
28. Popis objektů (Těšetice „Sutny") 
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obj.2 sektor: E čtverec: rok: 1968 

Není dokumentace 

obj.8 sektor: C čtverec: 23a; 23b rok: 1968,1981-2 

Tvar: Jádro objektu tvořila hluboká, hranaté vejčitá zemnice s delší osou ve směru Z 
- V. Byla rozdělena na část A a B. V J části měla zemnice při Z straně větší půlkruhový 
mělký výstupek. Na JZ straně, těsně u tohoto výstupku, byla větší kruhová jáma. Stěny 
byly téměř svislé, pouze pod zmíněným výstupkem mírně sklípkovitě prohloubené. 
Dno bylo rovné, mírně mísovité, mělo tři kůlové jamky v části B. Ve stěně, zejména 
v J a Z části odkryté půlky, byly četné drobné kulaté skvrny (d: 6-8 cm), snad stopy po 
vnitřního zařízení (roštu?). Podobné kulaté popelovité černé skvrny byly asi uprostřed 
dna části B. Část A vybrána při pozdějším odkryvu (1981-2), nebyla prozkoumána 
celá, protože nedošlo ke spojení obou částí, vlivem odchylek ve skrývce. Střední část 
byla pouze sondována. 
Výplň: Byla velice kompaktní, tvořila ji šedočerná, mírně popelovitá hlína, bez ja
kýchkoliv stop rozvrstvení, bez čoček, pouze při dně byla 25 - 30 cm mocná vrstva, in
tenzívně prosycená uhlíky, která se však jinak nelišila od nadloží. Výjimečně se v této 
vrstvě nade dnem objevil kámen. 
Rozměry: 465 x 360 cm, h: 170 cm 
KJ v části B: KJ1 d: 25 x 20 cm, h: 12 cm 
K J 2 d : 32 x 20 cm, h: 17 cm 
K J 3 d : 17cm,h: 13cm 
Materiál: keramika, mazanice, uhlíky, přesleny 

obj. 10 sektor: C čtverec: 24? rok: 1968 

Není dokumentace 

obj. 22 sektor: C čtverec: 24f, 24g rok: 1968 

Není dokumentace 

obj. 45 sektor: C čtverec: 4g, 4h, 5g, Sh rok: 1968 

Tvar: Jáma nepravidelně oválného tvaru.vjejí V části při okraji byla vyhloubena men
ší hlubší jáma okrouhlého půdorysu, nebyla ohraničena. Dno se zvolna svažovalo. 
Výplň: Obě jámy obsahovaly stejné vrstvy výplně. Horní byla šedočerná popelovitá, 
obsahovala halštatskou keramiku. Ve střední části obou jam byly tři větší kry tvrdé 
šedobílé hlíny. Ležely níže při dnu, pod nimi byla ještě vrstva tmavé výplně. Dno jámy 
tvořil hrubší písek. 
Rozměry: d: 690 x 400cm (obě jámy), d: 130cm (menší jáma), h: 60cm (menší jáma), 
h: 73 cm (větší jáma) 
Materiál: keramika, kosti 

obj. 46 sektor: C čtverec: 29e rok: 196B 
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Není dokumentace 

obj. 48 sektor: C čtverec: 19c, d rok: 1966 

Tvar: Halštatská zemnice, měla pravidelný obdélníkový tvar se zakulacenými rohy. 
V části A byl na Z konci menší výběžek při povrchu objektu. V části B byl v JZ rohu 
vstupní výběžek. Stěna na S straně sklípkovitá, jinak byly celkem svislé s výjimkou 
vstupního výběžku, přecházely ostrým lomem v pravém úhlu v rovné dno. Dno se 
Z směrem (proti svahu) mírně prohlubovalo. Ve dně se nacházelo několik kůlových 
jamek. 
Výplň: Objekt byl vyhlouben ve světle načervenalé spraši. Výplň byla hlinitá, celkem 
kompaktní, místy, hlavně při dně, popelovitá. Stopy po dostředném zaplněny zjištěny 
nebyly, pokud byly vrstvičky patrné, pak byly horizontální. V bezprostřední blízkosti 
vchodu na povrchu několik kůlových jamek. 
Rozměry: d: 340 cm (na úrovni výběžků na Z straně 370 cm) x 325 cm (s výběžkem 
na J straně 370 cm), h: 70 - 80 cm (h se zvětšuje k Z proti svahu), h: výběžku v části 
A 20 cm, h: výběžku v části B 35 cm 
KJ dno: KJ1 d: 35 cm, h: 29 cm KJ u vstupu: K J I d: 23 cm, h: 11 cm 
KJ 2 d: 16 cm, h: 14 cm KJ II d: 24 cm, h: 9 cm 
K J 3 d : 15cm,h: 12cm KJ III d: 12cm,h:9cm 
K J 4 d : 20cm,h: 5cm KJ IV d: 15cm,h:7cm 
KJ 5 d: 30cm,h: 10 cm KJ V d : 30cm,h: 10 cm 
KJ 6 d: 12 cm, h: 7 cm KJ VI d: 48 x 60 cm, h: 8 cm 
Materiál: keramika, závaží, přesleny, KI , kostěná šipka, bronzová jehlice 

obj. 56 sektor: C čtverec: 19g,20g rok: 1968 

Tvar: Pravidelný obdélníkový objekt (zemnice) se zaoblenými rohy, apsidovým vý
běžkem uprostřed V strany a zesíleným rohem v JZ části zemnice. Stěny na všech 
stranách dolů byly jemně oble sklípkovitě podsazené, v apsidální části spíše svislé až 
mísovitě. Dno bylo rovné, se stěnami v ostrém lomu (90° - 80°), směrem k Z (proti 
svahu) se mírně prohlubuje. Ve dně se nacházely kůlové jamky. 
Výplň: Uprostřed popelovitý kužel (š ústí u povrchu cca 200 cm), lemovaný v podloží 
hnědou, načervenalou vrstvičkou s hrudkami mazanice a níže v podloží, zejména ze 
Z strany, intenzivně černou vrstvičkou, ze Z pak následoval hnědý klín a při dně byla 
opět souvislá černá vrstva, umocňující se k V, hlavně u apsidálního výběžku. 
Rozměry: d: 440cm (ZV), š: 320cm (SJ, ve V části), 210cm (v apsidálním výběžku), 
340cm (v Z části s výběžkem), h: 85 cm (u kořene apsid, výběžku), h: 100 cm (upro
střed), h: 110 cm (na Z konci) 
KJ dno: KJ 1 d: 18cm,h: 18cm KJ 6 d: 30cm,h: 24cm 
KJ2d :23cm,h : 15cm KJ7d :28cm,h : 15cm 
K J 3 d : 17x22cm,h :6cm KJ 8 d: 18cm,h:6cm 
KJ 4 d: 12 cm, h: lOcm KJ 9 d: 15 cm, h: 22 cm (byla uprostřed V stěny, 
KJ 5 d: 12 cm, h: 6 cm šla horizontálně) 
Materiál: keramika, přesleny 
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obj. 66 sektor: C čtverec: 15c, 16c rok: 1969 

Téma: Jáma vejčitého půdorysu, se sklípkem přibližně stejného tvaru. 
Výplň: Černohnědá, nad dnem světlejší, silně promísená mazanicí. V horní části jámy 
byla mazanice světlejší, jinak měla různé barvy. Zřetelně odlišitelné vrstvy na profilu 
nebyly. 
Rozměry: 110 x 135 cm (hrdlo), 166 x 182 cm (podhloubení), h: 40 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, 

obj. 85 sektor: C čtverec: 7g, 7h rok: 1970 

Tvar: Přibližně oválná jáma se sklípkem rovněž oválného tvaru. 
Výplň: Tvořilo ji několik vrstev, horní hnědočerná obsahovala největší množství ke
ramiky. Tato vrstva sahala do hloubky asi 60 cm. Spodní vrstva byla žlutohnědá. Obě 
vrstvy byly od sebe odděleny jednak dvěma vrstvami žluté hlíny, jednak hnědočernou 
hlínou s větším obsahem mazanice (asi v 60 cm hloubky). Výplň celé jámy obsahova
la poměrně velké množství mazanice různé barvy (od žluté přes červenou k černé) 
a tvrdosti, často s otisky prutů. Největší množství mazanice bylo na dně jámy, které 
tvořila tenká (asi 1 cm) sytě černá vrstvička, pod níž byla místy ještě mazanice černá 
až žlutá. Tato vrstva obsahovala také zuhelnatělá obilná zrna. Nejvíce jich bylo v JV 
koutě jámy. Kromě zuhelnatělých zrn obsahovala výplň jámy také množství uhlíků, 
které se nalézaly hlavně tam, kde bylo více mazanice (tj. na dně jámy a asi v hloubce 
60 cm). 
Rozměry: 156 x 128 cm, h: 115 cm 
Materiál: keramika, mazanice, zuhelnatělé obilí 

obj. 91 sektor: C čtverec: 3e, 4e rok: 1971 

Téma: Jáma nepravidelného půdorysu s rovným dnem. Stěny zahloubené do boků. 
Podél celého objektu se nacházel sklípek asi 30 cm hluboký. 
Výplň: Byla tvořena hnědou zeminou. 
Rozměry: 160 x 120 cm, h: 53 cm 
Materiál: keramika 

obj. 113 sektor: C čtverec: 1f, 1g, 2f, 2g rok: 1971 

Tvar: velká, nepravidelně oblá jáma (snad komplex jam ?). Její delší osa byla oriento
vána Z - V. Objekt se na V dotýkal objektu 93, ten ovšem není halštatský. 
Výplň: Část A - Ve vzdálenosti 110 cm od levého dolního okraje (ve V směru od 
průsečíku kontrolních bloků) v hloubce asi 26 cm pod povrchem se nacházela ma
zánkova kra, která zabíhala až pod bázi vrstvy. Byla těsně přimknutá k profilu kon
trolního bloku a pokračovala i pod ním. Ve vzdálenosti asi 100 cm V směrem od 
průsečíku kontrolních bloků několik mazánkových ker. Při průsečíku kontrolních 
bloků v hloubce 85 - 90 cm velká mazanicová kra (mazanicová kra smíšená s jílem 
a popelovou vrstvou). Ve V polovině objektu vrstva ze žluté spraše, promísené čer
nými a hnědými skupinami, v Z polovině před mazanicovou krou (destrukce pece 
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?) podloží ze zásypové hlíny bylo popelovité. V hloubce 90 - 100 cm při východním 
okraji objektu se ve sprašovém podloží jevila tmavě hnědá výplň promísená spraší. 
Na V stěně objektu se jevila v hloubce 25 cm nepravidelná hnědá skvrna o mocnosti 
asi 35 cm. Jámy s popelovitou výplní v zásypové části objektu (113 A/I). Umístěna 
v západní polovině objektu, asi 50 cm směrem na V od průsečíku kontrolních bloků. 
Tvar byl nepravidelný. Hloubka 180 - 190 cm. Rozměry v nejširších místech 175 cm Z 
- V a 2 1 0 - 2 1 5 c m S - J . Jáma 113 A/l začínala asi 110 - 120 cm od povrchu. Část já
my byla zahloubena přes svrchní půdorys objektu, poněvadž byla zavalena sprašovým 
nánosem. Dodatečně byla rozebrána tzv. „destrukce pece", kra z mazanice, popele, jílu 
a několika kamenů, přimykajících se k profilu kontrolního bloku na J stěně objektu. 
Jednalo se o destrukci následkem požáru přístřešku. Pocházelo z ní poměrně hodně 
keramiky. 
Část B - V hloubce 25 - 30 cm při S kontrolním bloku se nacházela kra z kamenů 
a mazanice nepravidelných tvarů o rozměrech asi 140 - 145 cm (měřeno zhruba 
v nejširším místě od S k J) a 140 - 150 (měřeno obdobně ve směru V - Z). Mazani-
cová kra se nacházela (V okraj) ve vzdálenosti 30 - 35 cm od V kontrolního bloku 
(směrem na Z). V této vrstvě přichází většina objektu na podloží. Vrstva 40 - 60 cm 
je pouze v malé části objektu při J okraji, zhruba odpovídá podílu čtverce 50 cm na 
podloží objektu. 
Část C - Na podloží vrstvy 20 - 40 cm se jevily na dvou místech nevelké červené 
mazanicové skvrny. Asi v hloubce 100 cm začínala jáma nepravidelně oválného tvaru, 
zásyp byl popelovitý. Jáma byla vedena v dokumentaci jako 113 C/I. Popelovitý zásyp 
byl na několika místech promísen kousky jílu. Jáma 113 C/l se přimykala ke konstruk
ci profilu ve vzdálenosti asi 120 cm od V rohu objektu začínala, v hloubce 100 cm, hlu
boká byla 63 cm. Její délka (měřeno po profilu) 120 cm, šířka (kolmo na profil v nejšir
ším místě) asi 145 cm. Tvar nepravidelný půlovál. O d V rohu profilu objektu vybíhaly 
šikmo dolů vrstvy. Hlavní vrstvou byla šedá popelovitá vrstva o mocnosti 12-13 cm. 
Na ni směrem nahoru navazovala 6 - 7 cm mocná vrstva nazelenalého jílu a na tuto 
zhruba 7 - 8 cm mocná vrstva (spraše nebo jílu žluté barvy) promísené mazanicí. Ty
to dvě vrstvy se asi v polovině délky rozdvojovaly a byly odděleny hnědou zásypovou 
hlínou. Popelovitá vrstva vyúsťovala v jámě a vytvářela její zásyp. Zpod ní vybíhaly 
z rohu střídavě vrstvy hnědého zásypu a spraše (žlutá vrstvička mocnosti 3 - 5 cm 
nebo snad jíl ?). Na Z konci objektu při průsečíku KB byl shoz spraše (lavice), který 
byl při dně promísen se zásypem. Po odstranění shozu se nacházelo na tomto místě 
podloží objektu 200 cm pod povrchem. 
Rozměry: 710 x 570 cm 

Materiál: Část A - keramika, mazanice, uhlíky, kosti, ŠI, BI, přeslen, závaží, keramické 
korálky, keramická hlína s otiskem prstů a náhodně vypálená (?) 
Část B - keramika, mazanice, uhlíky, kosti, BI, opracovaný kámen (drtidlo) 
Část C - keramika, mazanice, kosti, přesleny, půlka kamenné koule, ŠI, ulity šneků, 
lastury, ohlazený kámen lichoběžníkového tvaru - pravděpodobně brousek, kančí kel, 
snad brousek 

obj. 128 sektor: C čtverec: 4f rok: 1971 

Není dokumentace 
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obj. 133 sektor: C čtverec: 6g, 7g rok: 1972 

Není dokumentace 

obj. 139 sektor: C čtverec: 9d, 9e rok: 1972 

Tvar: Sklípkovitá jáma byla v superpozici s J částí objektu 83 (část b). 
Výplň: Černá kompaktní hlína. 
Rozměry: d: 105 cm, h: 90 cm 

obj. 158 sektor: B čtverec: 2h, 3h rok: 1975 

Tvar: Objekt se skládal ze dvou přibližně kruhových částí, takže tvar byl v půdorysu 
osmičkovitý. Jeho delší osa byla V - Z. Byl rozdělen na části 1 ( A / l a B / l ) a 2 (A/2 
a B/2). Z položená část 1 měla tvar přibližně kruhový, směrem ke dnu se rozšiřovala 
tak, že profil se jevil jako lichoběžník. Dno objektu bylo ploché. Část 2 měla tvar také 
přibližně kruhový, dno měla mísovité. Navazovala na část 1 v západním směru, ve 
V zabíhala do profilu sprašové lavice. Celý objekt (1 + 2) se nacházel SV od obj. č. 156 
(není halštatský) ve vzdálenosti 120 cm, ve čtverci 3h byl vzdálena od neolitického 
příkopu cca 190 cm v Z směru. 
Výplň: Zásyp části 1 tvořila jednolitá vrstva silně humózní, zbarvená černě až černo
hnědě. Asi 60 cm od západního okraje profilu se na profilu jevila černá humózní hmo
ta, klesající směrem východním do části 2. Šlo o mladší (halštatské) zahloubení části 1 
do části 2. Část 2 měla výplň černohnědou ( M M K ) . Od východní stěny ve vzdálenos
ti 15 cm a hloubce 28 cm začínala první černě zbarvená vrstva - I, která směrem ke 
středu objektu klesala. Max. mocnosti dosahovala v hl. 76 cm, a to 15 cm. Další černě 
zbarvená vrstva - II začínala v hloubce 65 cm. Max. mocnosti dosahovala v hl. 115 cm, 
a to 23 cm. Ve vrstvách 60 - 140 cm se našlo větší množství mazanice - destrukce pe
ce. Ve zmíněných černě zbarvených vrstvách I, II byl častý výskyt uhlíků. Nejbohatší 
na keramiku byla vrstva 120 - 140 cm. 
Rozměry: 1 - d: 165 cm, h: 90 cm; 2 - 275 x 280 cm, h: 150 cm 
Materiál: keramika, mazanice, uhlíky 

obj. 190 sektor: B čtverec: 3h rok: 1976 

Tvar: Šlo o jámu kruhového tvaru. Objekt byl zahlouben do západního okraje příko
pu. 
Výplň: Jeho výplň byla přikryta světle hnědou vrstvou s drobnými kousky mazanice 
(I). Vlastní výplň byla hnědo - černá (II), pod ní ležely ještě dvě vrstvy (III a IV). Vrst
va III byla tvořena destruovanou mazanicí. V ní byly střepy velké nádoby. Vrstvu IV 
tvořila vrstva černošedého popela se střepy téže nádoby a obilí. Okraje objektu byly 
mírně podhloubené, více Z stěna. 
Rozměry: 185 x 120 cm, h: 90 cm 
Materiál: keramika, mazanice, zuhelnatělé obilí 

obj. 264 sektor: D čtverec: 3f rok: 1983 
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Není dokumentace 

obj. 266 sektor: D čtverec: 3g rok: 1983 

Není dokumentace 

obj. 271 sektor: D čtverec: 6c, 6d, 7c, 7d rok: 1983 

Není dokumentace 

obj. 280 sektor: D čtverec: 10c rok: 1984 

Není dokumentace 

obj. 281 sektor: D čtverec: 10c, 11c rok: 1984 

Není dokumentace 

obj. 282 sektor: D čtverec: 10d rok: 1984 

Není dokumentace 

obj. 283 sektor: D čtverec: 10d, 11d, 10e, 11e rok: 1984 

Není dokumentace 

obj. 1502 sektor: - čtverec: - rok: 1981 

Tvar: Nepravidelná oválná jáma, která byla delší osou orientovaná ve směru SV-JZ. 
Dno jámy bylo vyrovnané po svahu. 
Výplň: Černohnědá, nepopelovitá, obsahovala drobné uhlíky. 
Rozměry: 210 x 140 cm, h: 40-60 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, závaží, ŠI 

obj. 1503 sektor: - čtverec: - rok: 1981 

Tvar: Oválná jáma, která ležela těsně pod lomem svahu. Část objektu nebyla prozkou
mána, neboť zasahovala pod nakupenou zeminu po plošném odkryvu. Stěny téměř 
svislé, dno rovné bez sklípků. 
Výplň: Zpočátku hnědošedá zemina, v dolní části objektu byla mocná popelovitá 
vrstva šedočerné barvy. Na profilu bylo rozeznáno několik vrstev, v nichž však byl 
naprosto stejný materiál. Šířka popelovité vrstvy při dnu 40 cm. 
Rozměry: 260 x 180cm,h: 100 cm, 
Materiál: keramika, kosti, mazanice, KI 

obj. 1504 sektor: - čtverec: - rok: 19B1 
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Tvar: Na povrchu se objekt jevil jako nepravidelná osmičkovitá jáma s delší osou ve 
směru S V V - JZZ, v podloží se jevil jako popelovitá, šedočervená skvrna. Objekt byl 
skrýván po umělých 20 cm vrstvách a bez KB. Západní část, relativně samostatná já
ma, byla mělčí, h asi 55 cm, po přirozeném svahu se prudce svažovala od S k J. S stěna 
byla kolmá, J a Z silně sklípkovitě převislá. Dno bylo srovnáno do svahu. V část, hlu
boká pecní jáma, max. h 100 cm, plynule navazovala na Z část. Pecní jáma byla v JZ 
části zahloubena. Tato prohloubenina měla rovné dno, zatímco dno jámy bylo vyrov
náno po svahu (od S k J). Stěny jámy byly mírně převislé. 
Výplň: Z část byla černá, popelovitá, s kusy červenavé propálené hlíny, mazanice. 
V část byla popelovitá, střed úplně červený, po obvodu a na dně občas menší kámen. 
Plno uhlíků a rozpadlé organické látky (humusovité bloky). Červená hlína se rozpa
dala, jen místy se našly kusy tvrdě vypálené, s otisky (jiný druh). Místy se také objevily 
mezivrstvy bělošedého popela. Pravděpodobně šlo asi o pec, jejíž hliněné stěny se roz
padaly, a kusy mazanice s otisky mohou být z přístřešku. 
Rozměry: 330 x 160 (170) cm, h: 100 cm 
Materiál: keramika, mazanice, přepálené kosti, přesleny, kousek bronzového náram
ku, uhlíky, ulity mlžů, závaží, obsidián, ŠI, opálené kameny. 

obj. 1505 sektor: D čtverec: 101e rok: 1981 

Tvar: Objekt byl tvořen dvěma nesoučasnými jámami. Původní únětickou, jejíž tvar 
již nelze určit a jejíž zbytkem je mělčí výběžek v SZ části objektu, nahradila mladší 
halštatská kruhová jáma. Stěny halštatské jámy se od povrchu nejprve zcela mírně 
dolů rozšiřovaly, od h 60 cm se prudce sklípkovitě podsazovaly. Dno ve spraši rovné, 
uprostřed nepatrná prohlubeň (h - 5 cm). 
Výplň: V halštatské části typická keramika, od h 60 cm navíc popelovitá masa sahají
cí až ke dnu, vyplněná kusy červené a černé mazanice, často s otisky deštění i kůlové 
konstukce, kameny (vzorky kamenů odebrány), zbytky železné rudy (krevel ?), jed
notlivě struska a strusková stěna. Strusková pecka se našla již v h 45 cm. 
Rozměry: d ústí: 160 cm, d dna: 230 cm, h: 90/95 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, ŠI, struska 

obj. 1507 sektor: - čtverec: - rok: 1981 

Není dokumentace 

obj. 1511 sektor: D čtverec: 101a, 101b rok: 1981 

Tvar: Na úrovni podloží nebyl obrys objektu příliš dobře zřetelný, odlišoval se jen 
nevýrazným hnědým zásypem, ve střední části objektu, a také v jeho severní části, byl 
zásyp tvořen kompaktní černozemí. Stěny objektu byly kolmé, v JZ části šikmé, dno 
bylo ploché. 
Výplň: Objekt byl zkoumán po umělých 20 cm vrstvách, byl rozdělen na části V (A) 
a Z (B), zkoumán s KB. V J části možno předpokládat v horní vrstvě 0 - 2 0 propojení 
lalokem s objektem 1510 (zásyp jižní části objektu 1511a laloku objektu 1510 byl jen 
nevýrazně hnědý, slabě jílovitý). Objekt 1510 není halštatský. Zásyp objektu 1511 byl 
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v severní části tvořen černou kompaktní, místy až popelovitou hlínou (vrstvička při 
dně), v níž bylo nejvíce nálezů. 
Rozměry: 220 x 190 cm, h: 30 cm (v části A jen 20 cm) 
Materiál: keramika, mazanice, kosti 

obj. 1513 sektor: D čtverec: 100a rok: 1961 

Tvar: Mělký objekt srdčitého tvaru s mírně šikmými stěnami, ostře odsazenými od 
téměř plochého dna. Delší osou byl orientován ve směru S - J. 
Výplň: Zásyp homogenní, hlinitý, tmavohnědé barvy. Objekt těžen po umělých vrst
vách a bez KB. 
Rozměry: 170 x 140 cm, h: 30 cm 
Materiál: keramika, mazanice 

obj. 1514 sektor: C čtverec: 100h rok: 1981 

Tvar: Objekt nepravidelného oválného tvaru. Delší osou byl objekt orientován ve 
směru JZ - SV. Stěny byly kolmé, dno bylo ploché, přechod stěn ve dno byl ostrý. 
Výplň: Objekt byl těžen po umělých vrstvách bez KB. Stěna v SV části objektu byla 
světle hnědě probarvená, v této části objekt těsně sousedil s obj. 1515 (ve vrchní vrstvě 
mohly být i propojeny). Objekt 1515 není halštatský. Zásyp byl tmavohnědý, kom
paktní až jílovitý, obsahoval velmi málo nálezů. 
Rozměry: 220 x 150 cm, h: 30 cm 
Materiál: keramika 

obj. 1516 sektor: C čtverec: 100g rok: 1981 

Tvar: Objekt oválného tvaru byl delší osou orientován ve směru S - J. Stěny byly kol
mé, ostře odsazené od plochého dna. V S části objektu zahloubená pravidelná kruho
vá jamka (d: 80 cm, h: 80 cm). 
Výplň: Při zkoumání byl rozdělen na část V (A) a část Z (B), zkoumán s KB. 
Zásyp objektu tvořila slabě jílovitá hlína, lišila se od zásypu jamky, který byl tabákově 
hnědý. 
Rozměry: 160 x 140 cm, h: 25 cm (část A) 
Materiál: keramika, mazanice, kosti 

obj. 1518 sektor: C čtverec: 99f, 99g, 100Í, 100g rok: 1981 

Tvar: Oválná jáma s delší osou ve směru S - J. V části A se u S stěny objevila kůlová 
jamka o d 30 cm a h 20 cm. Stěny jsou vakovité a ostře přecházejí v rovné dno. 
Výplň: Objekt byl rozdělen na V (A) a Z (B) část a byl zkoumán bez KB. Na podloží se 
jáma jevila hnědou výplní objektu, která pokračovala až ke dnu jámy. Zásyp objektu 
byl jednolitý, bez dalšího vrsvení. 
Rozměry: 265 x 230 cm, h: 40/45 cm (A), 85 cm (B) 
Materiál: keramika, kosti, mazanice, ŠI 

obj. 1524 sektor: D čtverec: 99a rok: 1981 
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Tvar: Téměř kruhová jáma, jejíž o něco delší osa byla orientovaná ve směru S - J. 
Sklípkovité stěny přecházely ostře v ploché dno. 
Výplň: Objekt byl rozdělen na část V (A) a Z (B), zkoumán byl po umělých vrstvách. 
Výplň tvořil šedohnědý zásyp. Asi 20 cm pod povrchem se rýsovalo mocnější souvrs
tví šedočerné barvy, které obsahovalo uhlíky a úlomky keramiky. Pod tímto souvrst
vím pak nasedaly světlejší vrstvy s nápadným úbytkem materiálu. 
Rozměry: 180 x 165 cm, h: 55 cm 
Materiál: keramika, mazanice 

obj. 1525 sektor: C čtverec: 97c rok: 1981 

Tvar: Hlubší kruhová jáma. Stěny byly podseknuté, zejména v J části objektu, a pře
cházely plynule v rovné dno. 
Výplň: Objekt byl rozdělen KB na dvě části, na V (A) a Z část (B). Byl těžen po umě
lých vrstvách. Zásyp byl tvořen hnědošedou hlínou, v horní části světle hnědou, která 
byla místy probarvená spraší. Obě základní vrstvy od sebe odděloval sprašový jazyk, 
mocný zejména v S části objektu. Těsně při dnu se objevily dvě tensí vrstvy tmavě 
hnědé hlíny. 
Rozměry: d: 130/135 cm (ústí), d: 250 cm (dno), h: 60 cm 
Materiál: keramika, mazanice, lastury, uhlíky, kosti, ŠI 

obj. 1526 sektor: C čtverec: 99e, 99f, 100f rok: 1981 

Tvar: Oválný objekt, jehož delší osa byla orientována ve směru S - J. Stěny byly svislé 
a přecházely plynule v rovní dno. 
Výplň: Objekt byl rozdělen na část Z (A) a V (B), zkoumán bez KB. Zásyp byl tvořen 
hnědočernou hlínou, jež byla místy probarvená světlou spraší. 
Rozměry: 180 x 140 cm, h: 20 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti 

obj. 1531 sektor: C čtverec: 98d, 99d rok: 1981 

Tvar: Téměř kruhová jáma. Stěny objektu byly vakovité, oble přecházely v rovné dno. 
Výplň: Objekt byl rozdělen na V (A) a Z (B) část a byl zkoumán po umělých 20 cm 
vrstvách. Zásyp objektu byl v horní části tvořen hnědou hlínou s vápennými konkre-
cemi, pod kterou byla rezavohnědá vrstva. Spodní část zásypu tvořila hnědá hlína, kte
rá byla v J části objektu narušena vrstvou světlé hnědé hlíny, silně probarvené spraší, 
a vrstvou tmavě hnědé hlíny. Všechny vrstvy obsahovaly keramický materiál. 
Rozměry: 140 x 130cm,h: 80 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, závaží 

obj. 1536 sektor: D čtverec: 98a rok: 1981 

Tvar: Velká jáma nepravidelného tvaru, jejíž delší osa byla orientována ve směru V 
- Z, se na podloží rýsovala světle hnědým zásypem. Stěny byly v horní části svislé, 
a vytvářely tak jakýsi komín (hloubka 20 cm). Stěna ve V části objektu byla schodovi
tá, zatímco ostatní vytvářely sklípky. 
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Výplň: Při zkoumání po 20 cm vrstvách byla rozdělena na dvě části, V (A) a Z (B). 
Zásyp objektu vznikl přirozenou cestou, jak naznačuje destrukční kužel, rýsující se 
na profilu. Horní část objektu tvořil zásyp hnědošedé hlíny, který v S části objektu 
přecházel až do hnědého tónu. Celá tato horní vrstva byla oddělena od destrukčního 
kužele tenkou vrstvou spraše, pod níž byla tenká popelovitá vrstva. Pod touto pope-
lovitou vrstvou byla mocná vrstva hnědošedé hlíny, která nasedala na kužel tmavě 
hnědé hlíny. 
Rozměry: 150 x 330 cm, d u dna 250 cm, h: 140 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, závaží, přeslen, ŠI, uhlíky, kameny 

obj. 1543 sektor: D čtverec: 96d rok: 1961 

Tvar: Hlubší jáma kruhovitého tvaru. Svislé stěny přecházely oble v rovné dno. 
Výplň: Byla při zkoumání po 20 cm vrstvách rozdělena na V (A) a Z (B) část. Zásyp 
tvořila v horní části objektu šedohnědá hlína, do níž v J části zasahovala spraš. Spodní 
vrstva o mocnosti asi 50 cm byla narušována sprašovými jazyky, a to hlavně při okra
jích objektu. Zásyp této části objektu tvořila hnědá hlína. 
Rozměry: 115 x 130 cm, h: 70 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, 

obj. 1552 sektor: C čtverec: 97f rok: 1981 

Tvar: Hluboká kruhová až oválná jáma. Stěny byly mírně podseknuté a přecházely 
v rovné dno, které se svažovalo směrem k S. 
Výplň: Při zkoumání rozdělena na V (A) a Z (B) část. Na profilu byly patrné dvě zá
kladní vrstvy zásypu, a to horní hnědošedá vrstva probarvená v okrajových částech 
spraší a spodní destrukční kužel, který tvořila tmavě hnědá hlína, jež byla probar
vená spraší a v dolní části pak šedá popelovitá čočka. Obě základní vrstvy byly od 
sebe odděleny sprašovou vrstvou, kterou probíhala vrstva hnědé hlíny se spraší (asi 
přeplach). 
Rozměry: 170 x 190 cm, h: 120/130 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti (při dně v SV části), ŠI, kameny 

obj. 155B sektor: D čtverec: 95d, 95e rok: 1981 

Tvar: Hlubší kruhová jáma. Měla v horní části stěny svislé, takže vytvářely jakýsi ko
mín, zatímco v dolní části byly silně podsazené a ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Byla zkoumána po umělých 20 cm vrstvách a rozdělena na část V (A) a Z (B). 
Zásyp byl jednorázový a tvořila jej hnědá hlína probarvená místy spraší. 
Rozměry: 110 x 120 cm, h: 130 cm, d u dna 240 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, kameny, ŠI, 

ob). 1559 sektor: C čtverec: 97g rok: 1981 

Tvar: Hlubší okrouhlá jáma. Strany byly svislé, v dolní části podsazené, takže vytváře
ly při dně jakési sklípky. Oble přecházely v nerovné dno. 
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Výplň: Byla rozdělena při zkoumání na V (A) a Z (B) část. Zásyp tvořila v horní části 
tenká vrstvička tmavě hnědé hlíny, na kterou pak navazovala hnědošedá hlína. Z obou 
stran se na tyto dvě vrstvy v horní části napojovala spraš. V dolní části objektu se na 
profilu rýsoval destrukční kužel, který tvořila tenká vrstvička tmavě hnědé až černé 
hlíny, jež ohraničovala kužel, a pod níž byla vrstva hnědé hlíny probarvené spraší. 
V S části objektu se nacházela vrstva hnědošedé hlíny, která navazovala na sprašovou 
vrstvu. 
Rozměry: 150 x 140 cm, h: 90 cm, d u dna asi 160 cm 
Materiál: keramika, mazanice, závaží, kameny, kosti 

obj. 1560 sektor: D čtverec: 94f, 95f rok: 1981 

Tvar: Hlubší okrouhlá jáma, jejíž o něco delší osa byla orientována ve směru V - Z. 
Stěny v horní části svislé, takže vytvářely úzký komín, pak silně podsazené. Přechod 
stěn k rovnému plochému dnu byl ostrý. 
Výplň: Při zkoumání rozdělena na V (A) a Z (B) část. Zásyp v horní části objektu 
tvořila mocná vrstva šedohnědé hlíny, v níž se na profilu objevovaly kameny. V dolní 
části objektu se na profilu rýsoval destrukční kužel, který byl od horní šedohnědé vrst
vy oddělen v J a S části mocnou vrstvou hnědé hlíny silně probarvené spraší, mocnost 
této vrstvy se směrem ke středu objektu snižovala. Destrukční kužel byl ohraničen 
tenkou vrstvičkou šedé popelovité hlíny, pod kterou se ve vrcholu kužele rýsovala ma
zánkova kra. Vlastní jádro kužele tvořila tmavě hnědá hlína. 
Rozměry: 130 x 150 cm, h: 130/135 cm, d u dna 290 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, kameny 

obj. 1562 sektor: C čtverec: 97d rok: 1981 

Tvar: Hlubší okrouhlá jáma. Stěny objektu byly výrazně podsazené, ostře přecházely 
v rovné a ploché dno. 
Výplň: Byla těžena po umělých 20 cm vrstvách a rozdělena na část V (A) a Z (B). Zá
syp byl v horní části objektu tvořen dosti mocnou vrstvou šedohnědé hlíny. V J části 
objektu zasahoval do této šedohnědé vrstvy jazyk hnědé hlíny silně probarvené spra
ší. V dolní části šedohnědé vrstvy byla slabá uhlíková vrstvička. Spodní část objektu 
obsahovala vrstvu hnědorezavé hlíny, která byla místy promísená spraší, těsně nade 
dnem objektu byla pak samotná spraš. 
Rozměry: 90 x 85 cm, h: 80 cm, d u dna 150 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, závaží, kameny 

obj. 1564 sektor: D čtverec: 94e, 95e rok: 1981 

Tvar: Hluboká okrouhlá jáma. Stěny objektů byly velmi výrazně podsazené, ostře pře
cházely v rovné dno, které se na S mírně svažovalo. 
Výplň: Byla zkoumána po umělých 20 cm vrstvách, byla rozdělena na V (A) a Z (B) 
část. Zásyp objektu tvořila v jeho horní části jednak hnědošedá hlína, která byla 
v S části objektu ohraničena spraší, jednak hnědá hlína, jež v J části objektu pokra
čovala až ke dnu objektu. Pod horní hnědošedou vrstvou probíhala tenká vrstvička 
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tmavě hnědé hlíny, která oddělovala horní hnědošedou vrstvu od mocnější sprašové 
čočky a sprašový výběžek v S části objektu od hnědé vrstvy. Asi v polovině zásypu se 
na profilu rýsovala vrstva tmavě hnědé hlíny, která v S části objektu pokračovala až ke 
dnu objektu, zatímco v J části pouze zasahovala do hnědé vrstvy. Tato tmavě hnědá 
vrstva byla místy narušena sprašovými čočkami. Těsně nade dnem probíhala celým 
objektem vrstva hnědé hlíny. 
Rozměry: 160 x 150 cm, h: 125/130 cm, d u dna 260 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, závaží 

obj. 1566 sektor: D čtverec: 94b, 94c rok: 1981 

Tvar: Hluboká kruhová jáma. Stěny objektu byly výrazně podseknuté, ostře přechá
zely v rovné ploché dno. 
Výplň: Byla těžena po umělých vrstvách, při zkoumání byla rozdělena na V (A) a Z 
(B) část. Zásyp horní části tvořila mocná (asi 50 cm) vrstva hnědé hlíny s uhlíky, která 
byla oddělena od spodní části zásypu vrstvou spraše. Dolní část zásypu vyplňovala 
tmavě hnědá homogenní hlína, do níž od okrajů objektu zasahovaly sprašové jazyky. 
Rozměry: d: 120 cm (okraj), d u dna 190 - 220 cm, h: 120 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, lastury, kameny 

obj. 1575 sektor: D čtverec: 92b, 92c rok: 1981 

Tvar: Hlubší jáma nepravidelného tvaru. Schodovité stěny přecházely postupně v rov
né dno, uprostřed objekt zahlouben. 
Výplň: Byla zkoumána po umělých 20 cm vrstvách, rozdělena na V (A) a Z (B) část. 
Zásyp tvořen v horní části poměrně mocnou vrstvou tmavě hnědé hlíny, která ob
sahovala kameny. Pod touto vrstvou probíhala tensí vrstva hnědé hlíny probarvené 
spraší, na kterou navazovala vrstva hnědorezavé hlíny, jež pokračovala až ke dnu ob
jektu. Hnědorezavá vrstva byla v J části objektu přerušena tensí vrstvou spraše, která 
se uprostřed objektu napojovala na vrstvu hnědé hlíny probarvené spraší. 
Rozměry: d: 340 cm (okraj), h: 140/150 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, kameny 

obj. 1580 sektor: C čtverec: 94d, 94e rok: 1981 

Tvar: Hluboká okrouhlá jáma. Stěny byly podsazené, přitom poněkud více v J části. 
Ostře přecházely v mírně zahloubené dno. 
Výplň: Byla zkoumána po 20 cm vrstvách, rozdělena na část V (A) a Z (B). Zásyp 
tvořila v jeho horní části vrstva tmavě hnědé hlíny s mocnější mazanicovou krou. V J 
části při okraji objektu sprašová vrstvička. Střední část objektu vyplňoval kompaktní 
hnědý zásyp, místy probarvený spraší, v S části při horním okraji dokonce sprašová 
čočka. Světle hnědá vrstva probarvená spraší se směrem ke středu objektu zeslabovala, 
zatímco na S okraji objektu dosahovala mocnosti asi 40 cm. V J části vybíhala směrem 
šikmo vzhůru od dna objektu sprašová vrstva, která zasahovala ve střední části do 
vrstvy hnědé hlíny probarvené spraší. Ve spodní části objektu jsou na profilu patrné 
zbytky destrukčního kužele, který byl na J straně ohraničen tenkou vrstvičkou světle 
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šedé popelovité hlíny a na S straně vrstvičkou světle hnědé hlíny probarvené spraší. 
Ve vrcholu kužele byla malá sprašová čočka. Jádro destrukčního kužele bylo vyplněno 
tmavě hnědou homogenní hlínou s uhlíkovými vrstvičkami a mazanicovou krou. 
Rozměry: 215 x 185 cm, h: 95/100 cm, d u dna 260 cm 
Materiál: keramika, mazanice, uhlíky, kameny, kosti, korálek 

obj. 1593 sektor: C čtverec: 92d, 92e rok: 1981 

Tvar: Velká jáma okrouhlého tvaru se na podloží projevovala tmavě hnědým zásy
pem. Stěny, v horní části objektu mírně šikmé, ve střední části svislé, přecházely ply
nule v zahloubené dno. 
Výplň: Zásyp v horní části tvořila vrstva tmavě hnědé hlíny, pod kterou byla vrstva 
šedé hlíny. V dolní části objektu byl zásyp tvořen hnědou hlínou, jež obsahovala spra-
šové vrstvičky (zejména v J části), na okrajích objektu se objevila samotná spraš. 
Rozměry: 380 x 380 cm, h: 120 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, ulity, ŠI 

obj. 1594 sektor: C čtverec: 93c rok: 1981 

Tvar: Velká jáma nepravidelného tvaru se na podloží projevovala tmavě hnědým zá
sypem. Ve V části kruhový výběžek, jež byl poněkud mělčí než vlastní objekt. 
Výplň: Zásyp objektu tvořen v horní části tmavě hnědou hlínou, která byla místy pro-
barvená spraší, na okrajích objektu spraš. Dolní část objektu byla vyplněna hnědou 
hlínou, která byla místy probarvena spraší (zejména v J části a při dně objektu). 
Rozměry: 210 x 380 cm, h: 86 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, lastura 

obj. 1596 sektor: C čtverec: 92e rok: 1981 

Tvar: Mělká jáma nepravidelného tvaru se na povrchu projevovala hnědým zásy
pem s keramickými střípky. Jáma měla pravděpodobně kruhový tvar a při skrývce 
byla roztažena JZ směrem. Stěny objektu byly svislé až mírně šikmé, ostře přecházely 
v rovné dno. 
Výplň: Zásyp objektu tvořila hnědá hlína, na okrajích probarvena spraší. 
Rozměry: 115 x 150cm,h:20cm 
Materiál: keramika, kosti, lastury 

obj. 1600 sektor: D čtverec: 102a, 102b rok: 1981 

Tvar: Objekt byl oválný, delší osa orientována ve směru V - Z. Stěny, v Z části dosti 
podsazené, jinde svislé, ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Při odtěžování zeminy byl buldozerem narušen pravěký objekt. Na povrchu se 
projevoval tmavým hnědočerným zásypem s úlomky mazanice. Objekt byl zkoumán 
jednorázově (bez KB, bez částí). Zásyp tvořen tmavou hnědočernou hlínou, která byla 
na okrajích objektu silně promísena spraší. 
Rozměry: -
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, závaží, přesleny 
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obj. 1601 sektor: D čtverec: 101c rok: 1981 

Tvar: Objekt oválného tvaru, jehož delší osa byla orientována ve směru Z - V. Svislé 
stěny objektu přecházely ostře v rovné dno. 
Výplň: Objekt byl narušen při odtěžování zeminy na stavbu přehradní hráze. Na pod
loží se projevoval tmavě hnědým zásypem s úlomky mazanice. Zásyp tvořila v horní 
části objektu tmavě hnědá hlína, pod kterou byla vrstva mazanice (byla málo pevná). 
Pod mazanicovou krou tenká vrstva světle šedé popelovité hlíny. 
Rozměry: -
Materiál: keramika, mazanice 

obj. 1602 sektor: D čtverec: 97b rok: 19B1 

Tvar: Kruhový objekt měl svislé stěny, které ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Při odtěžování zeminy se na podloží objevil objekt tmavě hnědým až černým 
zásypem a spoustou mazanice. Objekt byl přetažen spraší, takže při původním výzku
mu unikl pozornosti. Zásyp tvořila tmavě hnědá až černá hlína, uprostřed byla mocná 
mazanicová kra. Na okrajích byl objekt probarven spraší. 
Rozměry: d: 200 cm, h: 30 cm 
Materiál: keramika, mazanice 

obj. 1604 sektor: C čtverec: 91 h, 92h rok: 1981 

Tvar: Hluboká jáma kruhovitého tvaru se na podloží projevovala hnědým až černým 
zásypem. 
Stěny byly v horní části svislé, v dolní části mírně podsazené, a ostře přecházely v rov
né dno. 
Výplň: Zásyp objektu byl tvořen dvěma základními vrstvami, které byly velmi dob
ře patrné na profilu. Horní vrstva byla tvořena tmavě hnědou až černou kompaktní 
hlínou, jež byla v dolní části silně probarvena spraší. V J a v S části se na profilu rýso
vala dosti mocná vrstva spraše, která oddělovala obě základní vrstvy výplně objektu. 
Spodní vrstva, vlastní destrukční kužel, byla tvořena nejprve světle šedou až hnědavou 
hlínou, pod níž byla vrstva hnědé hlíny. Těsně při dně objektu byla tato vrstva promí-
sena spraší. 
Rozměry: 190 x 200cm, d u dna 260cm (Z - V) , h: 140cm 
Materiál: keramika, kosti, mazanice, uhlíky (většina materiálu v dolní části v podsa
zení stěn) 

obj. 1625 sektor: D čtverec: 86g rok: 1982 

Tvar: Protáhlá mělká jáma s delší osou ve směru SSV - JJZ se na podloží projevovala 
šedým zásypem. Kolmé stěny objektu ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Nevýrazný zásyp tvořila šedá hlína. 
Rozměry: 110 x 35 cm (SSV - JJZ x SSZ - JJV),h: 10 cm 
Materiál: keramika 

obj. 1626 sektor: D čtverec: 85h, 86g, 86h, 87h rok: 1982 
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Tvar + Výplň: Objekt nepravidelného tvaru s okrouhlým ústím. Velký hliník se na 
podloží jevil tmavě hnědým zásypem. V S části byl do hliníku zahlouben mělký žlab 
s okrouhlým ústím (obj. 1624, který není halštatský). Byl rozdělen křížovým K B (ori
entovaný na světové strany) na čtyři části A, B v S polovině a C, D v} polovině objektu. 
Celý objekt byl zkoumán po 20 cm vrstvách a po jednotlivých částech. 
A - šikmá stěna se v horní části pozvolna svažovala ke středu objektu, pak byla silně 
podsazená, u KB A C sprašová lavice v šířce asi 40 cm 
B - šikmá stěna byla v dolní části silně podkopaná, u KB BD sprašová lavice v šířce 
asi 50 cm, u K B A B byla v S části oválná zahloubenina (hloubka oproti sprašové lavici 
120cm), jiná zahloubenina byla u KB BD na Z (hloubka 40cm oproti sprašové lavici) 
C - stěna v této části stupňovitá, v dolní části na východě mírně podsazená, dno velmi 
nepravidelné 
D - stěna v horní části šikmá až kolmá (na Z), v dolní části mírně až silně podsazená 
(na Z), dno bylo velmi nerovné 
Zásyp objektu byl přirozený, na jednotlivých KB bylo možno zřetelně rozlišit dvě zá
kladní vrstvy. 
KB ve směru S - J (AB - CD) - horní vrstva zásypu byla tvořena tmavě hnědou hlí
nou, pod níž byla méně mocná vrstva šedé hlíny s množstvím uhlíků. Ve spodní části 
objektu bylo velmi silné souvrství, jež bylo tvořeno tenkými vrstvičkami hnědé hlíny 
a spraše. Těsně nade dnem byla tenká vrstva šedé popelovité hlíny, pod kterou byla 
slabá vrstva hnědé hlíny. 
KB ve směru V - Z (AC - BD) - horní vrstva zásypu byla opět tvořena tmavě hnědou 
hlínou, střední část zásypu tvořilo souvrství šedé popelovité hlíny s velkým množ
stvím uhlíků a mazanice, místy se objevily sprašové čočky, vrstvičky hnědé hlíny 
a černé sazovité hlíny. Těsně nade dnem byla hnědá hlína probarvená spraší. 
Rozměry: 545 x 510 cm, d: 600 cm (dno),h: 240 cm (A),h: 260 cm (B),h: 115 cm (C), 
h: 130 cm (D) 

Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, KI, ŠI, BI, ulita, lastura, surovina, rolnička 

obj. 1630 sektor: D, E čtverec: 86h, 86a, 87h, 87a rok: 1982 

Tvar: Hlubší jáma kruhového tvaru. Stěny objektu byly podkopány a oble přecházely 
v téměř rovné dno, v SV části byla ve dně zahloubenina kruhového tvaru, KJ 1493. 
Výplň: Jáma se jevila na podloží hnědým zásypem. Byla zkoumána po umělých 20 cm 
vrstvách, rozdělena na V (A) a Z (B) část. Zásyp byl přirozený, horní vrstva hnědé 
hlíny byla asi ve 1/3 vystřídána souvrstvím tenkým vrstev, tvořenou černou sazovitou 
hlínou, pod níž byly vrstvička světle hnědé hlíny a šedá popelovitá hlína. Ve střední 
části objektu byla vrstva světle hnědé hlíny s mazanicí a mocnější vrstva hnědé hlíny. 
V dolní části zásypu byl na K B patrný destrukční kužel, jež byl tvořen vrstvou šedé 
popelovité hlíny, vrstvou světle hnědé hlíny, která vyplňovala střední část destrukční
ho kužele, a opět vrstvou popelovité hlíny v dolní části kužele. Těsně nade dnem asi ve 
střední části objektu se na KB jevila černá uhlíkovitá vrstva a sazovitá hlína. 
Rozměry: 160 x 170 cm (hrdlo), 220 x 210 cm (dno).h: 118cm,h KJ: 125 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, ulity (materiál byl soustředěn zejména 
v dolní části objektu) 
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obj. 1633 sektor: D čtverec: 89e, 89f, 90e, 90f rok: 1982 

Tvar: Okrouhlá jáma. Stěny byly podsazené, ostře přecházely ve dno, jež se směrem ke 
středu mírně svažovalo. 
Výplň: Na podloží se jevila hnědým zásypem kruhového tvaru a mazanicí. Byla zkou
mána po umělých 20 cm vrstvách, KB orientován ve směru S - J, vytěžena byla nejprve 
část V (A) a pak Z (B). Zásyp byl tvořen tmavě hnědou hlínou. Při povrchu byla do 
červena vypálená mazanice. Ve spodní části zásyp promísen uhlíky. Při dně objektu 
popelovitá hlína. 
Rozměry: 125 x 110 cm (hrdlo), 155 x 150cm (dno),h: 90cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, kameny, surovina BI 

obj. 1637 sektor: D čtverec: B7e, 87f rok: 1982 

Tvar: Kruhová jáma. Stěny, v horní části svislé, pak silně podkopané, oble přecházely 
v rovné dno. 
Výplň: Jevila se na povrchu tmavě hnědým zásypem. Byla zkoumána po umělých 
20 cm vrstvách, KB orientován ve směru S - J, nejprve zkoumána V (A), pak Z (B) 
část. Zásyp byl tvořen tmavě hnědou hlínou s kousky i většími kusy mazanice. 
Rozměry: d: 100 cm (hrdlo), 130 x 150 cm (dno).h: 50 cm 
Materiál: keramika, mazanice 

obj. 1640 sektor: D čtverec: 86f, 87f rok: 1982 

Tvar: Hlubší zásobnice s kruhovým ústím. Stěny byly v horní části svislé, pak silně 
podsazené, a ostře přecházejí v rovné dno. 
Výplň: Jevila se na podloží tmavým hnědým zásypem, byla zkoumána po umělých 
20 cm vrstvách a KB byla rozdělena na dvě části, J (A) a S (B). Zásyp objektu byl tvořen 
v horní části tmavší hnědou hlínou, ve střední části zásypu byla mazanicová čočka, 
k níž se od okrajů objektu sbíhaly vrstvy hnědé hlíny se spraší. V dolní části zásypu 
byl na K B patrný destrukční kužel, tvořený hnědou hlínou, která byla oddělena od 
horních vrstev spraší. Ve střední části na vrcholu destrukčního kužele se hnědá hlína 
napojovala na mazanicovou čočku. 
Rozměry: 150 x 145 cm (hrdlo), d: 240 cm (dno), h: 130 cm 
Materiál: keramika, mazanice, závaží, uhlíky 

obj. 1641 sektor: D čtverec: 86f, 86g rok: 1982 

Téma: Hluboká zásobnicová jáma. Stěny se směrem ke dnu kuželovitě rozšiřovaly, by
ly podkopány a přecházely v rovné dno. 
Výplň: Jevila se na povrchu tmavě hnědou hlínou. Byla těžena po umělých 20 cm 
vrstvách, KB rozděloval objekt ve směru V - Z na J (A) a S (B) část. Nejprve byla 
zkoumána část J, pak S. Zásyp objektu tvořila tmavě hnědá hlína, ve spodní části té
to vrstvy se objevily kousky mazanice. V hrdle jámy se na K B rýsovala černá vrstva 
s uhlíky. Při dně objektu byla popelovitá vrstva, jež na pravé straně (V) přecházela ve 
shluk mazanice. 
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Rozměry: 105 x 110 cm (hrdlo), 205 x 190 cm (dno),h: 140 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, surovina, KI 

obj, 1643 sektor: D čtverec: 89c, 69d rok: 1982 

Téma: Nepravidelná jáma s kruhovým ústím. Po odebrání vrchní vrstvy (asi 30 cm) 
se na podloží rýsovala kruhová jáma. Stěny byly v horní části mírně šikmé a oble pře
cházely ve dno zahloubeniny. Stěny kruhové jámy byly v jižní části svislé, v S části 
podkopané, a ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Na podloží se rýsovala tmavým zásypem. KB orientován V - Z. Byla zkoumá
na po umělých 20 cm vrstvách, nejprve část J, pak S. Zásyp objektu tvořila v horní části 
tmavě hnědá až černá hlína, ve spodní části objektu tmavě hnědá hlína, jež byla místy 
probarvena sprašovými vrstvami. 
Rozměry: 390 x 380cm (hrdlo), 160 x 170cm (kruhová jáma), 190 x 170cm (dno), 
h: 110 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, kameny, BI, ŠI, ulity, kov 

obj. 1650 sektor: C, D čtverec: 88h, 88a, 89h, 89a rok: 1982 

Tvar: Hlubší jáma s kruhovým ústím. Stěny byly podsazené a oble přecházely v rovné 
dno. Zásyp objektu byl tvořen tmavou hnědou hlínou, která byla při okrajích objektu 
a při dně probarvena spraší. 
Výplň: Rýsovala se na sprašovém podloží hnědým zásypem. Byla rozdělena na V (A) 
a V (B) část, byla zkoumána po umělých 20 cm vrstvách. 
Rozměry: 110 x lOOcm (hrdlo), 160 x 160cm (dno),h: 60cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, ulita 

obj. 1653 sektor: C čtverec: 88e, B8f rok: 1982 

Tvar: Oválný objekt velmi těsně sousedil s objektem 1674. Šikmé stěny objektu pře
cházely ostře v rovné dno. 
Výplň: Na povrchu se oba objekty projevovaly tmavým zásypem. Původně se jevily 
jako jeden objekt osmičkovitého tvaru, po vytěžení svrchní vrstvy (0 - 20 cm) se nále
zová situace změnila. Zjistilo se, že jde o dva různé objekty, z nichž objekt 1674, který 
byl mladší, narušoval objekt 1653. K B byl orientován ve směru JV - SZ a rozděloval 
objekt na část SV (A) a JZ (B). Byl zkoumán po 20 cm vrstvách. Zásyp byl tvořen tma
vě hnědou hlínou, která byla při dně probarvena spraší. 
Rozměry: 210 x 130 (J) - 90 (S) cm, dno 160 x 95 (S) - 60 (J) cm, h: 40 cm 
Materiál: z povrchu objektu pocházejí dvě grafitové koule, keramika, mazanice, ŠI, KI , 
BI, kosti 

obj. 1655 sektor C čtverec: 88d rok: 1982 

Tvar: Mělká okrouhlá jáma. Stěny byly svislé a plynule přecházely v mírné zahloube
né dno. 
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Výplň: Na povrchu se rýsovala tmavým hnědým zásypem, byla rozdělena K B na V 
(A) a Z (B) část. Zásyp byl tvořen tmavě hnědou hlínou, která byla těsně při dně pro-
barvena spraší. V J části KB mazanice. 
Rozměry: 100 x 115 cm, h:20cm 
Materiál: keramika, mazanice 

obj. 1656 sektor: C čtverec: 87f, 87g rok: 1982 

Tvar + Výplň: Velká hluboká jáma. Mírně šikmé až kolmé stěny byly v několika mís
tech podsazené. Na jílovitém podloží se rýsovala hnědým zásypem ve tvaru pětiúhel
níku. Objekt byl excentricky umístěn do kruhového žlábku 1692, který jej na severo
západě ohraničoval. Křížový KB, jež byl orientován podle světových stran, jej rozdělil 
na čtyři části - A , B (V polovina), C, D (Z polovina). Jednotlivé části byly postupně 
vytěženy po umělých 20 cm vrstvách. 
A - V horní části mírně šikmá stěna, jež oble přecházela ve sprašovou lavici, pod níž 
byly podkopané stěny. Pouze ve V části objektu byla stěna téměř svislá. V této části 
přecházely stěny oble v nerovné dno. U KB ve směru V - Z je dno v h: 100 cm, zatímco 
v S části byla okrouhlá hluboká zahloubenina (200 - 220cm). 
B - Stěny nejprve mírně šikmé, na J u KB ve směru S - J silně podsazené, takže se vy
tvořil jakýsi sklípek. Stěny přecházely ostře v nerovné dno. U KB ve směru S - J byla 
oválná zahlobenina h: 120 cm. V JV části KJ 1478. 
C - Stěny mírně šikmé. U KB ve směru V - Z sprašová lavice (h 100 cm), zatímco 
v S části byla stěna podsazená. Stěny přecházely oble v nerovné dno, v S části zahlou
benina (185 cm). V této části narušoval objekt žlábek 1692, který není halštatský. 
D - V J části stěna nejprve šikmá a pak silně podkopaná. V Z části svislá a silně podsa
zená. V Z části svislá a silně podsazená. Stěny přecházely ostře v rovné dno. V Z části 
sousedil objekt s KJ 1483. 
KB ve směru S - J (AD - BC) - Horní vrstva zásypu o mocnosti asi 40 - 60 cm byla 
tvořena hnědou hlínou. V části A byla pod touto vrstvou vrstva hnědé hlíny probar-
vené spraší a vrstva tmavě hnědé hlíny. V zahloubené části byl zásyp tvořen hnědou 
náplní s uhlíky a sprašovými čočkami. V části B pod horní vrstvou tmavě hnědá hlína 
s uhlíky, při dně se objevily sprašové vrstvičky. Ve střední části mezi oběma vrstvami 
se na KB rýsovala čočka tmavě hnědé hlíny. 
KB ve směru V - Z (AB - DC) - Horní vrstva byla tvořena hnědou hlínou, pod níž 
byla vrstva tmavé hnědé hlíny s uhlíky. Při dně byla v části B spraš, v části C méně 
mocná vrstva popelovité šedé hlíny s uhlíky, pod kterou byla hnědá hlína. 
Rozměry: 340 x 290 cm (okraj), 420 x 300 cm (dno), max. h 220 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, kostěný závěsek, KI, BI surovina, ŠI jádro, kov 

obj. 1669 sektor: E čtverec: 94a, 94b rok: 1982 

Tvar + Výplň: Při odtěžování zeminy byl na ploše, jež byla zkoumána v roce 1981, 
narušen bagrem velký objekt. Při jeho začišťování bylo nalezeno velké množství ne
různějšího materiálu (keramika, kosti, přeslen, mazanice). Objekt byl začištěn v části 
severní (A) a pak byla po umělých 20 cm horizontech vytěžena část J (B). V stěna 
objektu zcela chybí, neboť byla zničena těžbou. Z stěna byla mírně šikmá. V S části 
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objektu byla zahloubenina. Ve V části objektu se těsně při dně narazilo na mírnou za-
hloubeninu dna a na mazanicovou kru (pozůstatek pece?). Dochované stěny přechá
zely plynule v nerovné dno. Zásyp objektu tvořila hnědá hlína, která byla ve spodní 
části a při okrajích probarvená spraší. 
Rozměry: 280 x 460cm, h: 170cm (včetně ornice) 
Materiál: keramika, kosti, přeslen, mazanice, ulity, KI , BI 

obj. 1673 sektor: C čtverec: 69f rok: 19B2 

Tvar: Mělká jáma obdélníkového tvaru. Svislé stěny objektu ostře přecházely k rovné
mu dnu, v jehož SV části se nacházela mělká kruhová zahloubenina h: 10 cm. 
Výplň: Jáma s oblými rohy se na podloží rýsovala hnědým zásypem. Delší osa objektu 
byla orientována ve směru S - J, objekt byl vytěžen jednorázově. Zásyp objektu byl 
tvořen hnědou hlínou, jež byla u dna probarvená spraší. 
Rozměry: 120 x 40 (S) - 45 (J) cm, h: 10 - 20 cm 
Materiál: keramika 

obj. 1674 sektor: C čtverec: 88e rok: 1982 

Tvar: Hluboká zásobnicová jáma velmi těsně sousedila s objektem 1653. Objekt s kru
hovým ústím měl v horní části mírně šikmé stěny, které byly velmi výrazně podkopá
ny. Stěny objektu přecházely pozvolna v mírně zahloubené dno. 
Výplň: Na povrchu se oba objekty projevovaly tmavým zásypem. Původně se jevily 
jako jeden objekt osmičkového tvaru, ale po vytěžení svrchní vrstvy (0 - 20 cm) se ná
lezová situace změnila. Zjistilo se, že jde o dva různé objekty, z nichž objekt 1674, který 
byl mladší, narušoval objekt 1653. K B ve směru JV - SZ rozděloval objekt na část SV 
(A) a část JZ (B), obě části byly vytěženy po umělých 20 cm vrstvách. Zásyp objektu 
tvořila v horní části vrstva tmavě hnědé hlíny, která byla asi v polovině KB oddělena 
od dolní části zásypu tenkou vrstvou hnědé hlíny. V dolní části objektu byl zásyp tvo
řen hnědou hlínou, jež byla místy probarvená spraší, a to zejména při okrajích a dně 
objektu. 
Rozměry: 120 x 135cm (okraj), 110 x 95cm (hrdlo),240 x 220cm (dno),h: 190cm 
Materiál: keramika, kosti, mazanice, ŠI 

obj. 1677 sektor: D čtverec: 88c rok: 1982 

Tvar: Malá okrouhlá jamka. Svislé stěny objektu ostře přecházely k rovnému dnu. 
Výplň: Na podloží se rýsovala hnědým zásypem kruhového tvaru. Objekt byl roz
dělen na část V (A) a Z (B), které byly jednorázově vytěženy. Zásyp byl tvořen světle 
hnědou hlínou, která byla při okrajích probarvená spraší. 
Rozměry: 80 x 70 cm, h: 20 cm 
Materiál: keramika, kosti, ŠI 

obj. 1678 sektor: D čtverec: 86e, 87e rok: 1982 

Tvar: Hluboká okrouhlá zásobnice. Stěny objektu byly v horní části svislé, v dolní sil
ně podsazené a plynule přecházely v nerovné zahloubené dno. 
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Výplň: Jevila se na jílovém podloží světlým šedohnědým zásypem. Objekt byl roz
dělen na část J (A) a část S (B), které byly vytěženy po umělých 20 cm vrstvách. Na 
zásypu objektu šlo zřetelně rozlišit dvě základní vrstvy. Horní vrstva byla od spodní 
oddělena vrstvou spraše. Tvořila ji světlá šedohnědá hlína, která byla zejména ve své 
dolní části silně probarvena spraší. V Z části se na KB rýsoval klín hnědé hlíny se 
spraší, zatímco ve V části bylo souvrství tvořené tenkou vrstvou hnědé hlíny, která 
přecházela do hnědé hlíny se spraší. Destrukční kužel, který tvořil spodní část zásypu, 
byl od ostatních vrstev oddělen spraší. Destrukční kužel tvořila hnědá hlína místy 
probarvena spraší (zejména při dně a ve V části KB). 
Rozměry: 145 x 140cm (hrdlo),240 x 210cm (dno).h: 130cm 
Materiál: keramika, kosti, mazanice 

obj. 1685 sektor: D čtverec: 67d rok: 1982 

Tvar: Hluboká obilnicová jáma s kruhovým ústím. Silně podkopané stěny objektu 
oble přecházely v téměř rovné dno. V podkopání stěn v SV části byl objekt propojen 
s objektem 1679 (je únětický). 
Výplň: Na povrchu se rýsovala šedohnědým zásypem. Objekt byl rozdělen na část V 
(A) a Z (B), které byly vytěženy po umělých 20 cm vrstvách. Přirozený zásyp objektu 
byl v horní části tvořen vrstvou šedohnědé hlíny, která byla od dalšího zásypu oddě
lena světle hnědou hlínou se spraší a vrstvou spraše. Ve střední části zásypu se na K B 
rýsovala vrstvička šedé popelovité hlíny s uhlíky a vrstva hnědošedé hlíny s uhlíky. 
V dolní části objektu tvořila zásyp hnědá hlína s uhlíky a sprašovými čočkami. Její 
horní hranici tvořila v S části šedá popelovitá hlína a v J části hnědá hlína se spraší. 
Rozměry: 100 x 110 cm (hrdlo), 240 x 220 cm (dno),h: 140 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, uhlíky, kameny, závaží 

obj. 1686 sektor: D čtverec: 87e rok: 1982 

Tvar: Hluboká obilnice. V horní části svislé stěny byly nade dnem silně podsazené 
a přecházely v S části oble v mírně nerovné dno, zatímco v J části byl přechod stěn ke 
dnu ostrý. 
Výplň: Jevila se na povrchu hnědým zásypem kruhového tvaru. Objekt byl rozdělen 
na část Z (A) a část V (B), byl zkoumán po umělých 20 cm vrstvách. Přirozený zásyp 
byl tvořen v horní části mocnou vrstvou tmavě hnědé hlíny asi 60 cm, jež byla při 
okrajích objektu probarvena spraší. Pod touto horní vrstvou se na KB rýsovala vrstva 
hnědé hlíny, na rozhraní obou vrstev byla v J části objektu sprašová čočka s mazanicí. 
Spodní část zásypu vytvářela destrukční kužel s několika vrstvami. Pod vrstvou rezavé 
hlíny vybíhala z J části objektu směrem do jeho středu vrstva světle šedé hlíny s uh
líky. Střední část destrukčního kužele vyplňovala hnědá hlína. V J části objektu byla 
při dně slabší vrstva černé uhlíkovité hlíny a rezavé hlíny probarvené spraší. V S části 
objektu byla při dně vrstva hnědorezavé hlíny. 
Rozměry: d: 80 cm (okraj), 290 x 280 cm, h: 140 - 160 cm (S) 
Materiál: keramika, mazanice, ŠI, uhlíky, kosti, závaží, přeslen, zrnotěrka, BI (materiál 
ve spodní části zásypu) 

[291] 



Obj. 1687 sektor: D čtverec: 88h rok: 1982 

Tvar: Hluboká jáma nepravidelného tvaru. Mírně šikmé až svislé stěny byly velmi sil
ně podkopány a ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Na sprašovém podloží se jevila hnědým zásypem oválného tvaru. Objekt byl 
rozdělen na část Z (A) a Z (B), které byly vytěženy po umělých 20 cm vrstvách. Objekt 
pravděpodobně nebyl dokončen, neboť v J části objektu byla sprašová lavice, zatímco 
v S polovině objektu zahloubení. Zásyp objektu byl tvořen hnědou hlínou, která byla 
místy probarvena spraší. Při dně v zahloubené části vrstva šedé popelovité hlíny. 
Rozměry: 190 x 250 cm (okraj), 190 x 190 cm hrdlo), 130 x 140 cm (dno), 280 x 
220 cm (max. podsazení), h: 90 (J) - 190 cm 
Materiál: keramika, mazanice, kosti, ulita, uhlíky 

obj. 1689 sektor: E čtverec: 86a rok: 1982 

Tvar: Malá mělká obdélníková jáma, jejíž delší osa byla orientována ve směru SZ - JV. 
Svislé stěny objektu přecházely oble v rovné dno. Zásyp objektu tvořila světle hnědá 
hlína probarvenou spraší. 
Výplň: Jevila se na povrchu světle hnědým zásypem. Po začištění objektu byla pro
zkoumána J část (A) a pak S (B). 
Rozměry: 100 (SZ - JV) x 50 (SV - JZ) cm, h: 8 cm 
Materiál: keramika, zlomek závaží, kost 

obj. 1693 sektor: D čtverec: 90g, 90h Rok: 1982 

Tvar: Nehluboká jáma kruhového tvaru. Stěny objektu byly podkopané více v J části 
a ostře přecházely v rovné dno. 
Výplň: Na podloží se jevila hnědým zásypem. Byla rozdělena na část V (A) a Z (B), 
které byly zkoumány po umělých 20 cm vrstvách. Zásyp tvořila hnědá hlína probar
vena při dně spraší. 
Rozměry: 150 x 150cm (hrdlo), 180 x 185cm (dno),h: 50 - 60cm (S) 
Materiál: keramika, mazanice, uhlíky, kosti, ŠI 

[292] 


