtu 

deseti kusů (tab. 1c), který je znám z Čech převážně právě z horního poohří, na jehož 

výskyt zde poukazoval  již F.  Prošek (1958, 19). Zajímavým jevem je využívání místní 

suroviny křemence typu Staré Sedlo (tab. 1b). Ten je znám sice jenom ze dvou lokalit 

(Dřenice V, Horní Lomany I), případné rozšíření nálezového fondu by však umožňovalo 

hlubší  interpretaci,  resp.  polemiku  o  tom,  co  vedlo  k  užití  této  velmi  nekvalitní, 

hrubozrné  suroviny  oproti  vzdálenostně  dostupným  sokolovským  limnosilicitem  a 

evidentně intenzivní distribucí SGS a BR.

Typologické  rozdělení  ŠI  (tab.  2a-2b)  v  kombinaci  se  surovinovým  složením 

souboru  a  některými  dalšími  indikačními  znaky  (jako  například  patinace,  kap.  1.  2) 

dovoluje  určit  několik  lokalit  s  v  větší  mírou  časové  pravděpodobnosti.  Typově 

nejpestřejší jsou lokality z okolí bývalého hřbitova na k. ú. Třebeň. Ty byly vyhodnoceny 

jako  pozdně  paleolitické.  Za  nejprokazatelnější  znak  považuji  klínové  rydlo  a  velké 

čepele (i špinavě patinované). Jako lokalita smíšená (pozdně paleolitická i mezolitická) 

byla vyhodnocena i povrchovým sběrem revidovaná lokalita Cheb II, „U hrušky“. Pozdně 

paleolitického stáří jsou úštěpy ze silně patinovaného silicitu a špinavě patinovaná čepel 

z SGS. Ostatní nálezy z lokality  indikují svou drobnotvarostí spíše období mezolitické.  

Pozdně paleolitické nálezy jsou také z lokality Dřenice I., které byly takto vyhodnoceny 

dle úštěpu se silnější  patinou a  škrabadla  na  preparačním úštěpu z SGS s  nádechem 

patiny. Dále nástroje z Dřenic I a Dřenic II, především pak cílové čepele. Velké čepele z 

lokalit Pomezí taktéž dovolují řadit tyto lokality do období pozdně paleolitického, nálezy 

z  mikročepelkových jader však nepřímo řadí  tyto  lokality  i  do období  mezolitického.  

Poslední bezpečněji doložitelná pozdně paleolitická lokalita jsou Chocovice. Usuzuji tak 

ze dvou nástrojů, a to z čepele s drobnou retuší a z klínovitého rydla.

Za  nepřímý  důkaz  mezolitických  lokalit  lze  z  typologického  hlediska  určit  ty 

„sklovité“ variantě. Takto slovně by se dal popsat i limnosilicit typu Sokolov, jehož původ nebyl do roku 
2014 znám, a tak byly artefakty „alespoň“ přisouzeny rohovci keuperskému (např. v Horních Lomanech).
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lokality,  jež ve svém nálezovém fondu obsahují  mikročepelková jádra.  Takové již  byly 

zmíněny  pro  lokality  z  Pomezí.  Mikročepelková  jádra  se  nacházejí  také  v  souborech 

Horních Loman I a  Horních Loman IV. Další takové mikročepelkové jádro je z Třebeně II,  

Rohrfluru.  Zbylé  lokality  klasifikuji  jako  spíše  mezolitické,  a  to  zejména  na  základě 

drobnotvaré industrie a surovinového složení, i když v žádné není přímý důkaz v podobě 

mikrolitické industrie.

Okres  Cheb  je  velmi  bohatý  region  mezolitického  a  pozdně  paleolitického 

poznání. Jediné, co mu evidentně schází, je systematicky zaměřený výzkum. Překážkou je 

i  fakt,  že  celá  oblast  je  čím  dál  méně  zemědělsky  využívána,  takže  podmínky  pro 

průzkum  povrchovým  sběrem  nejsou  všude  zdaleka  ideální.  V  okrese  Cheb  došlo  k 

největšímu poznání předneolitického období v meziválečných letech, především v oblasti 

pískoven, dnes již z velké části neexistujících. Přesto není potenciál poznání nejstarších 

období  na  chebsku zdaleka  vyčerpán.  Dokládají  to  známé  lokality  nově  revidované  i 

objev lokality zcela nové.
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Přílohy:

Tabulka 1a – nejčastěji se vyskytující suroviny

Lokalita/ druh suroviny (ks) SGS
limnosilicity 
typu Sokolov

"kropenaté" 
bavorské 
rohovce 

ortenburské 
jury

ostatní 
bavorské 
rohovce

Bříza I 2  1  
Bříza II 2    

Cetnov I 1   1?
Cetnov II 2 1  2

Dolní Lomany II 1    
Dolní Pelhřimov 2 1 1  

Dolní Žandov 1    
Dřenice I 3 1  2?

Dřenice IV 1 2 + 1? 2 1
Dřenice V 1 + 1? 2 2  

Dvorek I 1  2 2
Dvorek II  1 2 1

Hájek 1    
Horní Lomany I (a) 2 4 1 1

Horní Lomany I (b)  1   
Horní Lomany II 2  2  

Horní Lomany III     
Horní Lomany IV 1    

Cheb I 1   1 + 1?
Cheb II 5 1 3 1

Chocovice 4 2 1 1
Jindřichov I 1 3 2  

Jindřichov II     
Loužek   1  

Pomezí nad Ohří - Pomezná 1   1
Pomezí nad Ohří - Rathsam 4 2  1

Seníky 1 8   
Skalka I 3 2 1  

Skalka II    2
Stebnice    1

Tršnice 3 1   
Třebeň I 6    

Třebeň II 3   1?
Třebeň III 11 1 6 3
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Celkem 66 (+1) 33 (+1) 27 18 (+5)

Tabulka 1b – křemence – minoritní zastoupení surovin v souboru I

Lokalita/ druh suroviny (ks)
křemence 

typu 
Tušimice

křemence 
typu 

Skršín

křemence 
typu 

Bečov

křemence 
typu Staré 

Sedlo

ostatní 
křemence

Bříza I      
Bříza II   1   

Cetnov I      
Cetnov II      

Dolní Lomany II      
Dolní Pelhřimov      

Dolní Žandov      
Dřenice I      

Dřenice IV      
Dřenice V    1  

Dvorek I  1   1
Dvorek II 1     

Hájek      
Horní Lomany I (a)    1  

Horní Lomany I (b)      
Horní Lomany II 1     

Horní Lomany III      
Horní Lomany IV      

Cheb I      
Cheb II 1     

Chocovice      
Jindřichov I 2?     

Jindřichov II      
Loužek      

Pomezí nad Ohří - Pomezná      
Pomezí nad Ohří - Rathsam      

Seníky      
Skalka I      

Skalka II      
Stebnice      

Tršnice      
Třebeň I   2   

Třebeň II  1    
Třebeň III 2 1    

Celkem 5 (+2) 3 3 2 1
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Tabulka 1c  – minoritní zastoupení surovin v souboru II

Lokalita/ druh suroviny (ks)
keuperské 
rohovce

ostatní silicity 
+ 

limnosilicity
čediče opály radiolarity

Bříza I      
Bříza II      

Cetnov I 1?    1?
Cetnov II      

Dolní Lomany II      
Dolní Pelhřimov      

Dolní Žandov      
Dřenice I    1  

Dřenice IV      
Dřenice V      

Dvorek I      
Dvorek II      

Hájek      
Horní Lomany I (a)      

Horní Lomany I (b)     1
Horní Lomany II    1  

Horní Lomany III 1     
Horní Lomany IV      

Cheb I      
Cheb II      

Chocovice  1?    
Jindřichov I 1   1 + 1?  

Jindřichov II  1  1?  
Loužek      

Pomezí nad Ohří - Pomezná    (1?)  
Pomezí nad Ohří - Rathsam 1     

Seníky  3    
Skalka I  1    

Skalka II  1   1
Stebnice      

Tršnice   3   
Třebeň I 1     

Třebeň II 1     
Třebeň III 5 1? 2   

Celkem 10 (+1) 6(+2) 5  (+3) 2 (+1)
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Tabulka 1d – minoritní zastoupení surovin v souboru III

Lokalita/ druh suroviny (ks) křišťály porcelanity křemeny
neurčené 
suroviny

Bříza I     
Bříza II     

Cetnov I     
Cetnov II     

Dolní Lomany II     
Dolní Pelhřimov     

Dolní Žandov     
Dřenice I     

Dřenice IV    1
Dřenice V     

Dvorek I     
Dvorek II    1

Hájek     
Horní Lomany I (a)     

Horní Lomany I (b)     
Horní Lomany II     

Horní Lomany III     
Horní Lomany IV     

Cheb I     
Cheb II    1

Chocovice 1 1  1
Jindřichov I   1 2

Jindřichov II     
Loužek     

Pomezí nad Ohří - Pomezná    1
Pomezí nad Ohří - Rathsam     

Seníky     
Skalka I     

Skalka II     
Stebnice     

Tršnice     
Třebeň I 1    

Třebeň II     
Třebeň III    1

Celkem 2 1 1 8
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Tabulka 2a – cílové nástroje

Lokalita/ druh suroviny (ks) čepele čepelky škrabadla
rydla 

a 
vrtáky

Bříza I     

Bříza II     
Cetnov I  1   

Cetnov II    1
Dolní Lomany II     

Dolní Pelhřimov     
Dolní Žandov     

Dřenice I  1 1  
Dřenice IV     

Dřenice V    1
Dvorek I 1 1 1  

Dvorek II 1    
Hájek     

Horní Lomany I (a) 1    
Horní Lomany I (b) 1 1 1  

Horní Lomany II 1 1   
Horní Lomany III     

Horní Lomany IV     
Cheb I   1  

Cheb II 2    
Chocovice 1   1

Jindřichov I   1  
Jindřichov II     

Loužek     
Pomezí nad Ohří - Pomezná  1   

Pomezí nad Ohří - Rathsam 4    
Seníky  1   

Skalka I   1  
Skalka II 1 1   

Stebnice     
Tršnice 1? 1? 1 1

Třebeň I 4   1
Třebeň II     

Třebeň III 6  1  
Celkem 23 + 1 8 + 1 8 5
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Tabulka 2b – ostatní kamenná industrie

Lokalita/typ ŠI (ks) úštěpy
úlomky a 
odštěpky

jádra tablety
otloukače/
retušéry

valouny

Bříza I 3      

Bříza II 3      
Cetnov I  1     

Cetnov II 4      
Dolní Lomany II 1      

Dolní Pelhřimov 1 2   1  
Dolní Žandov  1     

Dřenice I 6      
Dřenice IV       

Dřenice V 3  1 1   
Dvorek I 4      

Dvorek II 5      
Hájek 1      

Horní Lomany I (a) 3 2 1    
Horní Lomany I (b) 1      

Horní Lomany II 4      
Horní Lomany III 1      

Horní Lomany IV   1    
Cheb I 1  1    

Cheb II 9  1    
Chocovice 6 1    1

Jindřichov I 7 3 2    
Jindřichov II 1 1     

Loužek 1      
Pomezí nad Ohří - 
Pomezná

1 1     

Pomezí nad Ohří - 
Rathsam

2  2    

Seníky 3 5 3    

Skalka I 5 1     
Skalka II 2 + 1?      

Stebnice 1      
Tršnice 2  1    

Třebeň I 4     1
Třebeň II  2 2    

Třebeň III 18 3 1    
Celkem 102 + 1 23 16 1 1 2
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Tabulka I. 

č. 1 - Dvorek I; č. 2-3 - Bříza I; č. 4-5 - Cetnov II; č. 6, 9 - Dvorek II; č. 7- 8, 10. Bříza II 
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Tabulka II.

č. 1-2 - Horní Lomany I; č. 3-4 - Horní Lomany II; č. 5, 8 - Skalka I; č. 6 - Horní Lomany IV;  
č. 7. -Skalka II 
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Tabulka III. Cheb I – U hrušky
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Tabulka IV
č. 1-10 - Třebeň III; č. 11-14 -Třebeň I
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Tabulka V.
č. 1-3 - Cheb II – Špitálský vrch; č. 4-5 - Chocovice; č. 6 - Jindřichov I; č. 7 - Loužek 
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