
PŘíLOhy

271

V této pasáži je uveden popis všech zpracovaných artefak-
tů epochy popelnicových polí z jižních Čech, s výjimkou sou- 
borů obsažených v autorově diplomové práci (srov. Chvojka 
2001a) a nebo souborů moderně již publikovaných na jiných 
místech (vždy s uvedením příslušné práce). U lokalit, na nichž 
proběhlo více terénních aktivit, je každá tato aktivita uvedena 
samostatně, a to v chronologickém pořadí. Každý vyobrazený 
artefakt je popsán samostatně, s odkazem na kresbu v obrazové 
příloze. U nekreamických nálezů byl použit klasický verbální 
popis, na popis keramiky byl aplikován deskriptivní kód kom-
binovaný rovněž s verbálním popisem. 

U uzavřených nebo významnějších keramických souborů 
byly komplexně sledovány následující kategorie:
•	 Celkový počet keramických kusů: zlomky, slepená torza, 

celé nádoby.
•	 Keramické třídy (KT): počet keramiky hrubé, středně hrubé 

a jemné třídy (definici viz výše).
•	 Počet a typologické zastoupení okrajů nádob.
•	 Počet a typologické zastoupení uch nádob.
•	 Počet a typologické zastoupení den nádob.
•	 Počet a typologické zastoupení výzdoby nádob.
•	 Tuhování: celkové zastoupení, zastoupení podle jednotli-

vých tříd a v jejich rámci odlišení vnějšího, vnitřního a obou 
povrchů.

•	 Leštění: celkové zastoupení, zastoupení podle jednotlivých 
tříd a v jejich rámci odlišení vnějšího, vnitřního a obou 
povrchů.

•	 Engoby: celkové zastoupení, zastoupení podle jednotlivých 
tříd a v jejich rámci odlišení vnějšího, vnitřního a obou 
povrchů. Samostatné odlišení světlých (oranžových, čer-
vených, světle hnědých apod.) a tmavých (hnědočerných, 
černých apod.) engob.

deskrIPtIvní kód keraMIky

Pro formalizaci popisu keramiky a pro zjednodušení její 
analýzy byl použit deskriptivní kód vytvořený speciálně pro tuto 
práci. Kód vychází ze systému aplikovaného autorem v jeho 
diplomové práci (srov. Chvojka 2001a, 201–204, abb. 4–9), 
který byl ovšem modifikován zejména na základě pozdějších 
zkušeností ze zpracování středobronzové keramiky z Radčic 
(srov. Chvojka – Michálek 2003). V tomto systému jsou ovšem 
obsaženy pouze keramické druhy, typy a varianty, které byly 
dosud v jižních Čechách nalezeny, resp. které byly pro účely 
této práce zpracovány. Dále je třeba zdůraznit, že klasifikace 
keramiky probíhala vždy pouze na základě vizuální prohlídky. 
alfa-numerický kód postihuje následující kategorie:
•	 Druh, typ a variantu nádoby.
•	 Typ a variantu okraje (obr. 55).
•	 Typ a variantu ucha (obr. 56).
•	 Typ dna (obr. 56).
•	 Druh, typ a variantu výzdoby (obr. 57–58).
•	 Ostatní deskriptivní kategorie jsou řešeny verbálním 

popisem.

Typologie nádob

Jihočeské keramické nádoby epochy popelnicových polí 
lze kategorizovat do desti základních druhů, z nichž většina se 
dělí na různé typy a varianty. Kódové označení nebylo pro přeh-
lednost použito v popisu, ale bylo aplikováno při statistických 
analýzách v textu.

příloha	ii.	popis	nálezů
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Druh kód typ kód varianta kód

amfora a

s válcovitým hrdlem a1
se dvěma protilehlými uchy a1a
bezuchá a1b

s mírně vydutým hrdlem a2 – –

s etážovitě vydutým hrdlem a3
s vysokým vertikálním hrdlem a3a
s nízkým horizontálním hrdlem a3b

štítarská kvadratické profilace a4
s kónicky rozšířeným hrdlem a4a
s kónicky zúženým hrdlem a4b
s válcovitým hrdlem a4c

Dvojkónická 
nádoba

Dk
s ostrým lomem Dk1

lom v polovině výšky Dk1a
lom ve spodní třetině těla Dk1b

se zaoblenou výdutí Dk2 – –
se žlábkovanou výdutí Dk3 – –

Zásobnice Zs

amforovitá s válcovitým 
hrdlem

Zs1
hrdlo rovné Zs1a
hrdlo mírně vyduté Zs1b

amforovitá s nálevkovitým 
hrdlem

Zs2
hrdlo kónicky rozevřené Zs2a
hrdlo obloukovité Zs2b

vejčitá Zs3 – –
pozdně bronzová kvadratická Zs4 – –

hrnec h
dvouuchý („květináč“) h1 – –
vejčitý s válcovitým hrdlem h2 – –
bezuchý esovité profilace h3 – –

Pohárek P – – – –

Džbán D
s vysokým hrdlem D1 – –
s nízkým hrdlem („vrhavečský 
koflík“)

D2 – –

hrnek hk – – – –

Koflík K

kónický přímý K1 – –

kónický oblý K2
s rovným dnem K2a
polokulovitý K2b

esovité profilace K3 – –
odsazeným hrdlem K4 – –

Mísa M

kónická přímá M1 – –

kónická oblá M2
s rovným dnem M2a
polokulovitá M2b

dvojkónická M3 – –

mísa typu Drhovice M4
kónická přímá s uchem M4a
kónická oblá s uchem M4b
kónická oblá bez ucha M4c

esovité profilace M5

plynulá profilace M5a
talířovitá: výrazně vytažený okraj M5b
typ Březno M5c
pozdně bronzová s odsazeným okrajem M5d

s odsazeným hrdlem M6 – –

hluboká mísa – „krajáč“ M7
s uchy M7a
bezuchá M7b

mísa na nožce M8 – –

Cedník C
koflíkovitý – s uchem C1 – –
miskovitý – bezuchý C2 – –

Tab. 43.	Typologie keramických nádob epochy popelnicových polí z jižních Čech.



PŘíLOhy

273

Obr. 55.	Typář okrajů nádob.
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Obr. 56.	Typář uch a den nádob.
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Okraje nádob

Okraje keramických nádob epochy popelnicových polí lze rozdělit do pěti základních typů (1: rovný, 2: vytažený, 3: jednou hraněný, 
4: vícekrát hraněný, 5: zatažený) a mnoha variant. Pro jejich přehlednou deskripci byl zvolen pětimístný numerický kód, kdy v rámci 
pořadí vyjadřuje konkrétní číslo (X) následující kritérium (srov. obr. 55):

X o o o o 

1: rovný 
2: vytažený 
3: jednou hraněný 
4: vícekrát hraněný 
5: zatažený

o X o o o
1: zahrocený 
2: zesílený
3: zesílený a zahrocený

o o X o o
1: rovně seříznutý
2: ven seříznutý
3: dovnitř seříznutý

o o o X o

1: ven ovalený
2: dovnitř ovalený
3: zevnitř odsazený
4: oboustranně ovalený (kyjovitý)

o o o o X
1: límcovitý
2: lalok

Příklad:  
12110: okraj rovný, zesílený, rovně seříznutý a ven ovalený.
20101: okraj vytažený, rovně seříznutý a límcovitý.
30032: okraj jednou hraněný, zevnitř odsazený a s vytaženým lalokem.
40000: okraj vícekrát hraněný, prostý.

Ucha nádob

Na jihočeských keramických nádobách se vyskytovala ucha v šesti základních typech (u 1–6), z nichž jeden lze rozdělit do dvou 
variant (srov. obr. 56):
•	 u 1 – páskové ploché ucho vertikální
•	 u 2 – páskové prožlabené ucho vertikální
•	 u 3 – páskové ucho hraněné – u 31 – horizontálně hraněné
•	 	 – u 32 – vertikálně hraněné
•	 u 4 – páskové ploché ucho horizontální 
•	 u 5 – válečkovité ucho
•	 u 6 – tunelovité ouško

Dna nádob

Dna se vyskytlovala ve 12 základních typech (srov. obr. 56):
•	 dn 1 – ploché rovné dno
•	 dn 2 – ploché nožkovité dno
•	 dn 3 – nožka
•	 dn 4 – polokulovité dno
•	 dn 5 – kulovité
•	 dn 6 – ploché dovnitř zesílené dno
•	 dn 7 – dovnitř vyduté dno
•	 dn 8 – silně dovnitř vyduté dno (omfalos)
•	 dn 9 – ploché vně vtlačené dno
•	 dn 10 – ploché rovné dno zevnitř odsazené
•	 dn 11 – ploché nožkovité dno zevnitř odsazené 
•	 dn 12 – dovnitř vtlačené dno zevnitř odsazené
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Výzdoba nádob

Výzdobu keramických nádob epochy popelnicových polí lze rozdělit do tří základních druhů a jedné kombinace těchto druhů a dále 
do množství typů a variant (srov. obr. 57–58):

Druh kód typ kód varianta kód

Plastická 
výzdoba

1xx

páska 11x
plastická páska promačkávaná 111
plastická páska přesekávaná 112
plastická páska promačkávaná a přesekávaná 113

žebro 12x žebro prosté horizontální 121
žebro prosté vertikální 122

výstupek (pupek) 13x

kulovitý pupek 131
oválný pupek 132
jazykovitý pupek 133
zahrocený oválný výstupek 134

Vhloubená
výzdoba

2xx

bodová výzdoba 21x

svislé nebo šikmé rýžky či vrypy 211
vodorovné rýžky či vrypy 212
kulaté důlky či vpichy 213
oválné důlky či otisky prstů (někdy s nehty) 214

výzdoba okraje 22x

důlky na okraji prosté 221
důlky na okraji přesekávané (otisky nehtů) 222
přesekávání okraje 223
tordování okraje 224
šikmé žlábky na okraji 225
vodorovné žlábky na okraji 226

žlábky 23xx

ojedinělý vodorovný žlábek 2311
vodorovné žlábky (svazek) 2312
ojedinělý svislý žlábek 2321
svazek svislých (šikmých) žlábků 2322
souvislé svislé (šikmé) žlábky 2323
vodorovné a svazky svislých (šikmých) žlábků 2331
vodorovné a souvislé svislé (šikmé) žlábky 2332
motiv půloblouků 2341
motiv kříže (+ nebo x) 2342
motiv vložených kružnic 2343
tordování 2351

pozdně bronzová
výzdoba

24x
svislé hrubé hřebenování 241
dřívkování 242
špachtlování 243

prstování 25x vodorovné 251
svislé (šikmé) 252

kombinace 26xx

vodorovné žlábky a šikmé rýžky 2601
vodorovné žlábky a důlky 2602
vodorovné žlábky a šikmé rýžky i důlky 2603
svislé žlábky a šikmé rýžky 2611
šikmé žlábky a šikmé rýžky 2612
žlábkové půloblouky a šikmé rýžky 2621

Rytá výzdoba 3xx

základní prvky 31x

ojedinělá vodorovná rýha 311
svazek vodorovných rýh 312
ojedinělá svislá (šikmá) rýha 313
svazek svislých (šikmých) rýh 314
svislé jemné hřebenování 315
samostatné (solitérní) hrubé rýhy 316
souvislé hrubé rýhy 317
křížící se hrubé rýhy (nepravidelná mřížka) 318
svazky hrubých rýh 319

složené prvky 32x vodorovné a svazky svislých (šikmých) rýh 321
vodorovné rýhy a kombinované ryté motivy 322

motivy 33x

šrafovaný trojúhelník 331
vložené trojúhelníky 332
tzv. vlčí zuby 333
šrafovaná mřížka 334
půloblouk 335
větévka 336

Kombinace 
ryté a 
vhloubené 
výzdoby

4xx

vodorovné linie 41x
vodorovné rýhy a šikmé rýžky 411
vodorovné rýhy a důlky 412
vodorovné rýhy a šikmé rýžky i důlky 413

svislé linie 42x svislé (šikmé) rýhy a šikmé rýžky 421
svislé (šikmé) rýhy a důlky 422

vrubořez 431 – –

Tab. 44. Typologie výzdoby keramických nádob epochy popelnicových polí z jižních Čech.
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Obr. 57. Typář výzdoby nádob.
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Obr. 58. Typář výzdoby nádob.
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deskripce	keramiky

Samotná deskripce keramických nálezů je tvořena kombinací výše uvedeného alfa-numerického kódu a verbálního popisu. U kaž-
dého keramického jedince jsou popsány následující kategorie:
•	 Pořadové číslo jedince.
•	 Typologie nádoby nebo označení zlomku:
 – u celých nebo rekonstruovatelných nádob verbální popis tvaru.
 – u zlomků určení jedné z následujících kategorií: – zo: zlomek okraje
  – zot: zlomek okraje a těla
  – zt: zlomek těla
  – ztd: zlomek těla a dna
  – zd:  zlomek dna.
•	 Typologie okraje – odpovídá výše uvedenému deskriptivnímu kódu.
•	 Typologie dna – odpovídá výše uvedenému deskriptivnímu kódu.
•	 Počet uch, jejich umístění a typologie (odpovídá výše uvedenému deskriptivnímu kódu).
•	 rozměry nádoby:

– u celých nebo rekonstruovatelných nádob údaj o výšce, průměr okraje, průměr dna, šířka stěny (zde rozmezí min.–max.). 
Všechny údaje v milimetrech.

– u zlomků délka střepu x výška střepu x šířka stěny (rozmezí min.–max.). Všechny údaje v milimetrech.
•	 barva povrchu: odlišeny vnější (b. vně) a vnitřní povrch (b. uvnitř). Zkratky barev: Č – černá, H – hnědá, Š – šedá, Čv – červená, 

Ž – žlutá, B – bílá, Or – oranžová. Kombinace: ŠČ – šedočerná, HŠ – hnědošedá, HČv – hněodčervená, HOr – hnědooranžová 
apod.; tm. – tmavě, sv. – světle.

•	 Umístění a typologie výzdoby	(výz.) – odpovídá výše uvedenému deskriptivnímu kódu. V případě většího množství druhů vý-
zdoby odděleny lomítkem: např. výz. 111/252.

•	 Druh, množství a velikost příměsi (př.). 
 –  Kategorizace množství příměsi: – málo: do 10 % keramické hmoty
  – středně: 10–30 % keramické hmoty
  – hojně: přes 30 % keramické hmoty.
 –  Velikost příměsi uváděna jako maximální hodnota v milimetrech.
•	 Druh a umístění úpravy	povrchu: odlišeny vnější (p. vně) a vnitřní povrch (p. uvnitř).
•	 keramická	třída (KT): zařazení do hrubé, středně hrubé nebo jemné třídy.
•	 poznámka	(pozn.). 
•	 inventární	číslo (i. č.). Uváděno pouze v případě různých i. č. v rámci jednoho souboru.
•	 Odkaz na	literaturu. Pouze v případě, že byl nález již publikován.
•	 Odkaz na obrazovou	přílohu (tab.).

Příklad

1. Zot. Okraj 31000. Jedno ucho 1 vychází z okraje na plece. 35 x 74 x 3–5 mm. B. vně hš/šČ, uvnitř hOr. Výz. na okraji: 221; 
na plecích: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. M Písek, i. č. a 1046. Srov. 
Fröhlich 1997a, obr. 2:2. Tab. 1:1.

vysvětlení: Zlomek okraje a těla nádoby. Okraj jednou hraněný a zahrocený. Jedno páskové ploché ucho vychází z okraje na plece. 
Délka 35, výška 74, šířka střepu od 3 do 5 mm. Barva vnějšího povrchu je hnědošedá, místy šedočerná, barva vnitřního povrchu je 
hnědooranžová. Výzdoba se nachází na okraji: důlky; na plecích: svislé prstování. Příměs v keramické hmotě tvoří kaménky v množ-
ství 10–30 % keramické hmoty, z nichž největší dosahují velikosti do 2 mm. Vnější povrch je hlazen a tuhován, vnitřní je hlazen. 
Keramická třída střední. Nález je uložen v píseckém muzeu pod i. č. a 1046. Předmět byl již publikován – odkaz na lietraturu. Zde 
je vyobrazen na tabulce 1 pod číslem1.
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II. 1 MIkroregIon dolní BlanIce

1.	ČíČenice	i (okr. St)

Plochý žárový hrob. Ulož.: M Vodňany, i. č. 12754.

1.	Celkem 12 keramických zlomků z jedné nádoby – zásobnice. 
Všechny zlomky pocházejí z těla, okraj ani hrdlo nedochovány. 
Dno dochováno jen malým náznakem – patrně dn 1. hrdlo ostře 
nasazeno na plece – původně asi nálevkovitě rozšířené. Původní 
rozměry nádoby nelze dnes rekonstruovat, prům. dna ± 100 mm. 
B. vně i uvnitř tm. h až tm. hš. Výz. na plecích i spodku: 252 
(svislé až mírně šikmé, většinou velmi otřelé, na některých 
zlomcích téměř neznatelné). Př.: kaménky – hojně (do 5 mm), 
u jednoho zlomku (č. 3) je na vnějším povrchu patrná rozdr-
cená škeble jako příměs (velikost 5 x 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Pozn.: některé zlomky původně slepeny a sádrovány. 
Srov. Michálek 1983a, Tab. 5:12–14. Tab. 5:10.

2.	ČíČenice	ii (okr. St)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 a.	výzkum	v	roce	1977. 
Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 28/77-1, 2, 
3, 106/77.

a1.	 sběr	 v	 rýze	 pro	 telefonní	 kabel	 (poloha	 1):	 přír. č. P 
106/77.
Nálezy nebyly autorovi k dispozici.

a2.	sonda	ve	druhé	poloze: přír. č. P 28/77.

Vrstva 1. Tři keramické zlomky VS2.
Vrstva 2. Keramika. Celkem 36 zlomků: KT: hrubá – 28, střed-
ní – 8. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 31000. 44 x 40 x 5–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř h. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 5:7.

Vrstva 3. Keramika. Celkem sedm zlomků: KT: hrubá – 6, střed-
ní – 1. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

•	 b.	sběr	M.	parkmana	1991. 
Ulož.: M Strakonice, i. č. a 2957.

Keramika. Celkem 25 zlomků: KT: hrubá – 21, střední – 4. 
Pozn.: navíc v souboru 17 zlomků keramiky VS1 a jeden ka-
menný brousek (VS1 ?). K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 30000. 28 x 29 x 7–9 mm. B. vně i uvnitř tm. hČ. 
Výz. na rozhraní okraje a hrdla: 251. Př.: kaménky – hojně (do 5 
mm). KT hrubá. Tab. 5:6.

3.	chvaletice	i (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Nálezy jsou uloženy ve třech sbírkách. 

•	 a.	výzkum	j.	n.	Woldřicha	1888–1889. 
Ulož.: JčM České Budějovice – sbírka Ohrada, i. č. aO 838-
876.

Mohyla 1 
– ao	838. Celkem 11 keramických zlomků z jedné nádoby. 
Okraj ani hrdlo nedochovány, hrdlo odsazeno od plecí. Dno 4. 
Rekonstruovatelná v. cca 100, š. střepu 4–7 mm. B. vně šh, 
místy šČ, uvnitř š. Výz. na těle: 2323 (dosti nezřetelné, místy 
silně omleté). Jemně plavená ker. s ojedinělou příměsí ker. drti 
(do 1 mm). P. vně tuhován, uvnitř se stopami obtáčení (místy 
patrné hlubší souběžné žlábky). KT jemná. Tab. 2:13.

Mohyla 2 
– ao	 839. Celkem 13 neslepitelných keramických zlomků 
z jedné nádoby – patrně hlubší mísy. Dva zlomky okraje (jeden 
kreslen), ostatní nezdobené ze stěn. Okraj 30000. Vybraný zlo-
mek rozměry 66 x 55 x 4–7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř šČ. Bez 
výz. Jemně plavená ker. – příměs: kaménky – málo (do 1 mm), 
ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 
2:8.
Pozn.: V souboru navíc jeden keramický zlomek oboustranně 
tuhovaný, který náleží jiné nádobě. KT jemná. Nekreslen.
– ao	 840. Torzo spodku nádoby v celkem sedmi částečně 
slepitelných zlomcích. horní část nádoby nedochována, dno 
2. Dochovaná v. 55, prům. dna 85, š. stěny 5–12 mm. B. vně 
i uvnitř tm. hOr, místy tm hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm), ker. drť – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř silně naru-
šen (drolivý), patrně i lehce přepálen (porézní). KT střední. Tab. 
2:9.
–	 ao	 841. Jeden keramický zlomek ze stěny. KT střední. 
Nekreslen.
– ao	842. Bronzový plechový náramek s odlomenými oběma 
konci, dochovanými v samostatných neslepitelných fragmen-
tech. Ve středu konvexně rozšířený plech stočen do půloblouku, 
včetně obou zúžených konců. š. max. 70, u konců 20, původní 
d. cca 255, vnější průměr 90, tloušťka plechu 1 mm. Na horní 
ploše bohatá rytá výzdoba, tvořená dvěma plochami vyplněný-
mi třemi trojicemi soustředných kruhů; mezi těmito plochami je 
příčný pás tvořenými střídavými poli podélných a příčných rýh. 
Na vnějším obvodu jsou pole ohraničena obloukovitě zahnutým 
svazkem příčných rýh, po stranách je pás krokvicovitě řazených 
svazků rýh. Svazek příčných rýh je i na obou koncích náramku. 
Vnitřní plocha náramku je vyplněna blíže neurčenou hmotou – 
patrně ztvrdlou hlínou se zlomky uhlíků. Patina tm. šedozelená, 
silně narušená. Povrch silně korodován, lehce drolivý, výzdo-
ba místy neznatelná. Srov. Woldřich 1889, Taf. II:1; Kytlicová 
1981, 235 – abb. 16; Bouzek 1985, obr. 3:3. Tab. 1:1.
–	 ao	843. Bronzový plechový náramek s odlomenými a ne-
dochovanými oběma konci. Velmi podobný předchozímu ná-
ramku, od něhož se odlišuje v několika detailech. Jednak je 
užší: š. max. 50, dochovaná d. 155, vnější průměr 82, tloušťka 
plechu 1 mm. Odlišnosti ve výzdobě: jeden vnější obvod (pů-
vodně pravděpodobně oba) jsou zdobeny řadou příčných rý-
žek; středový pás je tvořen dvěma samostatnými řadami mírně 
prohnutých příčných rýžek. Vnitřní povrch i patina analogické 
jako u předešlého náramku. Povrch silně narušen, drolivý, vý-
zdoba místy nezřetelná. Srov. Kytlicová 1981, 235 – abb. 16. 
Tab. 1:2.



PŘíLOhy

281

–	 ao	844. Bronzový plechový náramek s oběma konci od-
lomenými a nedochovanými. Ve středu mírně rozšířený plech 
stočen do půloblouku. š. max. 31, dochovaná d. 150, vnější 
průměr náramku 74, tloušťka plechu 1 mm. Bohatá rytá vý-
zdoba na vnějším povrchu: dvě pole oddělená od sebe pásem 
střídavých příčných rýh a podélných rýžek, na obou okrajích 
lemovaná řadou příčných rýžek a na koncích vymezená mírně 
do oblouku stočeným pásem příčných rýh. Ve středu obou polí 
dva protilehlé vložené kruhy, mezi nimi z obou okrajů vychá-
zejí vložené půloblouky, lemované po vnějším obvodu řadou 
kulatých vpichů. Vnitřní povrch vyplněn stejnou hmotou jako 
předchozí dva náramky. Patina analogická jako u předchozích 
náramků. Povrch silně korodován, jemně drolivý, výzdoba mís-
ty nezřetelná. Dva slepitelné fragmenty. Srov. Woldřich 1889, 
Taf. II:2; Kytlicová 1981, 235 – abb. 16; Bouzek 1985, 265 – 
obr. 3:2. Tab. 2:1.
–	 ao	844a. šest drobných neslepitelných zlomků z dalšího 
plechového náramku, patrně analogického jako č. aO 844. 
Všechny mají silně narušený vnější povrch, v pěti případech se 
zbytky ryté výzdoby, největší fragment (č. 2) má vnitřní povrch 
vyplněn analogickou hmotou jako předchozí náramky. Jejich 
patina je rovněž analogická jako u předchozích náramků, jejich 
povrch je silně narušen:
1.	13 x 14 mm. Výzdoba: torzo jednoho vloženého půloblouku. 
Tab. 2:2.
2. 17 x 25 mm. Výzdoba: zbytek pásu příčných rýh. Tab. 2:3.
3.	9 x 14 mm. Výzdoba: torzo blíže neurčeného svazku rýh. 
Tab. 2:4.
4.	15 x 15 mm. Výzdoba: jeden vložený kruh. Tab. 2:5.
5.	18 x 10 mm. Mírně rozšířený plochý konec náramku. Bez 
výzdoby. Tab. 2:6.
6. 22 x 11 mm. Výzdoba: torzo jednoho vloženého kruhu a pásu 
příčných rýh. Tab. 2:7.
–	 ao	845. Bronzová jehlice ve třech zlomcích. hlavice prav-
děpodobně odlomena (dle některých autorů však vývalky tvoří 
hlavici: vzhledem k silnému omletí vrcholu hlavice nelze jedno-
značně rozhodnout) – snad původně jehlice typu Weitgendorf. 
Na krčku dochovány tři vývalky. Velmi dlouhá jehla kruhového 
průřezu rozlomena na tři spojitelné kusy, mírně zprohýbána. 
Dochovaná d. 445, prům. vývalků 7, prům. jehly 5 mm. Patina 
šedozelená, místy silně korodovaná. Povrch silně narušen, mís-
ty lehce drolivý. Srov. Woldřich 1889, Taf. II:4; Kytlicová 1981, 
235 – abb. 16; Bouzek 1985, 263 – obr. 2:2. Tab. 2:12.
–	 ao	 846. Dva zlomky jehly bronzové jehlice bez hlavice 
i bez hrotu. Není jisté, zda pocházejí z jedné jehlice – nespo-
jitelné. Oba zlomky mírně prohnuté. D. delšího 155, kratšího 
64, prům. obou 5 mm. Patina i povrch totožné jako u předchozí 
jehlice. Tab. 2:10–11.

Mohyla	3	
– ao	847. Pět zlomků z jedné nádoby – amfory nebo džbán-
ku. Okraj, hrdlo ani dno nedochovány. Na plecích zlomek koře-
ne jednoho páskového ucha (u 1 ?). Rozměry 57 x 53, 62 x 53, 
20 x 13, 69 x 30 a 57 x 27, š. střepu 3–5 mm. B. vně i uvnitř 
hOr. Výz. na těle: bohatý rytý a prořezávaný motiv (431 – vru-
bořez) složený z několika horizontálních linií; patrně pod tímto 
motivem žebříčkové pásy v podobě klikatky, na jejichž vrcho-
lech ryté soustředné kroužky; pod uchem samostatné svislé že-
bříčkové pásy. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. uvnitř leštěn. 

KT jemná. Pozn.: tři zlomky slepitelné. Srov. Woldřich 1889, 
Taf. II:5–6; Konopa 1981, tab. XX:1–3, XXIII:4–5. Tab. 3:1.
–	 ao	 848. Bronzový náramek z tenké tyčinky kruhového 
průřezu. Kruhový tvar s konci téměř se dotýkajícími. Vnější 
průměr náramku 59, prům. tyčinky 2–3 mm. Bez výz. Patina 
šedozelená, zejména na jedné straně silně korodovaná. Povrch 
místy silně narušen. Srov. Woldřich 1889, Taf. II:8; Konopa 
1981, tab. XIX:5. Tab. 3:2.
–	 ao	849. Tři keramické zlomky ze spodku neurčitelné nádo-
by. Bez výz. KT střední. Nekresleny.
–	 ao	850. Dva neslepitelné keramické zlomky z těla amfo-
ry (?). K dokumentaci vybrán jeden zlomek s jedním uchem 1 
na plecích. 75 x 56 x 3 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Bez výz. 
Př.: kaménky – málo (do 2 mm), ker. drť – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen a tuhován (malé zbytky). KT střední. Pozn.: dva 
slepené zlomky. Srov. Konopa 1981, tab. XIX:6. Tab. 3:4.
–	 ao	851. Tři slepitelné keramické zlomky z těla nádobky 
esovité profilace. Bez výz. P. vně leštěn a tuhován. KT jemná. 
Nekresleny.
–	 ao	 852. Celkem šest částečně spojitelných keramických 
zlomků z jedné nádoby – hrnce esovité profilace s jedním uchem. 
Okraj 20000, dno 2. Jedno ucho 1 vychází z okraje na plece. V. 
127, prům. okraje 140, prům. dna 90, š. stěny 4–10 mm. B. vně 
tm. hČv, uvnitř tm. šh. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm), slída – hojně (ve spodku nádoby; do 1 mm). KT hrubá. 
Pozn.: velmi korodované zlomky, některé doplňované sádrou. 
Srov. Konopa 1981, tab. XX:4. Tab. 3:3.
–	 ao	853. Dva keramické zlomky z jedné nádoby – hluboké 
mísy. Okraj 30000. Větší zlomek: 45 x 81 x 3–6 mm. B. vně 
hOr, uvnitř tm. hOr, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 2 mm). P. uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 3:5.

Mohyla	4	
–	 ao	 854. Celkem 11 neslepitelných keramických zlomků 
z jedné nádoby – hluboké mísy na nožce. Okraj 30000, dno 3. 
Na výduti zlomek jednoho páskového ouška (u 1 ?). V. 115, 
prům. okraje 250, prům. okraje nožky 60, š. stěn 3–5 mm. B. 
vně i uvnitř sv. hOr, místy šČ. Výz. na těle: 2323 (svislé, místy 
až mírně šikmé). Jemně plavená ker. s ojedinělým kaménkem 
(velikost do 2 mm). P. vně i uvnitř tuhován (dochováno jen 
torzovitě). KT jemná. Srov. Bouzek 1985, 263 – obr. 2:5. Tab. 
3:6.
Pozn.: v samostatném sáčku pod stejným číslem navíc soubor 
pěti ker. zlomků ze stěn, patřících evidentně jiné nádobě hrubé 
třídy. Nekresleny.
–	 ao	 855. 11 keramických zlomků (částečně spojitelných) 
z nádoby esovité profilace. Okraj 20000, dno nedochováno. V. 
115, prům. okraje 140, max. výduť 220, š. stěny 5–6 mm. B. 
vně i uvnitř hČv, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: 
na jednom střepu druhé i. č. 13660. Tab. 4:1.
– ao	856–864. Soubor nálezů z doby halštatské: železný nůž, 
kopí a sekáč, kamenný brousek, keramika. Srov. Woldřich 1889, 
Taf. II. Nedokumentovány.

Mohyla	5	
–	 ao	865. Zt a téměř celé dno nádoby. Dno 1. V. 55, prům. dna 
120, š. stěn 7–9 mm. B. vně hš až hČv, uvnitř hČv, místy tm. 
h. Výz. na spodku těla: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
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P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: patrně ze stejné nádoby jako 
č. 866–872. Tab. 4:6.
–	 ao	866. Ztd se zbytky výz. 252 na těle. KT hrubá. Pozn.: 
patrně totožná s č. 865 a 867–872. Nekreslen.
–	 ao	867. Zt. 82 x 115 x 8 mm. B. vně h, uvnitř hČv až hš. 
Výz. na těle: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Pozn.: patrně z totožné nádoby jako č. 865–
866 a 868–872. Nekreslen.
–	 ao	868–870. Tři zlomky z těla (jedné ?) nádoby se stopa-
mi výz. 252. KT hrubá. Pozn.: patrně z totožné nádoby jako č. 
865–867 a 871–872. Nekresleny.
–	 ao	871. Zt – plecí a podhrdlí (?) 60 x 114 x 8–13 mm. B. 
vně h až hš, uvnitř tm. hČv, místy tm. šh. Výz. na těle: 252. 
Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Pozn.: patrně z jedné nádoby jako č. 865–870 a 872. Tab. 4:4.
–	 ao	872. Zt pravděpodobně hrnce s uchem. hrdlo ostře od-
sazeno od těla. Torzo kořene páskového ucha (u 1 ?) na plecích. 
143 x 130 x 7–9 mm. B. vně h až tm. h, uvnitř tm. hČv, místy 
šČ. Výz. na těle: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker., 
drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a místy tuhován (malé 
zbytky). KT hrubá. Pozn.: patrně ze stejné nádoby jako č. 865–
871. Tab. 4:5.
–	 ao	873. Celkem sedm nespojitelných keramických zlomků 
z jedné nádoby – menší zásobnice s válcovitým hrdlem. Okraj 
23000, dno nedochováno. Prům. okraje 280, prům. výdutě 360, 
š. stěny 5–10 mm. B. vně i uvnitř šČ, místy prosvítá tm. hČv. 
Výz. na těle: pod 2311 na celém těle 2323, přerušené 2621, kte-
ré původně obepínaly vypnulinu (?). Př.: ker. drť – málo (do 1 
mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: na nej-
větším zlomku paralelní i. č. 13 634. Tab. 4:3.
–	 ao	874. Dva miniaturní bronzové nýtky s mírně vypouklý-
mi hlavičkami kruhového až oválného tvaru a dva amorfní kou-
sky bronzu. Rozměry nýtků: prům. hlavice 4 a 5, d. 5 a 7 mm; 
rozměry amorfních kousků: 15 x 11 x 7 a 10 x 7 x 5 mm. Všech-
ny předměty mají stejnou šedozelenou silně narušenou patinu 
a korodovaný povrch. Tab. 4:7–8.
–	 ao	875. Spálené lidské kůstky. Nedochovány.

Mohyla	6	
– ao	876. Dva keramické zlomky patrně z jedné nádoby – 
hrnce esovité profilace s uchem. Okraj 20100, hrdlo odsazeno 
od těla. Na jednom zlomku malé torzo kořene páskového ucha 
na okraji. Rozměry kresleného (většího) zlomku: 114 x 80 x 
6–10 mm. B. vně h, uvnitř šČ (zejména na hrdle) a h. Výz. 
na hrdle i těle: 252. Př.: kaménky – málo (do 2 mm), ker. drť – 
málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. Tab. 
4:2.
–	 ao	877. Keramický nezdobený zlomek ze stěny hrubé ná-
doby. Nekreslen.

•	 b.	povrchové	sběry	j.	Michálka	a	j.	fröhlicha	1960–1963	
v	okolí	mohyl. 
Ulož.: M Písek, i. č. a 1173–1174.

Keramika. Celkem 29 atypických zlomků z doby bronzové (blí-
že nedatovatelné). Nekresleny.
Kamenný brousek. Blíže nedatovatelný. Nekreslen.

•	 c.	povrchový	sběr	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	1966	v	les-
ní	školce	a	v	okolí	mohyl. 
Ulož.: M Písek – fond Protivín, i. č. aP 409–416.

Keramika. Celkem 97 atypických zlomků z doby bronzové 
(střední–mladší doba bronzová, blíže neurčeno). Nekreslené 
okraje: 10100 – 1x. Nekreslená výzdoba: 252 – 1x. Pozn.: V sou- 
boru rovněž jedno keramické kolečko. K dokumentaci nevy-
brán žádný nález.

4.	krČ	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 1396.

Keramika. Celkem 10 zlomků: KT: hrubá – 3, střední – 4, jem-
ná – 3. Tuhování: celkem 2x; jemná – 2: vně 1, oboje 1. K doku-
mentaci vybrány dva zlomky:

1.	Zo. Okraj 20000. Zbytek jednoho neurčitelného ucha vychází 
z okraje. B. vně i uvnitř šČ, místy tm. šh. 34 x 23 x 4–5 mm. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm), slída – středně 
(do 0,5 mm). P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 
5:8.
2. Zt s odsazeným hrdlem. 22 x 27 x 4–6 mm. B. vně tm. hOr, 
uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3, ojediněle až 
do 6 mm). KT střední. Tab. 5:9.

5.	krČ	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 1176.

Keramika. Celkem 23 zlomků: KT: hrubá – 20, střední – 3. Ne-
kreslená ucha: páskové neurčitelné (u 1 ?) – 1x. Nekreslená vý-
zdoba: 252 – 1x. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

6.	křtětice	i (okr. St)

Nížinné sídliště a plochý žárový hrob v jeho areálu. Nálezy jsou 
uloženy ve sbírkách M Strakonice a ZčM Plzeň.

•	 a.	sběr	a.	beneše	a	p.	břicháčka	v	roce	1970. 
Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č.P 3/70.
Podle popisu a vyobrazení nálezů v BZO 1970, 55, tab. XXXVII, 
nebyly v souboru obsaženy žádné nálezy z epochy popelnico-
vých polí.

•	 b.	sběr	j.	Michálka	roku	1979. 
Ulož.: M Strakonice i. č. a 778.

Keramika. Celkem 62 zlomků: KT: hrubá – 26, střední – 23, 
jemná – 13. Nekreslené okraje: 20000 – 3x. Nekreslená ucha: 
u 1 (s čepem) – 2x. Nekreslená dna: dn 1 – 2x, dn 2 – 1x. Ne-
kreslená výzdoba: 111 – 1x, 252 – 3x. Tuhování: celkem 5x; 
střední – 1: vně 1; jemná – 4: oboje 4. Pozn.: Dva zlomky silně 
přepálené. Navíc zde dva zlomky ze starší doby bronzové a je-
den zlomek RS (?). K dokumentaci vybráno 12 zlomků:
1. Zt. 20 x 19 x 5 mm. B. vně i uvnitř šČ, místy hOr. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvni-
tř tuhován. KT jemná. Tab. 6:1.
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2. Zot kónické misky. Okraj 10100. 17 x 22 x 4 mm. B. vně h, 
místy hČ, uvnitř h. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). 
P. vně i uvnitř leštěn. KT jemná. Tab. 6:3.
3. Zot. Okraj 11300. 23 x 26 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 6:4.
4.	Zot kónické misky. Okraj 11020. 17 x 26 x 4–5 mm. B. vně 
hČ, místy h, uvnitř sv. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 0,5 mm). KT jemná. Tab. 6:5.
5. Zt. 24 x 29 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 
2601 (šikmé rýžky ve dvou křížících se řadách). Př.: kaménky – 
málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. 
Tab. 6:6.
6. Zt – podhrdlí. 42 x 36 x 7–9 mm. B. vně i uvnitř hČ. Výz. 
na plecích: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
leštěn. KT hrubá. Tab. 6:9.
7. Zt. 43 x 32 x 10 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na plecích: 
111. Př.: kaménky – středně (do 5 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 6:10.
8.	Zot misky esovité profilace. Okraj 30000. 34 x 39 x 3–5 mm. 
B. vně h, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 242 (slabé stopy). Př.: ka-
ménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 
6:11.
9. Zot. Okraj 32000. 28 x 35 x 4–9 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 1 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 6:12.
10. Zt. 52 x 37 x 9–11 mm. B. vně h, uvnitř hš. Výz. na rozhra-
ní hrdla a plecí: 111. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT hrubá. 
Pozn.: mírně přepálený střep. Tab. 6:14.
11. Zt. 49 x 52 x 8 mm. B. vně hČv, uvnitř tm. šh. Výz. na těle: 
243. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 6:17.
12. Zot. Okraj 30000. 82 x 68 x 6–9 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. 
na těle: 242. Př.: kaménky – málo (do 1, 1 ks 7 mm). P. uvnitř 
leštěn. KT střední. Pozn.: na vnější straně i na paralelní vnitřní 
straně nátěr černou smolnou hmotou. Slepen ze čtyř zlomků. 
Tab. 6:20.

•	 c.	sběr	j.	Michálka	roku	1981.	
Ulož.:	M Strakonice, i. č. a 1365–1366.

Keramika (a 1365). Celkem 34 zlomků: KT: hrubá – 20, střed-
ní – 11, jemná – 3. Nekreslené okraje: 20000 – 1x. Tuhování: 
celkem 2x; jemná – 2: uvnitř 1, oboje 1. Pozn.: Několik zlom-
ků je silně přepálených. K dokumentaci vybráno celkem osm 
zlomků:

1.	Zt. 25 x 20 x 5–6 mm. B. vně h, místy hČ, uvnitř tm. hOr, 
místy šČ. Výz. na plecích: 2312. Př.: kaménky – málo (do 2 
mm), slída – středně (do 0,5 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. 
KT jemná. Tab. 6:2.
2.	Zot. Okraj 21000. 34 x 31 x 2–3 mm. B. vně i uvnitř hČ, 
místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně 
tuhován, uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 6:7.
3.	Zot. Okraj 20100. 31 x 34 x 5 mm. B. vně sv. hš, uvnitř tm. 
hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT střední. Tab. 6:8.
4. Zt. 45 x 32 x 5–10 mm. B. vně i uvnitř tm. š. Výz. na těle: 
134 (nelze však vyloučit silně omletý kořen ucha). Př.: 

kaménky – hojně (do 2 mm). KT střední. Tab. 6:13.
5. Zot kónické misky. Okraj 10000. 43 x 60 x 3–4 mm. B. vně 
i uvnitř hČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn. KT střední. Tab. 6:15.
6.	Zt. 41 x 61 x min. 6 mm (zadní plocha odlomená). B. vně tm. 
h, uvnitř nezjistitelná. Výz. na těle: 241. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. vně hlazen. KT střední. Pozn.: dva slepitelné 
zlomky. Tab. 6:16.
7.	Zot. Okraj 20010. 31 x 43 x 5–7 mm. B. vně tm. š, místy š, 
uvnitř tm. š. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT střední. Tab. 6:18.
8.	Zot. Okraj 40000 (? – odlomený vrchol). 50 x 54 x 7–14 mm. 
B. vně hČv, uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 6:19.

Mazanice (a 1365). Jeden amorfní zlomek. Nekreslen.
hliněné závaží (a 1366). Jeden malý amorfní zlomek a jedno 
torzo, které vybráno k dokumentaci:

1. Torzo spodní části kuželovitého hliněného závaží kruhového 
profilu. Dochována spodní podstava a část těla se spodní čás-
ti kruhového otvoru o prům. cca 9–10 mm. V. max. 81, prům. 
spodní podstavy 87 mm. B. tm. š. Bez výz. Př.: kaménky – 
hojně (do 6, ojediněle až 12 mm). Přepálené. Tab. 6:21.

•	 d.	sběr	j.	Michálka	v	roce	1994	v	místech	orbou	naruše-
ného	objektu. 
Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3021.

Keramika. Celkem 20 zlomků: KT: hrubá – 11, střední – 3, jem-
ná – 6. Tuhování: celkem 2x; jemná – 2: uvnitř 1, oboje 1. Pozn.: 
V souboru navíc jeden tuhový zlomek (Lt–VS1 ?). K dokumen-
taci vybrány tři zlomky:

1. Zt. 103 x 50 x 4–5 mm. B. vně h, místy tm. h, uvnitř tm. h. 
Výz. na plecích: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm), slída – 
hojně (do 0,5 mm), ker. drť – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT jemná. Pozn.: tři slepitelné zlomky. Tab. 6:22.
2.	Zot. Okraj 30000. 44 x 25 x 4–9 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Výz. na hrdle: 243. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 6:23.
3.	Zot misky esovité profilace. Okraj 20000. 27 x 33 x 3–5 mm. 
B. vně i uvnitř tm. hOr, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm), slída – středně (do 0,5 mm). P. vně na celém povrchu, 
uvnitř na okraji a hrdle hlazen a tuhován. KT jemná. Tab. 6:24.

Mazanice. Dva zlomky. K dokumentaci vybrán jeden:

1. Plochý amorfní zlomek mazanice bez stop po kůlech nebo 
trámech. B. h až hČv. Př.: kaménky – středně (do 5 mm), plevy 
a sláma – hojně. Tab. 6:25.

•	 e. výzkum	plochého	hrobu	v	roce	1995. 
Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3471–3472.

Keramika. Slepené torzo jedné nádoby (a 3471):

1. Spodní část a dno zásobnice. Dno 1. V. 200, prům. dna 180, 
š. stěny 10–14, š. dna 15 mm. B. vně i uvnitř tm. hČv. Bez 
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výz. Př.: kaménky – středně (do 2, ojediněle až 7 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno z několika desítek zlomků. 
Tab. 7:18.

Lidské kůstky. Sáček spálených lidských kůstek (a 3472). 
Neurčeny.

•	 f. sběry	j.	Michálka	a	j.	bouška	v	letech	1995–2003. 
Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3473, 3475, 3479–3480, sine.

Pozn.: Všechny soubory jsou výrazně polykulturní (stovky 
keramických zlomků, množství kamenných nálezů – zejména 
otloukače). Vedle keramiky hB (viz dále) v nich byly hojně za-
stoupeny nálezy ze starší doby bronzové, méně ze střední doby 
bronzové, výrazněji z doby halštatské, laténské a starší doby 
římské (plaňanský horizont) a pak raně středověké (RS4–VS1). 
K dokumentaci byly proto vybrány pouze jednoznačně zařadi-
telné nálezy do hB, sporné nebo jen obecně pravěké keramické 
zlomky nebyly kresleny.

f1. sběr	1995. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3473.

Keramika hB. Celkem 15 zlomků:

1. Zt. 32 x 29 x 10–11 mm. B. vně i uvnitř hOr. Výz. na těle: 
241. Př.: kaménky – středně (do 2, ojediněle až 6 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 7:1.
2. Zt. 33 x 39 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na spodku: 
317. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. 
KT střední. Pozn.: datace střední – mladší doba bronzová. Tab. 
7:2.
3. Zot misky. Okraj 31030. 37 x 30 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř 
šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
leštěn. KT střední. Tab. 7:3.
4. Zot misky esovité profilace. Okraj 20100. 32 x 33 x 2–5 mm. 
B. vně tm. h, místy šČ, uvnitř šČ. Bez výz. Př.: kaménky – 
málo (do 0,5 mm). P. vně i uvnitř leště a tuhován. KT jemná. 
Tab. 7:4.
5. Zot. Okraj 22100. 32 x 44 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen, uvnitř 
leštěn. KT střední. Tab. 7:5.
6. Zo. Okraj 40000. 32 x 35 x 8–16 mm. B. vně i uvnitř Č. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 7:6.
7. Zt. 37 x 46 x 8 mm. B. vně šČ, uvnitř hČv. Výz. na těle: 333. 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen a tuhován. KT 
střední. Tab. 7:7.
8. Zot. Okraj 20000. Zlomek kořene jednoho ucha 1 vychází 
z okraje. 35 x 22 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na vněj-
ší ploše ucha: 314 (dva svazky podélně kopírující oba okraje 
ucha). Př.: kaménky – středně (do 1 mm), ker. drť – málo (do 1 
mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 7:8.
9. Zot. Okraj 30000. 50 x 46 x 7–10 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř 
na okraji hlazen. KT hrubá. Tab. 7:9.
10.	Zot. Okraj 40000. 54 x 35 x 7–14 mm. B. vně i uvnitř h, 
místy hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 7:10.
11. Zot. Okraj 20010. 45 x 40 x 7–14 mm. B. vně h, uvnitř hš. 

Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 7:11.
12. Zt. 67 x 54 x 6–8 mm. B. vně h, místy tm. h, uvnitř tm. 
hČ. Výz. na plecích: 111/252. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Pozn.: datace od střední do pozdní 
doby bronzové. Tab. 7:12.
13. Torzo misky esovité profilace. Okraj 21000, hrdlo zevnitř 
odsazeno hranou. 53 x 60 x 2–4 mm. B. vně i uvnitř tm. hš, 
místy šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně 
i uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 7:13.
14. Zot. Okraj 32000. 82 x 43 x 10–16 mm. B. vně hOr, uvnitř 
tm. h. Výz. na okraji: 221; na hrdle: 251. Př.: kaménky – hojně 
(do 4 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 7:14.
15. Zt. 50 x 65 x 10–11 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř h. Výz. 
na těle: 252. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 7:15.

f2. sběr	1999. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3475.

Keramika hB. Celkem dva zlomky:

1. Zt. 33 x 45 x 5–7 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 
2601. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen 
a tuhován. KT střední. Tab. 7:16.
2. Zt. 34 x 58 x 10–11 mm. B. vně sv. h, uvnitř hČ. Výz. na ple-
cích: 312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 7:17.

f3. sběry	 1995	 a	 1997. Ulož.: M Strakonice, i. č. 
a 3479–3480.

Keramika hB (nebo doba bronzová, blíže neurčitelná). Celkem 
183 zlomků (a 3479): KT: hrubá – 68, střední – 64, jemná – 
51. Nekreslené okraje: 10000 – 6x, 11000 – 1x, 12000 – 1x, 
10100 – 5x, 10200 – 1x, 10110 – 1x, 20000 – 12x, 20100 – 4x, 
20200 – 1x, 20010 – 1x, 20110 – 1x, 30000 – 3x, 30010 – 1x, 
40000 – 1x, 50100 – 1x. Nekreslená ucha: u 1 – 6x (z toho 2x 
s čepem), páskové neurčitelné – 2x. Nekreslená dna: dn 1 – 11x, 
dn 2 – 3x. Nekreslená výzdoba: 111 – 16x, 221 – 5x, 2322 – 
1x, 241 – 2x, 242 – 3x, 251 – 1x, 252 – 8x. Tuhování: celkem 
27x; hrubá – 1x: uvnitř 1; střední – 6x: vně 3, uvnitř 3; jemná – 
20x: vně 6, oboje 14. Leštění: celkem 35x; hrubá – 8x: uvnitř 8; 
střední – 13x: vně 2, uvnitř 9, oboje 2; jemná – 14x: vně 3, uvni-
tř 8, oboje 3. HOr/HČv engoba: celkem 3x; hrubá – 1x: uvnitř 
1; jemná – 2x: oboje 2. H/HŠ engoba: celkem 1x; hrubá – 1x: 
oboje 1. Pozn.: Několik zlomků silně přepálených. K dokumen-
taci vybráno celkem 32 zlomků:

1. Zt. 22 x 22 x 4 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 2312. 
Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm). P. vně i uvnitř tuhován. KT 
jemná. Tab. 8:2.
2.	Zt. 18 x 24 x 4 mm. B. vně i uvnitř hOr. Výz. na těle: 314 
(místy silně otřelé). Jemně plavená ker. s malou příměsí ker. drti 
(do 1 mm). KT jemná. Tab. 8:3. 
3. Zt – podhrdlí etážovité amfory (?). hrdlo ostře nasazeno 
na plece, zevnitř odsazeno dvěma hranami. 29 x 24 x 3–5 mm. 
B. vně šČ, uvnitř hOr. Bez výz. Jemně plavená ker. bez přímě-
sí. P. vně i uvnitř potřen hOr engobou, vně navíc tuhován. KT 
jemná. Tab. 8:4.
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4. Zot. Okraj 20010. 53 x 15 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř sv. h, 
místy hČ. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). 
P. uvnitř leštěn. KT střední. Tab. 8:5.
5.	Zd cedníku souvisle pokrytého otvory. Dn 1 (?). 14 x 11 x 
7 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 2 mm). KT jemná. Pozn.: datace nejistá. Tab. 8:6.
6. Zot. Okraj 32000. 19 x 31 x 5–7 mm. B. vně i uvnitř hš. Bez 
výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř leštěn. KT 
jemná. Tab. 8:7.
7. Zot misky esovité profilace. Okraj 30000. 24 x 29 x 3–6 mm. 
B. vně i uvnitř šČ, místy tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 2 mm). P. vně i uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 8:8.
8. Zot misky esovité profilace. Okraj 31000. 28 x 30 x 4–5 mm. 
B. vně sv. hOr až sv. hČv, uvnitř sv. hČv. Bez výz. Př.: kamén-
ky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen sv. hOr až sv. hČv 
engobou. KT jemná. Tab. 8:9.
9. Zt. 31 x 32 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na těle: 321. 
Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř tuhován. KT 
jemná. Tab. 8:10.
10. Zot. Okraj 30000. 40 x 36 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř hČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT 
jemná. Tab. 8:11.
11. Zot. Okraj 20010. 31 x 40 x 7 mm. B. vně tm. h, uvnitř šČ. 
Výz. na těle: 241. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně 
hlazen, uvnitř leštěn a tuhován. KT střední. Tab. 8:12.
12.	Zt. 36 x 40 x 10–11 mm. B. vně tm. h, uvnitř hČ. Výz. 
na těle: 241. Př: kaménky – středně (do 5 mm). P. uvnitř leštěn. 
KT hrubá. Tab. 8:13.
13. Zt. 32 x 36 x 8 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hČv. Výz. 
na těle: 241. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). KT hrubá. Tab. 
8:14.
14. Zot. Okraj 21000. 37 x 32 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř sv. hš. 
Výz. na vnitřní straně okraje: 224. Př.: kaménky – málo (do 3 
mm), slída – hojně (do 0,5 mm). P. uvnitř leštěn. KT jemná. 
Tab. 8:15.
15. Zot. Okraj 30000. 37 x 36 x 3–7 mm. B. vně i uvnitř šČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř tuhován. 
KT jemná. Tab. 8:16.
16. Zot. Okraj 40000. 42 x 35 x 7–10 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hČ. Výz. na okraji: 223 (silně omleté). Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). KT hrubá. Tab. 8:17.
17.	Zt. 23 x 35 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř tm. h, místy šČ. Výz. 
na hrdle i plecích (?): 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). 
P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 8:18.
18. Zot. Okraj 20000. 40 x 35 x 3–7 mm. B. vně i uvnitř hš. 
Výz. na vnitřní straně okraje i hrdla: 224. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm). P. uvnitř leštěn. KT jemná. Tab. 8:19.
19.	Zot. Okraj 30010. 53 x 34 x 12–17 mm. B. vně h, na okraji 
Č, uvnitř Č. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 8:20.
20. Zot. Okraj 30000. 39 x 39 x 5–7 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř 
hČ. Výz. na okraji: 223 (silně otřelé). Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. vně hlazen, uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 8:21.
21. Zt. 33 x 40 x 7–8 mm. B. vně tm. h, místy h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na těle: 2323. Př.: kaménky – hojně (do 6 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn. KT střední. Tab. 8:22.
22. Zt. 42 x 35 x 11 mm. B. vně i uvnitř Č. Výz. na těle: 211/311. 
Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
střední. Pozn.: datace do hB nejistá. Tab. 8:23.

23.	Zot. Okraj 42010. 35 x 37 x 7–12 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen. KT střední. Tab. 8:24.
24. Zt. 50 x 60 x 8 mm. B. vně tm. h, místy hČv, uvnitř h. Výz. 
na těle: 319 (provedené hřebenem). Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 8:25.
25.	Zlomek spodní části ucha s čepem pro připevnění k nádobě. 
Ucho 2. 36 x 42 x 7–8 mm. B. vně šh, uvnitř hČ. Bez výz. Př.: 
kaménky – málo (do 4 mm). P. vně hlazen. KT střední. Pozn.: 
datace nejistá. Tab. 8:26.
26. Keramické kolečko ze střepu – ze slabě esovitě prohnutého 
podhrdlí. hrany již v pravěku obroušeny. 45 x 47 x 6–7 mm. 
B. vně tm. hOr, uvnitř h až tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 2, ojediněle až 5 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). 
P. vně zdrsněn (slabý náznak výz. 252). KT hrubá. Pozn.: datace 
nejistá. Tab. 8:27.
27.	Zt. 37 x 46 x 8 mm. B. vně i uvnitř hČ. Výz. na těle: 311/213 
(v nepravidelných svislých řadách). Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT střední. Pozn.: datace nejistá. 
Tab. 8:28.
28.	Zt. 54 x 44 x 7–8 mm. B. vně hČ, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
313/317. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm), ker. drť – málo (do 1 
mm). KT střední. Pozn.: datace střední – pozdní doba bronzová. 
Tab. 8:29.
29. Zot. Okraj 41000. 48 x 43 x 5–13 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm), slída – středně (do 0,5 mm). P. vně i uvnitř potřen 
hš engobou a hlazen. KT hrubá. Tab. 8:30.
30. Zt. 50 x 68 x 8–9 mm. B. vně sv. h, uvnitř tm. hš. Výz. 
na těle: 241 (místy silně otřelé – nedochované). Př.: kaménky – 
hojně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 8:31.
31. Zt – hrdla. 62 x 72 x 7–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř hš. Výz. 
na hrdle: 251. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn 
a tuhován. KT hrubá. Tab. 8:32.
32. Zt. 69 x 77 x 10–13 mm. B. vně tm. h až tm. hČv. Výz. 
na těle: 242. Př.: kaménky – středně (do 2 , ojediněle až 6 mm). 
P. uvnitř potřen hČv engobou a hlazen. KT hrubá. Tab. 8:33.

Bronz. Jeden zlomek (i. č. a 3480):
1.	Zlomek čepele bronzového srpu (?). horní okraj zesílen a za-
oblen, dolní okraj (břit) odlámán. Zadní plocha rovná, přední 
plocha vykazuje hlubokou rýhu, která však může být i sekun-
dární. Celý předmět je druhotně mírně zprohýbán. 21 x 10 x 
1–3 mm. Patina šedozelená, silně narušená. Povrch silně koro-
dovaný. Pozn.: datace nejistá. Tab. 8:1.

f4. sběr	2003. Ulož.: M Strakonice, sine.

Keramika. V množství zlomků z jiných období nebyl zjištěn 
žádný nález jednoznačně zařaditelný do epochy popelnicových 
polí.

7.	křtětice	–	lidMovice	i (okr. St)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 1367.

Keramika. Celkem 48 zlomků: KT: hrubá – 30, střední – 13, 
jemná – 5. Tuhování: celkem 11x; hrubá – 2x: vně 1, uvnitř 1; 
střední – 5x: vně 4, oboje 1; jemná – 4x: vně 1, oboje 3. Leštění: 
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celkem 4x; jemná – 4x: vně 1, oboje 3. Pozn.: V souboru je 
navíc jeden tuhový střep s páskou z doby halštatské. K doku-
mentaci vybráno 14 zlomků:

1. Zt. 34 x 17 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř tm. h, místy šČ. Výz. 
na těle: 2322. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 9:2.
2. Zo. Okraj 31010. 22 x 11 x 2–6 mm. B. vně šČ, místy hOr, 
uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT 
hrubá. Tab. 9:3.
3. Zt. 22 x 24 x 4 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 2602. 
Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. 
KT jemná. Tab. 9:4.
4. Zt. 23 x 23 x 2–3 mm. B. vně šČ, uvnitř sv. h. Výz. na ple-
cích: 2312. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn a tuho-
ván. KT jemná. Tab. 9:5.
5. Zot. Okraj 30000. 23 x 34 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 9:6.
6. Zot. Okraj 20000. 29 x 34 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř hOr. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 9:7.
7.	Zt. 43 x 40 x 8–10 mm. B. vně h, uvnitř sv. hš. Výz. na ple-
cích: 111 ? (silně omleté a ohlazené torzo). Př.: kaménky – 
středně (do 1 mm). KT hrubá. Tab. 9:8.
8. Zt. 24 x 27 x 6–7 mm. B. vně tm. h, místy hČ, uvnitř h. Výz. 
na těle: 243. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). KT střední. 
Tab. 9:9.
9. Zot. Okraj 30100. 31 x 35 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř Čš. Bez 
výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 9:10.
10. Zot. Okraj 32030. 39 x 22 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř šČ. 
Výz. na hrdle: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepeno ze dvou 
zlomků. Tab. 9:11.
11. Zot. Okraj 30000. 28 x 25 x 4 mm. B. vně šČ, uvnitř šČ, 
místy hOr. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 9:12.
12. Ztd. Dno 9. V. 15, prům. dna 80, š. stěny 5, š. dna 9 mm. B. 
vně hČ, uvnitř tm. h. Výz. na spodku těla: 243. Př.: kaménky – 
středně (do 4 mm). KT hrubá. Tab. 9:13.
13. Zt. Jedno ucho 1 na plecích (?). 36 x 51 x 9–10 mm. B. vně 
h, místy Č, uvnitř Č. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 7 
mm). KT hrubá. Tab. 9:14.
14.	Zt. 46 x 44 x 7–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř sv. hČv. Výz. 
na plecích: 111. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). KT hrubá. 
Tab. 9:15.

8.	lidMovice	i (okr. St)

Ploché pohřebiště (?). Ulož.: M Vodňany, i. č. 5391, 6653. 

1.	Bronzová spirála o 11 vinutích s odlomeným štítkem – pů-
vodně patrně z nárameníku, příp. ze spony. Devět vnitřních 
vinutí je kruhového průřezu, dva vnější jsou roztepány do ob-
délného průřezu. Konec spirály roztepán na plocho s náznakem 
dalšího rozšíření do štítku, který je však odlomen. Dvě vnější 
vinutí (obdélného průřezu) jsou na hranách zdobeny šikmými 
rýžkami. Prům. spirály max. 67, prům. drátu 2–4 mm. Pati-
na šedozelená, místy narušená. Povrch téměř nekorodovaný, 

výzdoba místy otřelá (neznatelná). M Vodňany i. č. 5391. Srov. 
Michálek 1983a, tab. 5:3. Tab. 5:1.
2. Zlomek bronzového tyčinkovitého náramku kruhového 
průřezu. Jeden konec odlomen. D. 80, prům. tyčinky max. 
6 mm. Výz. pouze na boční straně u dochovaného konce: řada 
asi devíti příčných souběžných rýžek. Patina šedozelená, silně 
narušená. Povrch silně korodován, výzdoba je téměř neznatel-
ná. M Vodňany i. č. 6653. Tab. 5:2.
3. Zlomek bronzové tyčinky kruhového průřezu – nelze vylou-
čit, že náleží k náramku. Oba konce odlomeny. D. 48, prům. 
tyčinky max. 6 mm. Bez výz. Patina i povrch totožné s náram-
kem. M Vodňany i. č. 6653. Srov. Michálek 1983a, tab. 5:5. 
Tab. 5:3.
4. Zlomek zahroceného ostří bronzového nástroje, pravděpo-
dobně dlátka. Týl odlomen. 55 x 20 x 8–10 mm. Bez výz. Patina 
šedozelená, narušená. Povrch dosti korodován. M Vodňany i. č. 
6653. Srov. Michálek 1983a, tab. 5:4. Tab. 5:4.
5. Zlomek bronzového plíšku, na jedné straně čočkovitě zesíle-
ného. Mírně prohnutý, okraje olámány. 22 x 30 x 1–5 mm. Bez 
výz. Patina šedozelená, silně narušená. Povrch silně korodován. 
M Vodňany i. č. 6653. Tab. 5:5.

Pozn.: S bronzovými předměty nalezená keramika je dnes ztra-
cena. Údajně se jednalo o zlomky nádoby výšky 40 cm a stej-
ného max. průměru.

9.	Maletice	i (okr. Pi)

Ojedinělý nález bronzové sekerky. Ulož.: M Písek – fond Pro-
tivín, i. č. aP 46.

1. Bronzová sekerka s trojhrannými středovými laloky, prota-
ženými směrem k ostří. Týl rovný, nevykrojený, ostří mírně vě-
jířovitě rozšířené. D. 137, š. max. 37, š. ostří 34, max. v. laloků 
30 mm. Patina šedozelená, neušlechtilá, místy odřená na zlata-
vý povrch. Povrch téměř nekorodovaný. Tab. 9:1.

10.	Milenovice	i (okr. Pi)

Výšinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 67–86, obr. 12–28). Výběr nálezů viz 
tab. 10, 11:1–5.

11.	Milenovice	ii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 86–89, obr. 28–32). Výběr nálezů viz 
tab. 11:6–10. 

12.	Milenovice	iii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 89–97, obr. 32–42). Výběr nálezů viz 
tab. 12. 

13.	Milenovice	iv (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 97, obr. 43:1–6). 
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14.	Milenovice	v (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 98, obr. 43–44). Výběr nálezů viz tab. 
13:1–2. 

15.	Milenovice	vi (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 98, obr. 44–45). Výběr nálezů viz tab. 
13:3–4.

16.	Milenovice	vii (okr. Pi)

Ploché pohřebiště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2001, 98–99, obr. 45–46). Výběr nálezů viz 
tab. 14:8–11.

17.	Milenovice	viii (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Nálezy byly v nedávné době publiko-
vány (srov. Fröhlich – Jiřík 2007, 194–196, obr. 10–11). Kresby 
nálezů viz tab. 14:1–7.

18.	Myšenec	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek – sbírka Protivín, i. č. aP 23, 
26–28.

Keramika. Celkem 42 zlomků: KT: hrubá – 20, střední – 18, 
jemná – 4. Tuhování: celkem 1x; hrubá – 1x: uvnitř 1. Pozn.: 
Většina střepů je silně omletých dlouhodobým pobytem 
ve vodě. Vedle nálezů z mladší doby bronzové jsou v souboru 
dále nálezy z neolitu (?), raného a vrcholného středověku. K do-
kumentaci vybráno celkem šest zlomků:

1. Zot. Okraj 10000. 60 x 42 x 3–5 mm. B. vně sv. h, uvnitř 
h. Bez výz. Jemně plavená ker. s ojedinělou příměsí kaménků 
(do 0,5 mm), slída – středně (do 0,5 mm). KT jemná. I. č. aP 
27. Tab. 9:16.
2.	Zt. 73 x 53 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř š. Výz. na těle: 252 
(velmi otřelé). Př.: kaménky – hojně (do 3, ojediněle až 7 mm). 
KT hrubá. I. č. aP 27. Tab. 9:17.
3.	Zot. Okraj 10000. 62 x 60 x 5–7 mm. B. vně Č, uvnitř hČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hla-
zen. KT střední. I. č. aP 27. Tab. 9:18.
4. Zot amforovité zásobnice s válcovitým hrdlem. Okraj 30000. 
142 x 104 x 8–12 mm. B. vně tm. hš, uvnitř tm. hš a na okraji 
a části hrdla šČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). 
P. vně hlazen, uvnitř hlazen a na okraji a horní části hrdla tuho-
ván. KT hrubá. I. č. aP 23. Tab. 9:19.
5. Zot. Okraj 20100. 41 x 41 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř tm. 
h, místy h. Výz. na okraji: 221 (velmi otřelé). Př.: kaménky – 
středně (do 3 mm), ker. drť – středně (do 2 mm). KT hrubá. I. č. 
aP 27. Tab. 9:20.
6. Zot. Okraj 20000. 82 x 36 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. 
na okraji: 221 (značně otřelé). Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). 
P. vně hlazen. KT hrubá. I. č. aP 27. Tab. 9:21.

19.	Myšenec	ii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Písek, přír. č. 466/97.

•	 vrstva	1	(ornice	nad	černou	vrstvou)

Keramika. Celkem čtyři zlomky: KT: hrubá – 2, střední – 1, 
jemná 1. Tuhování: celkem 1x; jemná – 1x: oboje 1. K doku-
mentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zt. 47 x 39 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř š, místy šČ. Výz. 
na plecích: 2332. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř 
tuhován. KT jemná. Tab. 15:15.

•	 vrstva	2	(černá–černohnědá)

Keramika. Celkem 18 zlomků: KT: hrubá 8, střední 8, jemná 2. 
Tuhování: celkem 5x; střední – 3x: vně 2, uvnitř 1; jemná – 2x: 
oboje 2. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zt. 23 x 21 x 5 mm. B. vně i uvnitř šh, místy šČ. Výz. na ple-
cích: 321. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř hlazen 
a tuhován. KT jemná. Tab. 15:2.

•	 vrstva	2	+	3	(černá	vrstva,	patrně	analogická	s	vrstvou	
2)

Keramika. Celkem: 30 zlomků: KT: hrubá – 16, střední – 9, jem-
ná – 5. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 20000 – 1x. Tuhování: 
celkem 9x; střední – 5x: vně 2, uvnitř 2, oboje 1; jemná – 4x: 
vně 1, uvnitř 1, oboje 2. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1.	Zot. Okraj 20000. 41 x 52 x 6–10 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 6 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 15:20.

•	 vrstva	3	(šedá) 

Mazanice. Celkem sedm amorfních zlomků. Nekresleny. 

Keramika. Celkem 208 zlomků: KT: hrubá – 114, střední – 49, 
jemná – 45. Nekreslené okraje: 10000 – 4x, 11000 – 1x, 10100 – 
1x, 20000 – 4x, 21000 – 1x. Nekreslená ucha: neurčitelné 
ucho – 1x. Nekreslená výzdoba: 252 – 1x. Tuhování: celkem 
50x; hrubá – 7x: vně 1, uvnitř 6; střední – 14x: vně 4, uvnitř 5, 
oboje 5; jemná – 29x: vně 5, uvnitř 8, oboje 16. Leštění: celkem 
4x; hrubá – 1x: uvnitř 1; jemná – 3x: oboje 3. K dokumentaci 
vybráno 12 zlomků:

1. Zt. 17 x 27 x 4–5 mm. B. vně tm. hš, místy šČ, uvnitř hČ. 
Výz. na plecích: 312. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně 
tuhován (silně otřelé). KT střední. Tab. 15:3.
2. Zt. 25 x 19 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř šČ, místy hOr. Výz. 
na plecích: 312. Bez příměsí. P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. 
KT jemná. Tab. 15:5.
3. Zt. 42 x 27 x 5 mm. B. vně hČ, uvnitř šČ. Výz. na těle: 2323. 
Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. 
KT střední. Tab. 15:9.
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4. Zt s kvadratickou ostře zalomenou výdutí. 38 x 26 x 2–3 mm. 
B. vně šČ, místy tm. šh, uvnitř h, místy sv. h. Bez výz. Př.: 
kaménky – málo (do 0,5 mm), slída – hojně (do 0,5 mm). P. vně 
na plecích hlazen a tuhován. KT jemná. Tab. 15:10.
5. Zot misky esovité profilace. Okraj 20000. 52 x 36 x 3–5 mm. 
B. vně šh, uvnitř hOr, místy šČ. Výz. (?) na plecích: 2321. 
Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm), slída – středně (do 1 mm). 
P. uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: Vnější povrch 
silně narušen – není jisté, zda žlábky na plecích jsou zbytkem 
původní výzdoby. Tab. 15:13.
6. Zot. Okraj 20010. 60 x 33 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm), ker. drť – málo (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 15:14.
7. Zot. Okraj 21000. 55 x 40 x 5–11 mm. B. vně h, místy hOr, 
uvnitř hš. Výz. na okraji: 223; na hrdle: 252. Př.: kaménky – 
středně (do 4 mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 15:17.
8. horní část nádobky s odsazeným hrdlem. Okraj 21000. V. 30, 
prům. okraje 100, š. střepu 2–3 mm. B. vně i uvnitř šh, místy 
šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř 
leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: dva slepitelné zlomky. Tab. 
15:23.
9. Zot kónické misky. Okraj 10100. 46 x 35 x 4–7 mm. B. vně 
Č, místy šČ, uvnitř Č. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 
mm), slída – středně (do 1 mm). P. vně hlazen a tuhován, uvnitř 
hlazen. KT střední. Tab. 15:25.
10. Zot kónické misky. Okraj 10000. 70 x 44 x 4–6 mm. B. 
vně hČ, pod okrajem šČ, uvnitř šČ. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm). P. vně hlazen a v pásu pod okrajem tuhován, 
uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: dva slepitelné zlom-
ky. Tab. 15:27.
11.	Zot hrnce esovité profilace. Okraj 20000. Na jednom ne-
kresleném zlomku z této nádoby je patrný zbytek kořene neur-
čitelného ucha. 70 x 69 x 5–9 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. 
hČv. Výz. na okraji. 223. Př.: kaménky – středně (do 6 mm), 
slída – středně (do 0,5 mm). P. vně na hrdle a plecích a uvnitř 
na celé ploše hlazen. KT hrubá. Pozn.: celkem 14 zlomků z jed-
né nádoby. Tab. 15:28.
12. Zt. 58 x 88 x 5–8 mm. B. vně šČ (horní část), hČ (spodek), 
uvnitř hČ. Výz. na spodku: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. vně v horní části hlazen a tuhován, uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 15:29.

•	 vrstva	3	+	4	(černá	pod	šedou)

Keramika. Celkem 37 zlomků ze střední doby bronzové. Mezi 
nimi jeden zlomek evidentně z mladší/pozdní doby bronzové:

1.	Zt. 17 x 24 x 5–6 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na ple-
cích: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně hlazen a tu-
hován. KT střední. Tab. 15:1.

•	 vrstva	5 (jíl	pod	černou	–	nejspodnější	část)

Keramika. Celkem 10 zlomků: KT: hrubá – 4, střední – 4, jem-
ná – 2. Tuhování: celkem 1x; jemná – 1x: oboje 1. Leštění: 
celkem 1x: hrubá – 1x: uvnitř 1. K dokumentaci vybrány dva 
zlomky:

1. Zt s kvadratickou výdutí. 29 x 29 x 2–3 mm. B. vně šČ, mís-
ty tm. h, uvnitř šČ, místy sv. h. Bez výz. Př.: slída – středně 
(do 0,5 mm), ker. drť – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen 
a tuhován. KT jemná. Tab. 15:11.
2. Zot. Okraj 20000. 34 x 37 x 6–8 mm. B. vně tm. h, uvnitř h. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř 
na okraji a hrdle leštěn. KT hrubá. Tab. 15:16.

•	 sběr	z	hromad

Mazanice. Celkem devět amorfních zlomků. Nelze blíže dato-
vat. Nekresleny.
Kámen. Jeden otloukač. Nelze blíže datovat. Nekreslen.

Keramika. Celkem 562 zlomků z celé doby bronzové. Do mlad-
ší doby bronzové lze jednoznačně zařadit pouze 12 střepů, ostat-
ní mohou pocházet i z jiných období: KT: hrubá – 2, střední – 4, 
jemná – 6. Tuhování: celkem 10x; střední – 4x: vně 1, uvnitř 2, 
oboje 1; jemná – 6x: vně 2, uvnitř 2, oboje 2. Leštění: celkem 
1x; hrubá – 1x: uvnitř 1. Č engoba: celkem 1x; střední – 1x: vně 
1. K dokumentaci vybráno 12 zlomků:

1. Zt. 35 x 24 x 7–9 mm. B. vně hČ, místy šČ, uvnitř hČ. Výz. 
na plecích: 2331. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hla-
zen a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 15:4.
2. Zt. 25 x 20 x 2–3 mm. B. vně i uvnitř šČ, místy h. Výz. 
na těle: 2323. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř 
tuhován. KT jemná. Tab. 15:6.
3. Zt. 20 x 13 x 4 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. šh. Výz. na těle: 
2323. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně tuhován. KT jem-
ná. Tab. 15:7.
4. Zot. Okraj 21000. 21 x 25 x 2–4 mm. B. vně h, uvnitř tm. h, 
místy šČ. Výz. na zadní části hrdla: 2323. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm). P. uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 15:8.
5. Zot. Okraj 20000. 28 x 26 x 5–8 mm. B. vně hČ, uvnitř Č. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř 
leštěn. KT hrubá. Tab. 15:12.
6. Zt. 45 x 50 x 5–9 mm. B. vně Č, uvnitř šČ. Výz. na spodku: 
2323. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen a černě 
zbarven, uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 15:18.
7. ZT. 44 x 33 x 5 mm. B. vně hČ, uvnitř šČ. Výz. na spodku: 2323. 
Př.: kaménky – středně (do 1 mm), slída – středně (do 0,5 mm). 
P. vně hlazen, uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 15:19.
8. Zt se zalomenou výdutí (okřín). 76 x 45 x 6–9 mm. B. vně 
tm. hČv (plece), h, místy hČ (spodek), uvnitř tm. h. Bez výz. 
Př.: kaménky – středně (do 4 mm). P. vně na plecích hlazen, 
na spodku zdrsněn, uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 15:21.
9. Ztd. Dno 4. 66 x 43 x 2–5 mm. B. vně tm. hš, místy šČ, 
uvnitř tm. šh. Výz. na spodku: 2323. Př.: kaménky – málo (do 1 
mm). P. vně hlazen a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepen ze dvou 
zlomků. Tab. 15:22.
10. Zot. Okraj 23000. 80 x 55 x 4–7 mm. B. vně i uvnitř šČ, 
místy tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm), slída – 
středně (do 0,5 mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. KT jemná. 
Pozn.: slepen ze dvou zlomků. Tab. 15:24.
11. Zot kónické misky. Okraj 10000. 45 x 45 x 5–6 mm. B. vně 
hČ, uvnitř šČ. Výz. na okraji: 224. Př.: kaménky – málo (do 1, 
ojediněle 5 mm), slída – středně (do 0,5 mm). P. uvnitř hlazen 
a tuhován. KT jemná. Tab. 15:26.
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12. Zot. Okraj 20010. 85 x 44 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř šČ, 
místy tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně 
na hrdle a uvnitř na celé ploše hlazen a tuhován. KT střední. 
Tab. 15:30.

20.	nová	ves	u	protivína (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Uložení nálezů nelze blíže zjistit.

21.	paseky	i (okr. Pi)

Depot (?) bronzové industrie. Ulož.: NM Praha, i. č. 15480, 
15835, 26015–26055, 77014.

V nesourodém souboru jsou nálezy od střední doby bronzové 
do časné laténské.

Nálezy ze střední	doby	bronzové:
– 15835. Dýka. Srov. Richlý 1894, tab. XXV:1.
– /I. č. nezjištěno/. Bronzový meč s osmihrannou plnou litou 
rukojetí. Richlý 1894, tab. XXV:12.

Nálezy z doby	halštatské	až	časné	laténské:
– 26015. Bronzový kruh s kroužkem. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVI:14.
– 26016. Bronzový náramek s rytou výzdobou. Srov. Richlý 
1894, tab. XXVI:16.
– 26024. Dva zlomky růžicovitých spirál z bronzové čtyřrůži-
covité spony. Srov. Richlý 1894, tab. XXV:3.271

– 26027. Bronzový náramek se zbroušenými hranami. 
U Richlého nezobrazen.
– 77014. Bronzový náramek s vývalkem. Srov. Richlý 1894, 
tab. XXV:7.
Další předměty, které nebyly v NM nalezeny:
– Zlomek bronzové faléry. Srov. Richlý 1894, tab. XXV:2.
– Profilovaná puklička. Srov. Richlý 1894, tab. XXV:5.
– Náboj do kola (?). Srov. Richlý 1894, tab. XXV:5a.

Nálezy z mladší	doby	bronzové:

–	 15480. Bronzový litý náramek průřezu tvaru „D“ se zesíle-
nými a ven vytaženými konci. horní plocha zdobena nevýrazný-
mi příčnými vývalky, z nichž několik vykazuje zbytky výzdoby 
příčných rýžek; vývalky jsou orámovány rytou linií, směrem 
k oběma koncům je náramek zdoben příčnými rýhami a na roz-
šířených koncích krátkými rýžkami. Vnější prům. max. 66, š. 
plechu max. 9, tloušťka plechu max. 5 mm. Patina šedozelená, 
konzervovaná. Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:15. Tab. 20:5.
– 26017. Bronzový litý náramek průřezu tvaru „D“ se zesíle-
nými a ven vytaženými konci. Celý povrch náramku je žebro-
ván – celkem 39 příčných žeber. Vnější prům. max. 73, š. plechu 
13, tloušťka plechu max. 10 mm. Patina tm. zelená, ušlechtilá. 
Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:21. Tab. 20:2.

27 V některých starších pracích (zejména Pleiner 1958, 73, 75 – obr. 9:1) 
byl tento předmět nesprávně označen za brýlovitou sponu a datován 
do mladší doby bronzové. železná destička na spodní části růžice pak 
byla interpretována jako jeden z nejstarších dokladů užití železa u nás. 
Na tento omyl poukázal již J. Michálek (1977b, 641; srov. též Fröhlich 
1997a, 114).

– 26018. Bronzový litý náramek průřezu tvaru „D“ se zesíle-
nými a ven vytaženými konci (jeden konec částečně odlomen). 
horní plocha zdobena celkem 15 příčnými žebry, z nichž tři jsou 
zdobena rytými kolmými rýžkami. žebra jsou lemována třemi 
obvodovými hlubokými rýhami. Směrem k oběma koncům je 
náramek zdoben bohatou rytou a vypíchanou výzdobou. Vnější 
prům. max. 75, d. 185, š. plechu max. 23, tloušťka plechu max. 
10 mm. Patina tm. zelená, ušlechtilá. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVI:20. Tab. 19:3.
–	 26019. Bronzový litý náramek průřezu tvaru „D“ s jedním 
odlomeným koncem a druhým zesíleným a ven vytaženým. 
horní plocha zdobena celkem 21 příčnými žebry, z nichž obě 
okrajové dvojice a středová tři žebra mají výzdobu krátkých 
příčných rýžek. U obou konců bohatá rytá výzdoba, skládají-
cí se z příčných rýh i krátkých rýžek. Vnější prům. max. 70, 
dochovaná d. max. 180, š. plechu max. 15, tloušťka plechu 
max. 5 mm. Patina zelená, ušlechtilá. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVI:17. Tab. 19:2.
– 26020. Bronzový masivní litý náramek z tyčinky kruhové-
ho průřezu a s oble ukončenými konci. Na horní ploše bohatá 
rytá výzdoba v podobě pěti svazků příčných rýh, lemovaných 
po vnějších stranách rytými klikatkami. Vnější prům. max. 73, 
prům. tyčinky max. 11 mm. Patina tm. zelená až šedozelená, na-
rušená. Povrch místy značně korodovaný, výzdoba otřelá. Tab. 
17:4.
– 26021. Bronzový plechový náramek střechovitě hraněný 
a u obou konců průřezu tvaru „D“, rozlomený na dvě slepitelné 
poloviny. Výzdoba celkem pěti svazky příčných nebo šikmých 
žlábků, mezi nimi nebo na jejich obvodu se nachází rytá výzdo-
ba a řady jemných kulatých vpichů. Vnější prům. max. 74, d. 
196, š. plechu max. 27 mm, tloušťka plechu ve střední části ná-
ramku 2 mm. Patina tm. zelená ušlechtilá, Povrch místy mírně 
narušen. Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:19. Tab. 19:1.
– 26022. Bronzová jehlice se zploštěle kulovitou hlavicí 
ukončenou kónickým knoflíkem. hlavice zdobena na horní po-
lovině dvěma a na spodní polovině třemi rýhami. Pod hlavicí 
dva výrazné vývalky a pod nimi souvislé vývalky (dochováno 
23 vývalků). Spodek jehly s hrotem odlomen. D. 75, prům. hla-
vice 17, prům. krčku 8 mm. Patina tm. zelená ušlechtilá, po-
vrch místy mírně otřelý. Srov. Richlý 1894, tab. XXVII:30. Tab. 
21:2.
– 26023. Bronzová jehlice s kulovitou, mírně do hrotu prota-
ženou hlavicí. Jehla odlomena, její torzo zbroušeno do čtver-
hranného průřezu – předmět tak mohl sekundárně sloužit jako 
hřeb nebo rydlo. D. 47, prům. hlavice 13, prům. jehly max. 
3 mm. Patina šedozelená neušlechtilá. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXV:8. Tab. 20:4.
– 26025. Bronzový plechový náramek s mírně vypouklou 
horní plochou – průřez tvaru „D“. Oba konce oble ukončené. 
Na horní ploše bohatá rytá výzdoba v podobě pěti svazků příč-
ných rýh; v obou prostředních polích šikmé svazky rýh v hro-
titém motivu. Vnější prům. max. 66, d. 159, š. max. 9, tloušťka 
plechu max. 3 mm. Patina tm. zelená, místy vystupuje zlatavý 
povrch. Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:18. Tab. 16:4.
– 26026. Bronzový litý náramek z masivní tyčinky kruhové-
ho průřezu s rovně ukončenými oběma konci. Na horní ploše 
bohatá rytá výzdoba v podobě svazků příčných rýh, vložených 
nebo šrafovaných trojúhelníků a motivu větévky. Vnější prům. 
max. 73, d. 191, prům. tyčinky max. 11 mm. Patina zelená, 



JIžNí ČeChy V MLaDší a POZDNí DOBě BRONZOVé

290

místy šedozelená, částečně oprýskaná. Povrch mírně korodova-
ný. Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:24; Beneš – Kytlicová 1991, 
abb. 9:8. Tab. 17:6.
– 26028. Bronzový tyčinkovitý náramek s mírně zúženými 
konci. Tyčinka čočkovitého průřezu s ostrými bočními hrana-
mi. Na horní ploše výzdoba svazků příčných nebo šikmých rýh. 
Vnější prům. max. 58, prům. tyčinky max. 6 mm. Patina tm. ze-
lená. Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:25; Beneš – Kytlicová 1991, 
abb. 9:4. Tab. 16:2.
– 26029. Bronzový tyčinkovitý náramek s překrývajícími se 
konci. Tyčinka nepravidelně oválného tvaru, na horní ploše 
i na bocích zdobena bohatou rytou výzdobou v motivech svazků 
šikmých rýh vycházejících proti sobě z bočních stran; jednotli-
vé motivy od sebe odděleny svazky příčných rýh. Vnější prům. 
max. 80, prům. tyčinky max. 4 mm. Patina tm. zelená, ušlechti-
lá. Tab. 18:2.
– 26030. Bronzová jehlice s kulovitou hlavicí a 26 vývalky 
na krčku (vývalky obíhají krček v podobě šroubovice). Na spod-
ní polovině hlavice svazek příčných rýh, na jehle nad i pod vý-
valky výzdoba trojice rýh stočených do hrotitých půlobloučků. 
D. 273, prům. hlavice 14, prům. krčku 7 mm. Patina šedozele-
ná konzervovaná. Povrch mírně narušený, u hrotu oprýskaný. 
Srov. Richlý 1894, tab. XXVI:13; Beneš – Kytlicová 1991, abb. 
9:1. Tab. 20:1.
– 26031. Bronzová jehlice s hřebíkovitou hlavicí a dvěma 
masivními vývalky na krčku. hlavice má zvedlou a mírně dov-
nitř vklopenou obvodovou lištu. Spodní část jehly sekundárně 
ohnutá, zbytek jehly a hrot odlomeny. D. 51, prům. hlavice 17, 
prům. vývalků 10, prům. jehly 4 mm. Patina šedozelená, koro-
dovaná. Tab. 20:3.
– 26032. Bronzový tyčinkovitý náramek s oble ukončenými 
konci. Tyčinka kosočtvercového průřezu se zaoblenou spodní 
hranou. Na horní ploše výzdoba v podobě pěti svazků příčných 
rýh. Vnější pům. max. 55, d. 147, prům. tyčinky max. 4 mm. Pa-
tina tm. zelená, místy vystupuje zlatavý povrch. Srov. Beneš – 
Kytlicová 1991, abb. 9:5. Tab. 17:2.
– 26033. Bronzový litý náramek s mírně zesílenými konci. 
Tyčinka oválného průřezu s rovně seříznutými oběma bočními 
hranami. Nad hranami těchto bočních ploch bohatá rytá výzdo-
ba v podobě příčných rýh, mezi nimi šikmých rýh. Vnější prům. 
max. 73, d. 177, prům. tyčinky max. 10 mm. Patina tm. zelená 
ušlechtilá, místy vystupuje zlatavý povrch. Srov. Richlý 1894, 
tab. XXVI:23; Beneš – Kytlicová 1991, abb. 9:11. Tab. 16:7.
– 26034. Zlomek bronzového kruhu s jedním dochovaným 
koncem, který je zahrocený. Tyčinka kruhového průřezu je se-
kundárně silně zdeformovaná – stočená do smyčky. Na vnějším 
povrchu bohatá výzdoba v podobě svazků šikmých rýh lemo-
vaných kulatými vpichy. Vzdálenost obou okrajů 105, prům. 
tyčinky max. 5 mm. Patina tm. zelená ušlechtilá. Srov. Richlý 
1894, tab. XXVI:27. Tab. 21:3.
– 26035. Bronzový tyčinkovitý náramek s oběma oble ukon-
čenými konci překříženými přes sebe. Tyčinka čočkovitého 
průřezu. Na horní ploše bohatá výzdoba v podobě sedmi svazků 
příčných rýh a v šesti polích mezi nimi protilehlé svazky oblou-
kovitých rýh, ukončených na konci vpichem. Vnější prům. max. 
83, d. 242, prům. tyčinky max. 4 mm. Patina tm. zelená, místy 
vystupuje zlatavý povrch. Tab. 18:3.
– 26036. Bronzový tyčinkovitý náramek z tyčinky koso- 
čtvercového průřezu s oble ukončenými konci. Na horní ploše 

bohatá rytá výzdoba v podobě pěti svazků příčných rýh, mezi 
nimi svazky šikmých rýh v hrotitých nebo čočkovitých moti-
vech. Vnější prům. max. 52, prům. tyčinky max. 9 mm. Patina 
tm. zelená až tm. šedozelená, místy mírně korodovaná. Srov. 
Beneš – Kytlicová 1991, abb. 9:6. Tab. 20:7.
– 26037. Bronzový tyčinkovitý náramek s jedním koncem 
deformovaným a odlomeným. Tyčinka kruhového průřezu. 
Na horní ploše výzdoba svazků příčných rýh (dochovány čty-
ři svazky, původně pravděpodobně pět svazků). Vnější prům. 
max. 65, prům. tyčinky max. 5 mm. Patina sv. zelená, zachova-
ná. Povrch místy lehce narušen. Srov. Beneš – Kytlicová 1991, 
abb. 9:2. Tab. 17:3.
– 26038. Bronzový tyčinkovitý náramek s překrývajícími se 
oble ukončenými konci. Tyčinka kruhového průřezu. Na horní 
ploše bohatá rytá výzdoba v motivu do sebe vkládaných šrafo-
vaných trojúhelníků (tzv. motiv vlčích zubů). Vnější prům. max. 
76, prům. tyčinky 5 mm. Patina tm. hnědozelená, místy značně 
korodovaná – výzdoba je místy silně otřelá. Tab. 17:7.
– 26039. Bronzový tyčinkovitý náramek s oběma konci rovně 
ukončenými. Tyčinka čočkovitého průřezu s bohatou rytou vý-
zdobou v podobě protilehlých svazků do půloblouků stočených 
rýžek, z nichž každá má na konci jeden kulatý vpich. Vnější 
prům. max. 77, d. 213, prům. tyčinky 6 mm. Patina tm. zelená až 
sv. zelená, ušlechtilá, místy vystupuje zlatavý povrch. Tab. 18:1.
– 26040. Bronzový tyčinkovitý náramek s oble ukončenými 
konci. Tyčinka kruhového průřezu. Na horní ploše výzdoba šes-
ti svazků příčných rýh. Vnější prům. max. 54, prům. tyčinky 
max. 4 mm. Patina hnědozelená, narušená. Povrch značně koro-
dován, výzdoba je místy otřelá. Srov. Beneš – Kytlicová 1991, 
abb. 9:3. Tab. 17:1.
– 26041. Bronzový litý náramek téměř totožný jako č. 26033. 
analogický tvar i výzdoba. Vnější prům. max. 71, d. 161, prům. 
tyčinky 8 mm. Patina tm. zelená, místy vystupuje zlatavý po-
vrch. Tab. 16:6.
– 26042. Zlomek bronzového tyčinkovitého náramku s obě-
ma konci odlomenými. Tyčinka kruhového průřezu při jednom 
okraji mírně zúžená. Místy dochovány zbytky výzdoby v po-
době šikmých svazků rýh (tvořících tzv. motiv vlčích zubů). 
Vnější prům. max. 48, d. tyčinky max. 6 mm. Patina zelená až 
tm. zelená, narušená, povrch korodovaný. Srov. Richlý 1894, 
tab. XXVI (bez čísla). Tab. 16:1.
– 26043. Zlomek bronzového tordovaného kruhu s oběma 
konci odlomenými. Tyčinka kruhového průřezu, mírně zdefor-
mována do esovitého prohnutí. Tordování pouze povrchové. D. 
117, prům. tyčinky max. 7 mm. Patina zelená, ušlechtilá. Srov. 
Richlý 1894, tab. XXVII:30. Tab. 20:12.
– 26044. Zlomek masivního tordovaného kruhu, zdeformova-
ného do esovitého prohnutí. Tyčinka kruhového průřezu, oba 
konce odlomeny. Tordování mělké, tvořené spíše hlubšími rý-
hami. D. 58, prům. tyčinky 8 mm. Patina tm. šedozelená, mírně 
korodovaná. Tordování je místy otřelé. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVII:34. Tab. 20:9.
– 26045. Zlomek tordovaného kruhu s dochovaným jedním 
hladkým koncem. Tyčinka kruhového průřezu s mělkým tordo-
váním. D. 65, prům. tyčinky 4 mm. Patina tm. zelená, mírně 
narušená. Povrch korodovaný, místy oprýskaný. Srov. Richlý 
1894, tab. XXVII:31. Tab. 20:10.
– 26046. Zlomek tordovaného kruhu s oběma konci odlo-
menými – jeden z okrajů je sekundárně zdeformován ohnutím 
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do pravého úhlu. Tyčinka kruhového průřezu s hustým oblým 
tordováním. Vzdálenost obou okrajů 75, prům. tyčinky max. 
5 mm. Patina tm. zelená, místy šedozelená narušená. Povrch 
mírně korodován. Pozn.: pravděpodobně ze stejného předmětu 
jako č. 26045 (avšak nespojitelné). Srov. Richlý 1894, tab. XX-
VII:33. Tab. 20:11.
– 26047. Zlomek tordovaného kruhu s oběma konci odlome-
nými. Tyčinka kruhového průřezu s mělkým tordováním. D. 45, 
prům. tyčinky 5 mm. Patina tm. zelená, místy až hnědozelená 
narušená. Povrch místy silně korodován. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVII:32. Tab. 20:13.
– 26048. Zlomek bronzového kruhu z masivní tyčinky, která 
má u dochovaného okraje kruhový a ve zbytku předmětu hraně-
ný (seříznuté obě boční plochy) průřez. Vzdálenost obou okrajů 
92, prům. tyčinky max. 7 mm. Patina tm. hnědozelená, nenaru-
šená. Tab. 21:4.
– 26049. Zlomek bronzového tordovaného nákrčníku. Docho-
ván jeden hladký pečetítkovitě rozšířený konec. Na horní ploše 
u konce je výzdoba v podobě svazku příčných rýh. Tordování 
hluboké s ostrými hranami. Vzdálenost konce a odlomeného 
okraje 110, prům. tyčinky max. 7 mm. Patina tm. zelená ne-
ušlechtilá, povrch mírně korodován. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVI:22. Tab. 20:14.
– 26050. Bronzový tyčinkovitý náramek s oble ukončenými 
oběma konci. Tyčinka čočkovitého průřezu. Na horní ploše vý-
zdoba v podobě několika (dochovány čtyři) svazků příčných 
rýh, v polích mezi nimi svazky šikmých rýh. Vnější prům. max. 
65, d. 151, prům. tyčinky max. 7 mm. Patina tm. zelená, místy 
prosvítá zlatavý povrch. Povrch omletý. Srov. Beneš – Kytlico-
vá 1991, abb. 9:10. Tab. 16:5.
– 26051. Zlomek bronzového náramku průřezu tvaru „D“. 
Dochována necelá polovina náramku s jedním zesíleným a ven 
vytaženým koncem. Na horní ploše dochováno celkem osm příč-
ných žeber, lemovaných po vnějším obvodu oválným žlábkem. 
U konce svazek hlubokých příčných rýh. Vnější prům. max. 
60, dochovaná d. 71, š. plechu max. 15, tloušťka plechu max. 
8 mm. Patina tm. hnědozelená, neušlechtilá. Povrch částečně 
otřelý. Tab. 20:6.
– 26052. Bronzový litý náramek s rovně ukončenými kon-
ci. Masivní tyčinka kruhového průřezu. Na horní ploše boha-
tá rytá výzdoba v podobě pěti svazků příčných rýh, v obou 
středních polích mezi nimi motiv „větévky“, v obou širokých 
polích u konců protilehlé šrafované trojúhelníky. Vnější prům. 
max. 62, d. 172, prům. tyčinky max. 10 mm. Patina zelená 
až šedozelená, místy silně narušená. Povrch korodovaný, mís-
ty až drolivý, výzdoba místy silně otřelá až neznatelná. Tab. 
17:5.
– 26053. Bronzový tyčinkovitý náramek s rovně ukončenými 
konci. Tyčinka kosočtvercového průřezu. Na horní ploše boha-
tá rytá výzdoba v podobě pěti svazků příčných rýh a v polích 
mezi nimi svazky šikmých rýh v zahrocených nebo čočkovitých 
motivech. Vnější prům. max. 54, d. 161, prům. tyčinky max. 
9 mm. Patina tm. zelená, místy narušená. Povrch místy korodo-
ván. Srov. Beneš – Kytlicová 1991, abb. 9:7. Tab. 20:8.
– 26054. Zlomek bronzového tyčinkovitého náramku s docho-
vaným jedním koncem. Tyčinka kruhového průřezu. Na horní 
ploše patrné zbytky výzdoby v podobě tří svazků příčných rýh. 
Vzdálenost obou konců 55 mm, prům. tyčinky 6 mm. Patina tm. 
zelená až šedozelená lakovaná, místy silně korodovaná. Povrch 

značně narušen, výzdoba místy zcela neznatelná. Srov. Beneš – 
Kytlicová 1991, abb. 9:9. Tab. 16:3.
– 26055. Zlomený bronzový tyčinkovitý náramek sekundárně 
upravený na dlátko. Oba konce odlomeny. Tyčinka kruhového 
průřezu u obou okrajů roztepána na plocho. Dochován zbytek 
výzdoby v podobě svazků šikmých rýh. D. 89, prům. tyčin-
ky 7 mm. Patina tm. zelená ušlechtilá. Srov. Richlý 1894, tab. 
XXVI:26. Tab. 21:1.

Jindřich Richlý mimo uvedené nálezy publikoval i několik dal-
ších mladobronzových předmětů z tohoto souboru, jejichž ulo-
žení dnes není známé:282

1. Zlatý plechový pás (diadém ?) čočkovitého tvaru s bohatou 
rytou výzdobou. Richlý 1894, tab. XXV:4. Srov. též Michálek 
1972, obr. 2:1; Beneš 1978a, obr. 3:8. Tab. 21:5.
2. Bronzová jehlice s kónickou hlavicí a zesíleným krčkem 
údajně se zbytky ryté výzdoby. Podle popisu by měl být krček 
opatřen otvorem, což by posunulo dataci předmětu již do střed-
ní doby bronzové. Richlý 1894, 120, tab. XXVII:36. Tab. 21:6.
3. Bronzová jehlice s pečetítkovitou hlavicí a několika zaoble-
nými a hraněnými vývalky na krčku. Nelze vyloučit, že se jedná 
i o kování z doby halštatské. Další analogický předmět nevyob-
razen. Richlý 1894, 118, tab. XXV:11. Tab. 21:7.
4. Bronzová jehlice s vázičkovitou (?) hlavicí a ohnutou zdefor-
movanou jehlou. Richlý 1894, tab. XXVII:35. Tab. 21:8.
5. Bronzová jehlice s kulovitou hlavicí zdobenou rýhami 
a na horní ploše knoflíkem a s krčkem zdobeným vývalky. Rich-
lý 1894, tab. XXV:6. Tab. 21:9.
6. Bronzová sekera se středovými laloky, sekundárně upravená 
na kladivo. D. 110 mm, váha 330 g. Richlý 1894, tab. XXV:9. 
Tab. 21:10.
7. Bronzová sekera se středovými laloky. Richlý 1894, tab. 
XXV:10. Tab. 21:11.
8. Fragment další bronzové sekery se středovými laloky. Richlý 
1894, 118 (nevyobrazen).

22.	pražák	i (okr. St)

Depot bronzové industrie. Ulož.: M Vodňany, i. č. 5385–5386, 
6986. 

–	 5385. Bronzový srp s trnem a řapem zdobeným pěti podél-
nými plastickými žebírky. hrot odlomen. Vnější obvod čepele 
je lemován jedním plastickým žebrem vedoucím až ke hrotu. 
Na horním okraji čepele je patrná nezahlazená stopa švu po od-
lití. Na obvodovém žebru stopy sekání (patrně novodobé). D. 
čepele 140, d. řapu 50, d. trnu 15, š. čepele max. 30, š. řapu max. 
22, tloušťka obvodového žebra max. 5 mm. Patina tm. šedoze-
lená, neušlechtilá. Nové i. č.: aR 000025. Kytlicová 1964, obr. 
157C /nahoře/; Michálek 1983a, Tab. 5:1. Tab. 22:1.
–	 5386. Bronzový srp s trnem a řapem zdobeným pěti podél-
nými plastickými žebírky. Vnější obvod čepele je lemován jed-
ním plastickým žebrem vedoucím až ke hrotu. Na horním okraji 
čepele je patrná nezahlazená stopa švu po lití. D. čepele 160, d. 

28 Některé náramky vyobrazené J. Richlým (srov. zejména Richlý 1894, 
tab. XXVI:28–29) nelze jednoznačně ztotožnit s některým dokumento-
vaným náramkem. 
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řapu 60, d. trnu 14, š. čepele max. 37, š. řapu max. 24, tloušťka 
obvodového žebra max. 5 mm. Patina nedochována, celý povrch 
odřen na zlatavý kov. Nové i. č.: aR 000025. Kytlicová 1964, 
obr. 157C /uprostřed/; Michálek 1983a, Tab. 5:2. Tab. 22:2.
– 6986. Bronzový srp s knoflíkem, rozlomený zhruba v po-
lovině na dva spojitelné kusy (srp byl původně ohnutý, k jeho 
rozlomení došlo pravděpodobně při snaze o jeho narovnání). 
Vnější obvod čepele zesílen do podoby zahroceného žebra ve-
doucího až ke hrotu. Týl i ostří srpu jsou nerovné, narušené. 
Vzdálenost hrotu a knoflíku 170, d. knoflíku 17, š. čepele max. 
33, tloušťka obvodového žebra max. 3 mm. Patina nedochová-
na, celý povrch je zlatavě hnědý, mírně korodovaný. Nové i. č.: 
aR 000034. Kytlicová 1964, obr. 157C /dole/; Michálek 1983a 
jej vede jako ztracený. Tab. 22:3.

23.	protivín	i (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: ZčM Plzeň, přír. č. P 3/71–4/71.

–	 p	3/71–1. Keramická miska esovité profilace. Okraj 20000, 
dno 7. V. 74, prům. okraje 170, prům. dna 50, š. stěny 2–5 mm. 
B. vně i uvnitř sv. hš, místy šČ: Výz. na těle: 2332. Jemně 
plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř tuhován (značně otře-
lé). KT jemná. Pozn.: slepena z cca 20 zlomků a z asi 10 % 
doplněna sádrou. Nádoba je trvale vystavena v expozici muzea 
v Protivíně. Tab. 22:13.
– p	3/71–2. Keramika. Celkem pět zlomků ze stěn. KT: střed-
ní – 1, jemná – 4. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.
– p	3/71–3. Čtyři zlomky bronzové šipky. Fragmenty listu se 
zesílenou střední částí. Rozměr největšího zlomku: 11 x 11 mm, 
prům. středového žebra 3 mm. Patina šedozelená, vážně naru-
šená. Všechny zlomky jsou silně poškozené pravděpodobně 
ohněm. Tab. 22:12.
– p	4/71. Dodatečně nalezený jeden keramický zlomek prav-
děpodobně misky s uchem. Jedno částečně odlomené ucho 5 
na plecích. 45 x 63 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř h. Bez výz. Bez 
příměsí. KT jemná. Tab. 22:11.

24.	protivín	ii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Ohrada, i. č. 
aO 1965–1973, 2222–2223.

– ao	1965. Zt. 83 x 34 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. 
na těle: 322. Jemně plavená ker. bez příměsí. KT jemná. Pozn.: 
na střepu navíc i. č. 13649. Tab. 23:2.
–	 ao	1966. Zot hrnce s uchem. Okraj 20000, hrdlo ostře na-
sazené na tělo. Jedno ucho 1 vychází z okraje na plece. 112 x 
94 x 4–8 mm. B. vně i uvnitř tm. šh. Bez výz. Př.: kaménky – 
hojně (do 5 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Pozn.: na střepu navíc i. č. 13648. Tab. 23:4.
–	 ao	 1967. Zot hrncovité nádoby esovité profilace. Okraj 
10100. 97 x 72 x 5–7 mm. B. vně i uvnitř hČ. Výz. na okraji: 
223 (dochováno jen místy). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
KT hrubá. Pozn.: na střepu navíc i. č. 13647. Tab. 23:3.
–	 ao	1968. Dva zlomky etážovité (?) amfory. Nezdobený zt 
nekreslen. Okraj 10000, hrdlo mírně vyduté. 87 x 117 x 5–7 mm. 
B. vně hOr, uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 
mm), ker. drť – málo (do 2 mm). P. vně potřen hOr engobou 

a hlazen. KT střední. Pozn.: viz Bouzek 1963, 95 – obr. 15:4. 
Tab. 23:7.
–	 ao	1969. Zt. 108 x 87 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř hš. Výz. 
na spodku: 252. Př.: kaménky – středně (do 4 mm), ker. drť – 
málo (do 1 mm). P. vně potřen hš engobou. KT hrubá. Tab. 
23:6.
–	 ao	 1970. Zot hrncovité nádoby esovité profilace. Okraj 
20000. 84 x 84 x 4–7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 3, ojediněle až 6 mm), ker. drť – 
středně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 23:5.
– ao	1971. Zt s náznakem výz. 251 v podhrdlí. KT hrubá. 
Nekreslen.
– ao	 1972. Zt mírně přepálený. Bez výz. KT střední. 
Nekreslen.
–	 ao	1973. Fragment horní části hliněného jehlancovitého zá-
važí se zaoblenými rohy. Dochována horní polovina kruhového 
otvoru k zavěšení. V. 58, prům. 76 x 69, prům. otvoru 20 mm. 
Na horní ploše dva vtlačené kruhové důlky o prům. 17 a 13 mm. 
B. hČv až hš. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm). Tab. 23:1.
–	 ao	2222. Zlomek nezdobené výdutě nádoby. KT střední. 
Nekreslen.
–	 ao	2223. Torzo horní části amforovité zásobnice s válcovi-
tým hrdlem. Okraj 40100 (třikrát hraněný; hrana nejblíže okraji je 
spíše žlábkem). V. 66, prům. okraje 240, š. stěny 6–12 mm. B. vně 
i uvnitř sv. hš. Výz. na okraji: 223; na hrdle: 2312 (hrubé žlábky 
nahrazující nepochybně prstování). Př.: kaménky – středně (do 1, 
ojediněle až 3 mm), ker. drť – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
potřen hš engobou a hlazen. KT hrubá. Tab. 23:8.

25.	protivín	iii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek – sbírka Protivín, i. č. aP 
33.

Keramika. Celkem čtyři zlomky, z nichž všechny byly kresebně 
dokumentovány:

1. Zt s jedním uchem 1 na rozhraní hrdla a plecí. 37 x 38 x 
3–4 mm. B. vně tm. h, uvnitř Č. Výz. na plecích: 211/313. Př. 
kaménky – středně (do 3 mm). KT střední. Tab. 22:14.
2. Zot. Okraj 20000. 62 x 65 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř Č. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 1, ojediněle až 3 mm). P. vně 
zdrsněn vodorovnými tahy – obdoba slámování. KT střední. 
Pozn.: dva slepitelné zlomky. Tab. 22:15.
3.	Zt. 111 x 80 x 10–13 mm. B. vně sv. hš, uvnitř h. Výz. 
na plecích: 111/311/314. Př: kaménky – středně (do 3, ojediněle 
až 7 mm). P. vně silně korodován, uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 
22:16.
4.	Ztd. Dno 2. 88 x 40 x 5–10 mm. B. vně tm. šh, uvnitř hČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. silně korodovaný, 
uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 22:17.

26.	protivín	iv (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 1224.

Keramika. Celkem 24 zlomků: KT: hrubá – 16, střední – 7, jem-
ná – 1. Tuhování: celkem 5x; hrubá – 2x: uvnitř 2; střední – 2x: 
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vně 1, uvnitř 1; jemná – 1x: vně 1. K dokumentaci vybráno cel-
kem sedm zlomků:

1. Zot. Okraj 20001. 24 x 20 x 5 mm. B. vně i uvnitř tm. hČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 22:4.
2. Zot. Okraj 10110. 60 x 26 x 11–12 mm. B. vně hOr, uvni-
tř hČ. Výz. na hrdle: 251. Př. kaménky – hojně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 22:5.
3. Zo. Okraj neurčitelný. 35 x 21 x 7 mm. B. vně hš, uvnitř 
hOr. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 22:6.
4. Zot. Okraj 20000. 32 x 28 x 4–5 mm. B. vně hOr, uvnitř 
h, místy tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 4 mm), 
organické látky (uhlíky) – málo (do 1 mm). P. vně hlazen. KT 
střední. Tab. 22:7.
5. Zo. Okraj neurčitelný. 37 x 24 x 11 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na okraji: 222. Př.: kaménky – středně (do 1 mm), ker. 
drť – málo (do 1 mm). KT hrubá. Tab. 22:8.
6. Zot. Okraj 20000. 20 x 24 x 5 mm. B. vně i uvnitř tm. šh. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). KT hrubá. Tab. 22:9.
7. Zt. 63 x 69 x 7 mm. B. vně tm. š, uvnitř h. Výz. na plecích 
(?): 111. Př.: kaménky – středně (do 2, ojediněle až 5 mm). KT 
hrubá. Tab. 22:10.

27.	protivín	v (okr. Pi)

Nížinné sídliště (?). Nálezy jsou uloženy v M Písek a ZčM 
Plzeň.

•	 a.	povrchový	sběr	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	v	roce	1963	
v	místech	mohyly	č.	1. 
–	 Ulož.: M Písek, i. č. a 1222: 

Keramika. Celkem pět nevýrazných keramických zlomků pa-
trně z doby halštatské. Nedokumentovány.

•	 b.	výzkum	a.	beneše	1970.	
– Ulož.: ZčM Plzeň, přír. č. P 9–16/70. 

Mazanice. Celkem cca 100 zlomků. Nekresleny.
Keramika. Celkem cca 200 zlomků. žádný zlomek nelze jedno-
značně přiřadit do epochy popelnicových polí, některé náležejí 
spíše do střední doby bronzové (např. fragmenty dvou nožek 
z amfor nebo misek, jeden zlomek okraje s lalokem), další patří 
obecně do horizontu od střední doby bronzové do doby halštat-
ské (slepená torza dvou misek esovité profilace s vnitřním po-
vrchem potuhovaným, 1x okraj 10300, 1x okraj 10010). Velká 
část zlomků je amorfních a dosti otřelých. K dokumentaci nebyl 
vybrán žádný zlomek.

28.	protivín	vi (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 7644–7646.

Keramika. Celkem sedm zlomků: KT: hrubá – 7. K dokumenta-
ci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 31000. 58 x 45 x 7–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hČ. Výz. na hrdle: 252. Př.: kaménky – středně (do 3 mm), 
organické látky – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Tab. 24:7.

29.	protivín	vii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 1060.

Keramika. Celkem 23 zlomků: KT: hrubá – 17, střední – 6. Tu-
hování: celkem 1x; střední – 1x: vně 1. K dokumentaci nebyl 
vybrán žádný zlomek.

30.	protivín	viii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 1375–1376.

hliněné závaží. Fragment závaží jehlancovitého tvaru s docho-
vanou spodní částí kruhového otvoru v horní třetině. V. max. 90, 
š. max. 65, tloušťka max. 38 mm. B. tm. hČv, místy hOr a hČ. 
Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). I. č. a 1376. Tab. 24:6.

Keramika. Celkem 17 zlomků (i. č. a 1375): KT: hrubá – 2, 
střední – 12, jemná – 3. Tuhování: celkem 2x; střední – 2x: uvni-
tř 1, oboje 1. K dokumentaci vybrány tři zlomky:

1. Zot. Okraj 20100. 29 x 26 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř šh. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 1 mm), slída – středně (do 0,5 
mm). KT střední. Tab. 24:3.
2.	Zot kónické misky. Okraj 50320. 24 x 38 x 6–9 mm. B. vně 
i uvnitř tm. hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. vně hlazen. KT střední. Tab. 24:4.
3. Zd. Dno 1. 42 x 26 x 7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř šh. Výz. 
na vnitřní straně dna: 121. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
KT střední. Tab. 24:5.

31.	protivín	iX (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: NM Praha, i. č. 56824.

1. Bronzová jehlice s kyjovitou hlavicí a rovnou jehlou kruhové-
ho průřezu. hlavice zdobena bohatou rytou výzdobou v podobě 
tří solitérních horizontálních rýh lemovaných po stranách šik-
mými rýžkami. D. 124, prům. hlavice 8, prům. jehly 2–3 mm. 
Patina zcela odřená na zlatavý povrch. Povrch silně otřelý, vý-
zdoba místy není patrná. Srov. Bouzek 1963, obr. 16:8; Fröhlich 
1997a, obr. na s. 167. Tab. 24:1.

32.	protivínsko	(okr. Pi)

•	 a.	Keramické zlomky z Blanice. Ulož.: M Písek – fond Pro-
tivín, i. č. aP 36.

Keramika. Celkem 35 nevýrazných pravěkých zlomků (z doby 
bronzové): Nekreslená výzdoba: 252 – 1x. K dokumentaci ne-
vybrán žádný zlomek.

•	 b. Bronzová jehlice. Ulož.: M Písek – fond Protivín, i. č. aP 
47.
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1. Dvojkónická hlavice bronzové jehlice. Na horní i spodní ploše 
výzdoba v podobě koncentrických rýh (silně omleté, na spodní 
ploše nejsou téměř vůbec patrné). Celá jehla odlomena, zacho-
ván zbytek jejího kořene. Prům. hlavice 21, v. 11 mm. Patina 
šedozelená korodovaná, povrch silně narušen. Tab. 24:2.

33.	radČice	i (okr. St)

Nížinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Michálek – Chvojka 2000, 8–21, obr. 6–28; Chvojka – Michá-
lek 2004a, 121–129, obr. 12–19). Výběr nálezů viz tab. 25:6–7, 
26–27.

34.	radČice	ii (okr. St)

Nížinné sídliště a plochý hrob. Nálezy byly již autorem pub-
likovány (srov. Michálek – Chvojka 2000, 21, obr. 31; Chvoj-
ka – Michálek 2004a, 129–131, obr. 20:1–9). Kresby nálezů viz 
tab. 28:1–9, 30:12.

35.	radČice	iii (okr. St)

Nížinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Chvojka – Michálek 2004a, 131–134, obr. 20:10–16). Kresby 
nálezů viz tab. 28:10–16.

36.	radČice	iv (okr. St)

Ploché pohřebiště. Ulož.: M Písek, i. č. a 12924–12940.

•	 hrob	1/75 (a 12924 – 12928)

Keramika.

–	 a	12924. Torzo spodku nádoby (zásobnice ?). Dno 1. V. 124, 
prům. dna 180, š. stěny 8–12 mm. B. vně hš, místy hČ, uvnitř 
hČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně zdrsněn, 
uvnitř potřen hČ engobou a hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno 
z cca 50 zlomků. Srov. Fröhlich 1983, obr. 2a:1. Tab. 29:2.
– a	12925. Celkem 24 zlomků z těla nádoby (zásobnice ?), i. 
č. a 12924. K dokumentaci vybrán jeden zlomek, ostatní nezdo-
bené zlomky těl:
1. Zot. Okraj 30000. 64 x 47 x 7–10 mm. Ostatní popis analo-
gický jako i. č. a 12924. Srov. Fröhlich 1983, obr. 2a:1a. Tab. 
29:1.
–	 a	12926. Zot misky nebo koflíku esovité profilace. Okraj 
20000. 26 x 30 x 3–4 mm. B. vně sv. h, uvnitř š. Bez výz. 
Jemně plavená ker. s příměsí slídy – středně (do 0,5 mm) a ker. 
drti – středně (do 1 mm). KT jemná. Srov. Fröhlich 1983, obr. 
2a:2. Tab. 29:3.
– a	12927. Celkem pět (před lepením 16) keramických zlom-
ků z džbánku (?). Dno 4. Rekonstruovatelná v. 105, š. stěny 
3–5 mm. B. vně i uvnitř hOr až hČv, vně navíc malé zbytky 
šČ. Výz. na těle: 2332. Jemně plavená ker. s příměsí ker. drti – 
málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen hOr až hČv engobou, 
vně navíc leštěn a tuhován (malé zbytky). KT jemná. Srov. 
Fröhlich 1983, obr. 2a:3. Tab. 29:5.
– a	12928. Tři (před lepením čtyři) zlomky z koflíku s od-
sazeným hrdlem. Okraj 21000. Rozměr největšího zlomku: 57 

x 50 x 2–3 mm. B. vně i uvnitř š, místy sv. h. Výz. na plecích: 
321. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn. KT 
jemná. Srov. Fröhlich 1983, obr. 2a:4. Tab. 29:4.

•	 hrob	2/75 (a 12929–12931)

Keramika.

–	 a	 12929. Torzo spodku nádoby (zásobnice ?). Dno 1. V. 
195, prům. dna 120, š. stěny 8–12 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. 
hČv. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno z cca 50 zlomků a z asi 20 % 
doplněno sádrou. Srov. Fröhlich 1983, obr. 2B:1. Tab. 29:7.
–	 a	12930. Celkem 115 keramických zlomků z téže nádoby 
jako i. č. a 12929. Několik zlomků (z plecí ?) na vnějším p. tu-
hováno. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:
1. Zot. Okraj 10110. 27 x 32 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hla-
zen. KT hrubá. Tab. 29:6.
– a	12931. Celkem pět keramických zlomků: KT: hrubá – 1, 
střední – 1, jemná – 3. Tuhování: celkem 3x; střední – 1x: vně 1; 
jemná – 2x: uvnitř 2. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

•	 hrob	3/75 (a 12932 – 12937)

Keramika.

–	 a	12932–12933. Torzo amforovité zásobnice s válcovitým 
hrdlem. Okraj 40000, dno 7. Původní v. 295, prům. okraje 235, 
prům. dna 105, š. stěny 8–12 mm. B. vně tm. hš, uvnitř h. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2, ojediněle až 8 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno z cca 40 zlomků a z asi 10 % 
doplněno sádrou. Pod i. č. a 12933 dalších 43 neslepených 
zlomků z této nádoby (jeden z nich je však uvnitř tuhovaný – 
pochází z jiné nádoby ?). Srov. Fröhlich 1983, obr. 3a:1. Tab. 
29:8.
–	 a	12934. Zot misky nebo koflíku. Okraj 31000. 32 x 24 x 
3–5 mm. B. vně hOr, uvnitř sv. hČv. Bez výz. Př.: kaménky – 
málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen hOr až hČv engobou 
a leštěn. KT jemná. Srov. Fröhlich 1983, obr. 3a:2. Tab. 29:9.
–	 a	12935. Torzo spodku nádoby. Dno 2. V. 82, prům. dna 
130, š. stěny 6–11 mm. B. vně hOr až tm. š, uvnitř hš. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. drť – málo (do 2 
mm). KT hrubá. Pozn.: 11 (před lepením 20) zlomků z jedné 
nádoby. Srov. Fröhlich 1983, obr. 3a:3. Tab. 29:11.
–	 a	12936. Jeden keramický zlomek: Zot. Okraj 30300. 66 x 
40 x 6–11 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – 
hojně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 29:10.
–	 a	 12937. 21 keramických zlomků z různých nádob: KT: 
hrubá – 12, střední – 4, jemná – 5. Nekreslená výzdoba: 252 – 
2x. Tuhování: celkem 2x; hrubá – 2x: vně 2. K dokumentaci 
nevybrán žádný zlomek.

•	 kumulace	keramiky	–	hrob	4	? (a 12938)

Keramika. Celkem čtyři zlomky: KT: hrubá – 3, střední – 1. 
Leštění: celkem 2x; hrubá – 1x: uvnitř 1; střední – 1x: oboje 1. 
K dokumentaci nevybrán žádný nález.
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•	 kumulace	keramiky	–	hrob	5	? (a 12939)

Keramika. Celkem tři zlomky z jedné nádoby. KT hrubá. 
Nekresleny.

•	 sběry	j.	fröhlicha	1975–1982 (a 12940–12942)

Keramika. Celkem osm zlomků: KT: hrubá – 6, jemná – 2. Ne-
kreslené okraje: 30000 – 1x. Tuhování: celkem 2x; jemná – 2x: 
uvnitř 2. H engoba: celkem 3x; hrubá – 3x: vně 2, oboje 1. Č en-
goba: celkem 2x; hrubá – 2x: uvnitř 2. Pozn.: Dva další zlomky 
evidentně ze starší nebo střední doby bronzové. K dokumentaci 
nevybrán žádný nález.

37.	skály	i (okr. Pi) 

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Ohra-
da, i. č. aO 747–754, 757–792, 830–837.

•	 Mohyla	i	

Podle literárních údajů byly v mohyle nalezeny zlomky z větší 
urny se žlábkovanou výzdobou (aO 749), malá miska červena-
vého zabarvení (aO 751), další miska s rýhovaným povrchem 
(aO 750) a malý bronzový fragment (neinventován).

–	 ao	748. Zt bez výz. KT hrubá. Nekreslen.
–	 ao	749. Zt patrně džbánu. Celkem tři neslepitelné zlom-
ky z jedné nádoby esovité profilace. Rozměr největšího zlom-
ku: 123 x 89 x 4–5 mm. B. vně h, místy šČ, uvnitř šČ, místy 
hČ. Výz. na těle: 2331/2341. Př.: ker. drť – málo (do 2 mm). 
P. vně i uvnitř tuhován (dochováno jen místy). KT jemná. Pozn.: 
na jednom zlomku též i. č. a 13641. Srov. Bouzek 1985, obr. 
2:6. Tab. 30:1.
–	 ao	750. Tři neslepitelné zlomky ze spodku a dna nádoby 
(mísy ?). Malý zbytek dna 10. Rozměr největšího zlomku: 51 
x 82 x 4–5 mm. B. vně tm. h, uvnitř hČ. Výz. na spodku těla: 
318. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT střed-
ní. Pozn.: na jednom zlomku též i. č. a 13638. Tab. 30:3.
–	 ao	751. Dle inventáře tři okrajové střepy z červenavé hlíny, 
tuhované, s vydutými stěnami. Snad z doby halštatské. Ve sbír-
ce nenalezeny.
–	 ao	752. Zot. Okraj 20000. 29 x 30 x 3–6 mm. B. vně i uvni-
tř hš a šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm), ker. 
drť – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř tuhován. KT jemná. Pozn.: 
nejistá datace – nelze vyloučit dobu halštatskou. Tab. 30:2.
–	 ao	 753. Dva keramické zlomky ze spodku nádoby se 
zdrsněným vnějším a hlazeným vnitřním povrchem. KT střední. 
Nekresleny.
–	 ao	754. Zlomek spálené lidské lebky se zbytkem lebečního 
švu. Rozměry 25 x 19 mm. Pozn.: Podle inventáře by měly být 
zlomky dva, dochován je však jen jeden. Nekreslen.

•	 Mohyla	ii

Podle literárních údajů byly v mohyle nalezeny zlomky z urny 
s širokým uchem a prstovaným povrchem (aO 757).

–	 ao	 757. Zt hrncovité nádoby. Na plecích zlomek jedno-
ho ucha 1. 127 x 116 x 7–9 mm. B. vně hOr, uvnitř hš. Výz. 
na vnějším povrchu (včetně ucha): 252. Př.: kaménky – středně 
(do 5 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 30:7.
–	 ao	758. Zt bez výz. KT hrubá. Nekreslen.
–	 ao	759. Ztd. Dno 1. Bez výz. KT střední. Nekreslen.
–	 ao	760. Zt bez výz. KT střední. Nekreslen.
–	 ao	761–762. Dva slepitelné zlomky z jednoho ucha 1. 41 x 
20 x 4–7 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 3 mm). KT střední. Tab. 30:5.
–	 ao	763. Zlomek ucha 1 s čepem. 27 x 45 x 4–16 mm. B. 
vně i uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 4 mm). 
KT střední. Tab. 30:6.
–	 ao	764. Ztd. Dno 1. Bez výz. KT hrubá. Nekreslen.
–	 ao	765. Zot kónické misky. Okraj 51000. 64 x 35 x 3–5 mm. 
B. vně i uvnitř šČ, místy hČv. Bez výz. Jemně plavená ker. 
bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: 
slepena ze tří zlomků, jeden neslepitelný zlomek ze stěny téže 
misky samostatně. Datace nejistá (halštat ?). Tab. 30:4.
–	 ao	766. Zt. Bez výz. KT jemná. Nekreslen.
–	 ao	 767. Zt. Bez výz. KT jemná. Pozn.: patrně ze stejné 
nádoby jako č. 766. Nekreslen.
–	 ao	 768. Zt.	Bez výz. KT jemná. Pozn.: patrně ze stejné 
nádoby jako č. 766–767. Nekreslen.
–	 ao	 769. Zt. Bez výz. KT jemná. Pozn.: patrně ze stejné 
nádoby jako č. 766–768. Nekreslen.
–	 ao	770. Zt s kořenem jednoho plochého páskového ucha. 
Bez výz. KT jemná. Pozn.: patrně ze stejné nádoby jako č. 766–
769. Nekreslen.

•	 Mohyla	iii

Podle literárních údajů byly v mohyle nalezeny zlomky z vět-
ší hrubotvaré nádoby (aO 779) a jemnější nádobky (aO 781), 
ostatní nálezy patří do jiných období.

– ao	779. Tři neslepitelné zlomky spodku a dna nádoby. Dno 
2. V. 55, prům. dna 90, š. stěny 7–10 mm. B. vně tm. hČ, uvnitř 
šČ. Výz. na spodku nádoby: 252. Př.: kaménky – středně (do 3 
mm). P. uvnitř potřen šČ engobou a leštěn. KT hrubá. Tab. 
30:9.
–	 ao	781. Zot s mírně zalomenou výdutí. Okraj 20000. 50 
x 51 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř šh. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: 
datace není zcela jistá. Tab. 30:8.

•	 Mohyla	iv	(?)

– ao	830. Zot. Okraj 20011. 40 x 29 x 10–12 mm. B. vně 
i uvnitř h, místy až tm. h. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 30:11.
–	 ao	831. Zot misky. Okraj 30030. 26 x 24 x 3–5 mm. B. vně 
i uvnitř hČv. Bez výz. Bez příměsí. P. vně i uvnitř potřen hČv 
engobou. KT jemná. Tab. 30:10.

Další nálezy z lokality (aO 747, 771–778, 780, 782–792, 832–
837) náležejí starší a střední době bronzové, době halštatské 
a nebo nejsou blíže zařaditelné.
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•	 sběr	 j.	 fröhlicha	 a	 j.	Michálka v místech mohylníku. 
Ulož.: M Písek, i. č. a 1227. 

Keramika. Jeden atypický pravěký zlomek blíže nedatovatelný. 
Nekreslen.

38.	skály	ii (okr. Pi)

Depot bronzové industrie (?) Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka 
Ohrada, i. č. aO 908–909.

– ao	 908: Bronzový srp s řapem. Po vnějším obvodu le-
mován plastickým žebrem, druhé žebro je kopíruje na vnitřní 
straně řapu a uprostřed čepele. Řap ukončen obloučkovitým 
vykrojením. Ve vrcholu vnějšího oblouku čepele patrný nálitek 
po dolévání v kadlubu, pod ním, mezi oběma žebry, 2–3 příčná 
nepravidelná žebírka, patrně také stopy po odlití. Při konci řapu 
mezi žebírky bobulovitý výstupek (záměrný nebo druhotný při 
výrobě ?). D. (mezi hrotem a řapem) 117, š. čepele max. 28, 
tloušťka vnějšího žebra 3 mm. Patina tm. zelená, ušlechtilá, po-
vrch v nepoškozeném stavu. Srov. Woldřich 1886, Fig. 38. Tab. 
24:8.
–	 ao	909: Bronzový spirálovitě stočený náramek z tyčinky 
kruhového průřezu. Dochovány tři neúplné závity, horní konec 
odlomen. V. 17, max. průměr závitu 43, prům. tyčinky 1–2 mm. 
Bez výzdoby. Patina tm. zelená, narušená. Povrch místy silně 
korodován, oprýskaný. Srov. Woldřich 1886, Fig. 39. Tab. 
24:9.

39.	skály	iii (okr. Pi)

Nížinné sídliště (?). Nálezy jsou uloženy v muzeích v Písku 
a Plzni.

•	 amatérský	nález	1957 

Ulož.: M Písek – fond Protivín, i. č. aP 44–45.

Keramika. Dvě keramické nádoby ze starší / počátku střední 
doby bronzové.

•	 sběr	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	1961

Ulož.: M Písek, i. č. a 1239.

Keramika. Celkem 24 nevýrazných omletých keramických 
zlomků, datovatelných většinou jen obecně do doby bronzové. 
KT: hrubá – 18, střední – 6. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. K doku-
mentaci vybrány dva keramické zlomky (potenciálně z mladší? 
doby bronzové):

1. Zot. Okraj 20000. 35 x 22 x 4–7 mm. B. vně sv. hš, uvnitř 
sv. hš, místy na okraji šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 
mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT 
střední. Tab. 24:10.
2. Zot. Okraj 20000. 47 x 42 x 6–11 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 24:12.

•	 sběry	1968–1969 

Ulož.: M Písek – fond Protivín, i. č. aP 147–156.

Keramika. Celkem devět keramických zlomků, zařaditelných 
většinou jen obecně do doby bronzové a v jednom případě 
do doby laténské. žádný zlomek nelze jednoznačně zařadit 
do epochy popelnicových polí. Nekresleny.

Kámen. Jeden křemenný otloukač. Blíže nedatovatelný. 
Nekreslen.

•	 sběr	j.	fröhlicha	v	roce	1969. 

Ulož.: M Písek – fond Protivín, i. č. aP 395–403.

Keramika. Soubor nevýrazných keramických zlomků, z nichž 
jeden náleží jednoznačně do střední doby bronzové. Do epochy 
popelnicových polí lze potencionálně zařadit dva zlomky:

1. Zot. Okraj 20000. 14 x 26 x 3–6 mm. B. vně i uvnitř šČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř leštěn a tu-
hován. KT jemná. I. č. aP 399. Tab. 24:11.
2. Zt. 55 x 58 x 8 mm. B. vně sv. h, uvnitř hš. Výz. na těle: 252. 
Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. 
č. aP 402. Tab. 24:13.

•	 sběry	v	60.	letech	20.	století 

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, nezjištěno.

Blíže nezjištěný počet nálezů, které nebyly autorovi 
k dispozici.

40.	skály	iv (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 14970–14977.

Keramika. Celkem 155 zlomků z mladší doby bronzové (9 ks), 
doby bronzové bez bližšího určení (129 ks) a z doby laténské 
(17 ks). Nálezy z mladší doby bronzové: KT: hrubá – 5, střed-
ní – 1, jemná – 3. Nekreslené okraje: 20100 – 1x. Nekreslená 
výzdoba: 252 – 1x. Tuhování: celkem 1x; jemná – 1x: oboje 1. 
K dokumentaci vybráno šest zlomků:

1. Zt. 22 x 33 x 8 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na těle: 241. 
Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT hrubá. I. č. a 14973. Tab. 
24:14.
2. Zt. 21 x 29 x 5 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na vnitřní 
stěně: 2312. Př.: kaménky – málo (1–3 mm). P. uvnitř leštěn. 
KT jemná. I. č. a 14973. Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. Tab. 
24:15.
3. Zot. Okraj 30000. 57 x 27 x 7–12 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. 
Výz. na okraji: 222. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. I. č. a 14974. Tab. 24:16.
4. Zt. 43 x 30 x 8–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř hČ. Výz. na těle: 
111. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT hrubá. I. č. a 14974. 
Tab. 24:17.
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5. Zo. Okraj 30000 (?). 38 x 21 x 7–8 mm. B. vně hČv, uvnitř 
hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen. KT hrubá. I. č. a 14974. Tab. 24:18.
6. Zot. Okraj 20100. 43 x 60 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen 
tm. h engobou. KT hrubá. I. č. a 14977. Tab. 24:19.

41.	skoČice	i (okr. St)

Výšinné sídliště. Nálezy z mladší doby bronzové jsou uloženy 
v několika sbírkách.

•	 výzkum	j.	poláčka	v	letech	1963–1973	

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 17 295.

V roce 2004 byla provedena podrobná revize všech nálezů z blí-
že nedokumentovaného výzkumu J. Poláčka z let 1963–1973. 
Z několika tisíců keramických zlomků náleží cca 97 % starší 
době bronzové (Ba2/B1), 2 % ranému středověku (střední době 
hradištní) a cca 1 % době halštatské (hC–hD: asi 10–15 zlom-
ků) a pozdní době laténské (LtC–D: asi 20–30 střepů) (srov. 
Fröhlich – Lutovský – Michálek 2004, 207–208). Do mladší 
nebo pozdní doby bronzové nelze s jistotou zařadit žádný nález, 
jeden zlomek by snad mohl patřit do horizontu BC–BD (?):

1. Zt. 40 x 38 x 4 mm. B. vně i uvnitř h, místy šČ. Výz. na těle: 
312/422. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn 
a tuhován. KT jemná. Pozn.: výzdoba místy silně otřelá. Tab. 
31:4.

•	 sběr	j.	Michálka	1977

Ulož.: M Strakonice, i. č. a 706.

Keramika. Celkem 10 zlomků většinou ze starší doby bronzové, 
pouze jeden zlomek lze zařadit do mladší doby bronzové:

1. Zt. 45 x 39 x 4 mm. B. vně šČ, místy h, uvnitř hČv. Výz. 
na těle: 2323. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen 
a tuhován. KT střední. Tab. 31:5.

•	 sběr	a.	beneše	a	p.	brauna	1978

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 91/78.

Keramika. Celkem 35 zlomků převážně ze starší doby bronzové 
nebo blíže nedatovatelné. Do střední až mladší doby bronzové 
lze zařadit pouze jeden zlomek:

1. Ztd. Dno 2. 63 x 73 x 4–7 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hš. 
Výz. na spodku těla: 252 (náznak). Př.: kaménky – středně (do 4 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 31:6.

42.	skoČice	ii (okr. St)

Ojedinělý nález (?). Ulož.: NhM Wien, i. č. 34860.

1. Zlomek horní části bronzového meče s jazykovitou rukojetí. 
Týl rukojeti je rozšířený a vykrojený, rukojeť je výrazně kle-
nutá. Uprostřed rukojeti v řadě čtyři otvory pro nýt, další dvě 
dvojice otvorů pro nýt se nacházejí na záštitě. Větší část čepele 
včetně hrotu je odlomena. horní část čepele je zdobena rytou 
výzdobou v podobě šikmých rýh v motivu „V“ a při každé hraně 
pěti navazujícími rytými půlobloučky. Dochovaná d. 198, š. zá-
štity 44, š. čepele u lomu 30, tloušťka zesíleného středu čepele 
4 mm. Patina tm. zelená. Srov. Cowen 1955, Taf. 12:6; Beneš 
1973, obr. 3:1; Novák 1975, Taf. 18:120; Michálek 1979a, Taf. 
14B:2. Tab. 31:1.

43.	tálín	i (okr. Pi)

Mohylový hrob (?) Ulož.: NM Praha, i. č. 20852.

1. Bronzová jehlice typu Weitgendorf s odlomeným hrotem. 
hlavice plochá terčovitá bez výzdoby. Na krčku tři skupiny vý-
valků po třech, pěti a třech vývalcích. Jehla mírně zprohýbána. 
Dochovaná d. 197, prům. hlavice 29, prům. jehly 3 mm. Patina 
tm. zelená, korodovaná. P. místy oprýskán (zejména na hlavici, 
místy i na jehle). Tab. 31:2.

44.	Újezd	u	vodňan	i (okr. St)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. aO 670.

Z mohyly č. 5 pochází bronzová jehlice z počátku mladší doby 
bronzové, ostatní nálezy z lokality náležejí střední době bronzo-
vé a době halštatské:

1. Bronzová jehlice s vývalkovitou hlavicí. Lehce zprohýbaná 
jehla se rozšiřuje do kyjovité hlavice členěné třemi vývalky. D. 
167, prům. hlavice 7, prům. jehly max. 4 mm. Patina tm. zele-
ná, ušlechtilá, místy odřená na zlatavý povrch. Povrch v dobrém 
stavu. Tab. 31:3.

45.	vodňansko (okr. St)

Keramické zlomky bez bližších nálezových okolností. Ulož.: M 
Vodňany, i. č. 12750.

Keramika. Celkem 15 zlomků z několika nádob:

1. Zot. Okraj 20100. 35 x 32 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. 
Výz. na hrdle: 251. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně 
zdrsněn, uvnitř hlazen. KT střední. Srov. Michálek 1983a, tab. 
5:16. Tab. 31:7.
2. Zot. Okraj 40000. 52 x 42 x 5–10 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř 
šČ, místy hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen a tuhován, vně hlazen. KT střední. Pozn.: kres-
leny dva slepitelné zlomky, další zlomek z téže nádoby nekres-
len. Srov. Michálek 1983a, tab. 5:17. Tab. 31:8.
3. Zt se zalomenou výdutí. 90 x 42 x 7–8 mm. B. vně šČ, mís-
ty hOr, uvnitř tm. hš. Výz. na těle: 2323 (různé šířky). Př.: 
kaménky – středně (do 3 mm). P. vně leštěn a tuhován, uvnitř 
leštěn. KT střední. Pozn.: dva slepitelné zlomky. Tab. 31:9.
4. Zt. 74 x 75 x 6 mm. B. vně šČ, uvnitř šh. Výz. na plecích: 
2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn a tuhován, 
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uvnitř leštěn. KT střední. Srov. Michálek 1983a, tab. 5:19. Tab. 
31:10.
5. Zot. Okraj 32100, hrdlo prohnuté. 78 x 87 x 7–11 mm. B. 
vně tm. h, uvnitř šČ. Výz. na hrdle: 251. Př.: kaménky – hojně 
(do 3 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. Srov. Michá-
lek 1983a, tab. 5:15. Tab. 31:11.
6. Zt. Rozměr největšího zlomku: 90 x 96 x 8 mm. B. vně šČ, 
uvnitř hČv. Výz. na těle: 2332. Př.: kaménky – středně (do 3 
mm). P. vně leštěn a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: 
tři neslepitelné zlomky (1 nekreslen). Srov. Michálek 1983a, 
tab. 5:20. Tab. 31:12.
7. Zot amfory s etážovitým hrdlem (?). Okraj 20000, hrdlo 
prohnuté. 150 x 135 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř šČ. Bez výz. 
Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. 
KT střední. Srov. Michálek 1983a, tab. 5:18. Tab. 31:13.
8. Zt. 37 x 64 x 7–9 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na ple-
cích: 2312. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně leštěn 
a tuhován, uvnitř zdrsněn. KT střední. Tab. 31:14.
9. Zt. Rozměr největšího zlomku: 65 x 60 x 7 mm. B. vně hČv, 
uvnitř šČ. Výz. na těle: 2332. Př.: kaménky – středně (do 3 
mm). P. vně leštěn, uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: 
tři neslepitelné zlomky. Tab. 31:15.

46. záboří	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 2/76.

Keramika. Blíže neudaný počet keramických zlomků. Jeden vy-
obrazen v Beneš – Braun BZO 1976–1977, obr. 66:B (vlevo). 
Nedokumentováno. 

47. žĎár	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Písek – fond Protivín, i. č. aP 1, 
3–15, 34.

Bronz. Údajná bronzová sekerka nalezená na lokalitě je dnes 
ztracena.

Keramika. Soubor keramických nádob a zlomků rozdělen podle 
jednotlivých i. č.:

– ap	1. Dva zlomky z jedné zásobnice. K dokumentaci vy-
brán jeden zlomek:
1. Zot. Okraj 30010. 145 x 74 x 8–13 mm. B. vně tm. hOr a h, 
uvnitř tm. š. Výz. na okraji: 221; na hrdle: 251. Př.: kaménky – 
hojně (do 3 mm), ker. drť – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 32:12.

– ap	3. Celkem 41 keramických zlomků a torz:
1. 27 zlomků a slepené torzo amforovité zásobnice s nálevkovi-
tě rozšířeným hrdlem. Okraj 20000, dno nedochováno. V. 140, 
prům. okraje 200, prům. výdutě max. 310, š. stěny 4–7 mm. B. 
vně i uvnitř šČ, ve spodních partiích místy tm. h. Bez výz. Př.: 
kaménky – středně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. 
KT střední. Tab. 34:2.
2. Torzo (slepené z cca 20 zlomků a z asi 20 % doplněné sádrou) 
a dva zlomky okraje amfory s válcovitým hrdlem. Okraj 10100, 

hrdlo odsazené od těla, dno nedochováno. V. 170, prům. okraje 
166, š. stěny 5–7 mm. B. vně i uvnitř Č. Bez výz. Př.: kamén-
ky – hojně (do 4 mm). P. vně leštěn, uvnitř hlazen. KT střední. 
Tab. 34:1.
3. Torzo okraje, hrdla a spodku amfory s válcovitým hrdlem. 
Okraj 11000, dno 1. V. spodku 80, prům. výdutě 260, prům. 
dna 100, š. stěny 4–10 mm. B. vně šČ, na dně a uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn a tuhován, 
uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: spodní torzo slepeno z osmi 
zlomků. Tab. 33:4–5.
4. Zlomek okraje a dva zlomky těla jedné nádoby. K dokumen-
taci vybrán jeden zlomek: Zot. Okraj 30000. 82 x 63 x 7–13 mm. 
B. vně šČ / sv. h, uvnitř hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 5 mm). P. vně i uvnitř potřen sv. h a hOr engobou a vně 
tuhován. KT hrubá. Tab. 32:11.
5. Zlomek podhrdlí patrně amfory s etážovitým hrdlem. 60 x 44 
x 4–5 mm. B. vně hČ, uvnitř hOr. Výz. na plecích: 2322 (ne-
výrazné šikmé žlábky). Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně 
leštěn, uvnitř potřen hOr engobou a hlazen. KT střední. Tab. 
32:13.
6. Čtyři zt nádoby s oboustranně tuhovaným p. Bez výz. KT 
jemná. Nekresleny.
7. Jeden omletý zlomek dna 1. KT střední. Nekreslen.

– ap	4. Celkem osm zlomků patrně z jedné hrncovité nádo-
by: čtyři zlomky okraje, dva zlomky podhrdlí a dva zlomky těl. 
K dokumentaci vybrán jeden zlomek:
1. Zot hrncovité nádoby esovité profilace. Okraj 20000. 130 x 
100 x 4–9 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Bez výz. Př. kaménky – 
středně (do 2 mm). P. vně zdrsněn (slabý náznak svislých tahů). 
KT hrubá. Pozn.: přepálený střep. Tab. 33:3.

–	 ap	5. Celkem 29 keramických zlomků z různých nádob:
1. Torzo horní části hrncovité nádoby esovité profilace. Okraj 
20000. V. 57, prům. okraje 220, š. stěny 5–8 mm. B. vně š, 
uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT 
střední. Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. Tab. 33:1.
2. Zot. Okraj 30000. 40 x 66 x 7–15 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
potřen hOr engobou. KT hrubá. Pozn.: mírně přepálený střep. 
Tab. 32:9.
3. Zt. 71 x 73 x 6–9 mm. B. vně tm. h až hČ, uvnitř tm. hČv. 
Výz. na plecích: 111. Př.: kaménky – středně (do 4 mm). KT 
hrubá. Tab. 32:6.
4. 13 zt s výz. 252. KT hrubá. Nekresleny.
5. 13 zt bez výzdoby. KT hrubá. Nekresleny.

–	 ap	6. Jeden zlomek podhrdlí menší nádobky, mírně přepá-
lené. Bez výz. KT jemná. Nekreslen.

– ap	7. Tři slepitelné zot. Jeden vybrán k dokumentaci:
1. Zot. Okraj 21000. 40 x 25 x 2–4 mm. B. vně i uvnitř šČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm). P. vně i uvnitř leštěn 
a tuhován. KT jemná. Tab. 32:4.

–	 ap	8. Celkem dva zlomky z různých nádob:
1. Zot. Okraj 41000. 48 x 62 x 4–8 mm. B. vně sv. h, uvnitř 
hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně i uvnitř 
leštěn. KT střední. Tab. 32:8.
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2. Zlomek dna 1 o prům. cca 5 cm. P. vně tuhován. KT jemná. 
Nekreslen.

–	 ap	9. Jeden keramický zlomek:
1.	Zot keramické misky kónického tvaru. Okraj 11000, dno ne-
dochováno (patrně 1). 70 x 65 x 2–6 mm. B. vně Č, místy sv. h, 
uvnitř šČ, místy tm. h. Bez výz. Jemně plavená ker. bez přím. 
P. vně leštěn, uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 32:2.

– ap	10. Celkem 34 keramických zlomků: KT: hrubá – 20, 
střední – 10, jemná – 4. Nekreslená dna: dn 1 – 2x. Nekreslená 
výzdoba: 252 – 1x. Tuhování: celkem 5x; hrubá – 2x: uvnitř 1, 
vně 1; střední – 2x: vně 2; jemná – 1x: uvnitř 1. Leštění: celkem 
3x; jemná – 3x: uvnitř 2, oboje 1. K dokumentaci vybrán jeden 
zlomek:
1. Zot kónické misky. Okraj 10100. 25 x 47 x 5–10 mm. B. vně 
i uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn. KT jemná. Tab. 32:3.

– ap	11. Celkem 43 keramických zlomků: KT: hrubá – 35, 
střední – 8. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 
252 – 3x. Tuhování: celkem 3x; hrubá – 2x: uvnitř 2; střední – 
1x: uvnitř 1. Leštění: celkem 15x; hrubá – 11x: uvnitř 11; střed-
ní – 4x: uvnitř 4. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

–	 ap	12. Celkem tři keramické zlomky ze dvou nádob:
1. Torzo a jeden samostatný zlomek okraje miniaturní amforky 
(nebo džbánku ?) s válcovitým hrdlem ostře odsazeným od těla. 
Okraj 11000. 52 x 73 x 2–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na těle: 
2323. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn a tu-
hován. KT jemná. Tab. 32:1.
2. Zt bez výz. P. vně tuhován. KT jemná. Nekreslen.

– ap	13. Celkem jedno torzo (slepené z pěti zlomků) a 18 
zlomků z jedné nádoby:
1.	Džbánek kulovitého těla s kónicky rozšířeným hrdlem, ostře 
odsazeným od těla. Okraj 21000, dno 1. Jedno ucho 1 vychá-
zí z okraje na plece. V. 132, prům. okraje 120, prům. dna 30, 
š. stěny 3–5 mm. B. vně sv. hš, na plecích místy šČ, uvnitř 
tm. hš, místy šČ. Výz. na těle: 2331/2341. Př.: kaménky – 
málo (do 0,5 mm). P. vně leštěn a na na plecích tuhován, uvnitř 
na hrdle a okraji leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 33:2.

– ap	14. Celkem šest zlomků z jedné nádoby. K dokumentaci 
vybrány tři zlomky:
1. Tři neslepitelné zt. Rozměr největšího: 50 x 53 x 3 mm. B. 
vně šČ, uvnitř hOr, místy šh. Výz. na těle: 2332. Jemně pla-
vená ker. bez příměsí. P. vně leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 
32:5.

– ap	15. Celkem 53 keramických zlomků a torz: KT: hrubá – 
51, střední – 2. Nekreslená dna: dn 1 – 2x. Nekreslená výzdoba: 
252 – 41x. Tuhování: celkem 1x; střední – 1x: uvnitř 1. Leštění: 
celkem 35x; hrubá – 35x: uvnitř 35. K dokumentaci vybrány tři 
zlomky:
1. Zot. Okraj 30040. 74 x 39 x 10–12 mm. B. vně i uvnitř hČ. 
Výz. na okraji: 222. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř 
leštěn. KT hrubá. Tab. 32:7.
2.	Torzo spodku nádoby – zásobnice. Dno 1 (?). 180 x 145 x 

5–7 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Výz. na těle: 252 (silně otřelé). 
Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. Tab. 34:3.
3. Torzo spodku nádoby – zásobnice. Dno nedochováno. 205 x 
280 x 8–12 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na těle: 252 (místy 
téměř vodorovné). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno ze čtyř zlomků. Tab. 34:4.

–	 ap	34. Jeden keramický zlomek:
1. Zot zásobnice. Okraj 32000. 130 x 90 x 8–12 mm. B. vně tm. 
h/hČv, uvnitř hČ. Výz. na hrdle: 252. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 32:10.

48.	žĎár	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 1385.

Keramika. Celkem pět zlomků: KT: hrubá – 4, střední – 1. K do-
kumentaci nevybrán žádný nález.

II. 2 Pootavský mIkroregIon – doPlněk

Dokumentace artefaktů z pootavského mikroregionu byla sou-
částí autorovy diplomové práce a byla již publikována (Chvojka 
2001a), na tomto místě jsou proto uvedeny jen ty nálezy, které 
nebyly obsaženy v citované práci. Číslování lokalit odpovídá 
soupisu.

3.	cehnice	i (okr. St)

Kultovní (?) areál. Nálezy včetně jejich popisu byly již publiko-
vány J. Michálkem (2004). Výběr nálezů viz tab. 35:19–20.

7.	Čejetice	iv (okr. St)

Neurčená aktivita. Nálezy nebyly autorem zpracovány, jejich 
základní popis viz Braun – Břicháček 2008, 177.

13.	hájská	i (okr. St)

Neurčená aktivita. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

22.	hradiště	viii (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: soukromá sbírka Petra hoška z Č. 
Budějovic.

1. Zlomek hlavice a krčku bronzové jehlice s krátkou vývalko-
vitou hlavicí. hlavice je tvořena třemi plochými vývalky, vrchol 
je zploštělý. Jehla odlomena, lom zapatinovaný. D. 29, prům. 
hlavice 7, prům. krčku 4,5 mm. Patina sv. zelená, ušlechtilá. 
Nekreslena, kresba a fotografie jehlice je uložena v M Písek.

33.	kestřany	iX (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Písek, i. č. a 19283 (hrot) a M Pra-
chatice, sine (ratiště).
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1. Bronzový hrot kopí s odlomenou špičkou. Zachovalá d. 86, 
max. prům. tuleje 16, max. š. listu 26 mm. Tulej opatřena protileh-
lým otvorem prům. 3 mm pro připevnění dřevěné násady. Patina 
tm. hnědé barvy je dochována pouze místy. V tuleji zachován celý 
jasanový hrot ratiště až po hřeb, který ho uchycoval k bronzovému 
hrotu. Povrch hrotu je opracován broušením a v jeho horní třetině 
je uvolněný drobný suk. D. dřevěného ratiště je 69, při bázi má 
prům. 10 a při špičce 2 mm. Xylotomickou analýzu dřeva provedla 
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity. Pro analýzu byl použit asi 10 mm velký kus, 
odlomený z báze hrotu. Bylo zjištěno, že násada byla zhotovena 
z jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.), tedy z materiálu, který 
byl díky svým vhodným mechanickým vlastnostem hojně využí-
ván jako násadový materiál již od neolitu. hlavním rozlišovacím 
znakem byly dvojtracheje na příčném lomu v kombinaci s kazeto-
vitými segmenty dřeňového paprsku. Dále byly na povrchu hrotu 
pozorovány stopy po broušení a na lomech oranžové skvrny vy-
sušené dřevokazné houby, přičemž není zřejmé, zda jde o staré či 
recentní napadení. Dřevo je zachováno v relativně dobrém stavu 
díky částečné petrifikaci solemi mědi. Tab. 35:1. 

34.	lhota	u	kestřan	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Strakonice, sine.

Keramika. Celkem několik desítek zlomků, většinou přepále-
ných, které zatím nebyly detailně zpracovány. Výběr nálezů 
na kresbách M. Fábikové viz tab. 35:2–18.

35.	lhota	u	kestřan	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, sine.

Keramika. Celkem čtyři nevýrazné zlomky: Nekreslená výzdo-
ba: 252 – 1x. K dokumentaci nevybrán žádný nález.

36.	lhota	u	kestřan	iii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, sine.

Keramika. Mezi převážně laténskými nálezy tři nevýrazné pra-
věké zlomky, které lze do doby popelenicových polí zařadit jen 
s výhradami. K dokumentaci nevybrán žádný nález.

47.	nový	dvůr	iv	(okr. Pi)

Mohylový hrob (?) Ulož.: M Písek, i. č. a 29.

1. Bronzový litý náramek průřezu tvaru „D“ s pečetítkovitě ze-
sílenými konci. horní plocha zdobena bohatou rytou výzdobou: 
pět svazků příčných rýh v hrotitém oválu tvořeném třemi ob-
vodovými rýhami – mezi střední a vnější rýhou souvislé příčné 
rýžky. Další svazky příčných rýh i vně hrotitého oválu, směrem 
k oběma koncům. Woldřichem vyobrazená údajná rytá hlavička 
u jednoho konce hrotitého oválu je ve skutečnosti nerovnost po-
vrchu vzniklá buď při odlití náramku a nebo sekundárně. Vnější 
prům. max. 72, š. plechu max. 14, tloušťka plechu max. 10 mm. 
Povrch hnědočerný korodovaný, bez patiny. Výzdoba místy 
slně otřelá. Srov. Woldřich 1886, Taf. IX:18–19. Tab. 36:18.

48.	nový	dvůr	v	(okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 1189–1192.

Keramika. Celkem 31 zlomků: KT: hrubá – 17, střední – 7, jem-
ná – 7. Nekreslené okraje: 10000 – 3x, 10010 – 1x, 10110 – 1x, 
20000 – 3x, neurčitelný – 1x. Nekreslená ucha: u 1 – 2x. Ne-
kreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 2x, 221 – 
1x, 252 – 2x. Tuhování: celkem 4x; střední – 2x: uvnitř 1, oboje 
1; jemná – 2x: vně 1, oboje 1. Pozn.: V souboru dále jeden ke-
ramický váleček (popis viz níže – č. 1). V dalších sáčcích po-
četné keramické zlomky z doby laténské, dva zlomky z raného 
středověku a větší množství pravěké keramiky bez bližší datace. 
K dokumentaci vybráno devět keramických předmětů:

1. Zlomek hliněného válečku s oběma konci odlomenými. D. 
42, prům. 12 x 15 mm. B. na jedné straně h, na druhé straně Č. 
Bez výz. Bez příměsí. Nejistá datace ani původní funkce před-
mětu. Tab. 36:5.
2. Zt. 30 x 20 x 2–3 mm. B. vně i uvnitř sv. h, místy šČ. Výz. 
na těle: 2323. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř 
tuhován. KT jemná. Tab. 36:6.
3. Zt. 28 x 16 x 4 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
2323. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně tuhován. KT jem-
ná. Tab. 36:7.
4. Zot. Okraj 20000. 30 x 32 x 4–8 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. 
Výz. na vnitřní straně okraje: 225. Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm), ker. drť – středně (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen hOr 
engobou. KT střední. Tab. 36:8.
5. Zot misky. Okraj 30031. 40 x 44 x 5–12 mm. B. vně i uvnitř 
hČv. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř leš-
těn. KT střední. Tab. 36:9.
6. Zot. Okraj 32000. 47 x 43 x 8–12 mm. B. vně h, uvnitř hČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). KT hrubá. Tab. 
36:10.
7. Zot. Okraj 31001. 62 x 47 x 4–9 mm. B. vně i uvnitř hš. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 36:11.
8. Zot. Okraj 20200. 72 x 50 x 8–14 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
šh. Výz. na okraji: 222. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 36:12.
9. Zot. Okraj 30100. 40 x 54 x 3–7 mm. B. vně šh, uvnitř šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a tu-
hován. KT střední. Tab. 36:13.

51.	písecko	(okr. Pi)

Nálezy bez bližších okolností. Ulož.: M Písek, i. č. a 15, 21, 
27, 60.

–	 a	15. Bronzová jehlice s kónickou hlavičkou a šesti vývalky 
na krčku. Jehla mírně zprohýbaná, hrot odlomen. D. 65, prům. 
hlavice 6, prům. jehly 2 mm. Patina šedozelená, na jehle tm. 
hnědá odřená. Povrch značně korodován. Tab. 36:3.
– a	 21. Bronzová jehlice se zploštělou kulovitou hlavicí. 
hlavice zdobena po obvodu svazky šikmých rýh krokvicovitě 
na sebe nasedajících. Na krčku dva ostré vývalky. Jehla rovná, 
hrot odlomen. D. 142, prům. hlavice 11, prům. jehly 2 mm. Pa-
tina šedozelená, dochovaná jen na hlavici; na jehle tm. hnědý 
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povrch. Povrch mírně korodován, výzdoba místy neznatelná. 
Tab. 36:2.
–	 a	27. Bronzová jehlice typu Weitgendorf. hlavice plochá, 
na krčku čtyři skupiny vývalků po třech, třech, pěti a třech vý-
valcích. Jehla mírně ohnutá. D. 467, prům. hlavice 30, prům. 
jehly 2–3 mm. Bez patiny – povrch tm. hnědé barvy. Vývalky 
značně otřelé. Tab. 36:1.
–	 a	60. Bronzový srp s trnem a řapem. Řap zdoben čtyřmi 
podélnými žebry, z nichž vnější se napojuje na obvodové žebro 
čepele a ostatní vyúsťují v místech napojení na čepel. Vnější 
obvod čepele je lemován jedním plastickým žebrem, vedoucím 
až ke hrotu. D. čepele 136, d. řapu 55, d. trnu 10, š. čepele max. 
25, š. řapu max. 22, tloušťka obvodového žebra max. 4 mm. 
šedozelená patina dochována jen místy, většina povrchu je sv. 
hnědá. Tab. 36:4.

59.	písek	Xi	(okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 14988–15041.

V rámci poměrně rozsáhlého souboru sběrem zjištěných nálezů 
střední doby bronzové z různých poloh v lesních školkách, vý-
vratech a na erodujících svazích byly identifikovány dva kera-
mické zlomky z mladší doby bronzové:

– a	14991. Sběr J. Fröhlicha a J. Militkého roku 1992 v lesní 
školce:
1. Zo. Okraj patrně 20000. 32 x 16 x 7–13 mm. B. vně i uvnitř 
tm. hš. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 36:15.

–	 a	15006. Sběr J. Kurze roku 1980 v lesní školce – střed:
2. Zot. Okraj 22000. 40 x 24 x 4–6 mm. B. vně tm. h, uvnitř h 
až hČ. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). 
KT hrubá. Tab. 36:14.

88.	seMice	ii	(okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Písek, přír. č. 82/05.

Většina nálezů z lokality již byla publikována v rámci autorovy 
diplomové práce (srov. Chvojka 2001a, 258–259, Taf. 46:12–
17). Zbytek nálezů z jednoho objektu předal J. Kurz do písecké-
ho muzea v srpnu 2005.

Mazanice. Celkem 14 amorfních malých až středně velkých 
zlomků bez otisků konstrukce. Pouze jeden zlomek vykazuje 
rovnou plochu. Nekresleny.

Keramika. Celkem 336 zlomků z několika nádob:

1. 28 zlomků z jedné nádoby – amforovité zásobnice s válcovi-
tým hrdlem. Okraj 30000, dno 2. V. cca 330, prům. okraje cca 
270, prům. dna cca 110, š. stěny 5–7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř 
tm. hČv. Výz. na hrdle: 113/251 (slabý náznak). Př.: kaménky – 
hojně (do 5, ojediněle až 13 mm). P. uvnitř na okraji hlazen. KT 
hrubá. Tab. 37:2.
2. 54 zlomků patrně z jedné nádoby. K dokumentaci vybrán je-
den: zt s ostře nasazeným hrdlem. 46 x 75 x 6–9 mm. B. vně 

tm. hČv, uvnitř Č. Výz. na plecích: 111/252 (slabý náznak). Př.: 
kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 
37:1.
3. Devět zt z jedné nádoby. Výz. 252. P. uvnitř leštěn. KT hrubá. 
Nekresleny.
4. Devět zt. P. vně tuhován. KT střední. Nekresleny.
5. Tři zt. Bez výz. KT střední. Nekresleny.
6. Jeden zlomek podhrdlí. P. vně tuhován. KT střední. 
Nekresleny.
7. Tři zt. U jednoho zlomku p. vně tuhován. KT jemná. 
Nekresleny.
8. 229 silně přepálených zlomků z několika patrně zásobnico-
vých nádob. KT hrubá. Nekresleny.

91.	seMice	v	(okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 14198.

Keramika. Jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 30000. 53 x 65 x 5–9 mm. B. vně h, uvnitř hČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hla-
zen. KT střední. Tab. 36:16.

95.	slaník	iv	(okr. St)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Strakonice, sine.

•	 objekt	3/2005

Keramika. Celkem 10 nezdobených zlomků ze stěn. 
Nekresleny.

•	 objekt	4/2005

Kamenné otloukače. Zlomky dvou otloukačů s opracovanými 
hranami. Nekresleny.

Mazanice. Dva amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 72 zlomků: Nekreslené okraje: 30000 – 1x. 
Nekreslená výzdoba: 111 – 1x, 252 – 1x. K dokumentaci nevy-
brán žádný nález.

103.	sMrkovice	viii	(okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Písek, i. č. a 13115–13118.

Mazanice. Celkem tři amorfní zlomky (a 13117). Nekresleny.

Keramika. Celkem 23 zlomků (a 13116, 13118): KT: hrubá – 
23. Nekreslená ucha: u 1 – 1x. Pozn.: V souboru též jeden zlo-
mek VS1 (a 13115). K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 40000. 70 x 86 x 6–10 mm. B. vně hČ, uvnitř tm. 
h. Výz. na hrdle: 111 (silně otřelá). Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm). P. silně korodován. KT hrubá. Tab. 36:17.
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105.	strakonice	ii	(okr. St)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 2731–2733, 2933–
2953, sine.

Nálezy z lokality byly již publikovány v rámci autorovy diplo-
mové práce (srov. Chvojka 2001a, 264–273, Taf. 51–58). Dosud 
nepublikovány jsou pouze nálezy z posledního povrchového 
sběru provedeného J. Bouškem v říjnu 2005 (M Strakonice, 
sine):

Kamenná podložka. žulová prohnutá deska o rozměrech 320 x 
190 x 65 mm. Nekreslena.

Kamenný otloukač. Stopy po otlučení na hranách. Nekreslen.

Keramika. Celkem dva zlomky – nezdobené ze stěn. 
Nekresleny.

106.	strakonice	iii	(okr. St)

Nížinné sídliště. Nálezy včetně jejich popisu byly již publiková-
ny J. Michálkem (2002). Výběr nálezů viz tab. 37:5, 38.

108.	strakonice	v	(okr. St)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 783, 1751, 2071–
2072, 2125–2134, 2764–2769, 2771, sine.

Nálezy z lokality byly již publikovány v rámci autorovy diplo-
mové práce (srov. Chvojka 2001a, 273–277, Taf. 58–59). Ne-
zmíněn zůstal jen pozdně bronzový nůž, sekundárně nalezený 
v pozdně halštatském dvorci, který nedávno publikoval L. Jiráň 
(2002a, 60, Taf. 20:214).

1. Bronzový nůž typu Stillfried s tyčinkovitou rukojetí a oblo-
ukovitým hřbetem. D. 12 cm. M Strakonice, sine. Jiráň 2002a, 
Taf. 20:214. Tab. 37:4.

110.	strakonicko	(okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 305.

1. Zlomek bronzového kruhu z masivní lité tyčinky kruhového 
průřezu. Dochován jeden zaoblený konec, při němž je patrná 
výzdoba svazku příčných rýh. Na horní ploše kruhu náznak 
šikmého tordování, provedený rytou linií. D. 90, prům. kruhu 
9 mm. Michálek 1981, tab. 2:11. Tab. 37:3.

111.	sudoMěř	i (okr. St)

Nížinné sídliště. Nálezy nebyly autorem zpracovány, jejich zá-
kladní popis a vyobrazení viz Braun – Břicháček 2008, 178, 
obr. 7.

II. 3 Zvíkovský MIkroregIon

1. bošovice	i (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Nálezy byly v nedávné době publiko-
vány O. Kytlicovou (2007, 254, Taf. 3).

2. Čížová	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka – Jiřík 2004a; Chvojka – Jiřík 2006).

3. jickovice	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
sine. Nálezy nebyly autorem zpracovány, údaje jsou převzaty 
literatury.

Keramika. Více než 100 zlomků. Nedokumentovány.

Mazanice. Blíže neudaný počet zlomků velikosti do 50 mm.

4. kostelec	nad	vltavou	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. 
č. P 38/75. Nálezy (keramické zlomky a mazanice) nebyly au-
torem zpracovány.

5. králova	lhota	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita (depot bronzové industrie ?). Ulož.: NM Pra-
ha, i. č. 13331–13332.

1. Bronzový litý kruh kulatého průřezu s rovně ukončenými 
konci. Po celé vnější ploše zbytky výzdoby v podobě příčných 
svazků hlubokých rýh. Vnější prům. max. 122, prům. tyčinky 
7 mm. Patina téměř zcela odřená: zbytky šedozelené drolivé 
patiny, jinak hnědý povrch. Povrch velmi vážně korodován, vý-
zdoba místy zcela otřená. I. č. 13331. Tab. 39:1.
2. Bronzový litý kruh kulatého průřezu s rovně ukončenými 
konci, zcela analogický jako předchozí. Výzdoba ještě více 
otřelá, dochovány jen malé zbytky příčných rýh. Vnější prům. 
max. 120, prům. tyčinky 7 mm. Patina i povrch totožné jako 
u předchozího kruhu. I. č. 13332. Tab. 39:2.

6. kuČeř	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 103/76. Nálezy (keramické zlomky) nebyly autorem 
zpracovány.

7. kuČeř	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy jsou uloženy v ZčM Plzeň a M Písek.

•	 sběr	p.	břicháčka	1975

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, sine. Nálezy (kera-
mické zlomky) nebyly autorem zpracovány.
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•	 sběr	j.	fröhlicha	1996

Ulož.: M Písek, i. č. a 12123:

Keramika. Celkem tři zlomky: KT: hrubá – 2, střední – 1. Ne-
kreslená výzdoba: 252 – 1x. K dokumentaci nebyl vybrán žádný 
zlomek.

8.	nevězice	i (okr. Pi)

Výšinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika institucích.

•	 sběry	a	sondáž	j.	Maličkého	1947–1948

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25096–25098, 25108–25111. 
Nálezy byly publikovány P. Zavřelem (2000, obr. 3:6, 8).

•	 výzkum	b.	svobody	1949–1951

Ulož.: NM Praha, i. č. 80491–80510, 83204–83250. 

V souboru keramiky z pozdní doby laténské je i několik ke-
ramických zlomků z doby popelnicových polí. Nálezy nebyly 
zatím dokumentovány, údaje podle inventárního seznamu NM:

– 80499. Vykloněný promačkávaný okraj hrubé načervenalé 
nádoby.
– 80501,	83209–83216,	83243. atypické keramické zlomky 
z (pozdní ?) doby bronzové.

•	 sběr	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	1959	v	areálu	oppida

Ulož.: M Písek, i. č. a 1187.

Keramika. Mezi cca 20 pozdně laténskými zlomky menší sou-
bor starší pravěké keramiky:
– 12 zlomků zařaditelných jen obecně do doby bronzové
– jeden zlomek evidentně z pozdní doby bronzové:

1. Zot. Okraj 30000. 40 x 45 x 7–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hČ, místy šČ. Výz. na hrdle: 242. Př.: kaménky – málo (do 1 
mm). P. uvnitř leštěn a tuhován. KT střední. Tab. 39:8.

•	 sběr	 o.	 chvojky	 a	 p.	 břicháčka	 15.	 5.	 2004	 na	 poli	
v	předpolí	oppida

Ulož.: ZčM Plzeň, sine.

Keramika. Celkem 48 zlomků pravěké keramiky – nevýrazné, 
omleté. Do (mladší–pozdní ?) doby bronzové lze snad zařadit 
jen dva zlomky:

1. Zot. Okraj 10000. Zlomek jednoho ucha 1 (?) na okraji. 43 
x 24 x 5 mm. B. vně š, uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm). KT střední. Pozn.: silně přepálený střep, 
místy deformovaný žárem. Tab. 39:7.
2. Zt. 43 x 48 x 10 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 252. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. 
KT hrubá. Tab. 39:9.

V dalších souborech z lokality jsou obsaženy buďto pouze ná-
lezy z doby laténské (M Písek, i. č. a 1387, 1625), nebo nevý-
razné pravěké keramické zlomky zařaditelné nanejvýš obecně 
do doby bronzové (M Písek, přír. č. 169/05). Ostatní nálezy 
z lokality nebyly zatím zpracovány, podle literárních údajů však 
neobsahovaly žádné výrazné artefakty z epochy popelnicových 
polí (např. výzkum P. Drdy 1980, sběry P. Břicháčka od 70. let 
20. století, sběr J. havlice 2002).

9.	nevězice	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: arÚ Praha, sine. Nálezy nebyly auto-
rovi k dispozici, údajně byl nalezen jediný keramický zlomek.

10.	nová	ves	u	Čížové	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Písek, i. č. a 11071–11077.

Mazanice. Dvě amorfní hrudky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 42 zlomků: KT: hrubá – 34, střední – 8. Ne-
kreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 311 – 1x. Tuho-
vání: celkem 1x: střední – 1x: vně 1. K dokumentaci vybrány 
dva zlomky:

1. Zt. 20 x 33 x 5–7 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hš. Výz. na ple-
cích: 2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn 
a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 39:10.
2. Zt. 39 x 39 x 7 mm. B. vně tm. h, uvnitř Č. Výz. na těle: 242. 
Př.: kaménky – středně (do 1 m). P. uvnitř potřen Č engobou 
a leštěn. KT střední. Tab. 39:11.

11.	oslov	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 14090–14091.

Keramika. Celkem 29 zlomků: KT: hrubá – 19, střední – 5, jem-
ná – 5. Nekreslená výzdoba: 252 – 1x, 316 – 1x. Tuhování: celkem 
1x; jemná – 1x: vně 1. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 30110. 88 x 81 x 7–16 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. I. č. a 14091. Tab. 39:14.

12.	sMetanova	lhota	i (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Písek, i. č. a 50.

1. Bronzová sekerka se středovými laloky. Týl míně vykrojen, 
poškozen. Ostří vějířovitě rozšířené. D. 188, š. ostří 57, v. laloků 
37 mm. Patina tm. šedozelená, místy prosvítá zlatavý povrch. 
Povrch mírně korodován. Tab. 39:12.

13.	svatonice	i (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 43097.

1. Bronzový hrot kopí s tulejkou sekundárně zdeformovanou 
do oválného tvaru. V tuleji dva protilehlé otvory pro nýty 
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o průměru 3–4 mm. Obě strany listu silně poškozené, ostří listu 
i špička odlomené. D. 143, prům. ústí tuleje max. 28, dochovaná 
š. listu max. 30 mm. Patina šedozelená práškovitá, silně korodo-
vaná – celý předmět je silně poškozen. Tab. 41:1.

14.	topělec	i (okr. Pi)

Ploché pohřebiště. Nálezy jsou uloženy v muzeích v Písku 
a v Plzni.

•	 hrob	1/27

Ulož.: M Písek, i. č. a 251–256.

Keramika. Dochováno celkem šest nádob (drobné nádobky 
z okolí popelnice; srov. Dubský 1926–1927f, 567 – obr. 174), 
vlastní popelnice (zásobnice ?) a velká miska s lidskými kůstka-
mi jsou dnes ztracené.

1. Miniaturní dvojkónická nádoba s nízko položenou zaoblenou 
výdutí. Okraj 21000, dno 1. V. 66, prům. okraje 100, prům. dna 
30, š. stěny 1–4 mm. B. vně i uvnitř hOr, místy š. Výz. na vý-
duti: 322 (silně otřelá, místy zcela neznatelná). Jemně plavená 
ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř potřen hOr engobou. KT jem-
ná. Pozn.: slepená nádobka z cca 25 zlomků. I. č. a 255. Tab. 
40:1.
2. hrnkovitý kónický koflík. Okraj 10000, dno 1. Jedno ucho 
32 vychází z okraje, který mírně převyšuje. V. 66, prům. okraje 
90, prům. dna 35, š. stěny 2–5 mm. B. vně hČ, uvnitř Č. Bez 
výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. uvnitř leštěn. KT jemná. 
Pozn.: slepen z pěti zlomků a z cca 50 % doplněn sádrou. I. č. 
a 254. Tab. 40:2.
3. Miniaturní kónická miska. Okraj 10100, dno 4. V. 33, prům. 
okraje 61, prům. dna 35, š. stěny 3–5 mm. B. vně i uvnitř Č. Bez 
výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn. KT jemná. 
Pozn.: slepena ze čtyř zlomků a z cca 10 % doplněna sádrou. I. 
č. a 252. Tab. 40:3.
4. Kónická miska se zalomenou výdutí. Okraj 10000, dno 1. V. 
40, prům. okraje 100, prům. dna 50, š. stěny 3–5 mm. B. vně šČ, 
místy Č, uvnitř h, místy Č. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 
mm). P. vně leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepena ze tří 
zlomků a z cca 30 % doplněna sádrou. I. č. a 253. Tab. 40:4.
5. Kónický koflík nepravidelně oválného tvaru. Okraj 10000, 
dno 8. Jedno ucho 1 vychází v místě stlačení oválu z okraje, 
který převyšuje. V. 57 (směrem k uchu se výška nádoby zvětšu-
je), prům. okraje max. 130, prům. dna 35, š. stěny 3–5 mm. B. 
vně tm. š, uvnitř šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. 
P. uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: z cca 40 % doplněn 
sádrou. I. č. a 251. Tab. 40:5.
6. Kónická miska. Okraj 10100, dno 6. V. 45, prům. okraje 175, 
prům. dna 78, š. stěny 3–5 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hČv. 
Bez výz. Patrně bez příměsí. P. vně leštěn a tuhován. KT jemná. 
Pozn.: slepena ze sedmi zlomků a z cca 10 % doplněna sádrou. 
I. č. a 256. Tab. 40:6.

•	 hroby	2–37/72–80,	objekty	1–5/75–78

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 64–66/72, 
16/73, 39–103/75, 51–101/76, 41–73/77, 39–81/78, 109–110/80.

Nálezy nebyly zpracovány, jejich analýza a vyhodnocení budou 
předmětem samostatné studie. Fotografie dvou nádob z blíže 
neurčených hrobů byly publikovány P. Braunem a J. Fröhli-
chem (1978).

•	 povrchový	sběr	j.	Michálka	1973

Ulož.: M Písek, i. č. a 7550–7553.

Keramika. Celkem 36 zlomků: KT: hrubá – 29, střední – 7. Tu-
hování: celkem – 1x; střední – 1x: vně 1. H engoba: celkem 
7x; hrubá – 7x: vně 7. Nálezy kresebně publikoval J. Michálek 
(BZO 1976–1977, obr. 61).

15.	topělec	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy nebyly zpracovány, jejich analýza 
a vyhodnocení bude součástí plánované studie o pohřebišti To-
pělec I.

16.	topělec	iii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. 
č. P 73–78/79.

Nálezy nebyly zpracovány, jejich analýza a vyhodnocení bude 
součástí samostatné studie. Jeden keramický fragment publiko-
val J. Fröhlich (1990, 56; 1997a, 205). Podle nepublikované 
kresby J. Fröhlicha zde byly zastoupeny výrazné keramické 
zlomky pozdní doby bronzové, jako např. amfory s vodorov-
nými žlábky a šikmými rýžkami na hrdlech a plecích, jemnější 
nádobky zdobené rytými krokvicovitými motivy, svisle hřebe-
novaná keramika, hrubší nádoby s důlky na rozhraní hrdla a ple-
cí nebo s nepravidelně promačkávanými plastickými páskami 
apod. Součástí výplně žlabu byly též zlomky kamenných drtidel 
a spálené zvířecí kůstky.

17.	topělec	iv (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: M Písek, i. č. a 296, 302.

•	 Mohyla	3/1927

Keramika. Mezi převažujícími zlomky ze střední doby bron-
zové byly identifikovány i dva zlomky, zařaditelné do počátku 
mladší doby bronzové:

1. Zot hrnce esovité profilace. Okraj 20000. 96 x 102 x 7–10 mm. 
B. vně h, uvnitř hČ. Výz. na okraji: 223 (v podobě čoček); 
na hrdle: 252 (slabý náznak). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm), 
ker. drť – málo (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Pozn.: 
zejména na zadní stěně silné narušení. I. č. a 296. Tab. 39:15.
2. Zt s náznakem výzdoby 252. KT hrubá. Nekreslen.

Další nálezy z lokality (M Písek, i. č. a 289–319, 1096, 1248–
1250) náležejí do jiných pravěkých období.
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18.	varvažov	i (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Nálezy včetně jejich podrobného po-
pisu publikovali již J. Michálek (1977a, 5–6, obr. 8) a O. Kytli-
cová (2007, 312, Taf. 6B). 

19.	varvažov	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: arÚ Praha, sine. Podle literárních 
údajů zde byl nalezen jeden keramický zlomek bez bližšího po-
pisu. Nedokumentován.

20.	vlastec	i (okr. Pi)

Plochý hrob (?). Ulož.: M Písek, i. č. a 1071.

Bronz. Bronzová jehlice s velkou kulovitou hlavicí a dvěma 
vývalky na krčku. hlavice je zdobena souvislými vodorovnými 
rýhami. horní vývalek je menší s ostrými hranami, spodní větší 
vývalek je oblejší. Jehla mírně prohnutá. D. 182, prům. hlavi-
ce 20, prům. spodního vývalku 8 mm. Patina šedozelená, silně 
narušená. Tab. 39:13.

Keramika. Jeden keramický zlomek z těla nádoby. Bez výz. 
P. vně zdrsněn. KT hrubá. Nekreslen.

21.	voltýřov	i (okr. Pb)

Výšinné opevněné sídliště. Nálezy, které zde nebyly podrobně 
zpracovány, jsou uloženy v několika sbírkách:

•	 výzkumy	b.	dubského	1943	a	1947–1948

Ulož.: M Milevsko, i. č. 782, 1169 a soukromá sbírka F. Jedlič-
ky z Čimelic. Nálezy nelze odlišit podle jednotlivých výzkumů 
či kontextů.

Keramika. Větší počet keramických zlomků částečně publi-
kovaných J. Michálkem (1969, 23, tab. VI:5–8, VII–VIII) 
a vyobrazených i u B. Dubského (1949, 137 – obr. 7a, 139 – 
obr. 7b:2–6) a J. Bouzka (1965, 67 – obr. 37). Torzo jednoho 
koflíku s rytou výzdobou v podobě tzv. vlčích zubů zde tab. 
42:11.

Přeslen. hliněný přeslen dvojkónického tvaru o prům. 32 mm, 
zdobený na obou plochách řadami příčných rýžek. Přeslen vě-
noval B. Dubský řídícímu učiteli v Čimelicích F. Jedličkovi, 
v jehož rodině je patrně uložen dodnes. Lit: Fröhlich BZO 1972, 
195–196, obr. VII:1. Tab. 42:14.

Bronz. Podle B. Dubského měl být na lokalitě nalezen i bronzo-
vý kroužek (srov. Dubský 1949, 137 – obr. 7a:12), který je však 
dnes ztracen.

•	 sběr	j.	Maličkého	1947

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25082–25083. 

Keramika. Celkem 75 zlomků: KT: hrubá – 61, jemná – 14. Ne-
kreslená výzdoba: 111 – 1x, 2312 – 2x, 316 – 4x. K dokumenta-
ci nevybrán žádný nález.

Mazanice/závaží. Celkem 17 malých amorfních zlomků. 
Nekresleny.

•	 sběr	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	1965

Ulož.: M Milevsko, i. č. 782. 

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků, které byly sloučeny 
s keramikou z výzkumů B. Dubského.

•	 sběr	j.	sýkory	1979

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 2/79.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků.

•	 výzkum	l.	smejtka	1983,	1985	a	1989

Ulož.: M Příbram, i. č. 2258–2924 (přír. č. 351/83), 5047–5118 
(přír. č. 51/85), přír. č. 63/89.

Nálezy byly již částečně zpracovány v diplomové práci L. 
Smejtka (1984), v současné době připravuje L. Smejtek jejich 
podrobnou publikaci. Zde je proto pouze podán přehled základ-
ních kategorií nálezů:

Keramika. Velké množství zlomků i torz nádob. Výběr viz tab. 
42:1–10, 16–18.

hliněné kruhy. Zlomek jednoho a polotovar pravděpodobně 
druhého hliněného kruhu, vybroušený ze dna rozbité nádoby. 
Tab. 42:12–13.

Kolečko. Zlomek keramického kolečka. Tab. 42:15.

Kamenná podložka. Viz Smejtek 1984, obr. 22:11. Zde 
nezobrazena.

22.	vrcovice	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: NM Praha, i. č. 109831–109832.

Bronz. Z nálezů jsou dnes dochovány jen dvě štítové spony, 
publikované J. L. Píčem (1900, tab. XXVI) a A. Stockým (1928, 
tab. L:1–2). Tab. 40:7–8.

23.	vrcovice	iii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Nálezy byly již autorem publikovány (srov. 
Fröhlich – Chvojka 2008).

24.	zahrádka	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy nebyly autorem zpracovány.
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25.	zalužany	i (okr. Pb)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 11363, ostatní 
ztraceno.

Torzo keramické zásobnice zařaditelné ještě do střední doby 
bronzové. Nekreslena.

26.	zbonín	i (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Nálezy včetně jejich podrobného po-
pisu publikovali již J. Michálek (1977a, 6–8, obr. 9–11) a O. 
Kytlicová (2007, 317, Taf. 5B, 6a).

27.	zbonín	ii (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Nálezy včetně jejich podrobného po-
pisu publikovali již J. Michálek (1977a, 8–11, obr. 2–6) a O. 
Kytlicová (2007, 317, Taf. 7).

28.	zbonín	iii (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Písek, i. č. a 13098.

1. Vydutý bronzový litý náramek se špatně dochovanou rytou 
výzdobou v podobě příčných a podélných rýh, oválného profilu, 
uvnitř prožlabený. Prům. 69 x 58 mm, max. v. 12,5 mm. Pati-
na tm. šedozelená, poškozená. Povrch silně zkorodován. Srov. 
Fröhlich – Chvojka – Jiřík – Michálek – Parkman 2005, obr. 
4:2. Tab. 41:2.

29.	zbonín	iv (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 1135, 7877–7903.

•	 ojedinělý	nález	1937 (a 1135)

Keramika. Jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 20000. Jedno ucho 5 vychází z okraje na plece. 52 
x 44 x 5–7 mm. B. vně i uvnitř šČ / sv. h. Výz. na uchu: 2351; 
na plecích: 2312. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř 
hlazen a tuhován. KT jemná. Tab. 39:6.

•	 sběr	j.	fröhlicha	1987	ve	svážnici (a 7877–7903)

Keramika. Větší množství zlomků, z nichž většina náleží do ji-
ných pravěkých období nebo je zařaditelná jen obecně do doby 
bronzové. Do mladší doby bronzové lze datovat pouze tři 
zlomky:

1. Zot. Okraj 31000. 39 x 32 x 5–10 mm. B. vně i uvnitř hš. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
hrubá. I. č. a 7884. Tab. 39:3.
2. Zot. Okraj 32000. 70 x 36 x 6–12 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř 
hš. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm), ker. 
drť – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 7877. 
Tab. 39:4.

3. Zot. Okraj 30000. 25 x 35 x 5–9 mm. B. vně i uvnitř tm. šh. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. I. č. a 7892. Tab. 39:5.

30.	zvíkovské	podhradí	i (okr. Pi)

Výšinné sídliště. Většina nálezů nebyla podrobně zpracována 
a bude publikována v připravované studii P. Břicháčka, J. Fröh-
licha a O. Chvojky. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách.

•	 ojedinělý	nález	1849

Ulož.: NM Praha, i. č. 15474.

Bronz. hrot šípu s tulejkou a křidélky. Jeden břit odlomen. D. 
30, prům. ústí tulejky 6 mm. Patina tm. zelená, ušlechtilá. Tab. 
41:3.

•	 nálezy	b.	dubského	1932	a	1934

Ulož.: neznámo.

Podle zpráv B. Dubského byla na ostrožně nalezena halštatská 
a pozdně laténská keramika. Vzhledem k jejich neznámému 
uložení nebyly tyto nálezy ověřeny.

•	 sběr	j.	Maličkého	1947

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25085.

Keramika. Celkem 25 zlomků: 20x pravěk, blíže neurčitelné, 2x 
doba bronzová, blíže neurčitělné, 1x doba laténská a 2x hB:

– Zt. Výz. na plecích: 2312. KT jemná. Nekreslen.
– Zt. P. uvnitř tuhován. KT jemná. Nekreslen.

•	 sondáž	k.	reichertové	1955

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26299–26372.

Keramika. Několik stovek pravěkých keramických zlomků, 
náležejících většinou do hB a Lt C–D. Nálezy zatím nebyly 
zpracovány.

•	 výzkum	a.	hejny	1956

Ulož.: neznámo – patrně arÚ Praha.

Podle literárních údajů získal a. hejna při výzkumu valu jen 
pozdně laténskou keramiku. Vzhledem k jejich neznámému 
uložení nebyly tyto nálezy ověřeny.

•	 sběr	j.	koudelky	1956	u	vnější	hradby

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 15448.

Keramika. Jeden zlomek hB. Zatím nezpracován.
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•	 výzkum	1959

Ulož.: neznámo – patrně arÚ Praha.

Podle literárních údajů byly při amatérsky vedeném výzkumu 
nalezeny početné pravěké nálezy, mj. i celá pozdně bronzová 
keramická zásobnice. Vzhledem k jejich neznámému uložení 
nebyly tyto nálezy ověřeny.

•	 Geologicko-archeologická	sonda	1960

Ulož.: M Písek, přír. č. 115/60.

Keramika. Celkem tři keramické zlomky: 2x pravěk, blíže ne-
určitelné, 1x LtC–D. žádný nález nelze jednoznačně zařadit 
do popelnicových polí.

•	 výzkum	podhradí	1960

Ulož.: M Písek, přír. č. 583/72. 

Keramika. Celkem 10 zlomků ze střední a pozdní doby bronzo-
vé a mladší doby laténské. Do hB lze datovat tři zlomky:

Místnost	vi:
1. Zot. Okraj 31000. 59 x 54 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. 
pod okrajem na hrdle: 2602. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT střední. Tab. 41:15.

prostor	vi:
2. Zt. 55 x 65 x 6–7 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na ple-
cích: 2601. Př.: kaménky – středně (do 5 mm). P. vně leštěn 
a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 41:17.

bez	lokalizace:
– Zt. Bez výz. P. vně tuhován. KT hrubá. Nekreslen.

•	 sběr	 j.	 fröhlicha	 a	 j.	 Michálka	 1964	 j	 od	 věže	
Markomanky

Ulož.: M Písek, i. č. a 1265. 

Keramika. Celkem tři zlomky – 2x pravěk, blíže neurčitelné, 
1x hB:

– Zot. Okraj 10000. B. vně i uvnitř šČ. Bez výz. Jemně plave-
ná ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. 
Nekreslen.

•	 sběr	 j.	 fröhlicha	 a	 j.	Michálka	 1962–1963	 v	 sondách	
z	50.	let

Ulož.: M Písek, i. č. a 1266. 

Keramika. Celkem 51 zlomků – 17x pravěk, blíže neurčitelné, 
1x střední doba bronzová, 3x doba halštatská, 6x doba laténská 
a 24x hB. Pozdní doba bronzová: KT: hrubá – 11, střední – 6, 
jemná – 7. Nekreslené okraje: 30000 – 1x. Nekreslená ucha: 
páskové neurčitelné – 1x. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená 

výzdoba: 111 – 1x, 241 – 1x, 242 – 2x, 252 – 2x, 313 – 1x. Tu-
hování: celkem 13x; hrubá – 2x: vně 1, uvnitř 1; střední – 4x: 
vně 3, uvnitř 1; jemná – 7x: vně 3, oboje 4. Leštění: celkem 11x; 
hrubá – 6x: uvnitř 5, oboje 1; jemná – 5x: vně 2, oboje 3. HOr 
engoba: celkem 4x; střední – 1x: oboje: 1; jemná – 3x: oboje 3. 
HČ engoba: celkem 2x; střední – 2x: uvnitř 2. K dokumentaci 
vybráno 11 zlomků:

1. Zt. 24 x 36 x 5 mm. B. vně šČ, uvnitř hOr. Výz. na plecích: 
2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn a tuhován. 
KT jemná. Tab. 41:4.
2. Zot misky esovité profilace. Okraj 30000. 29 x 22 x 4–7 mm. 
B. vně tm. hOr, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 
mm). P. vně i uvnitř potřen tm. hOr engobou, leštěn a tuhován. 
KT jemná. Tab. 41:6.
3.	Zt. 55 x 43 x 5–6 mm. B. vně tm. hOr, místy šČ, uvnitř hOr. 
Výz. na těle: 2312/331 (minimálně dva). Př.: kaménky – středně 
(do 3 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen hOr 
engobou a vně tuhován. KT střední. Tab. 41:9.
4. Zot. 20000. 37 x 46 x 8–15 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hš. 
Výz. na okraji: 222; na hrdle: 251. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 41:12.
5. Zt. 45 x 46 x 5 mm. B. vně h, místy šČ, uvnitř šh. Výz. 
na těle: 315 (svislé, dole pás šikmý). Př.: slída – hojně (do 0,5 
mm). P. vně tuhován. KT jemná. Tab. 41:13.
6. Zot. Okraj 20000. 59 x 52 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr, 
místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
i uvnitř potřen tm. hOr engobou, leštěn a tuhován. KT jemná. 
Tab. 41:14.
7. Zot hrnce esovité profilace s uchem. Okraj 20000. Jedno ucho 
1 vychází z okraje na plece. 55 x 78 x 7–8 mm. B. vně tm. 
h, uvnitř hš. Výz. na těle i uchu: 252. Př.: kaménky – středně 
(do 6 mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 41:16.
8.	Zot. Okraj 30000. 32 x 31 x 5–7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř 
šČ, místy hČ. Výz. na hrdle: 242. Př.: kaménky – středně (do 5 
mm). P. uvnitř potřen hČ engobou a tuhován. KT střední. Tab. 
41:19.
9.	Zot. Okraj 30100 (?). 69 x 34 x max. 20 mm. B. vně h, místy 
šČ, uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
P. vně i uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 41:21.
10. Zt amfory. 92 x 95 x 5–7 mm. B. vně šČ, uvnitř Č. Výz. 
na plecích: 2601 (místy téměř neznatelné). Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm). P. vně hlazen a tuhován, uvnitř potřen hČ 
engobou a hlazen. KT střední. Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. 
Tab. 41:22.
11. Zt. 30 x 28 x 5 mm. B. vně i uvnitř sv. hš a šČ. Výz. na těle: 
2322/2612. Jemně plavená ker. s příměsí slídy – středně (do 0,5 
mm). P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: datace 
nejistá – hB nebo doba halštatská (?). Tab. 41:24.

•	 sběr	j.	fröhlicha	1970	na	břehu	přehrady	pod	hradební	
zdí

Ulož.: M Písek, i. č. a 1636. 

Keramika. Celkem 15 zlomků ze střední doby bronzové až 
z doby laténské. Zatím nezpracovány.
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•	 sondáž	j.	Michálka	v	roce	1973	v	přízemí	východního	
křídla	paláce	nad	vltavou

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 21–46/73.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků z různých období pra-
věku, včetně hB. Zatím nezpracovány. Srov. Michálek 1978b.

•	 sběry	p.	břicháčka	1974–1989

Ulož.: arÚ Praha – pracoviště Oškobrh, sine; ZčM Plzeň – fond 
bývalé exp. aÚ, přír. č. P 54/74 a sine.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků z různých pravěkých 
období, mj. i z hB. Zatím nezpracovány.

•	 sběr	a.	beneše,	 p.	brauna	 a	 j.	 sýkory	 1976	na	břehu	
přehrady	pod	hradební	zdí

Ulož.: ZčM Plzeň, přír. č. P 17–28/76, 96/77. 

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků z různých období pra-
věku, mj. i z hB. Zatím nezpracovány.

•	 sběry	t.	durdíka	1977	a	1999	na	břehu	přehrady	pod	
hradební	zdí

Ulož.: arÚ Praha, sine.

Keramika. Blíže neudaný počet pravěkých zlomků. Zatím 
nezpracovány.

•	 sběr	j.	fröhlicha	1982	na	břehu	přehrady	pod	hradební	
zdí

Ulož.: M Písek, i. č. a 14093–14096. 

Keramika. Celkem sedm zlomků ze střední doby bronzové až 
z doby laténské. Zatím nezpracovány.

•	 sběry	k.	němcové	v	90.	letech	na	břehu	přehrady	pod	
hradební	zdí

Ulož.: M Písek, i. č. a 13820, 13823–13837, 13840–13850, 
13892, 13907–13931, 13933–13959, 13963. 

Keramika. Celkem 270 zlomků ze starší, střední a pozd-
ní doby bronzové, doby halštatské a z doby laténské. Zatím 
nezpracovány.

•	 sběr	j.	kurze	1998	na	břehu	přehrady	pod	hradební	zdí

Ulož.: M Písek, i. č. a 12229. 

Keramika. Celkem dva zlomky hB:

1. Zt. 20 x 17 x 6–7 mm. B. vně hOr, místy šČ, uvnitř hš. Výz. 
na těle: 2601. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně tuhován. 
KT střední. Tab. 41:7.

2. Zot. Okraj 30000. 24 x 36 x 7–11 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
h. Výz. (?) na rozhraní okraje a hrdla: negativní otisk po 111 
(?). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm), slída – hojně (do 1 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 41:10.

•	 sběr	j.	Militkého	a	š.	Militké	1999	na	břehu	přehrady	
pod	hradební	zdí

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25107. 

Keramika. Celkem 318 zlomků: 237x pravěk, blíže neurčitelné, 
21x doba bronzová, blíže neurčitelné, 5x střední doba bronzová, 
35x hB, 3x doba halštatská, 15x doba laténská a 2x doba řím-
ská. Nálezy zatím nebyly zpracovány.

•	 sběr	p.	hrubého	2000	na	níže	položeném	hradním	ná-
dvoří	v	s	části	hradu

Ulož.: M Písek, i. č. a 13222–13230. 

Keramika. Celkem 18 zlomků – 8x pravěk, blíže neurčitelné, 
1x střední doba bronzová, 2x doba halštatská, 2x doba laténská 
a 5x hB:

1. Zt. 31 x 24 x 6–7 mm. B. vně šČ, místy h, uvnitř h. Výz. 
na těle: 2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně tuho-
ván, uvnitř hlazen. KT střední. I. č. a 13224. Tab. 41:5.
2. Ztd. Dno neurčitelné (1 ?). 90 x 77 x 8–10 mm. B. vně h, 
místy tm. h, uvnitř tm. h. Výz. na spodku: 242. Př.: kaménky – 
hojně (do 4 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. I. č. a 13222. Tab. 41:23.
– Zot. Okraj 20000. B. vně hČ, uvnitř tm. h, místy sv. h. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm), ker. drť – málo (do 1 
mm). P. vně leštěn (černý lesk), uvnitř hlazen. KT jemná. Pozn.: 
slepen ze dvou zlomků. I. č. a 13227. Nekreslen.
– Zt – silně omletý střep. Výz. na těle: 2312 (nezřetelné). KT 
střední. I. č. a 13228. Nekreslen.
– Zt. P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 13229. 
Nekreslen.

•	 sběr	p.	lisseka	2000	na	břehu	přehrady	pod	hradební	zdí

Ulož.: M Písek, i. č. a 13294–13295. 

Keramika. Celkem čtyři zlomky – doba bronzová, blíže neur-
čitelné, doba halštatská, doba laténská. Do hB nelze zařadit 
žádný nález.

•	 sběr	 p.	 břicháčka,	 o.	 chvojky	 a	 M.	 polákové	 2002	
na	břehu	přehrady	pod	hradební	zdí

Ulož.: ZčM Plzeň, sine. 

Keramika. Celkem 22 pravěkých zlomků – do hB lze zařadit 
čtyři zlomky:

1. Zt. 23 x 26 x 4 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 2601. 
Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř tuhován. KT 
jemná. Tab. 41:8.
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2. Zt. 42 x 37 x 6 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. na těle: 243. Př.: 
kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT střed-
ní. Tab. 41:11.
3. Zot. Okraj 30000. 40 x 34 x 4–7 mm. B. vně Č, uvnitř šČ, 
místy Č. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1, ojediněle až 4 
mm), slída – hojně (do 0,5 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT 
střední. Tab. 41:18.
4. Zot. Okraj 30000. 72 x 30 x 8–13 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
h, místy tm. h. Výz. na hrdle: 241. Př.: kaménky – středně (do 3 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 41:20.

•	 sběr	d.	lencové	2004	na	břehu	přehrady	pod	hradební	zdí

Ulož.: M Písek, i. č. a 14984–14987. 

Keramika. Celkem čtyři zlomky: 3x Lt C–D, 1x hB:

1. Zot. Okraj 31000. 56 x 34 x 5–9 mm. B. vně i uvnitř tm. h, 
místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 41:25.

31.	zvíkovské	podhradí	ii (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Nálezy včetně jejich podrobného 
popisu publikoval již J. Michálek (1977a, 11–12, obr. 14) a O. 
Kytlicová (2007, 319, Taf. 6C).

32.	zvíkovské	podhradí	iii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy včetně jejich podrobného popisu 
publikoval již J. Michálek (1977a, 12–14, obr. 15–16) a O. Kyt-
licová (2007, 318–319, Taf. 8a).

33.	zvíkovské	podhradí	iv (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Písek – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 102/76 a sine. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

34.	zvíkovsko (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Písek, i. č. a 1362. Bronzová sekerka 
se středovými laloky a vykrojeným porušeným týlem, publiko-
vaná již J. Michálkem (1977a, 14, obr. 7:4). 

II. 4 mIkroregIon dolní lužnIce

1.	bechyně	i (okr. Ta)

Výšinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, sine; 
JčM České Budějovice, sine.

autorovi byly k dospozici jen nálezy deponované v JčM Č. 
Budějovice: 

•	 sondáž	j.	Militkého	1987	

Mezi nálezy jsou zastoupeny téměř bezvýhradně jen keramic-
ké zlomky z přelomu starší a střední doby bronzové (Ba2/B1: 

několik stovek kusů; srov. Militký 1996). Pouze v jednom sáčku 
(nápis: „Hrad – Z svah. Profil. Vrstvy č. 6+7“) jeden potencio-
nální zlomek z mladší doby bronzové:

1. Zt. 76 x 73 x 7–9 mm. B. vně i uvnitř tm. hČv. Výz. na těle: 
252. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT 
hrubá. Tab. 52:11.

•	 sběry	na	západním	svahu	pod	hradem

Nálezy deponované v současnosti v JčM pocházejí rovněž 
zejména ze starší až počátku střední doby bronzové, příp. ze 
středověku. žádný nález nelze jednoznačně přiřadit do epo-
chy popelnicových polí. Nálezy deponované v ZčM Plzeň – 
fond bývalé exp. aÚ, nebyly autorovi k dispozici.

•	 výzkum	M	tábor	2006

Všechny nálezy z doby bronzové jsou datovatelné do přelomu 
starší a střední doby bronzové (srov. Krajíc 2007).

2.	bechyně	ii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách.

•	 výzkum	 1986–1987. Ulož.: JčM Č. Budějovice, č. s. 
3547–3637/86.

objekt	1/86	

Část nálezů byla již předběžně publikována O. Chvojkou a J. 
Militkým (2004, 227–228, obr. 5–8).

Kámen. Kamenná podložka – drtidlo. horní plocha rovná, vy-
hlazená, spodek nerovný. Materiál: žula, barva tm. hČv. Roz-
měry max. 395 x 240 x 50 mm. Pozn.: slepena ze tří kusů. JčM, 
č. s. 3636. Tab. 50:1.

Uhlíky. Jeden sáček (sine). Neurčeny.

Keramika. Celkem 3559 zlomků, torz i celých nádob (po sle-
pení): KT: hrubá – 1160, střední – 1995, jemná – 404. Nekres-
lené okraje: 10000 – 14x, 11000 – 1x, 10100 – 7x, 10200 – 1x, 
10300 – 2x, 10110 – 1x, 12110 – 1x; 20000 – 46x, 21000 – 16x, 
20100 – 5x, 20200 – 1x, 20001 – 4x, 20101 – 1x, 20010 – 1x; 
30000 – 26x, 31000 – 5x, 33000 – 4x, 30100 – 1x, 30030 – 6x, 
30031 – 1x, 30130 – 3x, 30330 – 1x, 31030 – 6x, 30001 – 1x, 
31001 – 1x, 31031 – 6x, 33100 – 1x; 40000 – 1x, 41000 – 1x, 
50000 – 1x, neurčitelný – 13x. Nekreslená ucha: u 1 – 10x, 
u 2 – 2x, u 5 – 4x, páskové neurčitelné – 1x. Nekreslená dna: 
dn 1 – 38x, dn 2 – 7x, dn 4 – 1x, dn 6 – 1x, dn 8 – 2x, neurči-
telné dno – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 3x, 221 – 9x, 222 – 
1x, 223 – 9x, 2311 – 1x, 2312 – 54x, 2322 – 42x, 2323 – 22x, 
2331 – 73x, 2332 – 2x, 2341 – 1x, 251 – 3x, 252 – 224x, 313 – 
3x, 317 – 1x. Tuhování: celkem 1548x; hrubá – 93x: vně 24, 
uvnitř 61, oboje 8; střední – 1291x: vně 845, uvnitř 315, oboje 
131; jemná – 164x: vně 97, uvnitř 21, oboje 46. Leštění: celkem 
1237x; hrubá – 433x: vně 7, uvnitř 426; střední – 778x: vně 374, 
uvnitř 251, oboje 153; jemná – 26x: vně 7, uvnitř 6, oboje 13. H/
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HOr/HČv engoba: celkem 969x; hrubá – 155x: vně 120, uvnitř 
13, oboje 22; střední – 730x: vně 304, uvnitř 59, oboje 367; 
jemná – 84x: vně 33, uvnitř 13, oboje 38. Č engoba: celkem 
3x; střední – 1x: uvnitř 1, jemná – 2x: oboje 2. K dokumentaci 
vybráno 45 zlomků a nádob:

1. Zot. Okraj 31030. 41 x 37 x 4–10 mm. B. vně š, uvnitř šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně zdrsněn, 
uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Č. s. 3619. Tab. 43:1.
2. Zot. Okraj 30231. 43 x 46 x 5–11 mm. B. vně hČ, uvnitř šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně zdrsněn, uvnitř 
leštěn a tuhován. KT střední. Č. s. 3621. Tab. 43:2.
3. Fragment válcovitého hrdla. Okraj 43000. V. 84, prům. okraje 
300, š. stěny 5–10 mm. B. vně tm. h/šČ, uvnitř tm. šh. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen a tuho-
ván, uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepen z osmi zlomků. Č. 
s. 3618. Tab. 43:3.
4. Zot cedníku – dva neslepitelné zlomky. Okraj 10100. Celé 
tělo téměř od okraje pokryto kruhovými otvory v nepravidel-
ných horizontálních řadách. Rozměr většího zlomku: 38 x 28 x 
5–9 mm. B. vně i uvnitř na těle tm. hš, na okraji sv. hOr. Bez 
výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. KT jemná. Č. s. 3633. Tab. 
43:4.
5. Zt patrně džbánku esovité profilace se zevnitř odsazeným 
hrdlem. 50 x 53 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na těle: 
2323. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn a tu-
hován. KT jemná. Č. s. 3633. Tab. 43:5.
6. Zt. 30 x 28 x 4–5 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hš. Výz. na těle: 
2332. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně tuhován. KT jem-
ná. Č. s. 3620. Tab. 43:6.
7. Celé dno 3 – nožka. V. 23, prům. vnějšího okraje nožky 75, š. 
stěny dna 5 mm. B. vně hš, uvnitř sv. h. Bez výz. Jemně plave-
ná ker. bez příměsí. P. uvnitř potřen sv. h. engobou. KT jemná. 
Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. Č. s. 3633. Tab. 43:7.
8. Zot malé zásobničky. Okraj 40000, nálevkovité hrdlo od-
sazené od plecí. 68 x 49 x 4–8 mm. B. vně i uvnitř hOr. Výz. 
na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. 
KT hrubá. Č. s. 3619. Tab. 43:8.
9. Zot džbánku esovité profilace. Okraj 20000. Jedno ucho 1 
vychází z okraje na plece. 89 x 60 x 4–5 mm. B. vně h, místy 
šČ, uvnitř šČ, místy tm. h. Výz. na těle: 2323. Př.: kaménky – 
málo (do 1 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř leštěn 
a tuhován (místy otřeno). KT jemná. Pozn.: slepen z 12 zlomků. 
Č. s. 3633. Srov. Chvojka – Militký 2004, obr. 5:5. Tab. 43:9.
10. Zt. 36 x 33 x 4 mm. B. vně hOr, uvnitř hš. Výz. na těle: 
2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně potřen hOr en-
gobou, uvnitř hš engobou. KT střední. Č. s. 3619. Tab. 43:10.
11. Zot koflíku esovité profilace. Okraj 20000. Jedno ucho 1 
vychází z okraje na plece. 40 x 53 x 4 mm. B. vně hČv, uvnitř 
hOr, místy šČ (malé zbytky). Výz. na těle: 316. Př.: kamén-
ky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován (malé zbytky 
na hrdle). KT jemná. Pozn.: slepen ze tří zlomků. Č. s. 3633. 
Srov. Chvojka – Militký 2004, obr. 5:2. Tab. 43:11.
12. Zot. Okraj 40002. 70 x 63 x 4–10 mm. B. vně h, uvnitř šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. vně leštěn, uvnitř 
leštěn a tuhován. KT střední. Č. s. 3621. Tab. 43:12.
13. Zot hluboké mísy (?). Okraj 30000. Jedno ucho 1 vychází 
z okraje na plece. 64 x 55 x 5–9 mm, š. ucha 40 mm. B. vně h, 
uvnitř h/šČ. Výz. na uchu: 2323. Př.: kaménky – středně (do 2 

mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT 
hrubá. Č. s. 3628. Tab. 43:13.
14. Zt. 45 x 26 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř h/šČ. Výz. na těle: 
336. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř tuhován 
(malé zbytky). KT jemná. Č. s. 3633. Tab. 43:14.
15. Zot. Okraj 41000. 128 x 51 x 7–19 mm. B. vně i uvnitř hČv. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Č. s. 3619. Tab. 43:15.
16. Zt etážovité amfory se slabě vydutým hrdlem. 85 x 59 x 
7–8 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – 
málo (do 2 mm). P. vně hlazen a tuhován. KT střední. Č. s. 3620. 
Tab. 43:16.
17. Zt amfory. 145 x 93 x 5–8 mm. B. vně tm. hČv/šČ, uvnitř 
šh. Výz. na těle: 2323 (velmi široké). Př.: kaménky – hojně 
(do 5 mm). P. vně potřen hČv engobou, leštěn a tuhován. KT 
střední. Pozn.: slepeno ze tří zlomků + osm dalších neslepitel-
ných. Č. s. 3632. Tab. 43:17.
18. Celé dno 7. Prům. dna 75, v. 13, š. stěny 4–5 mm. B. vně 
hOr, uvnitř šČ. Výz. na vnitřní straně dna: 2343. Př.: kamén-
ky – málo (do 1 mm). P. uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. 
Pozn.: slepeno ze čtyř zlomků. Č. s. 3633. Tab. 43:18.
19. Džbánek se stlačenou výdutí a krátkým hrdlem. Okraj 20000, 
dno 4. Ucho nedochováno. V. 91, prům. okraje 85, prům. výdutě 
130, š. stěny 2–5 mm. B. vně i uvnitř hOr až hČv. Výz. na těle: 
2331. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn. KT jemná. 
Pozn.: slepen z 10 zlomků a asi ze 75 % doplněn sádrou. Č. s. 
3603. Chvojka – Militký 2004, obr. 5:3. Tab. 44:1.
20. Nízký koflík esovité profilace. Okraj 20000, dno 5. Jedno 
ucho 5 vychází z okraje na výduť. V. 55, prům. okraje 100, 
prům. výdutě 114, š. stěny 2–3 mm. B. vně i uvnitř sv. h, místy 
Č. Výz. na těle: 2311/2323; na uchu: 2351. Jemně plavená ker. 
bez příměsí. P. vně i uvnitř potřen černou vrstvičkou a leštěn. 
KT jemná. Pozn.: slepen z 13 zlomků a z asi 60 % doplněn sád-
rou. Č. s. 3604. Chvojka – Militký 2004, obr. 5:1. Tab. 44:2.
21. Torzo těla džbánku nebo koflíku esovité profilace. Okraj 
ani dno nedochovány. V. 65, prům. výdutě max. 140, š. stěny 
3–4 mm. B. vně i uvnitř sv. šh, vně místy i šČ. Bez výz. Jemně 
plavená ker. bez příměsí. P. vně tuhován (malé zbytky). KT jem-
ná. Pozn.: slepen ze šesti zlomků. Č. s. 3633. Tab. 44:3.
22. Zt. 131 x 96 x 7 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
2322/2323. Př.: kaménky – středně (do 5 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm). P. vně leštěn a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. 
Pozn.: slepen ze sedmi zlomků. Další samostatné torzo (slepené 
z pěti zlomků) nepochybně ze stejné nádoby nekresleno. Č. s. 
3617. Chvojka – Militký 2004, obr. 6:2. Tab. 44:4.
23. Zt. 53 x 80 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř sv. hOr, místy sv. 
hš. Výz. na těle: 213 (v motivech přepůlených kosočtverců), 
2331/336. Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm), slída – hojně 
(do 0,5 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. vně leštěn. KT jem-
ná. Č. s. 3633. Chvojka – Militký 2004, obr. 5:4. Tab. 44:5.
24. Džbánek esovité profilace s odsazeným hrdlem a baňatým 
tělem. Okraj 21000, dno 4. Zbytek kořene jednoho ucha 1 (?) 
na plecích. V. 120, prům. okraje 155, prům. dna 40, š. stěny 
3–5 mm. B. vně sv. hš až hOr, uvnitř sv. hOr. Výz. na těle: 
2331. Jemně plavená ker. s příměsí ker. drti – středně (do 2 
mm). KT jemná. Pozn.: dvě neslepitelná torza z 21 zlomků 
a z asi 20 % doplněna sádrou. Srov. Chvojka – Militký 2004, obr. 
6:1 (pouze torzo 3615a). Č. s. 3615–3615a. Chvojka – Militký 
2004, obr. 6:1. Tab. 44:6.
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25. Zt. 205 x 120 x 6–7 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 2331. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn 
a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepen z 12 zlomků. 
Č. s. 3617. Chvojka – Militký 2004, obr. 5:6. Tab. 44:7.
26. Torzo horní části amforovité zásobnice s válcovitým hrd-
lem. Okraj 40000, tělo mírně odsazeno od hrdla. V. 130, prům. 
okraje 260, š. stěny 10–11 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hš. Výz. 
na plecích: 2331. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně leštěn 
a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: částečně přepálený 
střep. Slepeno z 15 zlomků a z asi 25 % doplněno sádrou. Č. s. 
3609. Chvojka – Militký 2004, obr. 8:2. Tab. 45:1.
27. Torzo amforovité zásobnice s válcovitým hrdlem. Okraj 20000. 
V. 185, prům. okraje 258, max. výduť 325, š. stěny 7–9 mm. B. 
vně h, místy šČ, uvnitř tm. h, na okraji a hrdle též místy šČ. 
Výz. na plecích: 2331. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně 
na celém povrchu a uvnitř na hrdle leštěn a tuhován (zachováno 
jen místy). KT střední. Pozn.: slepen z devíti zlomků, sádrou nedo-
plněn. Č. s. 3608. Chvojka – Militký 2004, obr. 8:3. Tab. 45:2.
28. amforovitá zásobnice s válcovitým, mírně vydutým hrdlem. 
Okraj 30002, dno 2. V. 288, prům. okraje 260, prům. dna 110, š. 
stěny 7–10 mm. B. vně hČv, na hrdle šČ, na spodku h, uvnitř 
tm. hČ, místy šČ. Výz. na plecích: 121 (3x). Př.: kaménky – 
hojně (do 4 mm). P. vně potřen hČv engobou a hlazen, na hrdle 
tuhován, uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. Pozn.: dvě větší 
neslepitelná torza a samostatné zlomky – celkem 38 zlomků. Č. 
s. 3617. Tab. 45:3.
29.	Válcovité hrdlo amfory. Okraj 50000. V. 140, prům. okraje 
170, š. stěny 3–5 mm. B. vně hČv, místy hČ. Bez výz. Př.: 
kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn. KT střední. Pozn.: 
slepeno z 16 zlomků a z cca 20 % doplněno sádrou. Č. s. 3610. 
Tab. 46:1.
30. Válcovité hrdlo amfory. Okraj 10000. V. 100, prům. okraje 
180, š. stěny 5 mm. B. vně i uvnitř h, místy tm. hš. Bez výz. 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř leštěn a potřen 
tm. hš engobou (vně na celém p., uvnitř jen v pásu pod okra-
jem). KT střední. Pozn.: několik slepitelných torz z 15 zlomků, 
cca z 40 % doplněných sádrou. Č. s. 3611. Tab. 46:2.
31. Torzo těla amforovité zásobnice. Okraj ani dno nedocho-
vány, tělo esovité profilace. V. 135, prům. výdutě max. 300, š. 
stěny 6–7 mm. B. vně hČv/šČ, uvnitř hČv. Výz. na těle: 2331. 
Př.: kaménky – málo (do 2 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). 
P. vně hlazen a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: sle-
peno z 15 zlomků a z cca 30 % doplněno sádrou. Č. s. 3614. 
Tab. 46:3.
32. Torzo hrnce nebo zásobnice. Okraj ani hrdlo nedochová-
ny, výduť vysoko postavená, dno 1. V. 270, prům. dna 130, š. 
stěny 6–10 mm. B. vně hš, na plecích místy šČ, uvnitř hČv. 
Výz. na výduti a spodku: 252. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
P. vně na plecích hlazen a tuhován (malé zbytky), uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Pozn.: slepen z asi 30 střepů a z cca 30 % doplněn 
sádrou. Č. s. 3607. Tab. 46:4.
33. Torzo mísy esovité profilace (typu Drhovice). Okraj 30001. 
Jedno ucho 5 na těle pod okrajem. V. 80, prům. okraj 280, prům. 
dna 70, š. stěny 3–5 mm. B. vně h, uvnitř h, místy šČ. Bez výz. 
Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně zdrsněn, uvnitř hlazen 
a tuhován. KT střední. Pozn.: slepené torzo ze tří zlomků. Č. s. 
3618. Tab. 47:1.
34. Torzo mísy esovité profilace (typu Drhovice). Okraj 30000. 
Jedno ucho 5 na těle pod okrajem. Dochovaná v. 40, prům. 

okraje 300, š. stěny 3–4 mm. B. vně hOr, uvnitř hOr, místy šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně zdrsněn, uvni-
tř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: slepené torzo z devíti 
zlomků. Č. s. 3618. Tab. 47:2.
35. Torzo hluboké mísy esovité profilace. Okraj 30000. Zbytek 
kořene jednoho ucha 1 (?) na plecích. Dochovaná v. 70, prům. 
okraje 400, š. stěny 7–10 mm. B. vně h / tm. h, uvnitř hOr, 
místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
potřen hOr engobou, hlazen a tuhován. KT hrubá. Pozn.: slepe-
né torzo z pěti zlomků. Č. s. 3618. Tab. 47:3.
36. Torzo těla nádoby. Dno 4 (?). V. max. 95, š. max. 360, š. 
stěny 7–10 mm. B. vně šČ (plece), h (spodek), uvnitř tm. h. 
Výz. na plecích: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
na plecích leštěn a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: 
slepeno z osmi zlomků. Č. s. 3617. Tab. 47:4.
37. Torzo těla zásobnice. Zachován kořen nálevkovitého hrdla, 
baňatá výduť a část dna 2. Dochovaná v. 200, prům. výdutě 
max. 300, prům. dna cca 80, š. stěny 6–7 mm. B. vně tm. hČv, 
na plecích a hrdle místy šČ, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 252. 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně na hrdle a na horní 
části plecí hlazen a tuhován, uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: 
slepen ze 14 zlomků a z cca 5 % doplněn sádrou. Č. s. 3612. 
Tab. 47:5.
38. hluboká mísa esovité profilace s vysoko postavenou výdutí. 
Okraj 30000, dno 1 ? (nedochované, doplněné sádrou). Čtyři 
ucha 2 (dochována jen tři) vycházejí souměrně z okraje na ple-
ce. V. 197, prům. okraje 375, prům. dna 115, š. stěny 6–7 mm. 
B. vně h až šh, uvnitř hČv, místy tm. š. Výz. na uchách: 2322. 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT střední. 
Pozn.: slepena z asi 25 zlomků a z asi 30 % doplněna sádrou. Č. 
s. 3601. Chvojka – Militký 2004, obr. 7:1. Tab. 48:1.
39. hluboká mísa s odsazeným hrdlem a s vysoko postavenou 
výdutí. Okraj 40000, dno 1. Čtyři ucha 2 (dochována jen dvě) 
vycházejí souměrně z okraje na plece. V. 210, prům. okraje 375, 
prům. dna 125, š. stěny 6–7 mm. B. vně h až hOr, uvnitř h, 
místy hČ. Výz. na okraji: 223; na uchách: 2322. Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT střední. Pozn.: slepena 
z 12 zlomků a cca ze 45 % doplněna sádrou. Č. s. 3600. Chvoj-
ka – Militký 2004, obr. 7:2. Tab. 48:2.
40. hrnec esovité profilace s vysoko postavenou výdutí. Okraj 
20000, dno nedochováno. V. 397, prům. okraje 480, max. výduť 
510, š. střepu 8–12 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr až hČv. Výz. 
na okraji: 223; na hrdle i těle: 252. Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepen z asi 40 zlomků 
a z cca 40 % doplněn sádrou. Č. s. 3605. Chvojka – Militký 
2004, obr. 6:3. Tab. 48:3.
41. Dvojkónická nádoba s ostrým lomem. Okraj 10000, dno 
1. V. 208, prům. okraje 190, prům. dna 110, š. stěny 4–8 mm. 
B. vně hOr, uvnitř h. Bez výz. Bez příměsí. P. vně leštěn. KT 
střední. Pozn.: slepena z 10 zlomků a z asi 50 % doplněna sád-
rou. Č. s. 3602. Chvojka – Militký 2004, obr. 8:1. Tab. 49:1.
42. Dvojkónická nádoba v několika torzech. Okraj 10000, 
výduť oblá, stlačená velmi nízko, dno 1. V. 214, prům. okra-
je 270, prům. výdutě max. 330, prům. dna 120 mm. B. vně 
i uvnitř tm. h až hČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2, 
ojediněle až 5 mm). P. vně nad výdutí a uvnitř na celém po-
vrchu leštěn. KT střední. Pozn.: několik rekonstruovatelných 
torz složených z celkem 47 zlomků. JčM sine (č. s. 3616 ?). 
Tab. 49:2.
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43.	Torzo hluboké mísy esovité profilace. Okraj 30000. V. 216, 
prům. okraje 435, max. výduť 450, š. stěny 7 mm. B. vně h až 
tm. h, uvnitř h, na okraji a hrdle sv. h, místy šČ. Výz. na okra-
ji: 221; na celém těle: 252. Př.: kaménky – středně (do 3 mm), 
ker. drť – středně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn a na okraji a hrdle 
tuhován (dochováno jen místy). KT hrubá. Pozn.: slepen z 11 
zlomků, sádrou nedoplněn; další slepené torzo z téže nádoby 
nekresleno. Č. s. 3617. Chvojka – Militký 2004, obr. 7:3. Tab. 
49:3.
44. Fragment spodku těla a dna amfory. Dno 1. Dochovaná v. 
115, prům. výdutě max. 300, prům. dna 120, š. stěny 4–5 mm. 
B. vně h, na plecích a výduti místy šČ, uvnitř h / tm. h. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 6 mm). P. vně hlazen a na ple-
cích a výduti tuhován. KT střední. Pozn.: dva slepené zlomky. 
Č. s. 3618. Tab. 49:4.
45. hrnec esovité profilace. Okraj 20000, dno nedochováno. V. 
305, prům. okraje 325, š. stěny 8–10 mm. B. vně sv. hš, uvnitř 
tm. hš. Výz. na hrdle i těle: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno z asi 25 zlomků 
a z cca 50 % doplněno sádrou. Č. s. 3606. Tab. 49:5.

objekt	3/86	

– Sběr ve skrývce: č. s. 3562.

Keramika. Celkem šest zlomků: KT: hrubá – 1, střední – 4, 
jemná – 1. Nekreslené okraje: 20000 – 1x. Tuhování: celkem 
2x; hrubá – 1x: uvnitř 1; střední – 1x: uvnitř 1. H/HOr engoba: 
celkem 2x; hrubá – 1x: uvnitř 1; střední – 1x: oboje 1. K doku-
mentaci vybrány dva zlomky:

1. Zt. 25 x 23 x 7 mm. B. vně tm. šh, uvnitř h. Výz. na těle: 
316. Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 51:4.
2. Zot. Okraj 30000. 27 x 25 x 7–13 mm. B. vně sv. h, uvnitř 
tm. hOr, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř potřen tm. hOr engobou, hlazen a tuhován. KT hrubá. 
Tab. 51:5.

– Výplň objektu: č. s. 3563.

Uhlíky. Jeden sáček (sine). Neurčeny.

Keramika. Celkem dva nevýrazné zlomky ze stěn. KT: hrubá – 
1, jemná – 1. Nekresleny.

objekt	4b/86	

– Výplň objektu: č. s. 3558.

Uhlíky. Jeden sáček (sine). Neurčeny.

Mazanice. Dva amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 18 zlomků: KT: hrubá – 8, střední – 6, 
jemná – 4. Nekreslená výzdoba: 251 – 1x (náznak). Tuhování: 
celkem 1x; jemná – 1x: uvnitř 1. HČv engoba: celkem 2x; střed-
ní – 2x: oboje 2. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zo. Okraj 20000. B. vně i uvnitř hČv. Výz. na okraji: 223. 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen hČv 
engobou. KT střední. Tab. 51:1.

objekt	5/86	

– Sběr v místě objektu: č. s. 3560.

Keramika. Celkem 15 zlomků: KT: hrubá – 5, střední – 8, jem-
ná – 2. Nekreslená výzdoba: 252 – 5x. Leštění: celkem 5x; střed-
ní – 5x: uvnitř 5. K dokumentaci vybrány dva zlomky: 

1. Zt. 65 x 85 x 9–11 mm. B. vně i uvnitř šh. Výz. na plecích: 
251/111. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 51:12.
2. Zot. Okraj 20000. 68 x 43 x 3–6 mm. B. vně h, na okraji 
hČv, uvnitř hČ. Výz. na hrdle: 252. Př.: kaménky – málo (do 2 
mm). P. uvnitř leštěn. KT střední. Pozn.: ze stejné nádoby ještě 
další nekreslené tři zlomky okraje. Tab. 51:13.

– Sběr v okolí objektu: č. s. 3561.

Kámen. Dva slepitelné zlomky přepáleného slepence. 
Nekresleny.

Keramika. Celkem 18 zlomků: KT: hrubá – 4, střední – 10, jem-
ná – 4. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 20000 – 2x. Tuhování: 
celkem 5x; střední – 3x: vně 1, uvnitř 2; jemná – 2x: uvnitř 
1, oboje 1. Leštění: celkem 2x; jemná – 2x: vně 1, uvnitř 1. 
ŠČ engoba: celkem 1x; střední – 1x: uvnitř 1. HOr/HČv engo-
ba: celkem 9x; hrubá – 2x: oboje 2; střední – 4x: vně 1, oboje 
3; jemná – 3x: vně 1, oboje 2. K dokumentaci vybrán jeden 
zlomek:

3. Zt. 24 x 24 x 4–5 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 2322. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). KT jemná. Tab. 
51:11.

objekt	9/86	

– Sběr ve skrývce: č. s. 3579.

Keramika. Celkem 15 zlomků: KT: hrubá – 4, střední – 7, 
jemná – 4. Nekreslené okraje: 30000 – 1x. Tuhování: celkem 
3x; jemná – 3x: vně 1, uvnitř 2. K dokumentaci vybrán jeden 
zlomek:

1. Zot kónické misky. 52 x 35 x 3–4 mm. Okraj 10300. B. vně 
hČv, uvnitř h, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 
mm). P. uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepen ze 
dvou zlomků. Tab. 51:15.

– Výplň objektu: č. s. 3580.

Mazanice. Jedna malá amorfní hrudka. Nekreslena.

Keramika. Celkem 37 zlomků: KT: hrubá – 9, střední – 21, jem-
ná – 7. Tuhování: celkem 6x; střední – 2x: vně 2; jemná – 4x: 
vně 1, uvnitř 2, oboje 1. Leštění: celkem 6x; hrubá – 1x: uvnitř 
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1; střední – 5x: uvnitř 4, oboje 1. Č engoba: celkem 3x; hrubá – 
2x: uvnitř 2; střední – 1x: uvnitř 1. HČv engoba: celkem 1x; 
hrubá – 1x: uvnitř 1. K dokumentaci vybrány tři zlomky:

1. Zot. Okraj 20000. 37 x 37 x 8–9 mm. B. vně h. uvnitř h, 
místy hČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2, ojediněle až 4 
mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 51:14.
2.	Zt. 37 x 38 x 6 mm. B. vně tm. h, místy šČ, uvnitř h. Výz. 
na těle: 2332 (šikmé). Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně 
tuhován. KT jemná. Tab. 51:16.
3. Zot. Okraj 20000. 55 x 56 x 7–11 mm. B. vně hČv, uvnitř sv. 
h až tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1, ojediněle 
až 7 mm). P. vně potřen hČv engobou, uvnitř leštěn. KT hrubá. 
Tab. 51:17.

objekt	12/86

– Výplň objektu: č. s. 3583.

Uhlíky. Jeden sáček (sine). Neurčeny.

Keramika. Jeden keramický zlomek. Kreslen:

1. Zt. 25 x 19 x 7 mm. B. vně šČ, místy tm. h, uvnitř tm. h. 
Výz. na těle: 2323. Př.: kaménky – středně (do 4 mm). P. vně 
tuhován, uvnitř leštěn. KT střední. Tab. 51:6.

objekt	16/86	

– Výplň objektu: č. s. 3587–3589.

Kámen. Dle hlášení arÚ Praha, č. j. 3908/86 (A. Beneš – 
P. Zavřel), mělo na dně objektu 16/86 ležet celé drtidlo. 
Nenalezeno.

Mazanice – Jeden amorfní zlomek. Nekreslen. 

Keramika. Celkem 81 artefaktů – 78 zlomků a tři slepená torza: 
KT: hrubá – 20, střední – 20; jemná – 41. Nekreslené okraje: 
10000 – 2x, 20000 – 6x, 21000 – 1x. Nekreslená ucha: u 1 – 2x. 
Nekreslená dna: dn 6 – 2x, dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 223 – 
1x, 2312 – 1x, 252 – 6x. Tuhování: celkem 24x: střední – 3x: 
vně 1, uvnitř 2; jemná – 21x: vně 9, uvnitř 2, oboje 10. Leštění: 
celkem 15x: hrubá – 8x: uvnitř 8; střední – 5x: uvnitř 4, oboje 1; 
jemná – 2x: uvnitř 2. Č engoba: celkem 1x; hrubá – 1x: uvnitř 
1. H engoba: celkem 2x; střední – 1x: uvnitř 1; jemná – 1x: vně 
1. K dokumentaci vybrána tři torza a čtyři zlomky:

1. Zt. 28 x 27 x 3–4 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na ple-
cích: 2312. Jemně plavená ker. s ojedinělým kaménkem (1 mm). 
P. vně tuhován. KT jemná. Č. s. 3589. Tab. 50:2.
2. Zt. Torzo kořene jednoho neurčitelného ucha na plecích. 30 
x 31 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na těle: 316. Př.: 
kaménky – málo (do 1, ojediněle až 3 mm), ker. drť – málo (do 1 
mm). P. uvnitř leštěn. KT jemná. Č. s. 3589. Tab. 50:3.
3. Zt. 34 x 30 x 2–3 mm. B. vně hš, místy šČ, uvnitř hš. Výz. 
na těle: 2331. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně tuhován. 
Pozn.: povrch silně omletý, výzdoba značně otřelá. KT jemná. 
Č. s. 3589. Tab. 50:4.

4. Zt esovité profilace. 56 x 38 x 2–4 mm. B. vně tm. h, místy 
šČ, uvnitř hČ, na hrdle šČ. Výz. na plecích: 321. Jemně plave-
ná ker. bez příměsí. P. vně na těle a uvnitř na hrdle tuhován. KT 
jemná. Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. Č. s. 3589. Tab. 50:5.
5. Torzo džbánku esovité profilace. Okraj 21000. Jedno ucho 
1 vychází z okraje na plece. V. 40, prům. okraje 100, š. stěny 
3–4 mm. B. vně i uvnitř tm. h, místy šČ. Bez výz. Jemně pla-
vená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř tuhován. KT jemná. Pozn.: 
slepeno z šesti zlomků. Č. s. 3589. Tab. 50:6.
6. Torzo těla hrnce vejčitého tvaru. Okraj odlomen, hrdlo roz-
šířené, výduť ve středu těla, dno 6. V. 180, prům. dna 100, š. 
stěny 5–8 mm. B. vně h až šh, uvnitř tm. šh. Výz. na těle 
(velmi otřelá, spíše náznak): 252. Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno ze tří zlomků. 
Č. s. 3587. Tab. 50:7.
7. Torzo horní části hrnce esovité profilace. Okraj 20010. V. 
134, prům. okraje 380, š. stěny 4–9 mm. B. vně i uvnitř sv. h. 
Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – hojně (do 7 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno ze šesti zlomků. Č. s. 3588. 
Tab. 50:8.

objekt	17/86	

– Výplň objektu: č. s. 3590–3591.

Mazanice. Celkem 27 malých amorfních zlomků (č. s. 3591). 
Nekresleny.

Keramika. Celkem 22 zlomků (č. s. 3590): KT: hrubá – 3, střed-
ní – 13, jemná – 6. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Tuhování: celkem 
11x; střední – 8x: vně 1, uvnitř 7; jemná – 3x: vně 1, uvnitř 1, 
oboje 1. Č engoba: celkem 2x; střední – 2x: vně 1, uvnitř 1. 
HČv engoba: celkem – 1x; jemná – 1x: vně 1. K dokumentaci 
vybrány tři zlomky:

1. Zot. Okraj 10020. 40 x 36 x 4–7 mm. B. vně sv. hš, uvnitř sv. 
hš, místy šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. s ojedinělou příměsí 
kaménků (do 1 mm). P. uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 51:8.
2. Zot. Okraj 10000. 46 x 46 x 4–7 mm. B. vně šh, místy šČ, 
uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 51:9.
3. Zot kónické mísy. Okraj 20020. 54 x 76 x 4–8 mm. B. vně sv. 
hOr, uvnitř sv. hOr, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Pozn.: Ze 
stejné nádoby je v souboru ještě šest dalších neslepitelných 
zlomků. Tab. 51:10.

objekt	18/86	

– Výplň objektu: č. s. 3592.

Uhlíky. Jeden sáček (sine). Neurčeny.

Mazanice. Jeden malý amorfní zlomek. Nekreslen.

Keramika. Celkem 13 zlomků: KT: hrubá – 9, střední – 4. 
Nekreslené okraje: 21000 – 1x. K dokumentaci vybrány dva 
zlomky:
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1. Zo. Okraj 30010. 20 x 16 x 5–8 mm. B. vně hČv, uvnitř sv. 
h, místy hČ. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 51:2.
2.	Zo. Okraj 30210. 29 x 20 x 6–10 mm. B. vně sv. š, uvnitř tm. 
š. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 51:3.

objekt	24/87	

Objekt ze střední doby bronzové, v jehož výplni byly jako dru-
hotná intruze nalezeny dva keramické zlomky z mladší doby 
bronzové – č. s. 3595.

1.	Zot. Okraj 20000. 60 x 30 x 9–12 mm. B. vně sv. h, uvnitř 
tm. h. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 51:7.
2. Jeden zlomek podhrdlí s výz. 251. KT hrubá. Nekreslen.

•	 povrchové	sběry

a.	sběr	j.	Militkého	1986

A1. Prostor jižně od silnice (označeno jako sektor a) – č. s. 
3547–3548.

Keramika. Celkem 348 zlomků: KT: hrubá – 195, střední – 
126, jemná – 27. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 10100 – 2x, 
20000 – 5x, 21000 – 2x, 22000 – 1x, 20100 – 1x, 20010 – 1x, 
30000 – 3x, 31000 – 2x, 32000 – 1x, 30011 – 1x, 50000 – 1x. 
Nekreslená dna: dn 1 – 3x. Nekreslená ucha: pásková neurči-
telna – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 4x, 221 – 2x, 222 – 1x, 
251 – 3x, 252 – 15x, 313 – 2x, 314 – 1x, 316 – 1x, 317 – 1x, 
332 – 1x. Tuhování: celkem 13x; hrubá – 4x: vně 3, uvnitř 1; 
střední – 7x: vně 5, oboje 2; jemná – 2x: vně 1, uvnitř 1. Leštění: 
celkem 10x; hrubá – 3x: uvnitř 3; střední – 7x: vně 2, uvnitř 5. 
Přepálení: čtyři zlomky silně přepálené. Pozn.: V souboru navíc 
jeden laténský střep (tuhový ovalený okraj). Minimálně dva ke-
ramické zlomky náležejí jednoznačně do střední doby bronzo-
vé, část z dalších blíže nedatovatelných pravděpodobně rovněž. 
K dokumentaci vybrány čtyři zlomky:

1. Zlomek keramického kolečka s obroušenými hranami. 34 x 
22 x 9 mm. B. vně i uvnitř tm. š. Bez výz. Př.: kaménky – hojně 
(do 1 mm). KT hrubá. Č. s. 3547. Tab. 51:19.
2. Zo. Okraj 20010. 57 x 35 x 8–11 mm. B. vně i uvnitř hČ. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen. KT hrubá. Č. s. 3548. Tab. 51:22.
3. Zot. Okraj 30000, hrdlo silně prohnuté. 72 x 35 x 7–8 mm. 
B. vně hš až hČ, uvnitř hš. Výz. na okraji: 221; na hrdle: 252 
(silně otřelé). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. 
KT střední. Č. s. 3548. Tab. 51:23.
4. Zot. Okraj 33000. 63 x 38 x 7–15 mm. B. vně h, uvnitř hČ 
(na okraji), tm. h. (na hrdle). Výz. na okraji: 221. Př.: kamén-
ky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Č. s. 3548. 
Tab. 51:25.

A2. Sběr severně od silnice (označeno jako sektor B) – č. s. 
3549.

Mazanice. Čtyři malé amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 89 zlomků: KT: hrubá – 58, střední – 25, 
jemná – 6. Nekreslené okraje: 30000 – 1x. Nekreslená ucha: 
u 1 – 1x (s čepem). Nekreslená výzdoba: 111 – 1x, 252 – 3x, 
2323 – 1x. Tuhování: celkem 4x; střední – 2x: vně 1, uvnitř 
1; jemná – 2x: vně 1, oboje 1. Leštění: celkem 5x; hrubá – 1x: 
uvnitř 1; střední – 2x: uvnitř 2, jemná – 2x: uvnitř 2. HOr en-
goba: celkem 7x; hrubá – 3x: vně 3; střední – 4x: vně 2, uvnitř 
2. Pozn.: Navíc zde šest tuhových zlomků (Lt–VS1 ?) a jeden 
zlomek NOV 1. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

A3. Sběr na ploše výzkumu – č. s. 3550–3551.

Keramika. Celkem 75 zlomků: KT: hrubá – 40, střední – 29, 
jemná – 6. Nekreslené okraje: 20000 – 3x, 20010 – 1x. Nekres-
lená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 2x, 221 – 1x, 
252 – 4x, 311 – 1x. Tuhování: celkem 2x; střední – 1x: vně 1; 
jemná – 1x: vně 1. Leštění: celkem 3x; hrubá – 1x: uvnitř 1; 
jemná – 2x: uvnitř 1, oboje 1. Č engoba: celkem 4x; hrubá – 2x: 
uvnitř 2; střední – 1x: uvnitř 1; jemná – 1x: uvnitř 1. HOr (HČv) 
engoba: celkem 9x; hrubá – 5x: vně 2, uvnitř 2, oboje 1; střed-
ní – 4x: vně 2, uvnitř 2. Přepálení: dva zlomky. Pozn.: Navíc 
zde jeden tuhový zlomek (Lt–VS1 ?). K dokumentaci vybrán 
jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 30000. 33 x 34 x 7 mm. B. vně tm. h, hČ, uvnitř 
hČ. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT střední. Č. s. 3551. Tab. 51:21.

A4. Sektor B, sběr asi 150 m jihozápadně od místa výzkumu – 
č. s. 3552.

Keramika. Jeden zlomek:

1. Zot misky. Okraj 31000. 53 x 40 x 3–6 mm. B. vně i uvnitř 
tm. š, místy h. Bez výz.. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 51:24.

b.	sběry	j.	Militkého	a	j.	beneše	1987–1988

B1. Sběr J. Militkého na ploše výzkumu a severně od ní –  
č. s. 3553.

Keramika. Celkem 15 vybraných zlomků starší a střední doby 
bronzové. Do mladší doby bronzové nelze zařadit žádný nález.

B2. Sběr Jiřího Beneše na lokalitě – č. s. 3554.

Keramika. Celkem 24 zlomků ze střední a mladší doby bron-
zové; hrubá – 16, střední – 6, jemná – 2. Nekreslené okraje: 
10010 – 1x, 20000 – 5x, 23000 – 1x, 20100 – 2x, neurčitelný – 
1. Nekreslená dna: dn 1 – 2x. Nekreslená výzdoba: 111 – 4x. 
Leštění: celkem 1x; střední – 1x: uvnitř 1. Č engoba: celkem 2x; 
hrubá – 2x: uvnitř 2. H engoba: celkem 1x; střední – 1x: uvnitř 
1. Or engoba: celkem 1x; střední – 1x: oboje 1. Pozn.: V soubo-
ru je obsažen minimálně jeden zlomek ze střední doby bronzové 
a dále jeden zlomek misky se zataženým a zahroceným okra-
jem – doba halštatská (?). K dokumentaci vybrány tři zlomky:
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1. Zt. 47 x 40 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř Č, místy h. Výz. na ple-
cích: 2331. Př.: kaménky – středně (do 4 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm). P. vně dosti omletý, výzdoba místy setřená. KT 
střední. Tab. 51:18.
2. Torzo mísy esovité profilace. Okraj 40000. 105 x 78 x 
5–8 mm. B. vně h až hOr, uvnitř h, místy Č. Bez výz. Př.: ka-
ménky – středně (do 4 mm). P. uvnitř potřen h engobou a leštěn. 
KT střední. Tab. 51:26.
3. Zot zásobnice. Okraj 30000. 127 x 60 x 9–12 mm. B. vně 
i uvnitř tm. h. Výz na okraji: 222; na hrdle: 252. Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 51:27.

c.	sběr	jiřího	beneše,	j.	Militkého	a	M.	lískovcové	1991

Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 179 zlomků: KT: hrubá – 135, střední – 37, 
jemná – 7. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 10100 – 1x, 10110 – 
1x, 11110 – 1x, 20000 – 4x, 20010 – 2x, 30000 – 2x, neurči-
telný – 3x. Nekreslená dna: dn 1 – 4x, dn 2 – 1x, dn 3 – 1x, dn 
4 – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 1x, 221 – 2x, 252 – 6x, 317 – 
1x. Tuhování: celkem 3x: hrubá – 2x: vně 1, uvnitř 1; jemná – 
1x: vně 1. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 31000. 50 x 47 x 6–14 mm. B. vně Č, uvnitř Č, mís-
ty šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen, 
uvnitř hlazen a tuhován (malé zbytky). KT hrubá. Tab. 51:20.

3.	bechyně	iii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 142 zlomků – většinou silně omletých a na-
rušených (drolících se): Nekreslené okraje: 10320 – 1x, 20000 – 
1x, 21000 – 2x. Nekreslená výzdoba: 252 – 2x, 2323 – 4x. 
Kresleno šest zlomků:

1. Zot misky či koflíku esovité profilace. Okraj 20000. 42 x 40 x 
2–3 mm. B. vně hOr, uvnitř hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm). KT jemná. Pozn.: slepeno ze dvou zlomků. Tab. 
65:14.
2. Zt. 15 x 18 x 2–3 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř tm. š. Výz. 
na rozhraní hrdla a plecí: 312 (velmi silně otřelé, místy téměř 
neviditelné). Př.: kaménky – málo (do 2 mm). KT jemná. Tab. 
65:15.
3. Zot. Okraj 22100. 34 x 34 x 8–10 mm. B. vně tm. hOr, uvni-
tř hČ. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 65:16.
4. Zt. 35 x 21 x 3 mm. B. vně šČ, uvnitř hš. Výz. na těle: 2323. 
Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn a tuhován. KT 
jemná. Tab. 65:17.
5. Torzo misky esovité profilace. Okraj 30030. 55 x 59 x 
7–15 mm. B. vně h, uvnitř š a šČ. Bez výz. Př.: kaménky – 
hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 
65:18.
6. Zt. 26 x 36 x 5–6 mm. B. vně sv. h, uvnitř sv. hš. Výz. 
na těle: 2323 (silně otřelé, místy neznatelné). Př.: kaménky – 
málo (do 2 mm). KT střední. Tab. 65:19.

4.	bechyňsko (okr. Ta)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Bechyně, i. č. 4673.

1. Bronzová jehlice s dvojkónickou hlavicí a odlomeným hro-
tem jehly. hlavice je na horní ploše zdobena dvěma příčnými 
rýhami (jednou kolem vrcholu a druhou nad lomem), na spodní 
ploše pak jednou příčnou rýhou. Na krčku je svazek patrně 17 
hlubších rýh (výzdoba silně otřelá, místy zcela neznatelná). D. 
98, prům. hlavice 12, prům. krčku 4 mm. Patina tm. šedozelená, 
silně narušená. Srov. Beneš 1966, tab. I:11. Tab. 52:1.

5.	bechyňská	sMoleČ	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 povrchový	sběr	j.	Militkého	a	b.	urbance	1986

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 26/87.

Nálezy nebyly autorovi k dispozici.

•	 povrchový	sběr	jiřího	beneše	2004

Ulož.: M Bechyně, sine.

Kámen. Jeden zlomek křemenného valounu – otloukače (?). 
Bez stop po lidském zásahu. Nekreslen.

Keramika. Celkem 51 většinou nevýrazných omletých zlom-
ků: KT: hrubá – 34, střední – 15, jemná – 2. Nekreslené okraje: 
10000 – 1x, 20100 – 1x. K dokumentaci vybrány čtyři zlomky:

1. Zot. Okraj 20010. 26 x 27 x 4–6 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. 
KT střední. Tab. 52:2.
2.	Zot. Okraj 21000. 44 x 38 x 5–10 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). KT hrubá. Tab. 52:3.
3.	Zot. Okraj 10000. 30 x 36 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 52:4.
4. Zot. Okraj 30000. 60 x 44 x 8–10 mm. B. vně i uvnitř hš až 
hČv. Výz. na okraji: 223 (velmi otřelé, téměř neznatelné). Př.: 
kaménky – středně (do 3 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). KT 
hrubá. Pozn.: dva slepitelné zlomky (čerstvý lom). Tab. 52:5.

6.	bernartice	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. 
č. P 58/74, 3/75.

Nálezy nebyly autorovi k dispozici, budou zpracovány v rámci 
samostatné studie.

7.	bernartice	ii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. 
č. P 104–105/81.
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Nálezy nebyly autorovi k dispozici, budou zpracovány v rámci 
samostatné studie.

8.	Černýšovice	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. 
a 26535–26546.

Nálezy nebyly zatím podrobně zpracovány, jejich komplexní 
vyhodnocení bude publikováno na jiném místě. Následující text 
tak přináší pouze základní předběžné informace o nálezech.

•	 sběr	j.	beneše	před	výzkumem	(i. č. a 26 535):

Keramika. Celkem 300 zlomků nádob: 1x zlomek samostatné 
odloupnuté šikmo přesekávané pásky (výz. 112), 1x zlomek 
okraje 20000, 1x zlomek dna 2, ostatní nezdobené ze stěn (něk-
teré s výz. 252).

Mazanice. 10 amorfních zlomků (středně velké zlomky).

•	 sonda	1/05

ornice	(vrstva	1001)

Keramika (i. č. a 26 536). Celkem 68 zlomků: 2x zlomek pro-
filovaného podhrdlí jemnějších nádobek, ostatní nezdobené ze 
stěn (některé svisle prstované). 

Kámen (i. č. a 26 537). Celkem tři křemenné otloukače:
1. Otloukač tm. hČv barvy, částečně přepálený, s otlučenými 
dvěma hranami. Rozměry: 100 x 70 x 75 mm.
2. Otloukač h barvy s jednou otlučenou hranou. Rozměry: 93 
x 80 x 67 mm.
3. Otloukač š barvy s růžovými vložkami s jednou otlučenou 
hranou. Rozměry: 55 x 74 x 60 mm.

Kámen (i. č. a 26 538). Do podloží zapuštěný otloukač medově 
hnědé barvy se dvěma otlučenými hranami. Rozměry: 120 x 75 
x 50 mm.

objekt	1/05

Nádoba 1 (i. č. a 26 539). Slepené torzo spodku a dna amfo-
rovité zásobnice s prstovaným povrchem (výz. 252) a dnem 1. 
Slepeno z celkem 60 zlomků. Průměr výdutě max. 690 mm, v. 
torza 270 mm.
– samostatný sáček: dalších 25 neslepitelých zlomků těla 
z téže nádoby.

Nádoba 2 (i. č. a 26 540). Celkem 14 zlomků (částečně slepená 
torza i samostatné zlomky) z jedné hrubší nádoby položené pod 
dnem zásobnice. Nezdobené zlomky ze stěn, na jednom torzu 
slabý náznak svislého prstování (výz. 252).

Keramický džbánek (i. č. a 26 541). Baňatý keramický džbá-
nek – slepené torzo téměř celé nádoby, pouze dno chybí. Okraj 
20000, hrdlo slabě prohnuté, tělo baňaté. Na plecích zlomek 
jednoho ucha 1 (další samostatný zlomek neslepen). V. 115, 

prům. okraje 122, prům. výdutě max. 165, š. stěny 2–6 mm. B. 
vně tm. h, místy šČ, uvnitř tm. šh. Výz. na těle: 322 (místy 
patrné zbytky bílé inkrustace). Jemně plavená ker. bez přímě-
sí. P. vně leštěn a tuhován (dochováno jen místy). KT jemná. 
Pozn.: slepeno z cca 50 zlomků. Tab. 52:13.

Keramika (a 26 542). Celkem 722 zlomků či slepených torz 
z výplně objektu (nádoby č. 1):
– sběr v horní vrstvě objektu (mikrovryp 10. 1. 2005): devět 
jemných zlomků (1x s výz. 322, 1x torzo ucha 1, ostatní nezdo-
bené ze stěn), 120 hrubých zlomků z těl nádob (některé výz. 
252, ostatní nezdobené).
– vrstva 3 (horní vrstva objektu): dvě slepená torza plecí dvou 
hrubých nádob s vyleštěným a tuhovaným podhrdlím a výz. 252 
na těle, 150 hrubých zlomků těl nádob (některé s výz. 252 nebo 
s vyhlazeným a tuhovaným podhrdlím – většinou patrně ze 
zmíněných dvou torz), jeden zlomek jemného okraje 10000, 10 
jemných zlomků z 1–2 nádobek s výz. 2312 na podhrdlí. Dále 
zde jeden zlomek mazanice/závaží.
– vrstva 3A (mezi vrstvou 3 a 4): 180 hrubých zlomků těl ná-
dob (některé s výz. 252, ostatní nezdobené ze stěn, 1x zlomek 
dna 2), 60 jemných zlomků a slepených torz (většina s potuho-
vaným povrchem a svazky vodorovných nebo svislých žlábků 
či jemných rýh).
– vrstva 4 (spodní vrstva objektu): 17 jemných zlomků (vět-
šina z nich zdobena jemnou rytou nebo žlábkovanou výzdobou, 
některé mají potuhovaný povrch), jedno torzo ucha 1, jeden 
zlomek okraje a těla mísy s výrazně vytaženým okrajem (dal-
ší zlomky z téže nádoby ve výplni objektu 2/05), jeden zlomek 
hrubého hrdla (zásobnice ?) ostře nasazeného na plece, 170 
středních až hrubých zlomků těl (některé s výz. 252, zlomky 
tuhovaných hrubých podhrdlí, ostatní nezdobené ze stěn). 

Kámen (i. č. a 26 543). Jeden křemenný otloukač medově h 
barvy s otlučenými hranami na protilehlých kratších stranách. 
Rozměry: 95 x 65 x 45 mm.

nádoba	č.	3	–	mísa	z	objektu	1	a	2/05

Nádoba č. 3 (i. č. a 26 544). Keramická miska, dochovaná z cca 
50 %. Zhruba polovina z tohoto torza (4 zlomky) pochází z vý-
plně objektu 2/05, druhá polovina z dochované části misky (14 
zlomků) pochází z výplně objektu 1/05. Miska esovité profilace 
(typu Drhovice) s okrajem 30000 a patrně dnem 1 (velmi úz-
kým). Prům. okraje 230, prům. dna 75, š. stěny 3–5 mm. B. vně 
tm. h, uvnitř tm. h, místy šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez 
příměsí. P. uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 52:14.

objekt	2/05

Keramika (i. č. a 26 545). Celkem 1628 zlomků či slepených 
torz:
– horní vrstva: celkem 483 zlomků: čtyři zlomky či torza mis-
ky s výrazně vytaženým okrajem a ouškem na plecích (další 
zlomek z téže nádoby ve vrstvě 4 v objektu 1/05), pět malých 
zlomků s hlubokou rytou výzdobou (rovněž další zlomek ve vý-
plni objektu 1/05), 1x zlomek podhrdlí s výzdobou 312, 1x okraj 
20000 s výz. 221, 1x okraj 30000, 1x okraj 10000, 3x okraj 
10100, 3x okraj 20000, 1x okraj 50100, jeden zlomek dna 1, 
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jedno celé dno 4, 28 zlomků těl středně hrubé nádoby (nádob 
?) se žlábkovanou výzdobou (2331, 2332), 125 středně velkých 
zlomků a slepených fragmentů těl jemných, středně hrubých 
i hrubých nádob, 308 drobných nezdobených zlomků ze stěn 
a vytažených okrajů.
– spodní vrstva: celkem 1135 zlomků: jeden zlomek podhrdlí 
nádoby s pravidelným kruhovým otvorem, tři torza spodku mis-
ky s rytou výzdobou v podobě mřížky (výz. 318), 13 zlomků 
s bohatou hluboce rytou výzdobou, 3x okraj 20000, 3x okraj 
10000, jeden zlomek ucha 1, 21 zlomků z jedné nádoby – hrnec 
s okrajem 20000 s výz. 221, na plecích výz. 111 a na těle výz. 
252, čtyři zlomky dna 1, 246 zlomků nádoby (nádob ?) s ostře 
nasazeným hrdlem na plece a s bohatou žlábkovanou výzdobou 
na těle (2331, 2332), 340 středně velkých nezdobených zlomků 
z těl hrubých až jemných nádob, 500 drobných nezdobených 
zlomků z těl nádob.
– dno objektu: celkem 10 zlomků: všechny nezdobené ze 
stěn.

Mazanice. Celkem devět amorfních zlomků.

hliněný předmět. Jedna amorfní hrouda záměrně vypálené 
hlíny.

Kamenná palice s oběžným žlábkem (i. č. a 26 546). Nalezena 
v horní části výplně objektu 2/05, v hloubce cca 5 cm od podloží. 
Vyrobena z žuly sv. š barvy s četnými turmalínovými (?) vložka-
mi. Na obou koncích stopy po použití (otlučené okraje). Středový 
žlábek dosti výrazný. Rozměry: 105 x 80 x 65 mm. Tab. 52:12.

9.	dražíČ	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách:

•	 sběr	p.	břicháčka	1988

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 4212/88. 
Nálezy nebyly autorem zpracovány.

•	 sběr	jiřího	beneše	2001

Ulož.: M Bechyně, sine.

hliněné závaží. Dva amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 29 zlomků: KT: hrubá – 11, střední – 16, 
jemná – 2. Nekreslené okraje: 22000 – 1x. Tuhování: celkem 
1x: střední – 1x: vně 1. Pozn.: V souboru jsou dále obsaženy i tři 
tuhové zlomky z doby laténské. K dokumentaci vybrán jeden 
zlomek:

1. Zot. Okraj 40000. 40 x 39 x 5–12 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 52:10.

10.	drhovice	i (okr. Ta)

Mohylové pohřebiště. Nálezy jsou bez kontextů uloženy 
ve dvou sbírkách.

•	 předmět	deponovaný	v	národním	muzeu	v	praze

–	 i.	č.	110076. Bronzový náramek z tyčinky kruhového průře-
zu s mírně zahrocenými konci. Bez výzdoby – případná původní 
výzdoba zcela otřelá. Vnější prům. max. 64, prům. tyčinky max. 
6 mm. Patina odřená na zlatavý podklad, pouze malé zbytky tm. 
zelené patiny. Povrch silně korodovaný. Pozn.: Nelze vyloučit, 
že se jedná o totožný předmět s dnes ztraceným náramkem – zde 
tab. 54:14. Tab. 54:16.

•	 předměty	deponované	v	husitském	muzeu	v	táboře

bronzové	předměty:

–	 i.	č.	21. Torzo tuleje hrotu kopí. List nedochován, pouze ná-
znaky napojení břitu na tulej. Tulej dutá, mírně se rozšiřující 
ke spodnímu okraji. Silně zdeformovaná žárem (četné praskliny 
a bubliny na povrchu) a zprohýbaná. Dochovány dva protilehlé 
otvory pro nýty. D. 82, prům. ústí tuleje 23 mm. Patina tm. zele-
ná – přepálená. Tab. 53:24.
–	 i.	č.	361. Jehla bronzové jehlice. Odlomená hlavice i hrot 
jehly. Jehla mírně zprohýbána. Bez výzdoby. D. 393, prům. 
jehly max. 5 mm. Patina šedozelená, popraskaná – asi narušená 
žárem (?). Místy odřená na zlatavý povrch. Nekresleno.
–	 i.	 č.	 652. Bronzová pastýřská jehlice. Jehla nepravidelně 
kulatého řezu, krček a hlavice roztepány na plocho. hlavice sto-
čena v očko. Jehla silně ohnuta (do pravého úhlu). Vzdálenost 
hlavice a hrotu 65, prům. tyčinky 3 mm. Patina tm. zelená, mís-
ty oprýskaná. Tab. 53:11.
–	 i.	č.	658. Bronzový náramek z tyčinky kruhového průřezu. 
Oba konce přeloženy, jeden konec odlomen. Na jedné boční 
straně dochována výzdoba v podobě svazků šikmých rýžek, 
ostatní povrch hladký. Vnější prům. max. 52, prům. tyčinky 
max. 5 mm. Patina šedozelená, místy narušená. Povrch místy 
otřelý, výzdoba částečně setřená. Tab. 54:17.
–	 i.	č.	660. Zlomek bronzového litého náramku průřezu tva-
ru „D“. Dochována zhruba polovina náramku s jedním koncem 
zesíleným. Vnější povrch je zdoben rytými svazky rýh, částečně 
ohraničenými obvodovou rýhou v podobě oválu. Další svazek 
příčných rýh je patrný i u konce náramku. Vnější prům. max. 
54, rozvinutá d. 87, š. tyčinky max. 14, tloušťka tyčinky max. 
5 mm. Patina tm. zelená, místy mírně narušená. Povrch částečně 
přepálený, výzdoba místy značně otřelá. Tab. 53:27.
–	 i.	č.	662. Bronzová jehlice weitgendorfského typu. hlavice 
plochá terčíkovitá. Krček zesílený třemi skupinami vývalků (tři, 
osm a tři vývalky). Jehla mírně prohnutá. D. 343, prům. hlavice 
21, prům. vývalků 8 mm. Patina tm. zelená, místy mírně naru-
šená. Tab. 53:2.
–	 i.	č.	663. Bronzová jehlice weitgendorfského typu. hlavice 
odlomena. Krček zesílen třemi skupinami vývalků (po třech, 
osmi a třech vývalcích). Jehla ohnuta, hrot jehly odlomen. D. 
193, prům. vývalků 10, prům. jehly 4 mm. Patina tm. zelená, 
neušlechtilá, místy korodovaná. Tab. 53:3.
–	 i.	č.	664. Bronzová jehlice weitgendorfského typu. hlavi-
ce plochá terčíkovitá, její okraje místy odlámány. Krček zesí-
len třemi skupinami vývalků (po třech, šesti a třech vývalcích). 
Jehla ohnutá, hrot odlomen. Vzdálenost hlavice a konce jehly 
115, prům. hlavice 16, prům. vývalků 7 mm. Patina tm. zele-
ná, neušlechtilá (místy korodovaná). Povrch silně otřelý (počet 
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vývalků není místy jistý, případná výzdoba setřená). Tab. 53:6.
–	 i.	č.	713. Bronzová jehlice s hlavicí stočenou v očko. Jeh-
la prohnutá, kruhového průřezu, hlavice na plocho roztepaná. 
Vzdálenost hlavice a hrotu 79, prům. hlavice max. 7, prům. 
jehly max. 4 mm. Patina tm. zelená, ušlechtilá. Povrch (zejména 
jehla) místy poškozen. Tab. 53:7.
–	 i.	č.	784. Bronzová jehlice weitgendorfského typu s odlome-
nou hlavicí. Krček zesílen čtyřmi skupinami vývalků (po třech, 
třech, šesti a třech vývalcích). Konec jehly ohnut, hrot odlomen. 
D. 385, prům. vývalků 8, prům. jehly max. 5 mm. Patina tm. 
šedozelená, místy dosti narušená. Povrch místy oprýskaný. Tab. 
53:1.
–	 i.	č.	809. Stočený bronzový drát kruhového průřezu s obě-
ma konci odlomenými. Vzdálenost obou konců 75, prům. drátu 
1 mm. Patina zelená až šedozelená, narušená. Povrch korodo-
ván. Tab. 53:25. 
–	 i.	č.	862. Zlomek bronzové tyčinky – patrně jehly jehlice. 
Oba konce odlomeny. D. 123, prům. tyčinky max. 3 mm. Patina 
tm. hnědozelená, místy šedozelená, narušená. Tab. 53:17.
–	 i.	č.	863. Tři zlomky bronzových tyčinek – patrně jehel jeh-
lice, sekundárně zprohýbané. Všechny konce odlomeny. Délky 
81, 102 a 57, prům. tyčinek 3–4 mm. Patina u všech hnědozele-
ná neušlechtilá. Povrch korodovaný. Tab. 53:18, 20, 21.
–	 i.	č.	864. Zlomek bronzové tyčinky nepravidelně obdélné-
ho průřezu s oběma konci odlomenými. D. 109, prům. tyčinky 
max. 4 mm. Patina tm. zelená až hnědozelená, ušlechtilá, jen 
místy mírně narušená. Tab. 53:12.
–	 i.	 č.	865. Zlomek bronzové tyčinky – patrně jehly jehlice 
sekundárně ohnuté. Oba konce odlomeny. D. 150, prům. tyčin-
ky max. 5 mm. Patina hnědozelená až sv. zelená, neušlechtilá. 
Povrch místy odřen na zlatavé jádro. Tab. 53:19.
–	 i.	 č.	 868. Zlomek bronzového litého náramku. Náramek 
z tyčinky mírně čočkovitého průřezu, silně přepálen a zdefor-
mován žárem. Na povrchu malé zbytky ryté výzdoby: dvě sku-
piny příčných rýh. D. 55, š. 10, tloušťka plechu max. 4 mm. 
Patina tm. šedohnědá, silně narušená. P. silně korodovaný. Tab. 
53:26.
–	 i.	č.	869.	Torzo ploché terčovité hlavice bronzové jehlice. 
Původně kruhový tvar zdeformován žárem – patrné přepálení. 
Okraj mírně zvedlý. Na boční ploše dvě souběžné rýhy, jinak 
bez výzdoby. Jehla odlomena. Prům. hlavice 48, š. okraje hlavi-
ce 5 mm. Patina šedozelená, téměř nedochovaná. Povrch silně 
korodován. Tab. 53:23.
–	 i.	č.	870.	Bronzová jehlice weitgendorfského typu. hlavi-
ce plochá terčíkovitá, krček zesílen třemi skupinami vývalků 
(všechny po třech vývalcích). Výzdoba na každém ze tří spod-
ních vývalků: řada svislých rýžek. Jehla prohnutá, z větší části 
odlomená. D. 71, prům. hlavice 22, prům. vývalků 7 mm. Patina 
tm. zelená, místy narušená. Tab. 53:5.
–	 i.	č.	871. Tři zlomky (jedné ?) bronzové jehlice: dva zlomky 
jehly a jeden zlomek krčku se dvěma skupinami vývalků (hor-
ní po šesti a spodní po třech vývalcích, z nichž nejspodnější je 
zdoben svislými rýžkami). D. krčku 40, zlomků jehel 53 a 55, 
prům. vývalků 8, jehly 4 mm. Patina hnědozelená až tm. še-
dozelená, neušlechtilá. Povrch značně korodovaný. Tab. 53:4, 
13–14.
–	 i.	č.	880. Zlomek bronzového plechového náramku se zbytky 
bohaté ryté výzdoby v podobě vložených soustředných krouž-
ků a pásu příčných rýh s kolmými rýžkami mezi nimi. Předmět 

je však velmi silně deformován patrně žárem, oba konce jsou 
odlomeny a výzdoba je většinou neznatelná. Na povrchu jsou 
nalepené kusy spálené krusty. D. 77, š. max. 30, tloušťka plechu 
1 mm. Patina šedozelená silně korodovaná. Tab. 54:11.
–	 i.	 č.	881. Zlomek bronzové tyčinky – patrně jehly jehlice 
sekundárně ohnuté. Oba konce odlomeny. D. 44, prům. tyčinky 
3 mm. Patina tm. hnědozelená narušená. Povrch korodovaný. 
Tab. 53:16.
–	 sine.	 hlavice bronzové jehlice zdobená vývalky. D. 24, 
prům. hlavice max. 6 mm. Patina šedozelená silně narušená. 
Povrch silně korodovaný (drolivý). Tab. 53:8.
–	 sine (staré č. Da. 89). Bronzová jehlice s dvojkónickou hla-
vicí zesílenou na horní i spodní ploše žebírkem. Ve středu horní 
plochy je umístěn výrazný nálitek s prohlubní. Pod hlavicí je 
dvojkónický vývalek a pod ním další žebírko. Jehla deformová-
na, hrot odlomen. D. 114, prům. hlavice 13, prům. jehly 3 mm. 
Patina tm. zelená narušená. Povrch mírně korodován. Tab. 
53:9.
–	 sine (staré č. Da. 33b). Zlomek bronzového závěsku (?) 
z tyčinky čočkovitého průřezu původní podoby snad položené-
ho písmene „D“ s nástavcem. Dochovaná v. 25, prům. tyčinky 
4 mm. Patina šedozelená narušená, povrch silně korodovaný. 
Tab. 53:10.
–	 sine (staré č. Da. 71b). Zlomek bronzové tyčinky – patrně 
jehly jehlice, sekundárně silně zprohýbané. Oba konce odlome-
ny. D. 49, prům. tyčinky 4 mm. Patina tm. zelená neušlechtilá. 
Povrch korodovaný. Tab. 53:15.
–	 sine (staré č. Da. 30c). Zlomek bronzové tyčinky – patrně 
jehly jehlice, sekundárně mírně zprohýbané. Oba konce odlo-
meny. D. 70, prům. tyčinky 4 mm. Patina tm. zelená neušlechti-
lá. Povrch korodovaný. Tab. 53:22.

dnes	ztracené	bronzové	předměty:
– Staré č. Da. 776. Jehla bronzové jehlice zdobená na krčku 
příčnými rýhami. Srov. Konopa 1981, 81, tab. IV:1. Tab. 54:1.
– Staré č. Da 33a. Zlomek hraněné (trojhranné) bronzové ty-
činky s odlomenými konci. Srov. Konopa 1981, 82, tab. II:1. 
Tab. 54:2.
– Staré č. Da. 35. horní část bronzové jehlice weitgendorfské-
ho typu. Plochá terčíkovitá hlavice, krček zdoben patrně čtyřmi 
skupinami vývalků (patrně po třech, třech, pěti a třech výval-
cích). Srov. Konopa 1981, 79, tab. II:8. Tab. 54:3.
– Staré č. Da. 71. horní část bronzové jehlice weitgendorfské-
ho typu. Dochována ohnutá terčíkovitá hlavička a krček se sku-
pinou tří vývalků. Srov. Konopa 1981, 79, tab. I:7. Tab. 54:4.
– Staré č. Da. 58. Zlomek krčku bronzové jehlice zdobený tře-
mi vývalky, z nichž spodní je zdoben příčnými rýžkami, a pod 
nimi kulovitým vývalkem s výzdobou pásů šikmých rýžek vy-
tvářejících motiv větévky. Srov. Konopa 1981, 80, tab. II:2. 
Tab. 54:5.
– Staré č. Da. 79. horní část bronzové jehlice weitgendorfské-
ho typu. Dochována terčíkovitá hlavice a krček se dvěma skupi-
nami vývalků (po třech a patrně šesti vývalcích). Srov. Konopa 
1981, 79, tab. II:9. Tab. 54:6.
– Staré č. Da. 29. horní část bronzové jehlice s dvojkónickou 
hlavicí a čtyřmi výraznými ostrými vývalky na krčku. Srov. Ko-
nopa 1981, 80, tab. II:4. Tab. 54:7.
– Staré č. Da. 37. horní část bronzové jehlice s vývalkovitou 
hlavicí. Srov. Konopa 1981, 80, tab. II:10. Tab. 54:8.
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– Staré č. Da. 59. horní část bronzové jehlice s kónickou hla-
vicí zdobenou oblými vývalky. Na krčku dochovány další dva 
vývalky, zde však daleko ostřejší a výraznější. Srov. Konopa 
1981, 80, tab. II:7. Tab. 54:9.
– Staré č. Da. 90. Bronzové chránítko jehlice s tulejkou, 
od které vycházejí dva zdvojené oblouky. Srov. Böhm 1937, 
157 – obr. 78:12; Konopa 1981, 82, tab. III:9. Tab. 54:10.
– I. č. nezjištěno. Zlomek patrně bronzového plechového ná-
ramku s bohatou rytou výzdobou v podobě vložených kružnic. 
Srov. Böhm 1937, 157 – obr. 78:11. Tab. 54:12.
– Staré č. Da. 390. Bronzový plechový náramek s boha-
tou rytou výzdobou v podobě vložených kružnic, oddělených 
příčnými svazky rýh a rýžek. Srov. Kolář 1898–1899; Böhm 
1937, 157 – obr. 78:16; Konopa 1981, 83, tab. V:4, VIII:3. Tab. 
54:13.
– Staré č. Da. 36, 85, 87. Zlomky dalších (kolika ?) podob-
ných náramků jako předešlý, tj. plechových náramků s rytou 
výzdobou v podobě vložených kružnic a údajně též šrafovaných 
trojúhelníků. Srov. Konopa 1981, 83 (bez kresby).
– I. č. nezjištěno. Bronzový tyčinkovitý náramek se zbytky 
ryté výzdoby. Nelze vyloučit, že je totožný s náramkem docho-
vaným dnes ve sbírce Národního muzea (viz výše). Srov. Kolář 
1898–1899. Tab. 54:14.
– Staré č. Da. 75. Bronzový litý náramek z masivní tyčinky 
zdobený na horní ploše příčnými rýžkami. Srov. Böhm 1937, 
157 – obr. 78:17; Konopa 1981, 82, tab. IV:6. Tab. 54:15.
– P. Konopa (1981, 84) uvádí ve svém soupisu předmětů z lo-
kality další artefakty, ztracené již v době jeho práce. Mělo se 
jednat o několik zlomků jehlic a náramků a rovněž o zlomek 
bronzového srpu, který se však P. Konopovi rovněž nepodařilo 
identifikovat.

kamenný	předmět:

–	 i.	č.	661. Kamenná broušená sekerka z mladší nebo pozd-
ní doby kamenné nalezená v jedné z mohyl. Předmět byl po-
délně rozlomen ve dva kusy a dodatečně slepen. D. 81, š. 27, v. 
15 mm. B. hnědá až tm. hš. Materiál: břidlice. Tab. 54:21.

hliněný	přeslen:

–	 i.	 č.	785. hliněný přeslen kónického tvaru s nepravidelně 
prohlubovaným okrajem v podobě hvězdice. V. 10, prům. 
27 mm. B. tm. h. Př.: kaménky – středně (do 0,5 mm). P. dosti 
omletý. Tab. 54:20.

keramika:

–	 i.	č.	23.	Kónická mísa. Okraj 10110, dno nedochováno (do-
plněno sádrou – patrně dn 1). V. 83, prům. okraje 250, prům. dna 
80, š. stěny 5–9 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř tm. hš. Bez výz. 
Př.: kaménky – středně (do 4 mm). KT střední. Pozn.: slepena 
z 12 zlomků a z asi 60 % doplněna sádrou. Tab. 59:1.
–	 i.	 č.	 24. Kónická mísa. Okraj 30000, dno 8. Jedno ouško 
6 nepravidelně čočkovitého průřezu pod okrajem. V. 56, prům. 
okraje 300, prům. dna 80, š. stěny 5–8 mm. B. vně tm. h až 
hOr, uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepena z 23 zlomků a z asi 
20 % doplněna sádrou. Tab. 59:4.

–	 i.	č.	25. Mísa esovité profilace. Okraj 30000, dno 7. V. 94, 
prům. okraje 290, prům. dna 80, š. stěny 5–7 mm. B. vně h až 
tm. h, uvnitř tm. šh. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). 
P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepena z 22 zlomků 
a z cca 60 % doplněna sádrou. Tab. 60:3.
–	 i.	 č.	26. Kónická mísa bez výzdoby. Dnes ztracena. Srov. 
Konopa 1981, tab. XV:2. Tab. 62:3.
–	 i.	č.	27. Kónická mísa. Okraj 30000, dno nedochováno (do-
plněno sádrou – patrně dn 1). Jedno ucho 1 pod okrajem. V. 70, 
prům. okraje 180, š. stěny 6–8 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř tm. 
hš, místy tm. hČv. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). 
P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepena z asi 30 zlom-
ků a z cca 40 % doplněna sádrou. Tab. 59:3.
–	 i.	 č.	 28. Kónická mísa. Okraj 10000, dno 1. V. 77, prům. 
okraje 220, š. stěny 3–8 mm. B. vně h až tm. h, uvnitř tm. 
hš. Výz. pod okrajem: 131. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. vně leštěn, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepena z 20 
zlomků a cca z 25 % doplněna sádrou. Tab. 60:1.
–	 i.	č.	29. Kónická mísa. Okraj 30000, dno nedochováno (do-
plněno sádrou – patrně dn 1). V. 80, prům. okraje 330, prům. 
dna 120, š. stěny 8 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hš. Bez výz. 
Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. 
Pozn.: slepena z asi 30 zlomků a z cca 30 % doplněna sádrou. 
Okraj místy olámaný. Tab. 59:5.
–	 i.	č.	30. Kónická miska. Okraj 10000, dno 1. V. 49, prům. 
okraje 115, prům. dna 3–5 mm. B. vně h, místy tm. h, uvnitř 
tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT střední. Pozn.: slepena z 14 zlomků a z asi 60 % 
doplněna sádrou. Tab. 55:4.
–	 i.	č.	31. Miniaturní kónická miska. Okraj 30000, dno 1. V. 
27, prům. okraje 100, prům. dna 40, š. stěny 4 mm. B. vně h, 
místy tm. hš, uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT jemná. Pozn.: slepena z 11 
zlomků a z cca 5 % doplněna sádrou. Tab. 55:1.
–	 i.	č.	32. 11 keramických zlomků z jedné hrncovité (?) nádo-
by. Nezdobené zlomky ze stěn – nelze typově určit. P. vně hla-
zen, uvnitř leštěn. KT střední. Pozn.: původně slepeny (zbytky 
sádry). Nekresleny.
–	 i.	č.	33. Miniaturní džbánek esovité profilace. Okraj 20000, 
dno 4. Na plecích kořen jednoho ucha 1. V. 63, prům. okraje 80, 
š. stěny 2–6 mm. B. vně sv. h, uvnitř h. Výz. na plecích: 321. 
Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn. KT jemná. Pozn.: 
slepen z asi 25 zlomků a z cca 30 % doplněn sádrou. P. silně 
omletý, výzdoba téměř neznatelná. Tab. 55:5.
–	 i.	č.	34. Kónický koflík. Okraj 10000, dno 1. Jedno odlomené 
páskové (?) ucho vycházelo z okraje. V. 58, prům. okraje 115, prům. 
dna 60, š. stěny 3–7 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hOr. Bez výz. 
Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn. KT jemná. Pozn.: 
slepen z 21 zlomků a jen asi z 3 % doplněn sádrou. Tab. 55:7.
–	 i.	č.	35. Spodní část miniaturní nádobky (pohárek ?). hrdlo 
odsazeno od těla, dno 1. V. 30, prům. dna 25, š. stěny 2–7 mm. 
B. vně tm. hOr, uvnitř šh. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 
mm). KT jemná. Pozn.: slepena ze čtyř zlomků a z asi 10 % 
doplněna sádrou. Tab. 56:3.
–	 i.	č.	36. Polokulovité tělo nádoby – amfory (?). Dno 7. V. 
123, prům. dna 80, š. stěny 4–9 mm. B. vně tm. h až hČ, uvnitř 
tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn. 
KT střední. Pozn.: slepeno ze dvou zlomků a z asi 60 % doplně-
no sádrou. Tab. 61:4.
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–	 i.	č.	37. Kónický koflík. Okraj 10000, dno 1. Jedno ouško 6 
na těle. V. 55, prům. okraje 138, prům. dna 55, š. stěny 3–6 mm. 
B. vně h, místy šČ, uvnitř tm. hš, místy šČ. Bez výz. Př.: ka-
ménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován (malé 
zbytky). KT jemná. Pozn.: slepen z asi 20 zlomků a z cca 10 % 
doplněn sádrou. Tab. 55:9.
–	 i.	č.	38. Kónický koflík. Okraj 10000, dno 1. Na okraji torzo 
jednoho ucha 1. V. 65, prům. okraje 180, prům. dna 80, š. stěny 
3–8 mm. B. vně h, uvnitř šČ, místy h. Bez výz. Př.: kamén-
ky – málo (do 2 mm). P. vně leštěn, uvnitř hlazen a tuhován. KT 
jemná. Pozn.: slepen z 13 zlomků a z cca 50 % doplněn sádrou. 
Tab. 57:2.
–	 i.	č.	39. Mísa esovité profilace. Okraj 20000, dno 1. Jedno 
ouško 6 pod okrajem. V. 75, prům. okraje 210, prům. dna 60, š. 
stěny 3–7 mm. B. vně h, uvnitř tm. šh. Bez výz. Př.: kamén-
ky – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepe-
na ze 17 zlomků a cca z 40 % doplněna sádrou. Tab. 58:4.
–	 i.	č.	40. Malý džbánek esovité profilace. Okraj 20000, hr-
dlo poměrně krátké a mírně nálevkovité, dno 2. Jedno ucho 1 
vychází z okraje na plece. V. 90, prům. okraje 97, prům. dna 
40, š. stěny 3–7 mm. B. vně i uvnitř h, místy šČ. Bez výz. Bez 
příměsí. P. vně i uvnitř potřen šedočernou vrstvičkou a leštěn. 
KT jemná. Pozn.: slepen z asi 20 zlomků a z cca 1/3 doplněn 
sádrou. Tab. 56:12.
–	 i.	 č.	 41. Miniaturní amforka s mírně rozevřeným hrdlem 
a jedním ouškem 6 na plecích (vzhledem k silnému poškození 
nádoby není jisté, zda měla původně i protilehlé druhé ouško či 
nikoliv). Okraj 10000, dno 4. V. 80, prům. okraje 70, š. stěny 
3–6 mm. B. vně h, místy hČ, uvnitř hš. Bez výz. Př.: kamén-
ky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn. KT jemná. Pozn.: slepena 
ze sedmi zlomků a z cca 15 % doplněna sádrou. Tab. 57:5.
– Pod i. č. 41 též sáček s asi 30 drobnými spálenými (lidskými 
?) kůstkami.
–	 i.	č.	42. Kónická mísa. Okraj 30000, dno 1. Jedno ucho 1 
pod okrajem. V. 112, prům. okraje 305, š. stěny 6–12 mm. B. 
vně tm. hČv, uvnitř tm. š. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 
mm). P. vně zdrsněn (patrné otisky slámy), uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Pozn.: slepen z asi 40 zlomků a z cca 3 % doplněn sád-
rou. Tab. 60:4.
–	 i.	č.	43. Koflík nebo džbánek esovité profilace ve 22 nesle-
pených zlomcích. Okraj 21000, dno 1. Ucho žádné nedochová-
no. V. 67, prům. okraje 83, prům. dna 30, š. stěny 2–4 mm. B. 
vně hČ, uvnitř šh. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. 
P. vně i uvnitř leštěn. KT jemná. Navíc zde cca 50 drobných 
zlomků spálených (lidských ?) kostí. Tab. 55:3.
–	 i.	č.	44. Kónická mísa. Okraj 10000, dno 2. V. 120, prům. 
okraje 290, prům. dna 100, š. stěny 6–10 mm. B. vně tm. hČv, 
uvnitř tm. hČv až tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepena 
z 25 zlomků a jen z asi 3 % doplněna sádrou. Tab. 60:2.
–	 i.	č.	45. Mísa se zalomenou výdutí. Okraj 40002 (dva lalo-
ky – původně čtyři protilehlé ?), dno 8. Jedno ouško 6 pod výdu-
tí. V. 55, prům. okraje 190, prům. dna 60, š. stěny 4 mm. B. vně 
tm. šh, uvnitř tm. šh, místy h. Bez výz. Patrně bez příměsí. 
P. vně i uvnitř hlazen. KT jemná. Pozn.: slepeno ze 14 zlomků 
a z cca 1/3 doplněno sádrou. Tab. 58:3.
–	 i.	č.	46. Mísa esovité profilace. Okraj 30000, dno 1. V. 55, 
prům. okraje 130, prům. dna 60, š. stěny 4–5 mm. B. vně i uvni-
tř hČv, místy tm. š. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 

P. uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepena ze 17 zlomků a z asi 
20 % doplněna sádrou. Silně přepálená. Tab. 58:1.
–	 i.	č.	47. Kónická mísa. Okraj 30000, dno 2. Jedno ouško 6 
pod okrajem. V. 80, prům. okraje 285, prům. dna 95, š. stěny 
6–8 mm. B. vně h, uvnitř tm. hš, místy šČ. Bez výz. Př.: ka-
ménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován (docho-
vány malé zbytky). KT střední. Pozn.: slepena z asi 30 zlomků 
a z cca 20 % doplněna sádrou. Tab. 59:2.
–	 i.	 č.	 48. Torzo džbánku polokulovitého až hruškovitého 
tvaru. Okraj ani hrdlo nedochovány, dno 4. Na plecích kořen 
jednoho ucha 1. V. 74, prům. dna 100, š. stěny 3–6 mm. B. vně 
tm. h, místy šČ, uvnitř tm. hš. Výz. na těle i na uchu: 2323. 
Patrně bez příměsí. P. vně tuhován (malé zbytky). KT jemná. 
Pozn.: slepen z cca 30 zlomků a z asi 50 % doplněn sádrou. Tab. 
57:3.
–	 i.	č.	49. Miniaturní polokulovitý koflík. Okraj 10000, dno 
8. Na okraji jedno ouško 5. V. 25, prům. okraje 100, prům. dna 
30, š. stěny 3–4 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Bez výz. Jemně 
plavená ker. bez příměsí. KT jemná. Pozn.: slepen z 15 zlomků 
a z cca 10 % doplněn sádrou. Tab. 55:2.
–	 i.	 č.	 653. amfora s válcovitým hrdlem a dvěma uchy 1 
na rozhraní hrdla a plecí. Okraj 10000, dno 1. V. 200, prům. 
okraje 125, prům. dna 75, š. stěny 5–9 mm. B. vně tm. h, místy 
šČ, uvnitř hČ. Výz. na těle: 2331; na uchách: 2312. Př.: kamén-
ky – málo (do 2 mm). P. vně leštěn a na hrdle a plecích až pod 
výduť tuhován, uvnitř leštěn. KT střední. Pozn.: slepena z cca 
30 zlomků a z asi 10 % doplněna sádrou. Tab. 61:5.
–	 i.	č.	654. Kónický koflík. Okraj 10000, z okraje vychází jed-
no ucho 1, dno 1. V. 50, prům. okraje 96, prům. dna 47, š. stěny 
3–7 mm. B. vně i uvnitř hČv až hOr, místy šČ. Bez výz. Př.: 
kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. 
KT jemná. Pozn.: celá dochovaná nádoba neslepená ze zlomků. 
Tab. 57:4.
–	 i.	č.	656. Dvojkónická nádoba. Nádoba dnes ztracená, kres-
lená podle sádrové kopie. Tab. 61:1.
–	 i.	 č.	657. Džbánek esovité profilace se stlačeným hrdlem. 
Okraj 21000, dno 1. Jedno ucho 1 vychází z okraje na plece. V. 
80, prům. okraje 87, prům. dna 40, š. stěny 3–7 mm. B. vně tm. 
hš, uvnitř tm. hOr. Výz. na plecích: 314. Bez příměsí. P. vně 
leštěn. KT jemná. Pozn.: slepen z cca 30 zlomků a z asi 20 % 
doplněn sádrou. Tab. 56:9.
–	 i.	č.	659. Dvouuchý hrnec esovité profilace. Okraj 20000, 
dno 1. Z okraje na plece vycházejí dvě protilehlá ucha 1. V. 
134, prům. okraje 121, prům. dna 64, š. stěny 4–9 mm. B. vně 
h, uvnitř tm. hš. Bez výz., pouze na jednom místě náznak výz. 
252. Př.: kaménky – středně (do 4 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
střední. Pozn.: slepen z asi 30 zlomků a z cca 10 % doplněn 
sádrou. Tab. 56:8.
–	 i.	č.	828. Kónická miska. Okraj 10100, dno 1. V. 50, prům. 
okraje 140, prům. dna 65, š. stěny 5–7 mm. B. vně h až hČ, 
uvnitř tm. h. Výz. na okraji: 134 (trojlaločný zahrocený vý-
stupek provrtaný třemi svislými otvory). Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm). P. uvnitř leštěn. KT jemná. Pozn.: slepeno ze dvou 
zlomků a z cca 80 % doplněno sádrou (vzhledem k malému 
dochovanému původnímu torzu není jisté, kolik bylo původně 
výstupků). Tab. 55:10.
–	 i.	č.	866. Kónická miska. Okraj 11000, dno 6. V. 64, prům. 
okraje 155, prům. dna 55, š. stěny 3–8 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hČv. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2, ojediněle až 7 
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mm). P. vně zdrsněn, uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: slepeno 
z pěti zlomků a z asi 75 % doplněno sádrou. Navíc dva neslepe-
né samostatné zlomky. Tab. 58:2.
–	 i.	č.	867. Koflík esovité profilace. Okraj 20000, dno 8. V. 
73, prům. okraje 70, prům. dna 40, š. stěny 2–5 mm. B. vně 
i uvnitř tm. hOr. Výz. na plecích: 2323 (velmi nevýrazná). Př.: 
kaménky – málo (do 1 mm), ker. drť – středně (do 2 mm). KT 
jemná. Pozn.: slepeno z cca 15 zlomků a z asi 60 % doplněno 
sádrou. Tab. 55:6.
–	 i.	č.	872. Torzo těla amfory nebo zásobnice. Dno 1. V. 165, 
prům. výdutě max. 260, prům. dna 85, š. stěny 5 mm. B. vně 
tm. h, místy šČ, uvnitř tm. h. Výz. na plecích: 2323/2341. Př.: 
kaménky – středně (do 3 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. vně 
hlazen a na plecích tuhován (dochováno jen místy). KT střední. 
Pozn.: slepen ze 17 zlomků a z asi 10 % doplněn sádrou. Tab. 
58:5.
–	 i.	 č.	 873. Torzo hluboké mísy esovité profilace. Okraj 
20000, dno 1. Pod okrajem jedno ucho 1. V. 99, prům. okraje 
220, prům. dna 80, š. stěny 4–7 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř 
hČv, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. 
drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. 
Pozn.: před lepením 17 zlomků. Tab. 55:13.
–	 i.	č.	874. Zlomky ze dvou nádob:
1. Dvouuchý hrnec esovité profilace ve zlomcích. Okraj 20000, 
dno patrně 1. Z okraje vycházejí na plece dvě protilehlá ucha 1. V. 
155, prům. okraje 160, prům. dna 70, š. stěny 2–5 mm. B. vně tm. 
hČv, uvnitř tm. hČv, místy hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. vně hlazen, uvnitř potřen hČ engobou a hlazen. KT 
střední. Pozn.: celkem 29 zlomků před lepením. Tab. 57:7.
2. Zot hrnce esovité profilace. Okraj 20000. Torzo jednoho ucha 
1 na plecích. 78 x 53 x 4–5 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř tm. 
hČv, místy hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). KT 
hrubá. Pozn.: slepen ze dvou zlomků. evidentně z jiné nádoby 
než č. 1 téhož čísla. Tab. 57:1.
–	 i.	č.	875. 1 torzo nádoby a jeden zlomek z jiné nádoby:
1. Zot. Okraj 20000. 28 x 43 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm), ker. drť – málo (do 2 
mm). KT jemná. Tab. 56:5.
2. Torzo koflíku nebo džbánku esovité profilace s vakovitým 
tělem. Dno 8. V. 50, prům. výdutě max. 102, š. stěny 3–5 mm. 
B. vně h, místy šČ, uvnitř h. Výz. na těle: 2323. Patrně bez 
příměsí. P. vně leštěn a tuhován (dochováno jen místy). KT jem-
ná. Pozn.: slepen z asi 20 zlomků a cca z 30 % doplněn sádrou; 
navíc pět samostatných zlomků. Tab. 56:6.
–	 i.	č.	876. Kónický koflík. Okraj 10100, dno 8. Jedno ucho 1 
vychází z okraje. V. 64, prům. okraje 160, š. stěny 4–6 mm. B. 
vně tm. h až hČ, uvnitř šČ. Bez výz. Patrně bez příměsí. P. vně 
leštěn, uvnitř hlazen a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepen z cca 
30 zlomků a z asi 25 % doplněn sádrou. Navíc zde tři neslepené 
zlomky. Tab. 55:11.
–	 i.	č.	877. Celkem jedno torzo nádoby a šest zlomků patrně 
ze dvou nádob:
1. šest zlomků z jediné nádoby. Vše zlomky těl, 3x s výz. 252. 
Kreslen jeden zlomek: Zt. 41 x 45 x 5 mm. B. vně tm. hČv, 
uvnitř sv. h. Výz. na těle: 252. Př.: kaménky – středně (do 1 
mm). P. uvnitř potřen sv. h engobou, která místy přechází do tm. 
h engoby. KT hrubá. Tab. 56:7.
2. Torzo horní části dvouuchého hrnce esovité profilace. Okraj 
20010. Z okraje vycházejí dvě protilehlá ucha 1. V. 115, prům. 

okraje 160, š. stěny 7–8 mm. B. vně i uvnitř tm. h až tm. hČv. 
Výz. na celém povrchu i na uchu: 252. Př.: kaménky – hojně 
(do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepen z asi 15 
zlomků a z cca 10 % doplněn sádrou. Tab. 61:2.
–	 i.	č.	878. Torzo miniaturní misky esovité profilace s nízko 
položeno zalomenou výdutí. Okraj 20000, dno 1. V. 40, prům. 
okraje 85, prům. dna 25, š. stěny 1–4 mm. B. vně i uvnitř h, 
místy šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně 
i uvnitř tuhován (malé zbytky). KT jemná. Pozn.: dochována 
cca polovina nádoby, slepená z osmi zlomků a z cca 10 % do-
plněná sádrou. Tab. 55:8.
–	 i.	č.	879. Kónická miska. Okraj 11000, dno 4. V. 62, prům. 
okraje 129, prům. dna 35, š. stěny 5–7 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
šh. Bez výz. Patrně bez příměsí. P. vně potřen tm. h engobou 
a leštěn. KT jemná. Pozn.: slepena ze sedmi zlomků a z asi 40 % 
doplněna sádrou. Tab. 55:12.
–	 i.	č.	896. Torzo hrnce s odsazeným hrdlem. Dno 1. V. 135, 
prům. dna 60, š. stěny 4–8 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 317. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hla-
zen. KT střední. Pozn.: dvě torza a další zlomky – před lepením 
celkem 23 zlomků. Tab. 56:11.
–	 i.	 č.	 901.Torzo hrnce esovité profilace. Okraj 20000, dno 
nedochováno. Jedno (původně dvě ?) ucho 1 vychází z okraje 
na plece. V. 125, prům. okraje 140, š. stěny 3–5 mm. B. vně 
i uvnitř tm. hČv. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2, oje-
diněle až 7 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Pozn.: jedno torzo 
a další volné zlomky – před lepením celkem 20 zlomků. Tab. 
57:6.
–	 i.	č.	911. Celkem 83 zlomků z několika různých nádob: KT: 
střední – 2, jemná – 81. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 10100 – 
2x, 20000 – 3x, 20010 – 1x. Nekreslená ucha: u 1 – 1x. Nekres-
lená dna: dn 1 – 1x, dn 4 – 1x. Nekreslená výzdoba: 2331 – 12x. 
Tuhování: celkem 57x; střední – 1x: oboje 1; jemná – 56x: vně 
13, uvnitř 34, oboje 9. Ke kreslení vybrány tři zlomky či torza:

1. Tři neslepitelné zlomky hruškovitého těla džbánku (?). Dno 
4. Rekonstruovatelná v. 80, š. stěny 4–5 mm. B. vně i uvnitř 
tm. š, místy šČ. Výz. na těle: 2331. Jemně plavená ker. s oje-
dinělým kaménkem (velikost 2 mm). P. vně na plecích tuhován. 
KT jemná. Pozn.: další zlomky z téže nádoby nekresleny. Tab. 
56:1.
2. Zot kónického koflíku. Okraj 10100. Jedno ucho 1 vychází 
z okraje. 49 x 86 x 3–5 mm. B. vně tm. hČ, uvnitř hČ, místy 
šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn, 
uvnitř hlazen a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepen ze tří zlomků. 
Tab. 56:2.
3. Zt. 41 x 30 x 3 mm. B. vně šČ, místy hOr, uvnitř hOr. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: ker. drť – málo (do 0,5 mm), uhlíky – 
málo (do 1 mm). P. vně tuhován. KT jemná. Tab. 56:4.

–	 i.	č.	913. Zot horní části vejčité zásobnice. Okraj 32000. 135 
x 113 x 6–13 mm. B. vně i uvnitř h až hČ. Výz. na těle: 252. 
Př.: kaménky – hojně (do 2 mm), ker. drť – málo (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Pozn.: slepeno z pěti zlomků, dále 
zde čtyři zlomky těl ze stejné nádoby s výz. 252. Tab. 61:3.
–	 i.	 č.	914. Džbánek esovité profilace s hruškovitým tělem. 
Okraj 20000, dno 4. Na plecích náznak kořene jednoho neurči-
telného ucha. V. 97, prům. okraje 110, š. stěny 2–7 mm. B. vně 
šČ, uvnitř hČ. Výz. na těle: 2331. Bez příměsí. P. vně leštěn 
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a tuhován. KT jemná. Pozn.: slepen z asi 30 zlomků a z cca 
30 % doplněn sádrou. Tab. 56:10.

dnes	ztracená	keramika:
– Staré č. Da. 81. Zlomky keramického džbánku zdobeného 
na celém těle bohatou výzdobou v podobě rytých linií a vru-
bořezu (vložené střídavé trojúhelníky, kulaté kolky složené 
do trojúhelníků či svislých řad). Srov. Böhm 1937, 157 – obr. 
78:14–15; Konopa 1981, 88, tab. VIII:2. Tab. 54:18.
– Staré č. Da. 103. Keramický džbánek s jedním uchem zdo-
bený na celém těle bohatou výzdobou v podobě vrubořezu 
(vložené střídavé trojúhelníky, zavěšené „třásně“ z těchto trojú-
helníků) a rytých linií v podobě vodorovných a šikmých svazků 
rýh. Srov. Böhm 1937, 155 – obr. 77:1; Konopa 1981, 88, tab. 
VIII:1. Tab. 54:19.
– Staré č. Da. 116. Koflík esovité profilace s výz. 2331 na těle. 
Srov. Konopa 1981, tab. XII:8. Tab. 62:1. 
– Staré č. Da. 107a. Miniaturní dvojkónická miska se zalome-
nou výdutí. Srov. Konopa 1981, tab. XVII:2. Tab. 62:2.

11.	hvožĎany	i (okr. Ta)

Mohylové pohřebiště. Nálezy z jediné mladobronzové mohyly 
(č. 1/1933) jsou uloženy v M Bechyně, i. č. 2481 a 2488:

1. I. č. 2481. Velká amforovitá zásobnice s válcovitým hrdlem 
a vysoko postavenou výdutí. Okraj 40000, dno 2. V. 486, prům. 
okraje 400, prům. výdutě max. 610, prům. dna 185, š. stěny 
8–18 mm. B. vně tm. hš (horní část nádoby po lom), sv. hOr 
(spodek nádoby), uvnitř šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 3 mm). P. vně hlazen, uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. 
Pozn.: slepeno z několika desítek zlomků a z asi 10 % doplněno 
sádrou. Srov. Beneš 1966, tab. IX:1; Bouzek 1985, obr. 1:5. Tab. 
62:4.
2. I. č. 2488. Celkem 18 zlomků patrně ze dvou nádob:
– 17 zlomků patrně z jedné (?) nádoby. Kresleny dva zlom-
ky: Zt a zd patrně hrncovité nebo zásobnicovité nádoby. Dno 
6. Rozměry zt: 98 x 110 x 7–8 mm, prům. dna 120 mm. B. vně 
tm. hOr, místy š, uvnitř tm. hOr. Výz. na těle: 252 (silně otřelé, 
na ostatních zlomcích neznatelné). Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 62:5–6.
– Jeden tenkostěnný zlomek s uvnitř tuhovaným povrchem. 
KT střední. Nekreslen.

12.	hvožĎany	ii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v JčM Č. Budějovice 
a v M Bechyně.

•	 a.	povrchový	sběr	j.	beneše	2001

Ulož.: M Bechyně, sine.

Mazanice. Celkem devět amorfních zlomků. Nekresleny.

Keramika. Celkem 667 zlomků: KT: hrubá – 469, střední – 154, 
jemná – 44. Nekreslené okraje: 10100 – 2x, 20000 – 5x, 20100 – 
2x, 21000 – 3x, 30000 – 2x. Nekreslená ucha: páskové neurči-
telné – 2x. Nekreslená výzdoba: 111 – 3x, 214 – 1x, 221 – 1x, 

243 – 1x. Tuhování: celkem 5x; střední – 2x: vně 1, oboje 1; 
jemná – 3x: vně: 2, uvnitř: 1. Pozn.: Na lokalitě byly nalezeny 
i tři zlomky z doby halštatské a 17 zlomků z 13. století. K doku-
mentaci vybráno celkem devět zlomků:

1. Zt. 20 x 21 x 5 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. Výz. na plecích: 
2312. Jemně plavená keramika s příměsí slídy – středně (do 0,5 
mm). KT jemná. Tab. 63:1.
2. Zt. 32 x 26 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř tm. hČ. Výz. na ple-
cích: 411. Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm), slída – středně 
(do 0,5 mm). KT jemná. Tab. 63:10.
3. Zot. Okraj 20000 (?). 30 x 18 x 9 mm. B. vně sv. h, uvnitř 
tm. hČ. Výz. na okraji: 222. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 63:13.
4. Zt. 27 x 17 x 6–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hš. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm), slída – 
středně (do 0,5 mm). KT hrubá. Tab. 63:14.
5. Zt. 32 x 33 x 5 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. na plecích: 411. 
Př.: kaménky – málo (do 0,5 mm), slída – středně (do 0,5 mm). 
KT jemná. Tab. 63:15.
6. Zt. 28 x 30 x 6 mm. B. vně h, místy šČ, uvnitř šh. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně tuho-
ván. KT jemná. Tab. 63:16.
7. Zo. Okraj neurčitelný (20100 ?). 27 x 22 x 11 mm. B. vně 
i uvnitř h. Výz. na vnitřní straně okraje: 224. Př.: kaménky – 
středně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 
63:19.
8. Zot. Okraj 30000, hrdlo zevnitř odsazené. 35 x 30 x 5–7 mm. 
B. vně šh, uvnitř sv. h. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 63:21.
9. Zot. Okraj 20000. 50 x 33 x 7–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
tm. hČ. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), 
ker. drť – málo (do 0,5 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Tab. 63:27.

•	 b.	povrchový	sběr	j.	beneše,	o.	chvojky	a	f.	jandy	24.	
3.	2002

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26227–26228.

Mazanice. Osm amorfních zlomků. Nekresleny.

Keramika. Celkem 1660 zlomků z mladší doby bronzové nebo 
z doby bronzové, blíže neurčitelné (i. č. a 26228): KT: hrubá – 
1355, střední – 260, jemná – 45. Nekreslené okraje: 10000 – 3x, 
10100 – 3x, 12000 – 1x, 10120 – 1x, 11100 – 1x, 20000 – 12x, 
21000 – 2x, 20100 – 4x, 20101 – 2x, 30000 – 9x, 31000 – 2x, 
30200 – 1x, 30010 – 1x, neurčitelný – 1x. Nekreslená dna: dn 
2 – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 15x, 221 – 1x, 222 – 3x, 
223 – 2x, 243 – 2x. Tuhování: celkem 12x; hrubá – 2x: uvnitř 1, 
oboje 1; střední – 6x: vně 1, uvnitř 5; jemná – 4x: vně 2, uvnitř 
2. Pozn.: V souboru dále pět zlomků ze střední doby bronzové 
(i. č. a 26227). K dokumentaci vybráno 13 zlomků:

1. Zt. 19 x 20 x 5 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Výz. na plecích: 
312. Jemně plavená keramika, př.: kaménky – málo (do 0,5 
mm). KT jemná. Tab. 63:2.
2. Zt. 20 x 27 x 5–6 mm. B. vně tm. šh, uvnitř tm. h. Výz. 
na plecích: 411. Př.: kaménky – málo (do 3 mm). KT jemná. 
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Tab. 63:12.
3. Zot. Okraj 10020. 21 x 27 x 6–10 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hČv. Výz. na horní ploše okraje: 224. Př.: kaménky – málo (do 2 
mm). P. vně zdrsněn, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 63:18.
4. Zot. Okraj 40001. 41 x 30 x 15 mm. B. vně tm. h, uvnitř sv. 
h. Př.: kaménky – málo (do 4 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Tab. 63:25.
5. Zot. Okraj 30000. 41 x 33 x 7–9 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Př.: kaménky – středně (do 3 mm), ker. drť – ojedinělý kousek 
(4 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 63:26.
6. Zot. Okraj 40000. 55 x 21 x 5–13 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
tm. h, místy h. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 63:28.
7. Zot. Okraj 40000, hrdlo obloukovitě odsazené. 31 x 26 x 
5–10 mm. B. vně šh, uvnitř hOr. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 1, ojediněle až 4 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Tab. 63:29.
8. Zot. Okraj 30000. 51 x 31 x 5–7 mm. B. vně hOr, uvnitř hOr, 
místy hš. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm), ker. drť – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. 
Tab. 63:30.
9. Zot. Okraj 12020. 42 x 35 x 4–13 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hOr. Výz. na horní ploše okraje: 225. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 63:31.
10. Zot. Okraj 40200. 42 x 20 x 7–13 mm. B. vně i uvnitř hOr. 
Př.: kaménky – hojně (do 2, ojediněle až 6 mm). P. uvnitř hla-
zen. KT hrubá. Tab. 63:32.
11. Zot. Okraj 22200. 65 x 43 x 10–16 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT 
hrubá. Tab. 63:37.
12. Zot. Okraj 20000. 50 x 67 x 8–10 mm. B. vně i uvnitř šh. 
Výz. na okraji: 222; na hrdle: 252. Př.: kaménky – málo (do 3 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 63:39.
13. Zot. Okraj 40000. 67 x 55 x 10–17 mm. B. vně i uvnitř h, 
místy šČ. Př.: kaménky – středně (do 4 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen a tuhován (dosti otřelé). KT hrubá. Tab. 63:41.

•	 c.	povrchový	sběr	o.	chvojky	1.	5.	2003

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26229.

Mazanice. Dva amorfní zlomky. Nekresleny.

Kámen – šI. Jeden odštěpek rohovce. Nekreslen.

Keramika. Celkem 604 zlomků: KT: hrubá – 376, střední – 
200, jemná – 28. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 10300 – 1x, 
11000 – 1x, 20000 – 6x, 20100 – 2x, 30000 – 3x, 31000 – 2x, 
neurčitelný – 1x. Nekreslená ucha: u 1 – 2x (z toho 1x s čepem). 
Nekreslená dna: dn 1 – 5x, dn 2 – 2x. Nekreslená výzdoba: 111 – 
6x (z toho 1x samostatná odloupnutá), 113 – 1x, 221 – 3x, 223 – 
2x, 252 – 3x. Pozn.: Čtyři hrubé střepy silně přepálené. Navíc 
zde 11 zlomků z doby halštatské. K dokumentaci vybráno pět 
zlomků:

1. Zt. 20 x 24 x 5 mm. B. vně i uvnitř tm. š. Výz. na plecích: 
2312. Jemně plavená ker. s příměsí: slída – středně (do 0,5 mm). 
KT jemná. Tab. 63:7.

2. Zlomek samostatné odloupnuté plastické pásky 111. 31 x 27 
x 9 mm. B. tm. h. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT hrubá. 
Tab. 63:17.
3. Zot. Okraj 30000. 40 x 35 x 10–11 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hOr. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). 
P. oboustranně silně korodovaný. KT hrubá. Tab. 63:34.
4. Zo. Okraj 20000. 40 x 25 x 7–11 mm. B. vně sv. šh, uvnitř 
sv. š. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
KT hrubá. Tab. 63:35.
5. Zot. Okraj 21000. 71 x 34 x 7–14 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
h. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT 
hrubá. Tab. 63:38.

•	 d.	povrchový	sběr	j.	beneše	v	létě	2003

Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 91 zlomků: KT: hrubá – 54, střední – 31, 
jemná – 6. Nekreslené okraje: 20000 – 2x. Nekreslená výzdoba: 
111 – 1x, 222 – 1x. Tuhování: celkem 3x; střední – 2x: vně 1, 
oboje 2; jemná – 1x: uvnitř 1. Pozn.: Jeden hrubý střep silně 
přepálený. Dále zde čtyři zlomky VS a jeden tuhový zlomek 
(halštat–VS ?). K dokumentaci nevybrán žádný nález.

•	 e.	povrchový	sběr	o.	chvojky	a	j.	beneše	12.	10.	2003

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26239.

Mazanice. 12 amorfních zlomků. Nekresleny.

Zvířecí (?) kost. Jeden zlomek. Neurčena.

Keramika. Celkem 1098 zlomků: KT: hrubá – 638, střední – 
359, jemná – 101. Nekreslené okraje: 10000 – 5x, 10100 – 5x, 
10300 – 3x, 10010 – 2x, 10110 – 1x, 20000 – 9x, 21000 – 4x, 
22000 – 1x, 20010 – 1x, 20200 – 1x, 30000 – 6x, 31000 – 5x, 
neurčitelný – 3x. Nekreslená ucha: u 1 – 4x, u 2 – 1x, páskové 
neurčitelné – 2x. Nekreslená dna: dn 1 – 3x, dn 2 – 2x, rov-
né neurčitelné – 2x. Nekreslená výzdoba: 111 – 3x, 221 – 4x, 
223 – 2x, 252 – 10x. Tuhování: celkem 6x; hrubá – 1x: uvnitř 
1; střední – 3x: vně 1, uvnitř 2; jemná – 2x: vně 1, uvnitř 1. 
Pozn.: Dva hrubé střepy silně přepálené. Navíc zde 29 převážně 
tuhových zlomků z doby halštatské. K dokumentaci vybráno 10 
keramických zlomků:

1. Zt. 23 x 20 x 2–3 mm. B. vně i uvnitř hOr, místy š. Výz. 
na plecích: 412. Jemně plavená ker. bez příměsí. KT jemná. 
Tab. 63:3.
2. Zt. 28 x 19 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Výz. na ple-
cích: 411 (patrně zdvojené). Jemně plavená ker. bez příměsí. KT 
jemná. Tab. 63:4.
3. Zt. 40 x 23 x 5 mm. B. vně š, místy šČ, uvnitř sv. šh. Výz. 
na těle: 2323. Jemně plavená ker. s př.: ker. drť – málo (do 1 
mm). KT jemná. Tab. 63:5.
4. Zt. 31 x 28 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř hOr. Výz. na plecích: 
2312. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně potřen hOr pla-
venou engobou. KT střední. Tab. 63:11.
5. Zot. Okraj 10000. 30 x 23 x 9–10 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Výz. na vnitřní straně okraje: 224. Př.: kaménky – málo (do 1 
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mm), ker. drť – hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen tm. h 
plavenou engobou. KT střední. Tab. 63:20.
6. Zt. 36 x 35 x 10 mm. B. vně tm. š, uvnitř h. Výz. na ple-
cích: 317. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT střední. Tab. 
63:22.
7. Zt. 44 x 43 x 7–8 mm. B. vně tm. h, místy hČ, uvnitř hČ. 
Výz. na plecích: 2332. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně 
potřen tm. h plavenou engobou, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 
63:23.
8. Zot. Okraj 20010. 37 x 45 x 8 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. 
na vnitřní straně okraje: 224. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), 
ker. drť – hojně (do 1 mm). P. vně i uvntiř potřen tm. h plavenou 
engobou. KT střední. Pozn.: dva slepitelné zlomky. Tab. 63:24.
9. Zot. Okraj 40000. 42 x 32 x 8–13 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hOr. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
KT hrubá. Tab. 63:33.
10. Zot. Okraj 30010 (místy ven přetažený – patrně druhotně 
při vypalování). 78 x 44 x 10 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Výz. 
na okraji: 221. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). P. uvnitř hla-
zen. KT hrubá. Tab. 63:36.

•	 f.	sběr	j.	beneše	25.	9.	2004

Ulož.: M Bechyně, sine.

Kamenný otloukač. Křemenný valoun se dvěma otlučenými 
hranami. 95 x 70 x 77 mm. B. tm. šedohnědá. Tab. 63:40.

Brousek (?). Jeden zlomek amorfního pískovcového kamene. 
Nekreslen.

Mazanice. Jeden amorfní zlomek. Nekreslen.

Keramika. Celkem 285 zlomků: KT: hrubá – 164, střední – 
87, jemná – 34. Nekreslené okraje: 10100 – 1x, 20000 – 6x, 
21000 – 1x, 20010 – 2x, 30000 – 1x, 33000 – 1x. Nekreslená 
ucha: u 1 – 3x. Nekreslená dna: dn 1 – 4x, dn 2 – 2x. Nekreslená 
výzdoba: 111 – 1x, 221 – 2x, 223 – 1x, 2323 – 1x, 252 – 2x. 
Tuhování: celkem 4x; střední – 3x: uvnitř 1; jemná – 1x: vně 1. 
Pozn.: V souboru dále tři tuhové zlomky – VS nebo halštat (?) 
K dokumentaci vybrány čtyři zlomky:

1. Zt. 24 x 26 x 3–4 mm. B. vně hČ, místy šČ, uvnitř hČ. Výz. 
na plecích: 321. Jemně plavená ker. s př.: slída – hojně (do 0,5 
mm). P. vně tuhován. KT jemná. Tab. 63:6.
2. Zot misky esovité profilace. Okraj 20100. 19 x 28 x 4–6 mm. 
B. vně i uvnitř hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. vně zdrsněn. KT jemná. Tab. 63:8.
3. Zt. 26 x 30 x 4–5 mm. B. vně š, uvnitř tm hOr. Výz. na ple-
cích: 2312. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně potřen š 
plavenou engobou. KT střední. Tab. 63:9.

13.	hvožĎany	iii (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 27112 
(částečný převod ze ZčM Plzeň, přír. č. P 27–28/87).

•	 i.	č.	a	27112	(přír.	č.	p	27/87)

Keramika. Vybraný soubor typické a přepálené keramiky. Cel-
kem 14 zlomků: KT: hrubá – 10, střední – 3, jemná – 1. Ne-
kreslené okraje: 20000 – 2x, 21000 – 1x. Nekreslená dna: dn 
1 – 1x. Tuhování: celkem 1x; střední – 1x: vně 1. Přepálení: 
celkem osm zlomků silně přepálených. K dokumentaci vybrán 
jeden zlomek:

1. Zt. 26 x 24 x 4–5 mm. B. vně tm. h / šČ, uvnitř tm. hOr. Výz. 
na plecích: 411 (vícenásobné). Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. vně hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 52:6.

•	 přír.	č.	p	28/87

Nálezy nebyly autorovi k dispozici.

14.	hvožĎany	iv (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách:

•	 a.	sběr	jiřího	beneše	v	roce	2001

Ulož.: M Bechyně, sine.

Mazanice/závaží. 23 amorfních zlomků. Nekresleny.

Keramika. Celkem 27 zlomků: KT: hrubá – 17, střední – 10. Tu-
hování: celkem 6x; hrubá – 6x: uvnitř 6. Pozn.: Všechny střepy 
silně otřelé. Navíc zde pět tuhových zlomků (halštat–VS1 ?). 
K dokumentaci vybrány tři zlomky:

1. Zt. 48 x 30 x 3–4 mm. B. vně hOr, uvnitř nezjištěna (zadní 
povrch nedochován). Výz. na plecích: 111. Př.: kaménky – málo 
(do 2 mm). KT hrubá. Tab. 52:7.
2. Zo. Okraj neurčitelný (20010 nebo 30010). 33 x 15 x 
8–11 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na okraji: 222. Př.: ka-
ménky – středně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 52:8.
3. Zt. 41 x 32 x 8 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Výz. na plecích: 
111. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT hrubá. Pozn.: silně 
otřelý a rozpadající se střep. Tab. 52:9.

•	 b.	sběr	o.	chvojky	1.	5.	2003

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26244.

Keramika. Jeden zlomek: zlomek okraje 30000 (silně otřelý). 
Bez výz. KT hrubá. Nekreslen. Pozn.: Navíc zde jeden zlomek 
tuhové keramiky (halštat–VS1 ?).

•	 c.	sběr	j.	beneše	na	podzim	2003

Ulož.: M Bechyně, sine.

Mazanice. Dva amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 18 zlomků většinou ze stěn (doba bronzová ?): 
KT: hrubá – 12, střední – 5, jemná – 1. Nekreslená dna: dn 1 – 
1x. Pozn.: Dosti omletý nevýrazný soubor pravěké ker. Navíc 
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zde dva tuhové zlomky (halštat–VS1 ?) a dva střepy VS2. K do-
kumentaci nevybrán žádný zlomek.

•	 d.	sběr	o.	chvojky	a	j.	beneše	10.	10.	2004

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26380.

Keramika. Celkem 20 omletých zlomků ze stěn: KT: hrubá – 13, 
střední – 5, jemná – 1. Nekreslené okraje: 10100 – 1x. Pozn.: 
V souboru navíc dva raně středověké (slídnaté) zlomky. K do-
kumentaci nevybrán žádný nález.

Mazanice. Dva amorfní omleté zlomky. Nekresleny.

15.	hvožĎany	v (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách:

•	 a.	sběr	o.	chvojky	a	j.	beneše	10.	12.	2003

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26245.

Mazanice. Čtyři amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 65 zlomků (většinou malých omletých): KT: 
hrubá – 34, střední – 21, jemná – 10. Nekreslená ucha: u 1 – 1x. 
K dokumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zt. 23 x 22 x 5 mm. B. vně i uvnitř šh. Výz. na plecích: 2312. 
Jemně plavená ker., př.: slída – středně (do 1 mm). KT jemná. 
Tab. 64:2.

•	 b.	sběr	jiřího	beneše	a	jiřího	bočka	v	prosinci	2004	

Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem: 87 zlomků: KT: hrubá – 55, střední – 24, 
jemná – 8. Nekreslené okraje: 10000 – 2x, 20000 – 1x. Pozn.: 
Naprostá většina zlomků malé omleté, silně korodované. K do-
kumentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zot misky. Okraj 30000. 32 x 18 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř 
tm. hČv. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT střední. Tab. 64:1.

•	 c.	sběr	j.	beneše	a	j.	bočka	v	březnu	2005

Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem osm hrubých zlomků (silně omleté, neurči-
telné). Nekresleny.

Kamenné otloukače. Celkem sedm křemenných otloukačů. 
Nekresleny.

•	 d.	sběr	j.	beneše	a	j.	bočka	v	květnu	2005

Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 37 zlomků: KT: hrubá – 22, střední – 9, jem-
ná – 6. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 252 – 
1x. K dokumentaci vybrány dva zlomky:

1. Zt. 22 x 30 x 4 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř tm. h. Výz. 
na spodku těla: 316. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř potřen h až hČv engobou. KT jemná. Tab. 64:3.
2. Zt se zlomkem ucha 1 (?) na plecích. 52 x 46 x 5 mm. B. vně 
hš, uvnitř šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvni-
tř leštěn. KT jemná. Pozn.: dva slepitelné zlomky. Tab. 64:4.

Kamenné mlýnky. Dva zlomky patrně ze dvou podložek. Jeden 
menší zlomek poměrně nevýrazný, k dokumentaci vybrán dru-
hý fragment:

1. Zlomek mírně prohnuté desky s vyhlazenou horní plochou. 
115 x 153 x 20–40 mm. Materiál: muskovit-biotitická středně 
zrnitá žula až žulorula, b. sv. hš.29 Tab. 64:10.3

Kamenné otloukače. Celkem 22 otloukačů. Téměř všechny 
křemenné valouny s 1–2 otlučenými hranami. Materiál všech 
jedinců je sekerečný (metamorfovaný) křemen. K dokumentaci 
vybrány čtyři otloukače:

1.	 Otloukač. Křemenný valoun medově hnědé barvy s otlu-
čeným celým obvodem (kromě horní a spodní plochy téměř 
všechny boky otlučeny). Rozměry 94 x 95 x 62 mm. Tab. 64:5.
2.	Otloukač. Křemenný valoun medově hnědé barvy s většinou 
hran otlučených. 80 x 65 x 55 mm. Tab. 64:7.
3.	Otloukač. Křemenný valoun tm. š barvy s otlučeným téměř 
celým obvodem horní plochy. Rozměry 75 x 75 x 64 mm. Tab. 
64:8.
4.	Otloukač. Křemenný valoun medově hnědé až (místy) hČv 
barvy se dvěma otlučenými hranami. Rozměry 100 x 78 x 
67 mm. Tab. 64:9.

Kamenný předmět. Jeden zlomek blíže neurčitelného kamenné-
ho předmětu (palice ?). Zlomek s původně čtvercovou (?) horní 
plochou a zaoblenými rohy. horní plocha a všechny původní 
hrany a boční plochy ohlazeny. Materiál: turmalinická žula še-
dobílé barvy. Rozměry 85 x 86 x 60 mm. Na předmětu nejsou 
jednoznačné stopy po opracování člověkem, ale ohlazené plo-
chy vzniklé patrně lidskou rukou. Dle určení Dr. Rajlicha se 
patrně jedná o drtič obilí (zrnotěrka i tento předmět jsou navíc 
z velmi podobné suroviny). Tab. 64:6.

16.	karlov–nepoMuk	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 54 zlomků: KT: hrubá – 15, střední – 8, 
jemná – 31. Nekreslené okraje: 21000 – 2x. Tuhování: celkem 
15x; hrubá – 3x: uvnitř 2, oboje 1; střední – 2x: vně 1, uvnitř 1; 
jemná – 10x: vně 5, uvnitř 3, oboje 2. K dokumentaci vybráno 
pět zlomků:

29 Za určení suroviny hvožďanských kamenných předmětů děkuji 
RNDr. Petru Rajlichovi z Jihočeského muzea v Českých Budějovi-
cích.
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1. Zot. Okraj 20000. 65 x 45 x 10–18 mm. B. vně i uvnitř šČ, 
místy sv. h. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 5 
mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. Tab. 65:5.
2. Zt. 31 x 40 x 6 mm. B. vně šČ, místy tm. h, uvnitř tm. h. 
Výz. na těle: 2323. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně hla-
zen a tuhován. KT jemná. Tab. 65:6.
3. Zt esovité profilace. 50 x 53 x 3–4 mm. B. vně šČ, místy tm. 
hČv, uvnitř tm. hČv, místy tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – 
málo (do 2 mm). P. vně hlazen a tuhován. KT jemná. Pozn.: 
slepeno ze čtyř zlomků. Tab. 65:7.
4. Zt. Rozměry většího fragmentu: 70 x 57 x 5 mm. B. vně tm. 
hČv, uvnitř tm. hČ. Výz. na těle: 317. Př.: kaménky – hojně 
(do 5 mm). KT střední. Pozn.: dva fragmenty slepené z celkem 
pěti zlomků. Tab. 65:8.
5. Ztd. Dno 8. 35 x 22 x 6–7 mm. B. vně sv. h, uvnitř šČ, místy 
tm. h. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. uvnitř tuho-
ván. KT jemná. Pozn.: slepen ze tří zlomků. Tab. 65:9.

17.	koloMěřice	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 nálezy	v	Městském	muzeu	v	týně	nad	vltavou	(bez	od-
lišení	kontextů)

–	 i.	č.	2131. Bronzová sekerka s málo vyvinutými středový-
mi laloky a pravoúhlým schůdkem. Laloky nesouměrné, okraje 
sekerky mírně zvýšené. D. 171, š. u laloků 26, v. laloků 23 mm. 
Patina tm. zelená, místy (zejména na ostří) dosti narušená. Srov. 
Chvojka – Militký 2004, obr. 9:3. Tab. 65:2.
–	 i.	č.	2132. Bronzová jehlice s vývalkovitou hlavicí zátko-
vitě ukončenou. Vývalky tvoří celkem čtyři skupiny po třech, 
dvanácti, čtyřech a deseti vývalcích. Jehla mírně poškozená. 
D. 230, prům. hlavice max. 7, jehly 3 mm. Patina tm. zelená 
ušlechtilá, konzervovaná. Srov. Chvojka – Militký 2004, obr. 
9:4. Tab. 65:1.
–	 i.	č.	2133. Zlomek jehly bronzové jehlice. Spodek kulatého 
průřezu, horní část průřezu čtverhranného. hlavice odlomena. 
D. 76, prům. jehly max. 3 mm. Patina šedozelená, silně naruše-
ná. Povrch korodovaný. Tab. 65:4.
– i.	 č.	 2134. Zlomek bronzového plechu s mírně zesíleným 
středem – torzo čepele meče nebo kopí (?). Všechny hrany od-
lámány. Rozměry 50 x 62, tloušťka plechu max. 3 mm. Patina 
tm. zelená, místy šedozelená korodovaná. Tab. 65:3.
Ostatní nálezy z lokality, deponované v M Týn nad Vltavou, 
náleží jiným obdobím: eneolitu (kamenná sekerka i. č. 2042), 
době halštatské (zlomky bronzového turbanu i. č. 2135–2139) 
a ranému středověku (esovité záušnice i. č. 2140–2142).

•	 nálezy	v	M	písek,	přír.	č.	189/77

Keramika. Tři malé zlomky oboustranně tuhované – pravděpo-
dobně z doby halštatské.

18.	křenovice	i (okr. Pi)

Depot bronzové industrie, jantaru a zlata. Nálezy včetně jejich 
podrobného popisu publikovali již A. Beneš a O. Kytlicová 
(1991, 73 – abb. 19, 87) a O. Kytlicová (2007, 270, Taf. 4:C).

19.	křižanov	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň, sine. Nálezy nebyly auto-
rem zpracovány.

20.	Milevsko	i (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: soukromá sbírka J. Novotného z Mi-
levska. Nález nebyl autorovi k dispozici, kresbu i popis jehlice 
viz Beneš – Břicháček BZO 1975, 53, obr. 2:1. Zde tab. 66:1.

21.	Milevsko	ii (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: NM Praha, i. č. 15931. Zlomek čepele 
bronzového meče. Dnes ztracen.

22.	nuzice	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště (?). Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. 
aÚ, přír. č. P 24/65.

Keramika. Celkem 36 zlomků a torz pravděpodobně z jediné 
nádoby – patrně amfory esovité profilace s jedním odlomeným 
uchem 1 na rozhraní hrdla a plecí. Dno 1. Bez výz. KT hrubá. 
Datace patrně spíše do střední doby bronzové. Nekreslena.

Další nálezy z lokality, uložené v M Bechyně (i. č. 2516–2522) 
náležejí střední době bronzové.

23.	olší	i (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, sine. Nálezy ne-
byly autorem zpracovány.

24.	opařany	i (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: NM Praha, i. č. 1801–1818. 

1. I. č. 1801–1803, 1806, 1809 a 1817. Celkem šest nespoji-
telných zlomků (kresleny i. č. 1801, 1809 a 1817) z jedné 
nádoby – patrně vrhavečského džbánku s nízkým prohnutým 
a zevnitř odsazeným hrdlem a vytaženým okrajem. Dno (patrně 
polokulovité) ani případné ucho nedochovány. Rozměr největ-
šího zlomku: 65 x 60 x 5 mm. B. vně sv. h / sv. hš, uvnitř sv. 
hOr. Výz. na těle: 2332. Jemně plavená ker. bez příměsí. KT 
jemná. Tab. 65:13.
2. I. č. 1804–1805, 1807–1808 a 1814. Celkem pět nespojitel-
ných zlomků z jedné nádoby, která je velmi podobná předcho-
zí. Kreslen jeden zlomek (i. č. 1804): zt džbánku či koflíku se 
zevnitř odsazeným hrdlem a torzem jednoho ucha 1 na plecích. 
63 x 42 x 3–5 mm. B. vně sv. hš / šČ, uvnitř sv. h / hš. Výz. 
na těle: 2332. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně tuhován. 
KT jemná. Tab. 65:11.
3. I. č. 1815. Zt patrně misky esovité profilace. Okraj patrně 
30000, na plecích jedno ucho 6. 47 x 46 x 3–5 mm. B. vně tm. 
š, uvnitř tm. hš / šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. 
P. uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 65:12.
4. I. č. 1810–1813 a 1818. Celkem pět nespojitelných zlomků 
z jedné nádoby – mísy esovité profilace. Kreslen jeden zot (i. č. 
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1810). Okraj 20030. 54 x 59 x 2–5 mm. B. vně i uvnitř sv. hOr 
/ sv. hš. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. KT jemná. 
Tab. 65:10.
5. I. č. 1816. Zt z nádoby esovité profilace. Nekreslen (srov. 
Vokolek 2007, tab. 89:4).

25.	radětice	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách. 

•	 sběr	j.	Militkého	1986	

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 3–6/87.

autorovi byl k dispozici pouze vybraný soubor keramiky přír. č. 
P 4/87, převedený do JčM Č. Budějovice (i. č. a 27111):

Keramika. Celkem 23 vybraných zlomků: KT: hrubá – 6, střed-
ní – 11, jemná – 6. Nekreslené okraje: 10000 – 2x, 10010 – 1x, 
11010 – 1x, 20000 – 4x, 31000 – 1x. Nekreslená ucha: u 1 – 1x. 
Nekreslená výzdoba: 113 – 1x, 213 – 1x, 2312 – 4x, 242 – 1x, 
317 – 1x. Tuhování: celkem 7x; střední – 2x: oboje 2, jemná – 
5x: oboje 5. Leštění: celkem 3x; střední – 1x: uvnitř 1, jemná – 
2x: oboje 2. K dokumentaci vybrány čtyři zlomky:

1. Zt. 35 x 43 x 6–7 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
315 (silně otřelé). Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT střední. Tab. 67:7.
2. Zt. 21 x 19 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř šČ / tm. h. Výz. na ple-
cích: 2602. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř leš-
těn a tuhován. KT jemná. Tab. 67:9.
3. Zt. 19 x 29 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 
2601. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn a tu-
hován. KT jemná. Tab. 67:13.
4. Zt. 35 x 45 x 5 mm. B. vně i uvnitř šČ / tm. h. Výz. na těle: 
2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen 
a tuhován. KT jemná. Tab. 67:14.

•	 sběr	j.	beneše	a	o.	chvojky	2006

Ulož.: M Bechyně, sine.

Kámen. Celkem dva otloukače:
1. Celý křemenný otloukač s téměř celým obvodem se stopami 
otlučení. Rozměry 90 x 80 x 40 mm. Barva stříbřitě šedobílá 
s narůžovělými místy. Materiál: křemen. Nekreslen.
2. Zlomek křemenného otloukače – zachována cca čtvrtina s ce-
lým obvodem otlučeným. Barva stříbřitě šedobílá. Nekreslen.

Mazanice. Dva malé amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 136 zlomků – většinou silně omletých ne-
určitelných. Blíže dokumentováno šest zlomků: Nekreslená vý-
zdoba: 111 – 2x, 313 – 1x. Kresleny tři zlomky:

1. Zt. 22 x 15 x 4–5 mm. B. vně šČ, uvnitř š. Výz. na vnějším 
povrchu: 2312. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně hlazen 
a tuhován. KT střední. Tab. 67:8.

2. Zt. 21 x 22 x 9 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na vnějším 
povrchu: 241. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 67:12.
3. Zot. Okraj 20010. 48 x 45 x 6–8 mm. B. vně i uvnitř tm. h, 
místy tm. hOr. Výz. na okraji: 221 (silně otřelé, místy zcela 
neviditelné). Př.: kaménky – hojně (do 2 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 67:20.

•	 sběr	j.	ernekra	v	listopadu	2007

Ulož.: u nálezce.

Mazanice. Celkem pět malých amorfních zlomků. Nekresleny.

Kámen. Celkem dva otloukače a jedno kamenné kolečko:
1. Celý křemenný otloukač s otlučenou 1 hranou. Barva sv. hně-
došedá, rozměry 95 x 75 x 40 mm. Nekreslen. 
2. Celý křemenný otloukač s otlučenými dvěma hranami. Barva 
medově hnědá, rozměry 85 x 80 x 40 mm. Nekreslen.
3. Kamenné kolečko – patrně hrnčířská čepel. Ploché, se vše-
mi hranami obroušenými, místy až do plošek. Materiál: patrně 
granit (žula–rula ?), barva šedohnědá, s četnými milimetrovými 
vložkami slídy. Rozměry 27 x 25 x 11 mm. Tab. 67:5.

Tuha. Jeden zlomek grafitu v podobě nepravidelného trojhrán-
ku. Dvě plochy evidentně obroušeny lidskou rukou. Rozměry 
21 x 26 x 14 mm. Tab. 67:6.

Keramika. Celkem 132 zlomků. Poměrně výrazné neomleté 
zlomky, patrně z vyorávaných objektů. Ve dvou místech kumu-
lace keramiky (z jedné pochází mj. osm zlomků z jedné jem-
né oboustranně tuhované misky) a uhlíků – nejspíše naorané 
objekty. KT: hrubá – 54, střední – 48, jemná – 30. Nekreslené 
okraje: 20000 – 1x, 30000 – 1x. Nekreslená dna: dn 1 – 2x, dn 
4 – 2x. Nekreslená ucha: u 1 – 1x, u 2 – 1x. Nekreslená výzdoba: 
111 – 2x, 112 – 1x, 241 – 1x, 242 – 2x, 2312 – 5x, 313 – 1x. 
K dokumentaci vybráno 10 zlomků:

1. Zo a válcovitého hrdla. Okraj 30000. 39 x 41 x 5–8 mm. B. 
vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 67:15.
2. Zt. 40 x 37 x 8 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hOr. Výz. na vněj-
ším povrchu: 2312. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně 
hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 67:16.
3. Zot kónické oblé misky. Okraj 10001. 28 x 48 x 5–7 mm. B. 
vně i uvnitř šh. Bez výz. Bez příměsí. P. vně i uvnitř potřen 
hnědošedou engobou. KT jemná. Tab. 67:19.
4. Zot misky esovité profilace. Okraj 20000. 50 x 48 x 3–4 mm. 
B. vně i uvnitř sv. h, místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 0,5, ojediněle až 3 mm). P. vně i uvnitř tuhován (zejména 
vně téměř zcela otřeno). KT jemná. Tab. 67:21.
5. Zd. Dno 6. 67 x 40 x 7–10 mm. B. vně hš, uvnitř tm. h. Výz. 
na vnitřní straně spodku: 213/2343. Př.: kaménky – hojně (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 67:22.
6. Zt zásobnice s patrně kónicky se zužujícím hrdlem. 57 x 65 
x 7–8 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř hČ. Výz. na těle: 242. Př.: 
kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 
67:24.
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7. Zot zásobnice. Okraj 32000. 80 x 65 x 10–17 mm. B. vně 
i uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 10 mm), or-
ganické látky (uhlíky) – středně (do 5 mm). KT hrubá. Tab. 
67:25.
8. Zt – plecí s odsazeným hrdlem. 50 x 44 x 8 mm. B. vně šČ, 
uvnitř na hrdle šČ, na těle tm. hOr. Výz. na plecích: 2312. 
Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně na celém těle a uvnitř 
na hrdle hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 67:27.
9. Ztd. Dno 4. 34 x 30 x 4–5 mm. B. vně hČ, uvnitř sv. h a šČ. 
Výz. na spodku: 314. Př.: kamének – 1 ks (1 mm). P. uvnitř po-
třen sv. hnědou engobou a tuhován. KT jemná. Tab. 67:28.
10. Torzo okraje a hrdla amfory. Okraj 30000, hrdlo válcovi-
té, na rozhraní hrdla a plecí žlábkovitě vykrojené. 80 x 58 x 
3–5 mm. B. vně i uvnitř tm. h a šČ. Bez výz. Př.: kaménky – 
středně (do 3 mm), ker. drť – oj. kousek (1 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 67:29.

•	 sběr	j.	ernekra	v	prosinci	2007

Ulož.: u nálezce.

Keramika. Celkem 64 zlomků. KT: hrubá – 24, střední – 26, 
jemná – 14. Nekreslené okraje: rovný a rovně seříznutý – 2x, 
jednou hraněný – 1x. Nekreslená dna: rovné ploché – 1x. Ne-
kreslená ucha: páskové ploché – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 
2x, 2312 – 1x, 241 – 3x, 314 – 1x. K dokumentaci vybráno šest 
zlomků:

1. Zt. 20 x 22 x 4–6 mm. B. vně tm. h a hOr, uvnitř šh. Výz. 
na těle: 2601. Př.: kaménky – málo (do 2 mm), ker. drť – málo 
(do 2 mm), uhlíky – středně (do 3 mm). P. vně potřen hOr en-
gobou. KT střední. Tab. 67:10.
2. Zo – patrně 20010 či 30010. 24 x 14 x 13 mm. B. vně tm. 
hOr, uvnitř nezjistitelná. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – 
středně (do 4 mm). KT hrubá. Tab. 67:11.
3. Zot. Okraj 21000. 31 x 28 x 2–6 mm. B. vně i uvnitř šh a šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 3 mm). P. vně i uvnitř tuho-
ván. KT jemná. Tab. 67:17.
4. Zt. 30 x 36 x 7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 2312 (dvě dvojice). Př.: kaménky – středně (do 3 mm), 
ker. drť – oj. kousek (2 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 
67:18.
5. Zt. 41 x 54 x 11 mm. B. vně hČ, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
241. Př.: kaménky – hojně (do 6 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
hrubá. Tab. 67:23.
6. Zo a válcovitého hrdla zásobnice. Okraj 30000. 62 x 85 x 
8–10 mm. B. vně šh, uvnitř tm. šh. Bez výz. Př.: kaménky – 
hojně (do 5, ojediněle až 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. 
Tab. 67:26.

26.	radětice	ii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 27101–27104.

Kámen. Jedna hladká kamenná (křemenná ?) kulička. Prům. 
25 mm. I. č. a 27104. Nekreslena.

Mazanice. Celkem 18 amorfních zlomků: dva velké, ostatní 
malé až středně velké. I. č. a 27104. Nekresleny.

Keramika. Celkem 273 zlomků (i. č. a 27104): KT: hrubá – 
165, střední – 81, jemná – 27. Nekreslené okraje: 20000 – 4x, 
21000 – 1x, 22100 – 1x, 20010 – 2x, 30000 – 1x, 31000 – 1x. 
Nekreslená ucha: u 1 – 2x. Nekreslená dna: dn 1 – 1x, dn 7 – 1x. 
Nekreslená výzdoba: 113 – 1x, 221 – 1x, 2322 – 1x, 252 – 5x. 
Tuhování: celkem 5x; hrubá – 2x: uvnitř 2; jemná – 3x: vně 2, 
uvnitř 1. Leštění: celkem 1x; hrubá – 1x: uvnitř 1. H engoba: 
celkem 1x; střední – 1x: vně 1. Pozn.: V souboru dále dva zlom-
ky RS/VS1.
K dokumentaci vybráno pět zlomků:

1. Zlomek ucha 5. D. 26, prům. 11 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Výz. na celém povrchu: 2351. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). 
KT jemná. Tab. 66:9.
2. Zot. Okraj 20200. 72 x 48 x 8–12 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř 
h, na okraji místy Č. Výz. na okraji: 221 (silně omleté). Př.: ka-
ménky – hojně (do 4 mm). P. uvnitř na okraji leštěn. KT hrubá. 
Tab. 66:10.
3. Zot. Okraj 20040. 48 x 35 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. 
na okraji. 221. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm), ker. drť – málo 
(do 1 mm). KT hrubá. Tab. 66:11.
4. Zot. Okraj 30010. 47 x 40 x 7–15 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm), ker. drť – málo 
(do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 66:12.
5. Zt amfory. 59 x 60 x 6 mm. B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
2322. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně potřen tm. h en-
gobou a hlazen. KT střední. Tab. 66:13.

Kámen. Celkem tři kamenné artefakty:

1. Kamenný valoun – hladítko. Několik ohlazených ploch, spod-
ní část prohnutá. Rozměry 78 x 56 x 52 mm. B. tm. šedohnědá. 
Materiál: křemen.30 I. č. a 27103. Tab. 66:14.4

2. Kamenná palice s oběžným žlábkem. žlábek na několika 
místech přerušen. Na obou kratších koncích stopy otlučení. Roz-
měry 103 x 87 x 67 mm. B. hnědošedá. Materiál: křemen. Srov. 
Chvojka – Militký 2004, obr. 9:5. I. č. a 27101. Tab. 66:15.
3. Kamenný otloukač. Stopy otlučení po celém obvodu. Roz-
měry 107 x 108 x 67 mm. B. sv. hnědošedá (povrch), šedobí-
lá (vnitřek). Materiál: sekerečný křemen. I. č. a 27102. Tab. 
66:16.

27.	radětice	iii (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 27107.

Keramika. Vybraný soubor typické keramiky – celkem šest 
zlomků: KT: hrubá – 3, střední – 1, jemná – 2. Nekreslené okra-
je: 20000 – 2x, 21000 – 1x. Tuhování: celkem 2x; hrubá – 1x: 
uvnitř 1; jemná – 1x: oboje 1. HČv engoba: celkem 1x; střední – 
1x: vně 1. K dokumentaci vybrány tři zlomky:

1. Zt. 60 x 42 x 5–7 mm. B. vně hČv, uvnitř hOr. Výz. na těle: 
319. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně potřen hČv engo-
bou a hlazen. KT střední. Tab. 66:2.

30 Za určení suroviny kamenných předmětů děkuji RNDr. Václavu Pav-
líčkovi z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích.
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2. Zot. Okraj 31000. 50 x 38 x 8–13 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hČ/šČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř 
hlazen a tuhován. KT hrubá. Tab. 66:3.
3. Zot misky esovité profilace. Okraj 20000. 38 x 29 x 2–4 mm. 
B. vně i uvnitř šČ. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. 
P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 66:4.

28.	radětice	iv (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 24846.

Keramika. Celkem 19 zlomků: hrubá – 8, střední – 7, jemná – 
4. Nekreslená dna: dn 1 – 3x. Nekreslená výzdoba: 252 – 1x. 
Pozn.: Omletý nevýrazný soubor. Navíc zde 10 zlomků LtD, 
čtyři zlomky pravěk – doba halštatská (?) a tři zlomky VS. 
K dokumentaci vybrány dva zlomky:

1. Zt. 28 x 33 x 6–8 mm. B. vně h, uvnitř tm. hOr. Výz. na těle: 
252. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 68:3.
2. Zt. Zlomek kořene jednoho ucha 1 (?) na plecích (silně omleté). 
70 x 45 x 8–10 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Bez výz. Př.: kamén-
ky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 68:4.

29.	radětice	v (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 125 zlomků z raného středověku (50 ks), blí-
že neurčitelného pravěku (73 ks) a dva zlomky z mladší doby 
bronzové:

1. Zt. 28 x 28 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř š. Výz. na těle: 2332. 
Jemně plavená ker. – střední př. slídy (do 0,5 mm). KT jemná. 
Tab. 68:1.
2. Zot. Okraj 20000. 45 x 35 x 8–11 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT hrubá. 
Pozn.: silně korodovaný střep. Tab. 68:2.

30.	radětice	vi (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Celkem 43 zlomků – většinou nevýrazných omle-
tých. Nekreslené okraje: 11000 – 1x. Ke kreslení vybrány dva 
zlomky:

1. Zot. Okraj 20000. 49 x 38 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. 
na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT hrubá. 
Tab. 67:1.
2. Zo a válcovitého hrdla. Okraj 10000. 58 x 47 x 5–9 mm. B. 
vně i uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). 
P. vně leštěn, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 67:2.

31.	rataje	i (okr. Ta)

Depot bronzové industrie. Ulož.: neznámo. Blíže neudané 
množství „keltů“ – patrně sekerek s tulejí. Pravděpodobně brzy 
po nálezu roztaveny.

32.	rataje	ii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách:

•	 a.	sběr	j.	Militkého	a	j.	beneše	1986

Ulož.: JčM Č. Budějovice i. č. a 27110. 

Mazanice. Jeden malý amorfní zlomek. Nekreslen.

Keramika. Celkem 26 zlomků: KT: hrubá – 12, střední – 11, jemná – 
3. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 20000 – 2x, 21000 – 1x, 20010 – 
1x, 30000 – 1x. Nekreslená výzdoba: 221 – 1x. Tuhování: celkem 
1x; střední – 1x: vně 1. K dokumentaci vybrány dva zlomky:

1. Zot misky esovité profilace. Okraj 30000. 40 x 37 x 3–4 mm. 
B. vně i uvnitř tm. hOr. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 
mm). KT jemná. Tab. 68:18.
2. Ztd. Dno 1. 50 x 48 x 3–5 mm. B. vně šČ / tm. h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na spodku: 2323. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. vně tuhován. KT střední. Tab. 68:20.

•	 b.	sběr	jiřího	beneše	1.	10.	2004

Ulož.: M Bechyně, sine.

Mazanice. Dva malé amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 116 zlomků: KT: hrubá – 73, střední – 33, 
jemná – 10. Nekreslené okraje: 10000 – 1x. Nekreslená ucha: 
u 1 – 1x. Tuhování: celkem 1x; střední – 1x: uvnitř 1. K doku-
mentaci vybrány tři zlomky:

1. Zo. Okraj 20000 (?). 30 x 34 x 11–15 mm. B. vně i uvnitř hČ, 
místy h. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). KT hrubá. 
Tab. 68:13.
2. Zot. Okraj 20010. 61 x 25 x 8–9 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. 
Výz. na okraji: 221 (silně omleté); na hrdle: 252 (nejisté – velmi 
nezřetelné). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT hrubá. Pozn.: 
silně omletý střep. Tab. 68:14.
3.	Zt. 15 x 18 x 2–3 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. na těle: 2322 
(silně omleté). Př.: kaménky – málo (do 2 mm), slída – středně 
(do 0,5 mm). KT jemná. Tab. 68:19.

•	 c.	sběr	o.	chvojky	a	j.	beneše	9.	10.	2004

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26375.

Keramika. Celkem 32 zlomků: KT: hrubá – 19, střední – 11, 
jemná – 2. Nekreslené okraje: 20000 – 1x. Pozn.: V souboru 
jsou dále dva tuhové zlomky (halštat–VS1 ?). K dokumentaci 
nevybrán žádný zlomek.

•	 d.	sběr	o.	chvojky	a	j.	beneše	17.	2.	2007

Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. Cca 50 silně omletých pravěkých střepů, všech-
ny patrně z mladší doby bronzové: Nekreslené okraje: jednou 
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hraněný – 1x. Nekreslená ucha: 1x torzo kořene neurčitelného 
ucha. Kresleny tři zlomky:

1. Zo. Okraj 30000. 49 x 30 x 8 mm. B. vně i uvnitř h, místy šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen 
a tuhován. KT hrubá. Tab. 68:15.
2. Zo. Okraj 31200. 38 x 27 x 9 mm. B. vně i uvnitř tm. š. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 68:16.
3. Zo. Okraj 31000. 40 x 44 x 5–11 mm. B. vně i uvnitř tm. šh. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 68:17.

33.	rataje	iii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách.

•	 a.	sběr	j.	beneše	v	listopadu	2006

Ulož.: M Bechyně, sine. 

Keramika. Celkem cca 150 zlomků. Nekreslené okraje: 10000 – 
1x, 20000 – 2x, neurčitelný – 1x. Nekreslená dna: dn 1 – 4x. 
Nekreslená výzdoba: 252 – 1x. Kresleny čtyři zlomky:

1. Zt – patrně zlomek kolečka (?) ze střepu. 22 x 33 x 5–6 mm. 
B. vně i uvnitř tm. h. Výz. na těle: 311. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). KT střední. Tab. 66:5.
2. Zt. 42 x 38 x 4–6 mm. B. vně šČ, místy h, uvnitř tm. h. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně hlazen 
a tuhován (částečně setřené). KT střední. Tab. 66:6.
3. Zot. Okraj 30000, hrdlo válcovité. 57 x 63 x 7–9 mm. B. vně 
h až tm. h, uvnitř h, místy hČ. Výz. na okraji: 221. Př.: kamén-
ky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 66:7.
4. Zot. Okraj 30000. 45 x 37 x 5–10 mm. B. vně i uvnitř sv. h. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm), ker. drť – středně 
(do 2 mm). KT hrubá. Tab. 66:8.

•	 b.	sběr	j.	bočka	a	j.	ernekra	v	prosinci	2006

Ulož.: u nálezců. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

34.	rataje	iv (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách:

•	 a.	sběry	j.	beneše	a	o.	chvojky	2007

Ulož.: M Bechyně, sine. 

severní	část	lokality

Keramika. Z početného polykulturního souboru nálezů vybrány 
jen zlomky bezpečně datované do epochy popelnicových polí:

Mladší	doba	bronzová: celkem devět zlomků: Nekreslené okra-
je: 20010 – 1x, neurčitelný – 1x. Nekreslená výzdoba: 222 – 1x, 
223 – 1x, 2322 – 2x, 313 – 1x. Kresleny čtyři zlomky:

1. Zt koflíku. Na plecích zlomek kořene jednoho neurčitelného 
ouška. 23 x 34 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř hČ. Výz. na těle: 
2332. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). KT jemná. Tab. 69:12.
2. Zt. 27 x 39 x 5–7 mm. B. vně i uvnitř tm. š. Výz. na těle: 
2323. Jemně plavená ker. bez příměsí. KT jemná. Tab. 69:13.
3. Zt. 33 x 38 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. na těle: 321. Př.: 
kaménky – málo (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT střední. 
Tab. 69:14.
4. Zot. Okraj 20110. 43 x 30 x 7–9 mm. B. vně tm. h, uvnitř hČ. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 69:16.

pozdní	doba	bronzová: celkem 13 zlomků: Nekreslené okraje: 
30000 – 1x. Nekreslená výzdoba: 2312– 3x, 2322 – 1x, 314 – 
2x, 241 – 1x, 252 – 1x. Kresleny čtyři zlomky:

1. Zot misky. Okraj 31001. 25 x 22 x 6 mm. B. vně hČ, uvnitř 
na okraji hČv, na těle Č. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 
mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. uvnitř leštěn. KT jemná. 
Tab. 69:7.
2. Zt. 29 x 25 x 4–5 mm. B. vně tm. hš / šČ, uvnitř š. Výz. 
na plecích: 2312. Bez příměsí. P. vně tuhován. KT jemná. Tab. 
69:9.
3. Zt. 29 x 33 x 7–8 mm. B. vně hOr/šČ, uvnitř hOr. Výz. 
na těle: 2312/312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
hlazen a tuhován, uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 69:11.
4. Zt. 28 x 29 x 5 mm. B. vně tm. h, vnitřní p. nedochován. Výz. 
na těle: 241. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen. 
KT střední. Tab. 69:15.

střední	část	lokality

Keramika. Z početného polykulturního souboru nálezů vybrány 
jen zlomky bezpečně datované do epochy popelnicových polí:

Mladší	doba	bronzová: celkem čtyři zlomky. Nekreslené okra-
je: 32010 – 1x. Nekreslená výzdoba: 223 – 1x, 2322 – 1x. Kres-
leny dva zlomky:

1. Zot. Okraj 20000. 45 x 30 x 7–9 mm. B. vně i uvnitř h. Výz. 
na okraji: 221. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). KT hrubá. Tab. 
69:18.
2. Zot. Okraj 21000. 39 x 45 x 5–10 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně 
i uvnitř potřen tm. h engobou a hlazen. KT střední. Tab. 69:24.

pozdní	doba	bronzová: celkem tři zlomky. Nekreslená výzdo-
ba: 2312 – 1x, 243 – 1x. Kreslen jeden zlomek:

1. Zot misky. Okraj 30000. 25 x 26 x 4–6 mm. B. vně i uvni-
tř hČv/šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen a tuhován (malá torza). KT jemná. Tab. 69:21.

jižní	část	lokality

Keramika. Z početného polykulturního souboru nálezů vybrány 
jen zlomky bezpečně datované do epochy popelnicových polí:
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Mladší	doba	bronzová: celkem 10 zlomků. Nekreslené okraje: 
20000 – 3x, 20100 – 2x, 30000 – 1x, neurčitelný – 1x. Nekres-
lená výzdoba: 221 – 3x, 223 – 4x, 2322 – 1x. Kresleny dva 
zlomky:

1. Zot. Okraj 40000. 39 x 38 x 7–14 mm. B. vně tm. hOr. Výz. 
na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT hrubá. Tab. 
69:17.
2. Zot. Okraj 20010. 49 x 30 x 8–11 mm. B. vně sv. šh, uvni-
tř hČ. Výz. na okraji: 221. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). 
P. uvnitř leštěn. KT hrubá. Tab. 69:22.

pozdní	doba	bronzová: celkem 11 zlomků. Nekreslené okraje: 
30000 – 2x. Nekreslená výzdoba: 2312 – 3x, 2322 – 1x, 2323 – 
1x, 252 – 1x. Kresleny tři zlomky:

1. Zt se zevnitř odsazeným hrdlem. 35 x 28 x 5–7 mm. B. vně 
h/šČ, uvnitř hČ. Výz. na plecích: 2312. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. vně leštěn a tuhován, uvnitř hlazen. KT jemná. 
Tab. 69:10.
2. Zo a válcovitého hrdla amfory. Okraj 31000. 42 x 51 x 
5–8 mm. B. vně hČ, uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – 
hojně (do 3 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 69:20.
3. Zot velké mísy. Okraj 30030. 60 x 46 x 6–15 mm. B. vně 
i uvnitř hČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 69:23.

•	 b.	sběry	j.	bočka	2007

Ulož.: u nálezce. 

Keramika. Z početného polykulturního souboru nálezů vybrány 
jen zlomky bezpečně datované do epochy popelnicových polí:

severní	část	lokality

Mladší	doba	bronzová: Dva zlomky – nekresleny. Nekreslené 
okraje: 30000 – 1x. Nekreslená výzdoba: 252 – 1x.

střední	část	lokality

Mladší	doba	bronzová: Tři zlomky – nekresleny. Nekreslené 
okraje: 20000 – 1x, 30000 – 1x, 30010 – 1x. Nekreslená výzdo-
ba: 221 – 1x, 223 – 2x.

jižní	část	lokality

Mladší	doba	bronzová: Dva zlomky – nekresleny. Nekreslené 
okraje: 30030 – 1x. Nekreslená výzdoba: 313 – 1x.

•	 c.	sběry	j.	ernekra	2007

Ulož.: u nálezce. 

Bronz. Celkem šest artefaktů:

1. Zlomek jehlice – dochována pouze kulovitá, nahoře zploš-
tělá hlavice a kořen jehly (starý lom). Po celém obvodu hla-
vice zdobena vodorovnými rýhami, vytvářejícími ploché úzké 

vývalky – nejspodnější z nich je pak zdoben řadou svislých rý-
žek. Povrch silně omletý, výzdoba místy neznatelná. Prům. hla-
vice 12, v. 11 mm. Patina hnědozelená silně korodovaná. Váha 
8 g. Tab. 69:1.
2. Zlomek čepele srpu. hrot i rukojeť odlomeny (staré lomy), 
břit nepoškozen. Dochována dvě hladká žebra: k vnějšímu je 
mírně obloukovitě připojeno vnitřní žebro. D. 60, š. max. 37, 
tloušťka vnějšího žebra 5 mm. Patina šedozelená mírně korodo-
vaná. Váha 31 g. Tab. 69:2.
3. Zlomek čepele srpu – hrot i rukojeť odlomeny (staré lomy). 
horní obvod lemován masivním žebrem, zhruba uprostřed hor-
ního obvodu patrná stopa po licím kanálku. Čepel sekundárně 
mírně prohnutá, břit částečně olámán. D. 94, š. čepele max. 24, 
tloušťka žebra 6 mm. Patina šedozelená, místy výrazná koroze. 
Váha 42 g. Tab. 69:3.
4. Zlomek srpu s jazykovitou rukojetí. Rukojeť zachována celá, 
k ní napojena část čepele, zbytek odlomen (starý lom). V místě 
odlomení čepel sekundárně ohnutá, břit částečně olámán. 
Na vnějším obvodu rukojeti nedaleko napojení čepele zacho-
ván boční trn. Týl rukojeti výrazně vykrojen. Po obou hranách 
rukojeti, včetně vykrojení, plastické nezdobené žebro – vnitřní 
se na okraji čepele kolmo napojuje k vnějšímu. Uprostřed řapu 
kulatý otvor pro nýt (prům. otvoru 4 mm). D. řapu 94, š. max. 
25, max. tloušťka vnějšího žebra 5 mm. Patina šedozelená ko-
rodovaná, místy zbytky tm. zelené ušlechtilé. Váha 39 g. Tab. 
69:4.
5. Zlomek měděného (?) slitku trojúhelníkovitého tvaru. Spodní 
strana víceméně plochá, horní výrazně profilovaná, s „bradavič-
natými“ nálitky. Silně korodovaný, proto není jisté, zda-li zá-
měrně odseknut. Povrch šedozelený. Rozměry 72 x 60 x 28 mm, 
váha 276 g. Pozn.: nález J. Bočka. Tab. 69:5.
6. Zlomek čepele meče. Rukojeť i hrot odlomeny (staré lomy). 
Uprostřed plastické hladké žebro, mírně zploštělé, oba břity 
místy olámány. D. 85, š. 38, tloušťka žebra 8 mm. Patina šedo-
zelená korodovaná, místy až hnědavá. Váha 99 g. Tab. 69:6.

Keramika. Z cca 50 zlomků, pocházejících z celé plochy lokali-
ty (bez odlišení konkrétních poloh), lze do mladší doby bronzo-
vé zařadit celkem čtyři zlomky. Nekreslené okraje: 20010 – 1x, 
30010 – 1x. Nekreslená výzdoba: 222 – 2x, 252 – 1x. Kresleny 
dva zlomky:

1. Zot. Okraj 20010. 42 x 22 x 7 mm. B. vně i uvnitř hOr. Výz. 
na okraji: 221 (silně omleté). Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
KT hrubá. Tab. 69:8.
2. Zot. Okraj 30000. 48 x 45 x 10 mm. B. vně sv. h, uvnitř tm. 
šh. Výz. na hrdle: 252 (slabý náznak). Př.: kaménky – hojně 
(do 3 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 69:19.

35.	rataje	v (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Bechyně, sine. Popis a vyobrazení 
misky a jednoho keramického zlomku byly již autorem pub-
likovány (Beneš – Chvojka 2007), kresbu misky viz také tab. 
69:25.

36.	rataje	vi (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Bechyně, sine.
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Keramika. Soubor poměrně nevýrazné keramiky – mj. okraj 
s výz. 223. Nekresleno.

37.	řepeČ	i (okr. Ta)

Mohylové pohřebiště. Nálezy jsou uloženy v několika 
sbírkách:

•	 Mohyla	1	nebo	2/1873

Ulož.: M Tábor, i. č. 773–774, 907.

– i.	č.	773. Vývalkovitá hlavice bronzové jehlice čítající cel-
kem 15 vývalků. Vývalky ostře hraněné, pouze sedmý vývalek 
odshora plochý, zdobený řadou svislých rýžek. Jehla odlomena. 
D. 47, prům. max. 9 mm. Patina šedozelená, neušlechtilá. Po-
vrch částečně korodovaný, výzdoba na vývalku téměř neznatel-
ná. Tab. 71:8.
– i.	č.	774. Vývalkovitá hlavice bronzové jehlice, čítající cel-
kem 14 vývalků. Vývalky ostře hraněné, čtyři vývalky ploché, 
zdobené řadou svislých rýžek (první, pátý, devátý a třináctý 
vývalek odshora). Jehla odlomena. D. 45, prům. max. 8 mm. 
Patina sv. zelená, místy šedozelená, neušlechtilá. Povrch značně 
korodovaný, výzdoba místy neznatelná. Tab. 71:9.
– i.	č.	907. Zlomek ploché bronzové spirálky z drátu kruho-
vého průřezu. Konec odlomen – nelze zjistit, z jakého předmětu 
spirálka původně pocházela. Bez výz. Prům. spirálky max. 19, 
prům. drátu 1 mm. Patina šedozelená, korodovaná. Tab. 71:10.

•	 Mohyla	12/1897

Ulož.: NM Praha, i. č. 48321–48327.

–	 48321. Dvojramenný sekeromlat. Duté tělo kruhového 
průřezu je členěno několika vývalky s vroubkovaným okrajem. 
Týl je stupňovitě zesílen do horního, mírně kónického disku 
rovněž s vroubkovaným okrajem. Obě protilehlá ramena z plné 
masivní tyčinky, mezi nimi dva protilehlé zaoblené trny. V. těla 
105, vzdálenost okrajů obou ramen 280, d. ramene 130, prům. 
horního disku těla 43, prům. otvoru v těle 15, prům. ramene 
max. 14 mm. Patina tm. hnědozelená, narušená. Povrch mírně 
korodován. Srov. Píč 1900, tab. XII:6. Tab. 72:5.
– 48322. Bronzová dýka typu Peschiera s jazykovitou rukojetí 
se zesílenými hranami. Uprostřed rukojeti otvor s dochovaným 
nýtem v podobě kulaté tyčinky s odlomenou hlavicí. Čepel je 
ve středu zesílená. Dýka je silně narušena, břity jsou odlámány. 
D. 150, š. rukojeti max. 23, tloušťka středového žebra 3 mm. 
Patina šedozelená, silně korodovaná. Srov. Píč 1900, tab. XII:5. 
Tab. 72:1.
– 48323. Zlomek bronzové jehlice se zesíleným krčkem. hla-
vice i hrot odlomeny. Krček členěn mělkými šikmými vývalky 
v podobě šroubovice, lemovanými nahoře i dole rytou výzdo-
bou v podobě krokvicovitých rýh a dole navíc svazkem šesti 
příčných rýh. D. 222, prům. krčku max. 8 mm. Patina tm. hně-
dozelená neušlechtilá. P. mírně korodován. Srov. Píč 1900, tab. 
XII:4. Tab. 72:4.
– 48324. Bronzový tyčinkovitý náramek s oběma konci od-
lomenými. Tyčinka obdélného průřezu s mírně klenutou hor-
ní plochou. Bez výz. Vnější prům. max. 53, prům. tyčinky 3 x 

5 mm. Patina sv. zelená silně korodovaná. Povrch silně narušen. 
Tab. 72:3.
– 48325. Recentní železný klíč nalezený na povrchu mohyly 
hned pod drnem. Nedokumentován.
– 48326. Keramická amfora na nožce s válcovitým hrdlem 
a oušky na plecích. Datace: střední doba bronzová (BC2). Srov. 
Píč 1900, tab. XIII:3. Nedokumentována.
–	 48327. Koflík esovité profilace. Okraj 20000, dno 8. V. 70, 
prům. okraje 170, š. stěny 2–5 mm. B. vně šČ, místy h, uvnitř 
šČ, místy tm. hš. Výz. na dně: 213 (z vnější strany pět vtla-
čených důlků koncentricky kolem středového důlku – omfalu). 
Patrně bez příměsí. P. vně i uvnitř tuhován. KT jemná. Pozn.: 
slepeno z 12 zlomků a z asi 10 % doplněno sádrou. Srov. Píč 
1900, tab. XIII:19. Tab. 72:2.

•	 Mohyla	26/1897

Ulož.: NM Praha, i. č. 48347.

–	 48347. Bronzová jehlička s kulovitou hlavicí, zesíleným 
krčkem a prohnutou jehlou. Krček zdoben mělkými vývalky. 
hrot jehly odlomen. D. 81, prům. hlavice 7, prům. krčku max. 
4 mm. Patina tm. zelená, lakovaná. Povrch korodován. Srov. Píč 
1900, tab. XI:21. Tab. 71:7.
– V mohyle měl být údajně nalezen též keramický zlomek, 
který se nedochoval.

•	 Mohyla	33/1897

Ulož.: NM Praha, i. č. 48354–48358.

–	 48354. Bronzová jehlice s dvojkónickou hlavicí a mírně 
zesíleným krčkem. Spodní část hlavice zdobena bohatou rytou 
výzdobou v podobě tří svazků příčných rýh a krátkými svislými 
či šikmými rýžkami mezi nimi; na krčku rytá výzdoba v podobě 
vložených šrafovaných trojúhelníků – tzv. vlčí zuby. Jehla rov-
ná. D. 405, prům. hlavice max. 16, prům. krčku max. 5 mm. 
Patina tm. zelená, narušená, místy povrch hnědavý. Povrch ko-
rodován, výzdoba místy neznatelná. Srov. Píč 1900, tab. XI:1; 
Beneš – Kytlicová 1991, abb. 18:3. Tab. 71:1.
– 48355. Bronzový plechový náramek střechovitého průře-
zu s rovně ukončenými konci, částečně odlámanými. Bohatá 
rytá výzdoba v podobě svazků příčných a šikmých rýh. Vnější 
prům. max. 58, š. plechu max. 14 mm. Patina tm. zelená, lako-
vaná. Povrch značně korodován, výzdoba místy otřelá. Srov. 
Píč 1900, tab. XI:4; Beneš – Kytlicová 1991, abb. 18:1. Tab. 
71:2.
– 48356. Zcela analogický náramek jako předešlý. Srov. Píč 
1900, tab. XI:4; Beneš – Kytlicová 1991, abb. 18:2. Tab. 71:3.
– 48357. Zlomek čepele bronzového srpu blíže neurčitelné-
ho typu se zesíleným hřbetem. D. 30, š. čepele 33, tloušťka 
žebra na hřbetu 5 mm. Patina tm. zelená lakovaná. Povrch ko-
rodován. Srov. Píč 1900, tab. XI:3; Beneš – Kytlicová 1991, 
abb. 18:4. Tab. 71:5.
–	 48358. Zlomek rukojeti bronzové břitvy. Rukojeť ve stře-
du prožlabená, dochován náběh na kroužek v týlu i na čepel. 
D. 31, š. čepele max. 8, tloušťka plechu max. 2 mm. Srov. 
Píč 1900, tab. XI:2; Beneš – Kytlicová 1991, abb. 18:5. Tab. 
71:4.
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– V mohyle nalezené keramické nádoby (i. č. 48359–48360) 
náležejí ještě střední době bronzové. Srov. Píč 1900, tab. 
XIII:9,27; Beneš – Kytlicová 1991, abb. 17. Nekresleny.

•	 Mohyla	42/1897

Ulož.: NM Praha, i. č. 48362–48363.

–	 48362. Vývalkovitá hlavice bronzové jehlice s odlomenou 
jehlou. Dochovány čtyři vývalky, z nichž oba střední jsou stup-
ňovitě zesílené. D. 17, prům. vývalku max. 6 mm. Patina šedo-
zelená neušlechtilá. Pod stejným i. č. i samostatná jehla jehlice, 
patrně ze stejného exempláře. Nekreslena. Srov. Píč 1900, tab. 
XI:22. Tab. 71:6.
–	 48363. Bronzový slitek, roztavený žárem. Rozměry 29 x 
18 mm. Nekreslen.
– Dvě keramické nádoby z mohyly (koflík a hrnec – i. č. 
48364–48365) náleží ještě střední době bronzové. Srov. Píč 
1900, tab. XIII:6,22.

•	 Mohyla	alfa/1923

Ulož.: M Tábor, i. č. 810–811, 898–900, 908.

– i.	č.	810. Bronzový litý náramek průřezu tvaru „D“ s bobu-
lovitě rozšířenými konci. Výz. na celém horním povrchu: příčné 
rýhy, ve střední části spíše hluboké žlábky lemované jednou li-
neární rýhou v podobě hrotitého oválu, pokračující na postran-
ních hranách náramku. Vnější prům. max. 68, rozvinutá d. 170, 
š. plechu max. 10, tloušťka plechu max. 7 mm. Váha 44,55 g. 
Patina tm. šedozelená, neušlechtilá. Výzdoba místy (zejména 
rýhy při okrajích náramku) otřelá. Tab. 71:12.
– i.	č.	811. Bronzový litý náramek, analogický jako předešlý. 
Stejné rozměry, výzdoba i patina. Povrch méně otřelý, výzdoba 
lépe patrná. Tab. 71:13. 
–	 i.	č.	898–899. Bronzová jehlice weitgendorfského typu (i. 
č. 898) se samostatnou odlomenou ohnutou jehlou (i. č. 899) 
a odlomeným hrotem. hlavice plochá terčovitá, na boční hraně 
zdobená jednou příčnou rýhou lemovanou vespod svislými rýž-
kami. Krček zesílen třemi skupinami vývalků (po třech, šesti 
a třech vývalcích), z nichž dva (oba spodní u skupin po třech) 
jsou zdobeny svislými rýžkami. Rozvinutá d. 270, prům. hla-
vice 37, prům. vývalků max. 6 mm. Patina šedozelená, silně 
narušená. Povrch silně korodován. Tab. 71:14.
– i.	č.	900. Dva bronzové slitky:
1. Část zdeformované ploché terčovité hlavice jehlice (typu 
Weitgendorf ?), silně deformované žárem. Bez výz. 53 x 33 x 
15 mm. Patina šedozelená, silně narušená. Povrch silně korodo-
ván. Tab. 71:16.
2. amorfní bronzový slitek. Rozměry 35 x 17 x 6 mm. 
Nekreslen.
– i.	č.	908. Silně přepálená a zdeformovaná plochá terčovitá 
hlavice bronzové jehlice (weitgendorfského typu ?). Velmi ma-
sivní nezdobený kus s otvorem ve spodní stěně, patrně po odpad-
lé jehle. Prům. hlavice 47, š. hrany 4 mm. Váha 69,49 g. Patina 
šedozelená, silně narušená. Povrch korodován. Tab. 71:15.
ztracený	předmět:
– Bronzový tyčinkovitý náramek se zúženými konci. 
Na povrchu zbytky ryté výzdoby v podobě svazků příčných 

a krokvicovitých rýh. Srov. Konopa 1981, 24, tab. VI:5. Tab. 
71:11.

38.	řepeČ	ii (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 27108–27109.

Mazanice. Jeden malý amorfní zlomek. Nekreslen.

Keramika. Celkem 22 zlomků: KT: hrubá – 16, střední – 5, jem-
ná – 1. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 252 – 
1x. K dokumentaci vybrány tři zlomky:

1. Zot. Okraj 20000. 21 x 24 x 6–8 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hš. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT 
hrubá. Tab. 70:5.
2. Zt. 45 x 35 x 5 mm. B. vně šh, uvnitř hOr. Výz. na těle: 
2322. Př.: kaménky – málo (do 1 mm), slída – málo (do 1 mm). 
P. vně hlazen. KT střední. Tab. 70:6.
3. Zot. Okraj 30010. 35 x 25 x 9–13 mm. B. vně i uvnitř tm. 
hOr. Výz. na hrdle: 252. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 70:7.

39.	senožaty	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26377 
a 27113–27118.

•	 a.	 sběr	 j.	 Militkého	 a	 j.	 beneše	 1987–1988 (a 
27113–27118)

Nálezy z objektu:

Keramika. Celkem 27 zlomků: KT: hrubá – 17, střední – 7, jem-
ná – 3. K dokumentaci nevybrán žádný nález.

Sběr v průkopu vodovodu 27. 1. 1988:

Mazanice. Tři menší amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 115 zlomků: KT: hrubá – 65, střední – 39, 
jemná – 11. Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 20000 – 2x, neur-
čitelný – 1x. Nekreslená dna: dn 2 – 2x. Nekreslená výzdoba: 
111 – 1x. Tuhování: celkem 1x; jemná – 1x: vně 1. K dokumen-
taci vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 42000 (konec odlomen). 47 x 30 x 5–13 mm. B. 
vně i uvnitř tm. hČv. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). 
KT hrubá. Tab. 68:7.

Sběr J. Beneše v červnu 1987 u vodovodu:

Mazanice. Jeden menší zlomek se zbytkem otisku kůlu. 
Nekreslen.

Keramika. Celkem 128 zlomků: KT: hrubá – 89, střední – 28, 
jemná – 11. Nekreslené okraje: 10100 – 1x, 30000 – 1x. Nekresle-
ná výzdoba: 111 – 1x, 252 – 1x. Pozn.: V souboru mj. i malý frag-
ment cedníku – nekreslen. K dokumentaci vybrán jeden zlomek:
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2. Zot. Okraj 20101. B. vně š, uvnitř š, místy hČ. Výz. na okraji: 
221. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). KT hrubá. Tab. 68:11.

•	 b.	 sběr	 o.	 chvojky	 a	 j.	 beneše	 9.	 10.	 2004 (i. č. 
a 26 377)

Mazanice. Tři malé amorfní omleté zlomky. Nekresleny.

Kamenný brousek. Jeden zlomek pískovcového brousku. Data-
ce nejistá. Nekreslen.

Keramika. Celkem 311 zlomků: KT: hrubá – 184, střední – 99, 
jemná – 28. Nekreslené okraje: 10000 – 2x, 10100 – 1x, 10010 – 
1x, 20000 – 2x. Nekreslená dna: dn 1 – 2x, dn 2 – 1x. Pozn.: 
V souboru navíc devět zlomků z období raný středověk – VS1. 
K dokumentaci vybráno celkem šest keramických zlomků:

1.	Zot. Okraj 20000 (?). 28 x 22 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř tm. 
h. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT jemná. Tab. 68:5.
2. Zot. Okraj 10140. 28 x 20 x 4–7 mm. B. vně h, uvnitř 
šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. uvnitř leš-
těn a původně snad tuhován (slabý náznak). KT jemná. Tab. 
68:6.
3. Zot. Okraj 30000. 35 x 21 x 7–9 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 68:8.
4. Zt. Jedno ucho 1 na rozhraní hrdla a plecí. 22 x 30 x 4–7 mm. 
B. vně tm. h, uvnitř tm. š. Bez výz. Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). KT střední. Tab. 68:9.
5. Zot. Okraj 20000. 59 x 38 x 6–10 mm. B. vně i uvnitř h. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm), ker. drť – málo (do 1 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 68:10.
6. Zot. Okraj 20100. 28 x 26 x 3–4 mm. B. vně hš, uvnitř tm. 
h. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT střední. Tab. 
68:12.

40.	senožaty	ii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Bechyně, sine.

•	 sběry	j.	beneše	a	o.	chvojky	2005

a.	poloha	31/05 (ZM 22–42–03, 161:064)

Kámen. Otloukač z křemenného valounu hladkého povrchu. 
Otlučen po celém obvodu. 95 x 102 x 59 mm. B. tm. hČv. Tab. 
70:18.

Keramika. Celkem 83 zlomků: KT: hrubá – 59, střední – 18, 
jemná – 6. Nekreslené okraje: 21000 – 2x. Tuhování: celkem 2x; 
jemná – 2x: oboje 2. Pozn.: Jeden hrubý ker. zlomek má vnitř-
ní povrch potřen černou smolnou hmotou. V souboru je navíc 
jeden tuhový zlomek (halštat–VS1 ?). K dokumentaci vybrány 
celkem čtyři zlomky:

1.	Zt. 33 x 23 x 8 mm. B. vně tm. h, uvnitř hČ. Výz. na těle: 
241. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. drť – ojediněle 
(do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT střední. Tab. 70:4.

2. Zt. 25 x 31 x 5–6 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
241 (silně omleté). Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT střední. Tab. 70:5.
3. Zot. Okraj 30010. 32 x 34 x 7–10 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 70:13.
4. Zt. 32 x 42 x 9 mm. B. vně i uvnitř hOr. Výz. na těle: 241. Př.: 
kaménky – hojně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 70:15.

b.	poloha	32/05 (ZM 22–42–03, 165:053)

Keramika. Celkem 43 zlomků: KT: hrubá – 33, střední – 9, 
jemná – 1. Nekreslené okraje: 20000 – 3x. Nekreslená výzdoba: 
252 – 3x. Pozn.: V souboru dále jeden tuhový zlomek a dva VS 
zlomky. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

c.	poloha	33/05 (ZM 22–42–03, 160:048)

Kámen. Dva zlomky otloukačů z křemenných valounů, oba 
s jednou otlučenou hranou. Nekresleny.

Keramika. Celkem 98 zlomků: KT: hrubá – 72, střední – 23, 
jemná – 3. Nekreslené okraje: 30000 – 1x. Nekreslená dna: dn 
2 – 1x. Nekreslená výzdoba: 111 – 2x, 252 – 3x. Pozn.: V soubo-
ru navíc jeden tuhový zlomek (halštat–VS1 ?). K dokumentaci 
vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 30000. 51 x 43 x 4–8 mm. B. vně i uvnitř hOr. 
Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. silně omletý. KT 
hrubá. Tab. 70:10.

d.	poloha	34/05 (ZM 22–42–03, 155:040)

Kámen. Jeden celý křemenný otloukač se dvěma otlučenými 
hranami a dva zlomky otloukačů s jednou otlučenou hranou. 
Nekresleny.

Keramika. Celkem 73 zlomků: KT: hrubá – 45, střední – 
18, jemná – 10. Nekreslené okraje: 12000 – 1x. Nekreslená 
ucha: u 1 – 1x (s čepem). K dokumentaci nevybrán žádný 
zlomek.

•	 sběr	j.	beneše	8.	4.	2006

Kámen. Jeden křemenný otloukač se dvěma hranami otlučený-
mi. Datace nejistá. Nekreslen.

Keramika. Celkem 100 zlomků z pozdní doby bronzové. Ne-
kresleny. Nekreslené okraje: 10010 – 1x, 30000 – 1x. Nekresle-
ná výzdoba: 241 – 1x, 312 – 1x.

•	 sběr	a	mikrovryp	j.	beneše	7.	1.	2007

a.	sběr

Mazanice. Jeden středně velký zlomek s otiskem jednoho men-
šího kůlu (prům. cca 1 cm) a dvou prutů. Nekreslen.
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Keramika. Celkem 180 zlomků: Nekreslené okraje: 30000 – 1x, 
neurčitelný – 1x. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdo-
ba: 2312 – 2x, 242 – 2x. Kreslen jeden zlomek:

1. Zt. 19 x 20 x 3–4 mm. B. vně i unvitř šČ / tm. h. Výz. na ple-
cích: 312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř tuho-
ván. KT jemná. Tab. 70:3.

b.	vryp	na	mezi

Mazanice. Dva drobné amorfní zlomky. Nekresleny.

Keramika. Celkem 77 zlomků: Nekreslená výzdoba: 111 – 1x, 
241 – 2x, 242 – 3x, 243 – 1x. Kreslen jeden zlomek:

1. Zot. 77 x 70 x 5–7 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Výz. 
na hrdle: 243. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně zdrsněn 
(svislé nepravidelné linie – slámování), uvnitř leštěn. KT střed-
ní. Tab. 70:14.

•	 výzkum	vrstvy	1/07	o.	chvojkou	a	j.	benešem	dne	13.	
1.	2007

a.	západní	část	vrstvy

Mazanice. Pět drobných amorfních zlomků. Nekresleny.

Keramika. Celkem 121 zlomků: Nekreslená dna: dn 1 – 1x. 
Nekreslená výzdoba: 211 – 1x, 241 – 6x, 242 – 1x, 312 – 1x. 
Kresleno pět zlomků:

1. Zot. Okraj 31000. 32 x 20 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. 
na hrdle: 311 (dvě rýhy). Př.: kaménky – středně (do 1 mm). 
P. vně i uvnitř tuhován. KT jemná. Tab. 70:2.
2. Zo. Okraj 12000. 40 x 27 x 9–10 mm. B. vně i uvnitř tm. h. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně i uvnitř hla-
zen. KT střední. Tab. 70:7.
3. Zo. Okraj 20000. 47 x 32 x 7–11 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř 
tm. h. Výz. na hrdle: 242 (místy silně otřelé). Př.: kaménky – 
hojně (do 3 mm), ker. drť – málo (do 3 mm). KT hrubá. Tab. 
70:8.
4. Zt. 44 x 46 x 7–10 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Výz. na těle: 
211/213 (kulaté důlky přecházející v mírně čočkovité vrypy). 
Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT 
střední. Tab. 70:12.
5. Zt. 95 x 68 x 9–11 mm. B. vně tm. h, uvnitř šČ. Výz. na ce-
lém vnějším povrchu: 241. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. Tab. 70:16.

b.	střední	část	vrstvy

Mazanice. Jeden drobný amorfní zlomek. Nekreslen.

Keramika. Celkem 31 zlomků: Nekreslené okraje: 30000 – 1x. 
Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená výzdoba: 241 – 1x, 242 – 
1x. Kresleny čtyři zlomky:

1. Zo. Okraj 30000. 22 x 17 x 5–8 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. 
na vnější straně okraje (pokračuje patrně dále na hrdlo): 2601. 

Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř tuhován. KT 
jemná. Tab. 70:1.
2. Zt. 48 x 40 x 11–12 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 111 (dosti otřelá). Př.: kaménky – hojně (do 2, ojediněle 
až 7 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 70:9.
3. Zot. Okraj 30010. 36 x 40 x 6–7 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. KT 
střední. Tab. 70:11.
4. Torzo hrnce esovité profilace. Okraj 22000. 59 x 75 x 7–9 mm. 
B. vně h, uvnitř tm. h. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 
mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 70:17.

c.	východní	část	vrstvy

Keramika. Celkem 49 zlomků: Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 
20000 – 1x, 31000 – 1x, neurčitelný – 1x. Nekreslená výzdoba: 
111 – 1x, 242 – 1x. Kreslen jeden zlomek:

1. Zlomek podhrdlí amfory. 33 x 30 x 7–9 mm. B. vně i uvni-
tř tm. hOr / šČ. Výz. na plecích: 2312. Př.: kaménky – hojně 
(do 2 mm), uhlíky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen tm. 
hOr engobou a tuhován. KT střední. Tab. 70:6.

41.	sepekov	i (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: NM Praha, i. č. 48422–48425, 
68025. Popis a vyobrazení nálezů byly již autorem publiko-
vány (Fröhlich – Chvojka 2003), kresby nálezů viz také tab. 
73:1–5,7–8.

42.	sepekov	ii (okr. Pi)

Výšinné sídliště. Ulož.: M Písek i. č. a 12951–12954, 13726–
13738. Popis a vyobrazení nálezů byly již autorem publikovány 
(Fröhlich – Chvojka 2003), kresby některých nálezů viz také 
tab. 68:21–28.

43.	sepekov	iii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
sine. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

44.	sepekov	iv (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách:

•	 sběr	p.	břicháčka	1976

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, sine. Nálezy nebyly 
autorem zpracovány.

•	 sběr	o.	chvojky,	j.	jiříka	a	M.	tisucké	2003

Ulož.: M Písek, i. č. a 14508.

Keramika. Celkem 16 zlomků z doby bronzové: Pozn.: Datace 
nálezů do epochy popelnicových polí není jistá. Dále zde bylo 
nalezeno cca 100 zlomků z 13. století. K dokumentaci vybrán 
jeden zlomek:
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1. Zot. Okraj 10300. 18 x 28 x 8 mm. B. vně i uvnitř tm. hš. Bez 
výz. Bez příměsí. KT střední. Tab. 67:4.

45.	sepekov	v (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Milevsko, i. č. 143/84 (staré č. 233). 
Popis a vyobrazení dlátka byly již autorem publikovány (Fröh-
lich – Chvojka 2003), kresbu dlátka viz také tab. 73:6.

46.	stádlec	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Bechyně, sine.

Kamenná zrnotěrka: celá masivní mírně prohnutá. Nekreslena.

Keramika. Čtyři zlomky lze zařadit do hB, ostatní 
pravěk – neurčeno. 

1. Zt. 47 x 50 x 9–10 mm. B. vně hČv, uvnitř tm. hČv. Výz. 
na těle: 241 (silně otřelé). Př.: kaménky – hojně (do 2, ojediněle 
až 8 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 70:22.
2. Zot. Okraj 20000. 41 x 22 x 5–7 mm. B. vně i uvnitř hOr. 
Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). KT střední. Tab. 
70:23.
3. Zt. 32 x 27 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř tm. hČv / šČ. Výz. 
na těle: 2601. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. vně i uvnitř 
hlazen a tuhován. KT střední. Tab. 70:24.
4. Zot misky esovité profilace. Okraj 30000. 32 x 67 x 5–7 mm. B. 
vně i uvnitř šČ, místy h. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 5 
mm). P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT střední. Tab. 70:25.

47.	staré	sedlo	i (okr. Ta)

Depot bronzové industrie. Ulož.: M Tábor, i. č. 803–808; NM 
Praha, i. č. 42703–42704.

1. Nánožní kruh se dvěma protilehlými spirálovitými růžicemi. 
Středová část je z tenkého plechu zesíleného čtyřmi podélnými 
žebry (dvěma postranními) zdobenými příčnými rýžkami. Zu-
žující se konce plechu plynule přecházejí do závitů obou rů-
žic, vyrobených ze zploštělé tyčinky. Čtyři (u levé růžice) a pět 
(u pravé růžice) vnějších závitů obou růžic je zdobeno svazky 
šikmých rýžek. D. 146, prům. obou růžic 70, prům. plechu 78, 
š. plechu 20 mm. Patina šedozelená, částečně vystupuje zlatavý 
povrch. Povrch mírně korodován, výzdoba místy neznatelná. M 
Tábor i. č. 806 (staré č. a 131). Srov. Kytlicová 1955, obr. 3:2; 
táž 2007, Taf. 24:23. Tab. 74:1.
2. Nánožní kruh se dvěma protilehlými spirálovitými růžicemi. 
Středová část je z tenkého plechu zesíleného třemi podélnými 
žebry (dvěma postranními a jedním středovým) zdobenými 
příčnými rýžkami. Zužující se konce plechu plynule přecházejí 
do závitů obou růžic vyrobených ze zploštělé tyčinky. Vnější tři 
závity obou růžic jsou zdobeny svazky šikmých až téměř kol-
mých rýžek, pod jedním nezdobeným závitem pak následuje je-
den a část závitu zdobené souvislými šikmými rýžkami. D. 153, 
prům. obou růžic 65, prům. plechu 83, š. plechu 18 mm. Patina 
šedozelená narušená. Povrch mírně korodován. M Tábor, i. č. 
807 (staré č. a 133). Srov. Kytlicová 1955, obr. 3:4; táž 2007, 
Taf. 24:25. Tab. 74:2.

3. Nánožní kruh se dvěma protilehlými spirálovitými růžicemi, 
analogický k předchozímu. Středová část je z tenkého plechu, 
zesíleného třemi podélnými žebry (dvěma postranními a jedním 
středovým) zdobenými příčnými rýžkami. Zužující se konce 
plechu plynule přecházejí do závitů obou růžic, vyrobených 
ze zploštělé tyčinky. Vnější tři závity obou růžic jsou zdobeny 
svazky šikmých až téměř kolmých rýžek, pod jedním nezdo-
beným závitem pak následuje jeden a část závitu zdobené sou-
vislými šikmými rýžkami. D. 144, prům. obou růžic 65, prům. 
plechu 94, š. plechu 18 mm. Patina šedozelená narušená, místy 
vystupuje zlatavý povrch. Povrch mírně korodován. M Tábor, i. 
č. 808 (staré č. a 134). Srov. Kytlicová 1955, obr. 3:3; táž 2007, 
Taf. 24:26. Tab. 74:3.
4. Litý bronzový náramek z masivní tyčinky kruhového průře-
zu. Vnější strana náramku pokryta bohatou rytou výzdobou 
(na spodní straně výzdoba není): téměř po celém obvodu sou-
vislé příčné rýhy, pouze v pásu přibližně uprostřed pět řad šik-
mých rýžek v podobě dvou úplných a jedné neúplné „jedlové 
větévky“. Vnější prům. max. 104, prům. tyčinky max. 8 mm. 
Patina šedozelená narušená, na cca polovině plochy předmětu 
vystupuje zlatavý povrch. Povrch mírně korodován. NM Praha 
i. č. 42704. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 23:5. Tab. 74:4.
5. Puklice mírně vypouklá do středu. Obvod lemován jedním 
žlábkem, ve středu vnější části je hrotitý trn, ve středu spodní 
části je umístěno jedno válečkovité ouško trojhranného průře-
zu. Prům. 100, d. trnu 10, tloušťka plechu max. 1,5 mm. Patina 
na vnějším povrchu chybí (zde zlatavý povrch), na vnitřní straně 
šedozelená neušlechtilá. M Tábor, i. č. 804 (staré č. a 136). Srov. 
Kytlicová 1955, obr. 4:9; táž 2007, Taf. 23:22. Tab. 74:5.
6. Plochá puklička s ohnutou obvodovou hranou. Vnější strana 
je plochá, ve středu vnitřní strany je umístěno jedno válečko-
vité ouško kruhového průřezu. Prům. 62, tloušťka plechu max. 
1 mm. Patina na vnější straně šedozelená, na vnitřní straně hně-
dozelená, narušená. Povrch korodován. M Tábor, i. č. 803 (staré 
č. a 137). Srov. Kytlicová 1955, obr. 4:7; táž 2007, Taf. 23:20. 
Tab. 74:6.
7. Plochá puklice se zúženým a mírně ohnutým obvodem, le-
movaným pěti žlábky. horní strana plochá, vnitřní má ve středu 
umístěné jedno válečkovité ouško průřezu tvaru „D“. Prům. 86, 
tloušťka plechu max. 2,5 mm. Patina tm. šedozelená lakovaná, 
vně místy a uvnitř téměř na celé ploše vystupuje zlatavý povrch. 
M Tábor, i. č. 805 (staré č. a 137). Srov. Kytlicová 1955, obr. 
4:10; táž 2007, Taf. 23:21. Tab. 74:7.
8. Litý bronzový kruh z masivní tyčinky kruhového průřezu 
s jemně tordovaným povrchem. Na jednom konci je zdoben 
svazky příčných a podélných rýžek, druhý konec byl po odlo-
mení druhotně zbroušen a část vinutí zde byla zahlazena. Vnější 
prům. max. 110, prům. tyčinky 6 mm. Patina šedozelená, místy 
vystupuje zlatavý povrch. M Tábor, i. č. 818 (staré č. a 129). 
Srov. Kytlicová 1955, obr. 2:3; táž 2007, Taf. 23:11. Tab. 75:1.
9. Litý bronzový kruh z masivní tyčinky kruhového průřezu 
s tordovaným povrchem. Oba hladké konce jsou zdobeny příč-
nými rýhami v počtu tři a pět. Na vnitřní ploše je náramek za-
hlazen patrně vlivem dlouhodobého užívání. Vnější prům. max. 
102, prům. tyčinky 7 mm. Patina šedozelená, místy vystupuje 
zlatavý povrch. M Tábor, i. č. 817 (staré č. a 127). Srov. Kytli-
cová 1955, obr. 2:7; táž 2007, Taf. 23:13. Tab. 75:2.
10. Litý bronzový kruh z masivní tyčinky kruhového průřezu 
s tordovaným povrchem. hrany některých vinutí jsou zdobeny 
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krátkými rýžkami (místy setřeno). Oba hladké rovně ukončené 
konce jsou zdobeny šikmými řadami krátkých rýžek napodo-
bujícími vinutí; u obou konců je svazek příčných rýh. Na vni-
třní straně je tordování silně otřelé a rytá výzdoba je zcela 
zahlazena (vlivem dlouhodobého užívání ?). Vnější prům. max. 
127, prům. tyčinky max. 7 mm. Patina šedozelená až hnědavá, 
místy vystupuje zlatavý povrch. M Tábor, i. č. 816 (staré č. 
a 325). Srov. Kytlicová 1955, obr. 2:5; táž 2007, Taf. 23:15. 
Tab. 75:3.
11. Litý bronzový kruh z masivní tyčinky kruhového průřezu 
s tordovaným povrchem, téměř totožný s předchozím. hrany 
některých vinutí jsou zdobeny krátkými rýžkami. Oba hladké 
rovně ukončené konce jsou zdobeny šikmými řadami krátkých 
rýžek napodobujícími vinutí; u obou konců je svazek příčných 
rýh. Na vnitřní straně je tordování silně otřelé a rytá výzdoba je 
zcela zahlazena (vlivem dlouhodobého užívání ?). Vnější prům. 
max. 127, prům. tyčinky max. 7 mm. Patina šedozelená až hně-
davá, místy vystupuje zlatavý povrch. M Tábor, i. č. 817 (staré 
č. a 326). Srov. Kytlicová 1955, obr. 2:6; táž 2007, Taf. 23:16. 
Tab. 75:4.
12. Litý bronzový kruh z masivní tyčinky kruhového průřezu 
a se zužujícími se konci. horní povrch zdoben svazky střídavě 
šikmých a příčných rýh, oba hladké konce jsou zdobeny jedním 
svazkem příčných rýh. Vnější prům. max. 110, prům. tyčinky 
max. 7 mm. Patina tm. zelená, částečně narušená, místy vystu-
puje zlatavý povrch. M Tábor, i. č. 825 (staré č. a 320). Srov. 
Kytlicová 1955, obr. 1:3; táž 2007, Taf. 23:7. Tab. 75:5.
13. Masivní litý bronzový kruh z tyčinky kruhového průřezu 
s rovně ukončenými konci, druhotně deformovaný. Bohatá rytá 
výzdoba je pouze na vnější straně, i zde je však silně otřelá (mís-
ty zcela neviditelná): svazky šikmých rýh lemovaných kolmými 
rýžkami; ve středním poli kolmé šikmé rýžky v motivu polo-
žených větévek; u obou konců svazek příčných rýh, v jednom 
případě vedle něho motiv příčné větévky. Vnější prům. max. 
139, prům. tyčinky max. 13 mm. Patina tm. zelená až šedozele-
ná, místy vážně narušená. Povrch silně korodovaný. M Tábor, i. 
č. 814 (staré č. a 324). Srov. Kytlicová 1955, obr. 1:7; táž 2007, 
Taf. 23:10. Tab. 75:6.
14. Masivní litý bronzový kruh z tyčinky kruhového průřezu 
s rovně ukončenými konci, téměř totožný s předchozím kruhem. 
Bohatá rytá výzdoba je místy značně otřelá až téměř neznatelná: 
střídavé svazky šikmých a příčných rýh lemovaných šikmými 
rýžkami; ve třech polích a při obou koncích svazky šikmých rý-
žek v podobě větévek. Vnější prům. max. 120, rozvinutá d. 360, 
prům. tyčinky max. 13 mm. Patina tm. zelená, místy šedozelená 
narušená, na několika místech vystupuje zlatavý povrch. M Tá-
bor, i. č. 815 (staré č. a 323). Srov. Kytlicová 1955, obr. 1:1; táž 
2007, Taf. 23:9. Tab. 75:7.
15. Bronzová sekerka se středovými laloky. Velmi gracilní stav-
ba, týl výrazně vykrojený, břit odlomen. D. 136, š. v místě laloků 
25, v laloků 31 mm. Patina šedozelená až hnědozelená, naruše-
ná. Povrch korodovaný. M Tábor, i. č. 824 (staré č. a 135). Srov. 
Kytlicová 1955, obr. 1:8; táž 2007, Taf. 23:19. Tab. 76:1.
16. Bronzový řetězový závěs v podobě litého prolamovaného 
trojúhelníku skládajícího se z původně pěti propojených krouž-
ků čočkovitého průřezu (jeden byl sekundárně odlomen a zbytky 
po příčkách k jeho napojení na sousední kroužky byly zbrou-
šeny). Na obou dochovaných kroužcích v základně jsou zavě-
šeny další kroužky čočkovitého průřezu: na vnějším kroužku 

jeden a na středním tři, na posledním z nich je pak připojen 
ještě litý závěsek v podobě vlaštovčího ocásku se zaostřenými 
hranami. K tomuto řetězovému závěsu původně náležely i další 
tři vložené kroužky s připojeným závěskem v podobě vlaštov-
čího ocásku, které jsou dnes však ztracené (srov. níže). Vněj-
ší prům. kroužků v trojúhelníku 19, vnější prům. zavěšených  
kroužků max. 22, d. závěsku v podobě vlaštovčího ocásku 
56 mm. Patina šedozelená, částečně vystupuje zlatavý povrch. 
Závěsek v podobě vlaštovčího ocásku má částečně šedobílou 
barvu. M Tábor, i. č. 822 (staré č. a 144). Srov. Kytlicová 1955, 
obr. 4:2; táž 2007, Taf. 24:31. Tab. 76:2.
17. Bronzový řetěz tvořený třemi kroužky nepravidelně čočko-
vitého průřezu. Dva kroužky jsou spojeny krátkou příčkou, třetí, 
druhotně odlomený, má zbytky příčky upilovány a je připojen 
stočeným bronzovým plíškem. D. 97, vnější pům. kroužků 31, 
š. plíšku 13 mm. Patina zlatavě hnědá, místy zbytky šedozelené 
patiny. M Tábor, i. č. 823 (řetěz) a 824 (plíšek) (staré č. a 145). 
Srov. Kytlicová 1955, obr. 4:5; táž 2007, Taf. 24:29. Tab. 76:3.
18. Zlomek bronzového srpu s řapem. Zhruba v polovině vněj-
šího obvodu řapu vystupuje zahrocený trn. Řap zdoben tře-
mi podélnými žebry, z nichž obě vnější jsou nahoře seříznuta 
do rovné plošky, zatímco prostřední žebro je zaoblené. Vnitřní 
a prostřední žebro se obloukovitě napojují k vnějšímu žebru 
v místě napojení čepele. Čepel a hrot jsou odlomeny. D. 135, š. 
řapu 30, tloušťka postranních žeber 4 mm. Patina tm. šedozele-
ná až hnědozelená, lakovaná. Povrch korodován. M Tábor, i. č. 
813 (staré č. a 319). Srov. Kytlicová 1955, obr. 1:6; táž 2007, 
Taf. 22:4. Tab. 76:4.
19. Krátký bronzový srp s řapem. Týl řapu je hluboce vykro-
jen, v horní části vnějšího obvodu řapu je zaoblený trn. Řap 
je zdoben dvěma obvodovými žebry, která se v místě napojení 
čepele spojují do jednoho obvodového žebra, kopírujícího pak 
celý vnější obvod čepele až k hrotu. Uprostřed řapu mezi obě-
ma obvodovými žebry se nachází otvor pro nýt o prům. 6 mm, 
od něhož vychází směrem k týlu jedno krátké žebírko. D. 166, 
š. řapu 23, tloušťka obvodového žebra max. 4 mm. Patina tm. 
zelená neušlechtilá, místy zlatavý povrch. NM i. č. 42703. Srov. 
Kytlicová 2007, Taf. 22:3. Tab. 76:5.
20. Bronzový srp s řapem. Týl řapu je zahroceně vykrojen, 
v horní části vnějšího obvodu řapu je zaoblený trn. Řap je zdo-
ben dvěma obvodovými žebry, zbroušenými nahoře do plošky. 
Vnitřní žebro se v místě napojení čepele kolmo připojuje k vněj-
šímu žebru, které pak tvoří vnější obvod čepele až ke hrotu. 
Ve střední části řapu jsou dva kruhové otvory pro nýty o prům. 
5 a 6 mm. D. 165, š. řapu 23, tloušťka obvodového žebra max. 
4 mm. Patina tm. šedozelená, místy vážně narušená. Povrch ko-
rodován. M Tábor, i. č. 812 (staré č. a 318). Srov. Kytlicová 
1955, obr. 1:7; táž 2007, Taf. 22:2. Tab. 76:6.
21. Zlomek bronzového nárameníku z tyčinky obdélného průře-
zu, u jednoho konce roztepaného do čočkovitého tvaru. Oba 
konce odlomeny. Vnější prům. max. 128, prům. tyčinky 2 x 
5 mm. Patina šedozelená až hnědozelená neušlechtilá, lakovaná. 
Nelze vyloučit, že pochází ze stejného předmětu jako následují-
cí nárameník. M Tábor, i. č. 821 (staré č. a 135). Srov. Kytlicová 
1955, obr. 3:5; táž 2007, Taf. 24:28. Tab. 76:7.
22. Zlomek bronzového nárameníku patrně ze stejného před-
mětu jako předchozí zlomek. Tyčinka obdélného průřezu je 
na jednom konci roztepána do štítku, jehož větší část je odlo-
mena. štítek je plasticky profilován do podoby tří souběžných 
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širokých žeber, z nichž obě obvodová jsou zdobena vytepanou 
perličkovou výzdobou v jedné a ve dvou řadách. Druhý konec 
tyčinky je čočkovitého průřezu a přechází do spirálovité růžice. 
Vnější prům. kruhu max. 112, prům. růžice 43, š. štítku max. 28, 
prům. tyčinky 2 x 5 mm. Patina šedozelená lakovaná, dochová-
na jen v malých zbytcích – jinde zlatavý povrch. M Tábor, i. č. 
820 (staré č. a 135). Srov. Kytlicová 1955, obr. 3:5; táž 2007, 
Taf. 24:27. Tab. 76:8.
23. Bronzový litý kruh z tyčinky kruhového průřezu s tordova-
ným povrchem a s hladkými, přes sebe se přesahujícími konci. 
Na vnitřní straně je tordování otřelé. Vnější prům. max. 137, 
prům. tyčinky 7 mm. Patina šedozelená, místy tm. hnědá, lako-
vaná. P. mírně korodovaný. M Tábor, i. č. 819 (staré č. a 130). 
Srov. Kytlicová 1955, obr. 2:4; táž 2007, Taf. 23:12. Tab. 76:9.

Ostatní předměty z depotu, uložené původně v M Tábor, jsou 
dnes ztraceny. Jejich popis a vyobrazení publikovala O. Kytli-
cová (1955; 2007, 304–305, Taf. 22–24).

48.	zběšice	i (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Bechyně, sine.

Keramika. 13 pravěkých keramických zlomků, z nichž jen je-
den náleží bezpečně mladší době bronzové. Ostatní omleté ne-
výrazné, hrubé.

1. Zot. Okraj 20000. 46 x 36 x 7–9 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
h. Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT 
hrubá. Tab. 67:3.

II. 5 Povltavský MIkroregIon 

1.	albrechtice	nad	vltavou	i (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 
2001, 5695–5698, 7231–7232; část předmětů v soukromé sbír-
ce. Kresby a základní popis předmětů z depotu publikovali již 
O. Kytlicová (1963, 173–174; 1964, obr. 173a; 2007, 311–312, 
Taf. 1:B), J. Hralová – J. Hrala (1971) a A. Beneš (1978b, 390 – 
obr. 109).

2.	albrechtice	nad	vltavou	ii (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará 
budějovická, i. č. J.I.28, J.I.36–38, J.I.41–44, J.II.29–38.

Nálezy nelze odlišit podle kontextů. Část nálezů náleží do starší 
a střední doby bronzové a do doby halštatské, popsány tak byly 
jen nálezy z epochy popelnicových polí:

–	 j.i.36. Masivní bronzový litý náramek z tyčinky kulatého 
průřezu. Konce zúženy, rovně ukončeny a vzájemně se překrý-
vající. Bohatá rytá výzdoba pouze na vnější straně náramku 
(zadní strana hladká): motivy svazků příčných rýh a větévek. 
Vnější prům. max. 91, prům. tyčinky max. 12 mm. Patina tm. 
zelená, ušlechtilá, pouze na několika místech lehce narušená. 
Povrch v dobrém stavu. Tab. 77:2.

–	 j.i.37. Bronzový nákrčník z lité tyčinky kruhového průřezu. 
Konce mírně pečetítkovitě rozšířené. Rytá výzdoba v podobě 
střídavých svazků příčných rýžek a křížených rýh v podobě pís-
mene „X“. Vnější prům. max. 114, prům. tyčinky max. 6 mm. 
Patina tm. zelená ušlechtilá, povrch v solidním stavu (lakován). 
Pozn.: předmět vystaven v expozici JčM omylem pod dobou 
halštatskou. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 131a:6. Tab. 77:4.
–	 j.i.38. Bronzový tyčinkovitý nákrčník kruhového průřezu 
s pečetítkovými konci, rozlomený na dvě poloviny a mírně zde-
formovaný. Výz. dochována pouze při jednom pečetítkovitém 
konci: svazek příčných rýžek. Vnější prům. max. 110, prům. 
tyčinky max. 5 mm. Patina šedozelená až hnědavá, neušlechtilá. 
Povrch značně korodován. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 131a:7. 
Tab. 77:1.
–	 j.i.41. Bronzová sekerka se středovými laloky protaženými 
až téměř k ostří. Týl vykrojen. D. 151, š. u laloků max. 39, š. 
ostří max. 52, v. laloků 40 mm. Patina tm. zelená, korodovaná, 
místy prosvítá zlatavý povrch. Povrch v relativně zachovaném 
stavu. Tab. 77:5.
–	 j.i.42. Bronzový hrot kopí s odlomenou špičkou. Čepel 
plasticky profilovaná a listovitě prohnutá. Na tuleji dva proti-
lehlé otvory pro nýt. D. 95, š. listu max. 26, prům. ústí tuleje 
18 mm. Patina tm. zelená, ušlechtilá. Povrch v zachovaném sta-
vu. Tab. 77:6.
–	 j.i.43. Bronzový hrot kopí s odlomenou špičkou. List 
prostý, nečleněný, jeden břit silně poškozený odlámáním. 
Tulej kruhového průřezu, s místy (druhotně ?) zbroušenou 
horní i spodní plochou. V tuleji dva protilehlé otvory pro nýt 
(prům. 5 a 6 mm). V jednom místě na styku listu a tuleje patrný  
(sekundární ?) otvor prům. 2 (na jedné straně) až 5 mm (na druhé 
straně). D. 150, š. listu max. 35, prům. ústí tuleje 22 mm. Patina 
tm. zelená, ušlechtilá. Povrch v zachovaném stavu. Tab. 77:7.
–	 j.i.44. Bronzový hrot šípu s tulejkou. Oba břity prostého 
listu poškozeny (olámány). D. 31, š. listu max. 12, prům. ústí 
tulejky 6 mm. Patina šedozelená, silně narušená. Povrch koro-
dovaný. Pozn.: Datace do mladší doby bronzové nejistá. Tab. 
77:3.

nejisté	nálezy	–	ztracené:
– J.I.28 – dle inventáře tři bronzové trojbřité šipky se zpětný-
mi háčky.
–	 J.II.34	–	dle inventáře bohatě zdobený bronzový nákrčník 
(halštatský turban ?).
– J.II.35 – dle inventáře bohatě zdobený bronzový nánožník 
(halštatský kruh ?).
– J.II.37 – dle inventáře bronzový prstýnek se spirálovitě sto-
čenými konci (střední doba bronzová ?).

3.	albrechtice	nad	vltavou	iii (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará 
budějovická, i. č. J.II.63–66, 69, 75.

Nálezy nelze odlišit podle kontextů.

–	 j.ii.63. Zlomek čepele bronzového meče.31 Do středu ze-
sílená čepel, bez hrotu, s olámanými okraji. Bez výzdoby. D. 
341, š. max. 47, tloušťka max. 8 mm. Patina šedozelená, silně 
narušená. Povrch korodován, částečně deformován ohněm (?). 
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Pozn.: v dosavadní literatuře nesprávně označeno jako (horní) 
Záblatí. Viz Chvojka – Parkman 2004, obr. 1:3. Tab. 78:9.5

–	 j.ii.64. Zlomek čepele meče, druhotně mírně prohnuté. 
hrot i hlavice odlomeny. Čepel do středu čočkovitě zesílena – 
vytváří plastické žebro. Výzdoba po obou stranách tohoto žebra: 
svazek tří a svazek dvou souběžných jemných rýh. D. 120, š. 45, 
tloušťka max. 10 mm. Patina tm. zelená, na několika místech 
dosti korodovaná, místy prosvítá zlatavý povrch. Povrch místy 
silně korodovaný, výzdoba mnohde setřená. Tab. 78:8.
–	 j.ii.65. Jehlice s profilovanou dvojkónickou hlavicí. hlavi-
ce zdobena pěti nevýraznými vývalky. Jehla mírně zprohýbaná, 
bez výzdoby. D. 107, prům. hlavice 8, prům. jehly 2 mm. Patina 
tm. zelená, ušlechtilá. Povrch v dobrém stavu. Tab. 78:7.
–	 j.ii.66 (expozice). Pět tordovaných kruhů – nákrčníků:
1. Staré č. 603. Bronzový tordovaný kruh z masivní tyčinky 
kruhového průřezu. Oba konce hladké, mírně pečetítkovitě roz-
šířené, zdobené na vnější straně svazkem příčných rýžek. Vnější 
prům. max. 110, prům. tyčinky 7 mm. Patina šedozelená, mírně 
korodovaná. Povrch mírně narušen. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 
131a:1. Tab. 78:3.
2. Staré č. 604. Bronzový tordovaný kruh z masivní tyčinky kru-
hového průřezu, analogický jako předchozí. Oba konce hladké, 
mírně pečetítkovitě rozšířené, zdobené na vnější straně svazkem 
příčných rýžek. Vnější prům. max. 113, prům. tyčinky 7 mm. 
Patina tm. hnědozelená, mírně korodovaná. Povrch mírně naru-
šen. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 131a:4. Tab. 78:4.
3. Staré č. 605. Bronzový tordovaný kruh z masivní tyčinky kru-
hového průřezu, analogický jako předchozí. Oba konce hladké, 
mírně pečetítkovitě rozšířené, zdobené na vnější straně svazkem 
příčných rýžek. Vnější prům. max. 112, prům. tyčinky 7 mm. 
Patina šedozelená, mírně korodovaná. Povrch mírně narušen. 
Srov. Kytlicová 2007, Taf. 131a:2. Tab. 78:1.
4. Staré č. 606. Bronzový tordovaný kruh z masivní tyčinky kru-
hového průřezu, analogický jako předchozí. Oba konce hladké, 
mírně pečetítkovitě rozšířené, zdobené na vnější straně svazkem 
příčných rýžek. Vnější prům. max. 113, prům. tyčinky 7 mm. 
Patina šedozelená, místy tm. hnědozelená, mírně korodovaná. 
Povrch mírně narušen. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 131a:3. Tab. 
78:2.
5. Staré č. 607. Bronzový tordovaný kruh z masivní tyčinky 
kruhového průřezu, analogický jako předchozí. Jeden konec 
odlomen, druhý hladký, mírně pečetítkovitě rozšířený, zdo-
bený na vnější straně svazkem příčných rýžek. Vnější prům. 
max. 107, prům. tyčinky 7 mm. Patina tm. hnědozelená, mírně 
korodovaná. Povrch mírně narušen. Srov. Kytlicová 2007, Taf. 
131a:5. Tab. 78:5.
–	 j.ii.69. Zlomek bronzového tordovaného kruhu z masivní 
tyčinky kruhového průřezu, mírně deformovaný. Oba konce 
odlomeny. Vzdálenost obou konců 110, prům. tyčinky 7 mm. 
Patina šedozelená, neušlechtilá. Povrch korodován. Tab. 78:6.
–	 j.ii.75. Dle inventáře zlomek bronzové přezky či spony, 
oválné, tloušťky 2 a š. 8 mm, uvnitř hladké, vně zdobené dvěma 
paralelními obvodovými liniemi, uprostřed s otvorem pro trn. 
Nenalezeno.

31 Podle inventáře tzv. Staré budějovické sbírky je nesprávně uveden 
s otazníkem hrot kopí („Lanzenspitze ?“).

4.	březnice	i (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26651–26750 
a přír. č. Z 166/2006, 241/2007 a 178/2008. Nálezy nebyly za-
tím zpracovány a budou publikovány po ukončení výzkumu 
v samostatné práci.

5.	březnice	ii (okr. Ta)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Bechyně, sine. 
 
Kámen. Celkem pět artefaktů:
1. Čtyři křemenné otloukače: tři celé, jeden zlomek. Datace ne-
jistá. Nekresleny.
2. Jeden zlomek pískovcového brousku. Datace nejistá. 
Nekreslen.

Keramika. Celkem 301 zlomků z různých pravěkých období. 
Do epochy popelnicových polí lze jednoznačně zařadit jen de-
vět zlomků: KT: hrubá – 8, střední – 1. Nekreslená výzdoba: 
111 – 1x, 252 – 2x. Leštění: celkem 1x; hrubá – 1x: uvnitř 1. 
K dokumentaci vybráno pět zlomků:

1. Zot. Okraj 30010. 41 x 30 x 7–8 mm. B. vně sv. h, uvnitř hš. 
Výz. na okraji (?): 221 (velmi slabý náznak). Př.: kaménky – 
středně (do 3 mm). P. silně narušen. KT hrubá. Tab. 77:8.
2. Zt. 40 x 51 x 7–10 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř h. Výz. na roz-
hraní hrdla a plecí: 111. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. Tab. 77:9.
3. Zot. Okraj 31000. 50 x 36 x 4–10 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř 
hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. uvnitř hla-
zen. KT střední. Tab. 77:10.
4. Zot. Okraj 10110. 45 x 36 x 7–10 mm. B. vně sv. šh, uvnitř 
hOr. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). KT hrubá. Tab. 
77:11.
5. Zot. Okraj 20000. 65 x 45 x 8–17 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. 
Výz. na okraji: 223; na hrdle: 252 (slabý náznak). Př.: kamén-
ky – hojně (do 2 mm), ker. drť – středně (do 1 mm). P. značně 
narušen, drolivý. KT hrubá. Tab. 77:12.

6.	březnice	iii (okr. Ta)

Nížinné sídliště a plochý hrob. Ulož.: JčM Č. Budějovice,  
i. č. a 27152–27190. Nálezy nebyly zatím zpracovány a budou 
publikovány v samostatné práci.

7.	dobešice	i (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 výzkum	b.	dubského	1933

Ulož.: M Písek, i. č. 482–500.

Většina nálezů z Dubského výzkumu je datovatelná do střední 
doby bronzové (i. č. 482, 485) a do doby halštatské (i. č. 483a,b, 
487–500), příp. není blíže zařaditelná (i. č. 484, 486a). Do epo-
chy popelnicových polí tak lze zařadit jen jediný předmět:
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1. I. č. a 486b.	hlavice bronzové vázičkovité jehlice. Pod plo-
chým vrcholem (terčíkem) tři vývalky, pod nimi se hlavice roz-
šiřuje do čtverhranného rozšíření s oblými rohy, na němž jsou 
střídavé svazky tří šikmých žlábků, navazujících šikmo na sebe. 
Jehla odlomena – dochován pouze bobulovitý útvar. D. 19, 
prům. terčíku 9, prům. těla 10 mm. Patina sv. šedozelená ne-
ušlechtilá. Povrch mírně korodován. Tab. 79:1.

•	 výzkum	a.	beneše	1963–1964

Ulož.: ZčM Plzeň, přír. č. P 1/64.

Nálezy nebyly podrobně zpracovány, k dokumentaci byly vy-
brány pouze tři bronzové artefakty:326

1. Zlomek hlavice bronzové jehlice s vřetenovitou hlavicí silně 
poškozený žárem. hlavice členěna dvěma vývalky, další dva 
vývalky na krčku. Jehla odlomena. D. 21, prům. hlavice 11, 
prům. jehly 3 mm. Patina šedozelená, povrch silně narušen. Přír. 
č. P 1/64–80. Tab. 79:2.
2. Bronzová jehlice s hřebíkovitou hlavicí a dvěma plochými 
solitérními vývalky na krčku. horní vývalek na boční hraně 
zdoben dvěma souběžnými rýhami. hrot jehly odlomen. D. 81, 
prům. hlavice 8 mm. Patina šedozelená, mírně narušená. Přír. č. 
P 1/64–213. Tab. 79:3.
3. Bronzová jehlice s kulovitou hlavicí a nevýraznými vývalky 
na krčku. Jehla ohnuta, hrot odlomen. D. 133, prům. krčku max. 
4 mm. Patina šedozelená narušená. Přír. č. P 1/64–213. Tab. 79:4.

8.	dobešice	ii (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň, přír. č. P 1/64, 138–139/73, 
21–22/74. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

9.	dobšice	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň, přír. č. P 13/71.

Keramika. Celkem 18 zlomků: KT: hrubá – 14, střední – 1, jem-
ná – 3. Nekreslená výzdoba: 252 – 1x. K dokumentaci vybrán 
jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 30000. 58 x 32 x 6–9 mm. B. vně i uvnitř Č. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hru-
bá. Tab. 79:5.

10.	doubrava	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: M Bechyně, i. č. 2504, 2506, 
2511.

1. I. č. 2506. Bronzová jehlice s hřebíkovitou hlavicí a zesíle-
ným krčkem. hrot jehly odlomen. Bez výzdoby. D. 123, prům. 
hlavice 7, prům. krčku max. 5 mm. Patina tm. šedozelená, ne-
ušlechtilá. Povrch omletý (byla-li zde kdysi výzdoba, není patr-
ná). Srov. Beneš 1966, tab. II:7. Tab. 79:6.

32 Za svolení k publikování tří bronzových jehlic děkuji autorovi výzku-
mu PhDr. antonínu Benešovi.

2. I. č. 2504. Bronzová jehlice s profilovanou hlavicí a výval-
ky na krčku. hlavice rozšířena v jeden vývalek zdobený řadou 
svislých rýžek (dnes téměř neznatelných). Na krčku celkem 
devět vývalků, z nichž tři jsou zdobeny rovněž řadou svislých 
rýžek. hrot jehly odlomen. D. 99, prům. hlavice 10, prům. vý-
valků na krčku max. 7 mm. Patina hnědozelená, silně narušená. 
Povrch značně oprýskaný, silně poškozený. Srov. Beneš 1966, 
tab. II:6. Tab. 79:7.
3. I. č. 2511. Bronzový hrot kopí s profilovaným listem. Tulejka 
kruhového průřezu, její okraj mírně odlámán. hrot i břity listu 
dochovány. V tulejce dva protilehlé otvory pro nýty (prům. 5 
mm). D. 177, š. listu max. 32, prům. ústí tuleje 21 mm. Patina še-
dozelená, neušlechtilá. Srov. Beneš 1966, tab. II:12. Tab. 79:8.

Ostatní nálezy z lokality, uložené v M Bechyně (i. č. 2500–
2514) a v JčM Č. Budějovice (i. č. J.I.114/3–5, J.II.27–28), ná-
ležejí jednoznačně do střední doby bronzové nebo nejsou blíže 
datovatelné (jehly jehlic). Viz Beneš 1966, tab. II.

11.	dříteň	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště (?). Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. 
a 4102.

1. Bronzová sekerka se středovými laloky. Týl mírně vykrojen, 
laloky protaženy až skoro k ostří. D. 179, š. u laloků max. 37, v. 
laloků 28 mm. Patina šedozelená, korodovaná. Povrch omletý, 
s výraznými stopami svislého odírání. Tab. 79:10.

12.	hluboká	nad	vltavou	i (okr. ČB)

Výšinné opevněné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. 
a 13661–13663, 25084, 26644–26649 a sine.

•	 nálezy	do	roku	2006

Nálezy byly podrobně zpracovány a publikovány autorem 
(Chvojka – John 2006). Kresby několika vybraných keramic-
kých zlomků z výzkumu O. Chvojky a J. Johna z roku 2005 viz 
tab. 79:12–14.

•	 povrchový	 a	 detektorový	 průzkum	 o.	 chvojky	 a	 j.	
johna	25.	5.	2008 (JčM, sine)

Keramika. Celkem tři zlomky – 1x okraj 20000, ostatní nezdo-
bené ze stěn. Nekresleny. 

Bronz. Jedna bronzová šipka:

1. Bronzový hrot šípu s tulejkou a vytaženými křidélky, které 
jsou v místech napojení na tulejku mírně prožlabeny. D. 30, š. 
listu u křidélek max. 19, prům. ústí tulejky 7 mm. Patina šedo-
zelená, narušená. Pozn.: datace pravděpodobně do pozdní doby 
bronzové. Tab. 79:11.

13.	hluboká	nad	vltavou	ii (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26500–26531, 
26800–26862. Nálezy budou autorem komplexně publikovány 
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v samostatné práci. Zde je vyobrazena jedna nádoba – solitérní 
keramická zásobnice nalezená v roce 2005 v sondě 3/05 (i. č. 
a 26513):

1. Slepená amforovitá zásobnice s mírně nálevkovitě rozšíře-
ným hrdlem. Okraj 30000, dno 1. V. 356, prům. okraje 257, 
prům. dna 130, š. stěny 7–10 mm. B. vně h, na hrdle a plecích 
hš, místy šČ, uvnitř hČ. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 
mm). P. vně na hrdle a v pruhu v podhrdlí hlazen a tuhován. 
KT hrubá. Pozn.: slepeno z celkem 27 zlomků a z cca 30 % do-
plněno sádrou. Navíc pod tímto i. č. i tři menší zlomky z jiných 
nádob. Tab. 80:3.

14.	hosty	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
bez bližší specifikace. Nálezy nebyly autorovi k dispozici.

15.	hosty	ii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. 
č. P 4430/88. Bronzový nánožní kruh s bohatou rytou výzdobou 
byl již publikován P. Břicháčkem (1991, 39). Zde tab. 80:1.

16.	hosty	iii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 55882.

1. Zlomek bronzového plechového náramku původně snad vy-
klenutého do půloblouku, dnes téměř plochého. Na horní ploše 
torzo bohaté ryté výzdoby v podobě spirály ve středu, několika 
půloblouků při okrajích a svazku příčných rýh lemovaných rýž-
kami v nepravidelných řadách. Rozměry 27 x 35 x 1 mm. Patina 
šedozelená neušlechtilá. Povrch mírně narušen. Tab. 79:9.

17.	chřešŤovice	i (okr. Pi)

Výšinné opevněné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika 
sbírkách:

•	 výzkum	b.	dubského	1928–1931

1) Ulož.: M Písek, i. č. a 427–440.

Bronz. Jehlice ervěnického typu. hlavice kuželovitě rozšířená 
a rovně seříznutá, krček dvojkónicky rozšířen. hrot jehly v sa-
mostatném zlomku. Rozvinutá d. 130, prům. krčku max. 4 mm. 
Patina šedozelená až hnědavá, neušlechtilá. Povrch korodován. 
Tab. 81:1.

Keramika. Vedle fragmentů a zlomků nádob ze starší až střední 
doby bronzové, z doby halštatské a z raného středověku zde též 
tři nádoby z epochy popelnicových polí:

1. Miska s odsazeným hrdlem. Okraj 30000, dno nedochováno 
(sádra). V. 70, prům. okraje 128, prům. dna 48, š. stěny 2–7 mm. 
B. vně i uvnitř Č, místy h. Výz. na plecích: 2603. Jemně plave-
ná ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn. KT jemná. Pozn.: sle-
pena ze čtyř zlomků a z cca 65 % doplněna sádrou. I. č. a 431. 

Srov. Michálek BZO 1976–1977, tab. 19:66. Tab. 81:3.
2. Kónická miska. Okraj 10000, dno 2. V. 42, prům. okraje 108, 
prům. dna 45, š. stěny 3–7 mm. Bez výz. KT jemná. I. č. a 428. 
Srov. Michálek BZO 1976–1977, tab. 19:68. Tab. 81:4.
3. horní část amforovité zásobnice s nálevkovitě rozšířeným 
hrdlem. Okraj 40000. V. 155, prům. okraje 202, š. stěny 5 mm. 
B. vně sv. h, uvnitř sv. h, místy šČ. Výz. na výduti: 252 (slabý 
náznak). Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. na vnitřní straně 
okraje a hrdla leštěn a tuhován. KT hrubá. Pozn.: slepena z cca 
30 zlomků a z asi 30 % doplněna sádrou. I. č. a 432. Srov. Mi-
chálek BZO 1976–1977, tab. 19:67. Tab. 81:8.

2) Ulož.: M Písek, i. č. a 6355–6357. 

Keramika. Tři nádoby v expozici:

1. Miniaturní kónický koflík. Okraj 11000, dno 6. Torzo jedno-
ho ouška 5 vychází z okraje, který původně převyšovalo. V. 37, 
prům. okraje 60, prům. dna 20, š. stěny 2–4 mm. B. vně i uvnitř 
tm. šh. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn. 
KT jemná. Pozn.: slepen ze tří zlomků a z cca 20 % doplněn 
sádrou. I. č. a 6355. Srov. Bouzek 1965, obr. 40:3. Tab. 81:2.
2.	Kónický přímý koflík. Okraj 10000, dno 1. Torzo jednoho 
páskového neurčitelného ucha vychází z okraje, který původně 
převyšovalo. V. 64, prům. okraje 110, prům. dna 40, š. stěny 
2–7 mm. B. vně h, uvnitř hš. Bez výz. – vnější povrch ne-
rovný s četnými (záměrnými ?) prohlubněmi. Př.: kaménky – 
málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. KT jemná. Pozn.: slepen ze tří 
zlomků a z cca 10 % doplněn sádrou. I. č. a 6356. Tab. 81:5.
3. Koflík esovité profilace. Okraj 20000, dno nedochováno 
(sádra). Jedno ucho 1 vychází z okraje, který převyšuje, na ple-
ce. V. 71, prům. okraje 116, prům. dna 30, š. stěny 2–7 mm. B. 
vně i uvnitř hš až š. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. 
P. vně leštěn. KT jemná. Pozn.: slepen ze šesti zlomků a z cca 
10 % doplněn sádrou. I. č. a 6357. Srov. Bouzek 1965, obr. 40:4. 
Tab. 81:6.

•	 nález	žáků	1938

Ulož.: M Písek, i. č. a 7099–7106.

Keramika. Vedle 39 zlomků neurčitelného pravěku, tří zlomků 
z přelomu starší a střední doby bronzové a jednoho zlomku VS2 
také dva zlomky z hB: KT: střední – 1, jemná – 1. Tuhování: 
celkem 2x; střední – 1x: vně 1; jemná – 1x: uvnitř 1. K doku-
mentaci vybrán jeden zlomek:

1. Zt. 30 x 32 x 4–6 mm. B. vně šČ, uvnitř hOr. Výz. na ple-
cích: 2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. drť – málo 
(do 2 mm). P. vně leštěn a tuhován. KT střední. I. č. a 7101. 
Tab. 82:19.

•	 nálezy	b.	dubského	1946–1947

Ulož.: M Písek, i. č. a 8355–8443. 

Keramika. Vedle značného množství nálezů z přelomu starší 
a střední doby bronzové, doby halštatské, neurčitelného pra-
věku, z raného a vrcholného středověku zde bylo zjištěno 33 
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zlomků z epochy popelnicových polí: KT: hrubá – 22, střední – 
7, jemná – 4. Nekreslené okraje: 30000 – 1x. Nekreslená dna: 
dn 2 – 1x. Nekreslená výzdoba: 2312 – 1x, 241 – 1x, 243 – 2x, 
251 – 2x, 252 – 13x. Tuhování – celkem 5x; hrubá – 1x: uvnitř 
1; střední – 1x: vně 1; jemná – 3x: oboje 3. Leštění: celkem 8x; 
hrubá – 1x: uvnitř 1; střední – 5x: uvnitř 5; jemná – 2x: oboje 
2. HOr/HČv engoba: celkem 5x; hrubá – 3x: vně 2, uvnitř 1; 
jemná – 2x: oboje 2. K dokumentaci vybráno 15 zlomků:

1. Torzo hlubokého koflíku esovité profilace. Okraj 20000, dno 
nedochováno. Jedno ucho 1 vychází z okraje (který mírně pře-
vyšuje) na plece. V. 98, prům. okraje 200, š. stěny 3–4 mm. B. 
vně i uvnitř tm. hOr, uvnitř šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo 
(do 1 mm), ker. drť – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen hOr 
engobou, leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: tři slepené zlomky 
a jeden slepitelný volně. I. č. a 8425. Tab. 81:7.
2. Zot. Okraj 30000. 36 x 37 x 5–6 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. 
Výz. na hrdle: 242. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT střední. I. č. a 8437. Tab. 84:2.
3. Zot. Okraj 20000. 38 x 38 x 3–6 mm. B. vně i uvnitř šČ, mís-
ty tm. hOr. Výz. na hrdle pod okrajem: 2312. Př.: kaménky – 
málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen tm. hOr engobou, leštěn 
a tuhován. KT jemná. I. č. a 8372. Tab. 84:3.
4. Zot. Okraj 40000. 61 x 26 x 4–7 mm. B. vně šh, uvnitř šČ. 
Výz. na okraji: 223; na hrdle: 251 (náznak). Př.: kaménky – málo 
(do 2 mm). P. uvnitř potřen hOr engobou, hlazen a tuhován. KT 
střední. I. č. a 8428. Tab. 84:4.
5. Zt. 85 x 57 x 6–8 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Výz. na těle. 
241. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT 
hrubá. I. č. a 8436. Tab. 84:6.
6. Zt. 65 x 48 x 6 mm. B. vně šČ, uvnitř h. Výz. na plecích: 
2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn a tuho-
ván, uvnitř hlazen. KT střední. I. č. a 8440. Tab. 84:7.
7. Zot hrnce. Okraj 30000. 80 x 65 x 3–5 mm. B. vně h až hš, 
uvnitř šČ. Výz. na hrdle a podhrdlí: 251; na těle: 252. Př.: ka-
ménky – málo (do 1 mm), ker. drť – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
leštěn. KT střední. Pozn.: ze stejné nádoby pochází i pět dalších 
neslepitelných zlomků. I. č. a 8422. Tab. 84:8.
8. Zot. Okraj 30100. 77 x 70 x 8–10 mm. B. vně tm. hČv, uvni-
tř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
potřen hČv engobou a hlazen, uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. 
a 8409. Tab. 84:9.
9. Zt. 42 x 26 x 10–12 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 241. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. I. č. a 8398. Tab. 84:11.
10. Zot hrnce. Okraj 30000. Jedno ucho 1 vychází z okraje 
na plece. 80 x 82 x 6–7 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. hČv, místy 
šČ. Výz. na uchu a plecích: 252. Př.: kaménky – středně (do 2 
mm). P. uvnitř leštěn a v horní části hrdla tuhován (dochováno 
jen na jednom místě). KT hrubá. Pozn.: slepen ze čtyř zlomků. 
I. č. a 8421. Tab. 84:12.
11. Zot hrnce. Okraj 20110. 92 x 74 x 6–9 mm. B. vně i uvnitř 
tm. hš. Výz. na okraji: 222; na plecích: 113. Př.: kaménky – 
hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 8426. 
Tab. 84:13.
12. Zt. 45 x 27 x 5–7 mm. B. vně tm. hš, uvnitř tm. hOr. Výz. 
na rozhraní hrdla a plecí: 411. Jemně plavená ker. bez příměsí. 
KT jemná. I. č. a 8433. Tab. 83:14.

13. Zt. 192 x 121 x 6–10 mm. B. vně i uvnitř tm. š. Výz. na těle: 
251/252. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Pozn.: dva slepené zlomky a dva volné neslepitelné 
z téže nádoby. I. č. a 8423. Tab. 84:15.
14. Zot. Okraj 30000. 95 x 63 x 8–11 mm. B. vně tm. hOr, 
uvnitř tm. hš. Výz. na okraji: 222; na hrdle: 251. Př.: kamén-
ky – středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 8408. 
Tab. 84:16.
15. Zt. 51 x 60 x 7–8 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Výz. na ple-
cích: 111 (nepravidelně vlnovkovitě střídavé důlky); na těle: 
242. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen tm. 
hOr engobou a hlazen. KT hrubá. I. č. a 8430. Tab. 84:17.

•	 nálezy	b.	dubského	bez	bližší	specifikace

Ulož.: M Písek, i. č. a 9962–10018. 

hliněné závaží. Jehlancovité závaží s odlomenou podstavou 
a otvorem v horní třetině. V. původně cca 150, prům. horní 
plochy 47 x 45 mm. B. tm. hOr až hš. Bez výz. Př.: kamén-
ky – málo (do 4 mm), organické látky (plevy) – středně. Datace 
nejistá. I. č. a 9962. Tab. 83:15.

Keramická nášivka (?). Kónický kuželovitý předmět se dvěma 
protilehlými otvory, tvarově analogický bronzovým pukličkám. 
Prům. 26, v. 13, tloušťka stěny 4–5 mm. B. vně tm. hš, uvnitř 
sv. h. Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. uvnitř potřen 
sv. h engobou. KT jemná. Datace nejistá. I. č. a 9963. Tab. 
82:1.

Keramický přeslen. Plochý diskovitý přeslen mírně prohnutý, 
vyrobený primárně. Ve středu drobný otvor o prům. jen 2 mm. 
Prům. přeslenu 30, tloušťka 7 mm. B. vně i uvnitř š. Bez výz. 
jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn. KT jemná. 
Datace nejistá. I. č. a 9964. Tab. 82:2.

Keramika. Vedle značného množství nálezů z přelomu starší 
a střední doby bronzové, doby halštatské a raného středověku 
též 16 zlomků z mladší a pozdní doby bronzové: KT: hrubá – 1, 
střední – 9, jemná – 6. Nekreslené okraje: 11000 – 1x, 10300 – 
1x, 20000 – 2x, 21000 – 1. Nekreslená výzdoba: 2312 – 1x, 
241 – 1x, 252 – 1x. K dokumentaci vybráno pět zlomků:

1. Zt. 37 x 41 x 4–5 mm. B vně i uvnitř šČ. Výz. na plecích: 
2601 (dva svazky). Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 10007. Tab. 82:8.
2. Zot. Okraj 21000. 40 x 30 x 4 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. 
na hrdle pod okrajem: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). 
P. vně i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 9965. Tab. 
82:17.
3. Zt. 56 x 85 x 6–9 mm. B. vně šČ, uvnitř h. Výz. na těle: 2323. 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně leštěn a tuhován, uvni-
tř potřen h engobou. KT střední. I. č. a 9969. Tab. 82:24.
4. Zot. Okraj 10100. 68 x 77 x 6–10 mm. B. vně i uvnitř h, mís-
ty tm. h. Výz. na hrdle: 251. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. uvnitř leštěn. KT hrubá. I. č. a 9987. Tab. 82:28.
5. Zt amfory s etážovitým hrdlem. 100 x 60 x 5–9 mm. B. vně 
na celém p. a uvnitř na hrdle šČ, uvnitř na těle tm. h. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
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na celém p. a uvnitř na hrdle hlazen a tuhován, uvnitř na těle 
hlazen. KT střední. I. č. a 9970. Tab. 82:29.

•	 sběry	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	1959–1961

1) Ulož.: M Písek, i. č. a 1171–1172.

Keramika. Záměrně vybraná výrazná keramika (nevýrazné 
zlomky ponechávali autoři na místě): vedle pěti zlomků Ba2/
B1, 11 zlomků hC–hD, 42 zlomků neurčitelného pravěku 
a devíti zlomků z raného středověku též 58 zlomků z mladší až 
pozdní doby bronzové: KT: hrubá – 26, střední – 12, jemná – 13. 
Nekreslené okraje: 20000 – 1x, 20100 – 1x. Nekreslená výzdo-
ba: 2312 – 2x, 242 – 2x, 243 – 4x, 251 – 2x, 252 – 5x. Tuhování: 
celkem 20x; hrubá – 2x: uvnitř 2; střední – 8x: vně 5, uvnitř 1, 
oboje 2; jemná – 10x: vně 3, uvnitř 2, oboje 5. K dokumentaci 
vybráno 29 zlomků:

1. Zt. 28 x 19 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř šh. Výz. na plecích : 
2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn. KT jemná. 
I. č. a 1171. Tab. 82:3.
2. Zt. 22 x 28 x 4–5 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h. Výz. na ple-
cích: 2601 (dvě řady rýžek). Př.: kaménky – středně (do 3 mm), 
organické látky (uhlíky) – středně (do 3 mm). P. vně leštěn a tu-
hován. KT jemná. I. č. a 1172. Tab. 82:4.
3. Zt. 38 x 29 x 10–11 mm. B. vně hš, uvnitř tm. hOr. Výz. 
na těle: 241. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). KT hrubá. I. č. 
a 1172. Tab. 82:5.
4. Zot. Okraj 10020. 13 x 23 x 4 mm. B. vně i uvnitř tm. šh, 
místy šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 1171. Tab. 82:6.
5. Zt. 42 x 30 x 8–9 mm. B. vně i uvnitř tm. hOr. Výz. na těle: 
241. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). KT hrubá. I. č. a 1172. 
Tab. 82:7.
6. Zt. 48 x 45 x 5–6 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hOr. Výz. na ple-
cích. 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn a tuho-
ván, uvnitř hlazen. KT jemná. I. č. a 1171. Tab. 82:9.
7. Zt. 35 x 36 x 6–8 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř tm. h. Výz. 
na těle: 2311/242. Př.: kaménky – hojně (do 1 mm), slída – 
středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 1172. 
Tab. 82:10.
8. Zt. 21 x 28 x 7–8 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hOr. Výz. na těle: 
2312. Př.: kaménky – středně (do 1 mm). P. vně hlazen a tuho-
ván, uvnitř hlazen. KT střední. I. č. a 1172. Tab. 82:11.
9. Zo. Okraj 30000 (?). 20 x 29 x 9–10 mm. B. vně tm. hČv, 
uvnitř tm. hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 1171. Tab. 82:12.
10. Zt. 30 x 31 x 5 mm. B. vně hČv, uvnitř Č. Výz. na těle: 316. 
Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn, uvnitř potřen Č 
engobou a leštěn. KT jemná. I. č. a 1172. Tab. 82:13.
11. Zt. 33 x 36 x 5–6 mm. B. vně sv. h, místy tm. h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na těle: 252/241. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT střední. I. č. a 1172. Tab. 82:14.
12. Zt. 34 x 33 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř tm. h, místy šČ. Výz. 
na plecích: 2312. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. drť – 
málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř hlazen a tuhován. KT střední. I. 
č. a 1171. Tab. 82:15.
13. Zt. 38 x 32 x 6–7 mm. B. vně š, uvnitř tm. š. Výz. 
na těle: 243 (v žlábcích znatelné rýhy po tahu nástroje). Př.: 

kaménky – málo (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. KT střední. I. č. 
a 1172. Tab. 82:16.
14. Zt. 43 x 33 x 4–5 mm. B. vně šČ, uvnitř h. Výz. na těle: 
2332. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně na na celém povr-
chu a uvnitř na hrdle leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 1172. 
Tab. 82:18.
15. Zt. 65 x 43 x 4 mm. B. vně sv. hOr, místy šČ, uvnitř hš. 
Výz. na těle: 2322. Př.: kaménky – málo (do 2 mm), ker. drť – 
málo (do 1 mm). P. vně natřen sv. hOr engobou (místy oprýska-
ná), leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 1172. Tab. 82:20.
16. Zt. 95 x 54 x 6–8 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 
241 (místy silně otřelé). Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. vně hlazen, uvnitř leštěn. KT hrubá. I. č. a 1172. Tab. 82:22.
17. Zt. 52 x 44 x 9–10 mm. B. vně h, uvnitř tm. š. Výz. na těle: 
241 (místy otřelé). Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. I. č. a 1172. Tab. 82:23.
18. Zt. 75 x 53 x 8 mm. B. vně tm. š, uvnitř tm. h, místy šČ. 
Výz. na těle: 252 (provedené špachtlí). Př.: kaménky – středně 
(do 2 mm). P. uvnitř leštěn a tuhován. KT hrubá. Pozn.: mírně 
přepálený střep. I. č. a 1172. Tab. 82:25.
19. Ztd misky. Dno 7. V. 34, prům. dna 50, š. střepu 3–5 mm. 
B. vně tm. h, uvnitř šČ, místy sv. h. Výz. (silně otřelá) na vni-
třní straně spodku: 2343; na vnitřní straně dna: 2342 (šrafovaná 
mřížka). Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně leštěn, uvnitř 
leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 1172. Tab. 82:26.
20. Zt. 40 x 40 x 7 mm. B. vně tm. hČv, uvnitř sv. hš. Výz. 
na těle: 242. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. I. č. a 1172. Tab. 82:27.
21. Zot. Okraj 40000. 37 x 23 x 6–7 mm. B. vně i uvnitř h 
až hOr. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
zdrsněn, uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 1171. Tab. 83:1.
22. Zot. Okraj 30000. 28 x 35 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř šČ. 
Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. vně i uvnitř leštěn 
a tuhován. KT jemná. I. č. a 1171. Tab. 83:2.
23. Zot. Okraj 30100. 34 x 40 x 6–10 mm. B. vně hOr, uvni-
tř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně 
i uvnitř hlazen. KT střední. I. č. a 1171. Tab. 83:5.
24. Zot. Okraj 21000. 48 x 39 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř šČ. 
Bez výz. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn 
a tuhován. KT jemná. I. č. a 1172. Tab. 83:8.
25. Zt. Na plecích zlomek jednoho ucha 1. 52 x 60 x 4 mm. B. 
vně tm. h, uvnitř hČ. Výz. na těle: 252 (provedeno špachtlí). 
Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř leštěn. KT hrubá. I. 
č. a 1172. Tab. 83:9.
26. Zot. Okraj 40000. 58 x 51 x 6–10 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
h, místy šČ. Výz. na hrdle: 251 (slabý náznak). Př.: kaménky – 
hojně (do 5 mm). P. uvnitř hlazen a tuhován. KT hrubá. I. č. 
a 1172. Tab. 83:10.
27. Zot. Okraj 20000. 54 x 47 x 3–6 mm. B. vně tm. hOr, uvnitř 
tm. h. Výz. na hrdle i plecích : 251. Př.: kaménky – hojně (do 3 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 1172. Tab. 83:13.
28. Zt. 73 x 113 x 6–8 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hOr. Výz. 
na plecích i výduti: 2312. Př.: kaménky – středně (do 3 mm). 
P. vně leštěn a tuhován, uvnitř hlazen. Pozn.: dva slepitelné 
zlomky. KT střední. I. č. a 1172. Tab. 83:16.
29. Zot. Okraj 40000. 80 x 50 x 3–6 mm. B. vně tm. šh, uvnitř 
šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). P. uvnitř leštěn 
a tuhován. KT střední. I. č. a 1172. Tab. 84:5.
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2) Ulož.: M Písek, i. č. a 9561–9562.

Keramika. Dva nevýrazné zlomky zařaditelné jen obecně 
do pravěku. Nekresleny.

•	 sběry	a.	beneše	1963–1964

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 18/64. Nále-
zy nebyly autorem zpracovány.

•	 sběr	a.	beneše	1967

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 
214–215/67.

Keramika. Vedle 44 zlomků z blíže neurčeného pravěkého ob-
dobí a tří raně středověkých zlomků zde 10 zlomků z epochy 
popelnicových polí: KT: hrubá – 5, střední – 4, jemná – 1. Ne-
kreslené okraje: 30000 – 2x. Nekreslená výzdoba: 2312 – 2x, 
241 – 2x, 243 – 1x, 252 – 2x, 319 – 1x. Tuhování: celkem 3x; 
hrubá – 2x: vně 1, oboje 1; jemná – 1x: vně 1. K dokumentaci 
vybrán jeden zlomek:

1. Zot. Okraj 20000. 25 x 30 x 3–5 mm. B. vně hČv/šČ, uvnitř 
hČv. Výz. na hrdle: 412; na vnitřní hraně okraje: 314. Př.: ka-
ménky – středně (do 2 mm). P. vně i uvnitř potřen hČv engo-
bou, vně tuhován. KT jemná. Tab. 84:10.

•	 průzkumy	j.	poláčka	1963–1965,	1973

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 13681–13867, 16511–16530, 
18581–18582, 18588–18592.

Keramika. Převažující množství zlomků z přelomu star-
ší a střední doby bronzové a z pravěku bez bližšího určení. 
Nezpracovány.

•	 sběr	e.	koppové	1972

Ulož.: M Písek, i. č. a 1745–1746.

Keramika. Jeden zlomek z blíže neurčitelného pravěkého obdo-
bí. Nekreslen.

•	 sběr	j.	fröhlicha	1975

Ulož.: M Písek, i. č. a 8135–8210.

Keramika. Mezi množstvím nálezů z přelomu starší a střední 
doby bronzové a z blíže nedatovatelného pravěku, jedním zlom-
kem z hC a několika zlomky z raného a vrcholného středověku 
též sedm zlomků z epochy popelnicových polí: KT: hrubá – 4, 
střední – 2, jemná – 1. Nekreslená výzdoba: 243 – 1x, 252 – 1x. 
Tuhování: celkem 2x; střední – 1x: oboje 1; jemná – 1x: oboje 
1. K dokumentaci vybrány čtyři zlomky:

1. Zt. 25 x 83 x 7–9 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. hOr. Výz. 
na hrdle: 2312 (3 samostatné svazky). Př.: kaménky – málo 
(do 2 mm), ker. drť – málo (do 2 mm). P. vně a uvnitř na okraji 

leštěn a tuhován, uvnitř na hrdle hlazen. KT střední. I. č. a 8208. 
Tab. 83:6.
2. Zot misky. Okraj 30000. 40 x 40 x 4–6 mm. B. vně tm. hš, 
uvnitř Č. Výz. na vnitřní hraně okraje: 313 (v krokvicovitém 
motivu). Př.: kaménky – středně (do 3 mm). P. vně zdrsněn, 
uvnitř leštěn a potřen Č engobou. KT střední. I. č. a 8188. Tab. 
83:7.
3. Zot hrnce. Okraj 20000. 57 x 77 x 7–9 mm. B. vně h, místy 
tm. h, uvnitř tm. hš. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 4 mm). 
P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 8180. Tab. 83:17.
4. Zot. Okraj 42000. 63 x 38 x 7–11 mm. B. vně sv. h, uvnitř h. 
Výz. na hrdle: 251. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). KT hrubá. 
I. č. a 8163. Tab. 84:1.

•	 sběr	M.	domína	1988

Ulož.: M Písek, i. č. a 8890–8904.

Keramika. Vedle osmi zlomků z období Ba2/B1 celkem sedm 
zlomků z epochy popelnicových polí: KT: hrubá – 4, jemná – 3. 
Nekreslená výzdoba: 241 – 1x, 243 – 1x. K dokumentaci vybrá-
no pět zlomků:

1. Zot. Okraj 30000. 56 x 45 x 2–4 mm. B. vně i uvnitř šČ. Výz. 
pod okrajem: 2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně 
i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 8900. Tab. 83:3.
2. Zot amfory. Okraj 30000. 60 x 36 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř 
šČ. Výz. na plecích: 411. Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně 
i uvnitř leštěn a tuhován. KT jemná. I. č. a 8901. Tab. 83:4.
3. Zot. Okraj 30000. 57 x 40 x 4–7 mm. B. vně hČ, uvnitř 
tm. hOr. Výz. na okraji: 223; na hrdle: 251. Př.: kaménky – 
středně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 8891. 
Tab. 83:11.
4. Zot. Okraj 10100. 84 x 82 x 7–8 mm. B. vně tm. h, uvnitř tm. 
hš. Výz. na hrdle: 251; na těle: 252. Př.: kaménky – hojně (do 2 
mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 8890. Tab. 83:12.
5. Zot kónického koflíku. Okraj 10102. Pod lalokem jedno ucho 
2. 58 x 50 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez výz. Př.: kamén-
ky – málo (do 1 mm). P. uvnitř leštěn. KT jemná. Pozn.: nelze 
vyloučit dataci zlomku do střední doby bronzové. I. č. a 8896. 
Tab. 83:14.

•	 sběr	j.	bílka	v	90.	letech	20.	století

Ulož.: M Písek, i. č. a 10196–10198.

Keramika. Mezi několika zlomky z raného středověku a jed-
ním zlomkem jen obecně zařaditelným do doby bronzové je 
jeden zlomek z mladší doby bronzové: Zot. Okraj 30000. Výz. 
na hrdle: 251 (zbytky). KT hrubá. Nekreslen.

•	 sběr	j.	fröhlicha	2003

Ulož.: M Písek, i. č. a 14179–14193.

Keramika. Mezi množstvím nálezů z přelomu starší a střední 
doby bronzové a několika zlomky z raného středověku je též 
jeden zlomek z epochy popelnicových polí:
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1. Zot. Okraj 30000. 57 x 43 x 7–8 mm. B. vně tm. hOr, uvni-
tř tm. hš. Výz. na okraji: 221; na hrdle: 251. Př.: kaménky – 
hojně (do 5 mm). P. uvnitř hlazen. KT hrubá. I. č. a 14183. Tab. 
82:21.

18.	jetětice	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň, sine. Nálezy nebyly auto-
rem zpracovány.

19.	jeznice	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň, sine. Nálezy nebyly auto-
rem zpracovány.

20.	koČín	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25295– 
25296, 26993–26997.

•	 sběr	o.	chvojky	2001 (a 25295–25296)

Keramika. Celkem 193 zlomků: Nekreslené okraje: 20000 – 2x, 
30000 – 3x. Nekreslená výzdoba: 111 – 4x, 221 – 1x. K doku-
mentaci nevybrán žádný nález.

•	 sběr	o.	chvojky	2002 (a 26993–26997)

Nálezy zatím nebyly zpracovány a budou publikovány 
samostatně.

21.	koloděje	nad	lužnicí	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 6314–6316.

Keramika. Celkem 22 zlomků (i. č. 6314–6315): KT: hrubá – 
20 (patrně z jediné nádoby), střední – 1, jemná – 1. Tuhování: 
celkem 1x; hrubá – 1x: oboje 1. K dokumentaci vybrány tři 
zlomky:

1. Zt. 23 x 28 x 5 mm. B. vně hOr, uvnitř tm. hš. Výz. na těle: 
412 (silně omleté). Př.: kaménky – středně (do 2 mm), slída – 
středně (do 0,5 mm). KT střední. I. č. 6315. Tab. 85:6.
2–3. Dva zt z jedné nádoby. Rozměry většího zlomku: 100 x 52 
x 7 mm. B. vně hš, na plecích místy šČ, uvnitř tm. hOr, místy 
šČ. Výz. na spodku: 252. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm), ker. 
drť – málo (do 1 mm). P. vně na plecích a uvnitř na celé ploše 
hlazen a tuhován. KT hrubá. Pozn.: z této nádoby pochází pa-
trně všech 20 neslepitelných hrubých zlomků. I. č. 6314. Tab. 
85:7.

Spálené (lidské ?) kůstky. Jeden sáček (i. č. 6316). Neurčeny.

22.	koloděje	nad	lužnicí	ii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, sine. Nález byl již 
autorem publikován (srov. Fröhlich – Chvojka – Jiřík – Michá-
lek – Parkman 2005, 6, obr. 4:1). Zde tab. 85:4.

23.	kostelec	i (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, sine. 

1.	Bronzový srp s jazykovitou rukojetí. hrot a zhruba polovina 
čepele odlomená. Rukojeť podélně členěná třemi žebry (jedno 
střední a dvě okrajová), v místech napojení čepele se prostřední 
a vnitří žebro mírně šikmo napojují k žebru vnějšímu. Z vněj-
šího žebra je vytažen zhruba v místech napojení čepele boční 
trn. Vzdálenost mezi okrajem čepele a koncem rukojeti 130, š. 
rukojeti max. 25, tloušťka bočních žeber max. 3 mm. Patina tm. 
zelená až tm. šedozelená, korodovaná. Povrch silně narušen, 
okraje srpu místy olámány. Tab. 80:2.

24.	křtěnov	i (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 2038.

1. Bronzová sekerka s tulejí a ouškem. Ústí tuleje je zdobeno 
třemi plastickými žebry, ouško je střechovitě hraněné. U ústí 
tuleje jsou na protilehlých koncích dva hrotité výstupky. D. 69, 
prům. ústí tuleje 30, š. ostří 39 mm. Patina tm. zelená, povrch 
dochován v dobrém stavu. Tab. 85:5.

25.	litoradlice	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 2021– 
2022.

Do mladší doby bronzové lze zařadit pouze jeden nález, dru-
hý – bronzová jehlice s pečetítkovitou hlavicí a rytou výzdobou 
na krčku (i. č. 2022) – náleží ještě střední době bronzové.

1. Bronzová jehlice patrně typu Weitgendorf s odlomenou hlavi-
cí i hrotem jehly. Krček členěn pěti skupinami vývalků (po čty-
řech, deseti, dvou, dvou a čtyřech vývalcích), z nichž všechny 
okrajové a jeden prostřední v největší skupině jsou zdobeny 
svislými rýžkami. D. 260, prům. vývalků max. 14, prům. jehly 
max. 5 mm. Patina původně tm. zelená, dnes většinou šedozele-
ná korodovaná. Povrch místy značně narušen. Tab. 85:1.

Další nálezy z lokality, deponované v JčM Č. Budějovice (i. č. 
J.II.77 a aO 884–885) jsou ze střední doby bronzové.

26.	olešná	i (okr. Pi)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Písek, přír. č. 251/07.

Keramika. Přibližně 200 zlomků. Nezpracovány.

27.	paseky	ii (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: NM Praha, i. č. 8750–8783.

V souboru keramických zlomků z několika období (starší 
a střední doba bronzová, doba halštatská) je obsaženo i něko-
lik zlomků z mladší doby bronzové. Bližší nálezové okolnosti 
nejsou uvedeny:
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– 8762. Zt. patrně miniaturní dvojkónické nádoby s ostrým 
lomem těla. 52 x 50 x 5 mm. B. vně tm. hČv, na plecích místy 
šČ, uvnitř tm. hČv. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 2 mm). 
P. vně na plecích tuhován a na celém těle potřen hČv engobou 
a hlazen. KT střední. Tab. 25:4.
– 8764. Zt. 44 x 25 x 4 mm. B. vně hČv a šČ, uvnitř tm. š. 
Výz. na těle: 2323. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně 
potřen hČv engobou a tuhován. KT jemná. Tab. 25:3.
– 8777. Zt. kónické oblé misky či koflíku. Bez výz. P. vně 
i uvnitř potřen hČv engobou a vně tuhován. KT jemná. 
Nekreslen.
– 8778,	8779,	8781. Tři nespojitelné zlomky z jedné nádoby – 
patrně koflíku či vrhavečského džbánku. Na plecích torzo koře-
ne odloupnutého ucha. Rozměr největšího zlomku (i. č. 8781): 
60 x 47 x 4–5 mm. B. vně hČv a šČ, uvnitř hČv a na hrdle šČ. 
Výz. na těle: 2331. Bez příměsí. P. vně i uvnitř potřen hČv en-
gobou, leštěn a vně na celém těle a uvnitř na hrdle tuhován. KT 
jemná. Pozn.: kresleny pouze dva zlomky (i. č. 8778 a 8781). 
Tab. 25:5.
– 8780. Zot. Okraj 21000. Z okraje původně vycházelo dnes od-
lomené páskové ucho. 55 x 33 x 5 mm. B. vně i uvnitř hČv a šČ. 
Jemně plavená ker. bez příměsí. P. vně i uvnitř potřen hČv engo-
bou, leštěn a tuhován. KT jemná. Pozn.: nelze vyloučit, že tento 
zlomek pochází ze stejné nádoby jako předchozí i. č. Tab. 25:1.
– 8783. Zot. amforky s válcovitým hrdlem. Okraj 10000. 48 x 
50 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř šh. Bez výz. Jemně plavená ker. 
bez příměsí. P. vně i uvnitř leštěn. KT jemná. Tab. 25:4.

28.	pelejovice	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. 
a 26547–26548.

Mazanice. Celkem pět amorfních zlomků. Nekresleny.

Keramika. Celkem 95 zlomků: Nekreslené okraje: 20000 – 2x. 
Nekreslená dna: dn 1 – 1x, dn 2 – 1x. Nekreslená výzdoba: 221 – 
1x, 2311 – 1x, 2323 – 1x, 252 – 1x, 316 – 1x. K dokumentaci 
nevybrán žádný zlomek.

29.	písecká	sMoleČ	i (okr. Pi)

Výšinné sídliště. Ulož.: M Písek, i. č. a 1243–1244, 
1735–1737.

•	 výzkum	b.	dubského	1940

Ulož.: neznámo. Podle literatury byly při výzkumu nalezeny pa-
trně jen raně středověké keramické zlomky.

•	 sběry	j.	fröhlicha	a	j.	Michálka	1959,	1963

Ulož.: M Písek, i. č. a 1243–1244.

Keramika. Celkem cca 10 nevýrazných omletých zlomků, za-
řaditelných jen obecně do pravěku (doby bronzové ?). Ostatní 
nálezy z lokality (61 zlomků keramiky, pět zlomků mazanice) 
náležejí do raného středověku. K dokumentaci vybrán jeden 
zlomek:

1. Zot. Okraj 20000. 25 x 27 x 3–4 mm. B. vně i uvnitř hČ. Bez 
výz. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. vně i uvnitř leštěn. KT 
střední. I. č. a 1244. Tab. 85:9.

•	 sběr	j.	fröhlicha	1971

Ulož.: M Písek, i. č. a 1735–1737.

Keramika. Jediný pravěký keramický zlomek:

1. Zt. 98 x 88 x 12–15 mm. B. vně tm. h, uvnitř h. Výz. na spod-
ku těla: 252. Př.: kaménky – hojně (do 2 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. I. č. a 1735. Tab. 85:10.

Ostatní nálezy z lokality (i. č. a 1736–1737) náležejí ranému 
a vrcholnému středověku.

30.	písecká	sMoleČ	ii (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: soukromá sbírka Jana Riedla z Písku. 
Zlomek čepele bronzového srpu byl autorem již publikován 
(srov. Fröhlich – Chvojka – Jiřík – Michálek – Parkman 2005, 
6, obr. 5:1). Zde tab. 85:8.

31.	podolí	i/i (okr. Pi)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: M Milevsko, i. č. 2356. Nález 
(bronzová jehlice typu Weitgendorf) je dnes ztracen – kresba 
a popis byly již publikovány J. Michálkem (1969, 20, tab. VI:4). 
Zde tab. 85:2.

32.	podolí	i/ii (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Písek, i. č. a 11623.

1. Zlomek jazykovité rukojeti bronzového srpu. Dochováno 
jedno okrajové žebro na obvodu rukojeti a pak jedno žebro 
ve středu rukojeti. 20 x 17, tloušťka žebra max. 4 mm. Patina 
zelená neušlechtilá. Povrch korodován. Tab. 85:3.

33.	purkarec	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. 
č. P 397–416/89. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

34.	slavětice	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – fond Stará 
budějovická sbírka, i. č. J.I.29.

1. Bronzový hrot kopí s listovitou čepelí a tulejí. V místech če-
pele je tulej zdobena po obou stranách plasticky vystupujícími 
žebry. D. 141, š. listu 39, prům. ústí tuleje 26 mm. Patina tm. ze-
lená, téměř nenarušená. Povrch ve slušném stavu. Tab. 85:11.

35.	sobětice	i (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 16005.
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1. Bronzový hrot kopí s listovitou čepelí a tulejí. Ústí tuleje i oba 
břity silně poškozeny – olámány. D. 135, š. listu max. 30, prům. 
ústí tuleje 21 mm. Patina šedozelená, neušlechtilá. Povrch koro-
dován. Pozn.: slepen ze dvou zlomků. Tab. 86:4.

36.	strachovice	i (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. a 2010.

1. Bronzová jehlice typu Weitgendorf. hlavice terčovitá se zved-
nutými okraji, které jsou z vnější hrany zdobeny dvěma sou- 
běžnými rýhami. Krček jehlice je zdoben bohatou plastickou 
výzdobou: pod jedním vývalkem zdobeným řadou rýžek se na-
chází velký plochý vývalek zdobený rytou mřížkou; pod ním se 
nacházejí dva tenké vývalky, z nichž spodní je zdoben opět řa-
dou rýžek; pod nimi skupina tří vývalků, z nichž oba krajní jsou 
zdobeny řadou rýžek; pod nimi je jeden solitérní velký vývalek, 
zdobený třemi řadami k sobě šikmých rýžek, které vytvářejí vě-
tévkovitý motiv; po ním dvě poslední skupiny vývalků po třech 
a osmi vývalcích, z nichž vždy oba krajní jsou zdobeny rýžka-
mi. hrot jehly je odlomen. D. 150, prům. hlavice 39, prům. vý-
valku s mřížkou 9 mm. Patina tm. šedozelená, narušená. Povrch 
je dosti otřelý, výzdoba místy obtížně znatelná. Tab. 86:1.

37.	teMelín	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 26/81. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

38.	teMelín	ii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 14819.

Nález je dnes ztracen, kresba i popis předmětu byly převzaty 
od P. Konopy (1981, 28, tab. VII:3).

1. Bronzová jehlice typu Weitgendorf. Terčíkovitá hlavice je ne-
zdobená, na krčku se nacházejí čtyři skupiny vývalků po třech, 
třech, pěti a třech vývalcích, z nichž spodní jsou zdobeny svislý-
mi rýžkami. hrot jehly odlomen. D. 155, prům. hlavice 34 mm. 
Patina nezjištěna. Tab. 86:2.

39.	teMelín	iii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 14816.

1. Bronzová jehlice s kulovitou hlavičkou. hrot jehly odlomen. 
Na mírně zesíleném krčku skupina nevýrazných vývalků. D. 80, 
prům. hlavice 7, prům. jehly 3 mm. Patina odřená na zlatavý 
povrch, místy tm. hnědá. Povrch značně omletý. Tab. 86:5.

40.	teMešvár	i (okr. Pi)

Depot bronzové industrie. Ulož.: M Písek, i. č. a 1401–1408. 
Kresby i popisy nálezů byly již podrobně publikovány A. Be-
nešem a O. Kytlicovou (1991) a O. Kytlicovou (2007, 309–310, 
Taf. 4:a).

41.	tuchonice	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26223, 
26497.

•	 sběr	o.	chvojky	a	j.	Machuly	2003 (a 26223)

Keramika. Celkem 55 zlomků: Nekreslené okraje: 10000 – 1x, 
20000 – 1x, 20010 – 1x. Nekreslená dna: dn 1 – 1x. Nekreslená 
výzdoba: 2323 – 1x, 241 – 1x, 243 – 1x. K dokumentaci nevy-
brán žádný nález.

•	 sběr	j.	Machuly	2004 (a 26497)

Keramika. Celkem 14 zlomků: Nekreslené okraje: 10010 – 1x, 
20000 – 1x. Pozn.: Nevýrazný omletý soubor, některé zlom-
ky patrně z jiných období. K dokumentaci nevybrán žádný 
zlomek.

42.	týn	nad	vltavou	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: arÚ Praha, sine. Nálezy nebyly auto-
rovi k dispozici.

43.	týn	nad	vltavou	ii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Týn nad Vltavou, i. č. 2198.

1. Bronzový meč s rapírovým jílcem. Čepel rovná, do středu 
zesílená. Bez výzdoby. D. 450, š. čepele max. 24 mm. Bez pati-
ny – povrch šedohnědavého zabarvení. Povrch dosti korodován, 
s četnými prohlubněmi (důlky), někde přímo otvory. Tab. 86:6.

44.	týn	nad	vltavou	iii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: NM Praha, i. č. 109900.

1. Bronzový hrot kopí s dlouhým prostým listem a tulejí u ústí 
kruhového průřezu a u listu hraněné – čočkovitého průřezu. 
V tuleji dva protilehlé otvory pro nýt, které jsou nezvykle veli-
ké – prům. 6–7 mm. D. 183, š. listu max. 36, prům. ústí tuleje 
max. 26 mm. Patina tm. zelená ušlechtilá. Povrch zachovaný. 
Tab. 86:3.

45.	vlkov	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 28–29.

Keramika. Do mladší doby bronzové lze zařadit zlomky ze 
dvou nádob:

1. Zt. 40 x 31 x 3–5 mm. B. vně i uvnitř hČ/šČ. Výz. na těle: 
2332. Př.: kaménky – středně (do 2 mm), ker. drť – málo (do 1 
mm). P. vně i uvnitř tuhován. P. dosti omletý, výzdoba místy 
silně otřelá. KT jemná. I. č. a 29. Tab. 86:7.
2. Zt etážovité (?) amfory. B. vně šČ, uvnitř hČ. Výz. na těle: 
2332. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně hlazen a tuhován. 
KT jemná. Pozn.: dva slepitelné zlomky. I. č. a 28. Tab. 86:8.
– Pod i. č. a 28 též dva zlomky (lidských ?) kostí. Neurčeny.
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Další nálezy z lokality, deponované v JčM Č. Budějovice (i. č. 
a 19–30, aO 2124–2136, 2209–2221), náležejí starší a střední 
době bronzové a době halštatské.

46.	zahájí	i (okr. ČB)

Depot bronzové industrie. Ulož.: JčM Č. Budějovice – fond 
Stará budějovická sbírka, i. č. J.I.4–8. Nálezy byly již autorem 
publikovány na jiném místě (srov. Chvojka 2004b).

47.	žiMutice	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: arÚ Praha, sine. Nálezy nebyly autorovi 
k dispozici.

II. 6 mIkroregIon ČeskobudějovIcké Pánve

1.	babice	i (okr. Pt)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 39-1/97, 48-1, 2/97, 
21-1, 2/98, 20 až 24/01. Nálezy byly zpracovány a zveřejněny 
M. Parkmanem (2003, obr. 28–37). 

2.	borek	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, č. s. 608–614/93. 
Nálezy již publikoval P. Zavřel (1996a). Pro účely této práce 
nebyly zpracovány.

3.	Čakov	i (okr. ČB)

Depot (?) bronzové industrie. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbír-
ka Stará budějovická, i. č. J.I.45–47.

Nálezy již publikovali A. Beneš a O. Kytlicová (1991, 86, abb. 
10D) a O. Kytlicová (2007, 255, Taf. 5:a), zde je vyobrazena 
pouze jedna bronzová jehlice s vývalkovitou hlavicí, ukonče-
nou zátkovitě (i. č. J.I.47). Tab. 87:18.

4.	Černý	dub	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 19142–
19144, 19152.

Keramika. Celkem čtyři zlomky: Nekreslená výzdoba: 242. Tu-
hování: celkem 1x; hrubá – 1x: uvnitř 1. Pozn.: Navíc zde dva 
středověké zlomky. K dokumentaci nevybrán žádný nález.

5.	České	budějovice	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará 
budějovická, i. č. J.III.177.

Keramika. Dle zápisu v inventární knize JčM celkem 18 zlomků 
z jedné velké nádoby s vysokým rozevřeným hrdlem a se stěna-
mi zdobenými svislým prstováním. Nález je dnes ztracen.

6.	České	budějovice	ii (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice – několik 
souborů:

•	 radniční	ul.	11 (JčM, č. s. 271, 298, 333/93)

Keramika. Jako intruze ve středověkých situacích nalezeny čty-
ři keramické zlomky ze stěn: doba bronzová (mladší ?) – 1x se 
slabým náznakem výz. 252 (č. s. 298/93), ostatní nezdobené. 
K dokumentaci nevybrán žádný nález.

•	 piaristické	 náměstí (JčM, č. s. 865, 874, 885, 890, 894, 
915, 930/93)

Keramika. Jako intruze ve středověkých situacích nalezeno 10 
nezdobených zlomků ze stěn: doba bronzová bez bližší specifi-
kace. žádný nález jednoznačně zařaditelný do epochy popelni-
cových polí zde nebyl učiněn.

•	 nádvoří	 radnice (JčM, č. s. 3289–6858/96, 6880– 
7550/97)

Keramika. Jako intruze ve středověkých situacích nalezeno ně-
kolik keramických zlomků z mladší doby bronzové. Nálezy ne-
byly pro účely této práce zpracovány.

7.	Českobudějovicko (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 26492:

1. Vázičkovitá hlavice bronzové jehlice s odlomenou jehlou. 
Ve středu horní plochy patrný šev po lití. Na spodní straně zdu-
řelého krčku tři nepravidelné obvodové rýhy, silně otřelé. V. 13, 
prům. horní plochy hlavice 12 mm. Patina tm. zelená ušlechtilá, 
místy narušená. Tab. 87:12.

8.	dehtáře	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy v několika sbírkách. Nále-
zy nebyly pro účely této práce zpracovány.

9.	holašovice	i (okr. ČB)

Depot bronzové industrie. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka 
Stará budějovická, i. č. J.I.125–143, J.III.178. Nálezy byly v ne-
dávné době autorem podrobně zpracovány a publikovány na ji-
ném místě (srov. Chvojka 2007e).

10.	hoMole	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 24787.

Keramika. Celkem 16 zlomků: 1x zlomek okraje 30000 s výz. 
252, několik dalších okrajů 30000, 1x zt s výz. 252, ostatní ne-
zdobené ze stěn. Nekresleny.
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11.	hosín	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, č. s. 602/93. Nálezy 
již publikoval P. Zavřel (1996a). Pro účely této práce nebyly 
zpracovány.

12.	hrdějovice	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 24882, 
25042.

•	 sběr	d.	kováře	1993 (a 24882)

Keramika. Celkem cca 100 zlomků: několik okrajů s výz. 223, 
zlomků těl s výz. 111 aj. Nekresleny.

•	 sběr	o.	chvojky	1999 (a 25042)

Keramika. Celkem 24 zlomků: 2x okraj 20000, 1x dno 1. Ostat-
ní nezdobené ze stěn. Nekresleny.

13.	kroclov	i (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará budě-
jovická, i. č. J.II.216.

1. Masivní bronzová jehlice s bohatě profilovanou hlavicí 
a s celkem 36 vývalky na krčku. hlavice dvojkónická, členěná 
třemi plochými vývalky a ukončená v týlu bradavčitým výstup-
kem. Střední z těchto vývalků zdoben na boční ploše svislými 
rýhami. Jehla odlomena. D. 131, prům. hlavice max. 23, prům. 
krčku max. 10 mm. Patina tm. šedozelená, mírně korodovaná. 
Tab. 87:20.

14.	krtely	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 8-1 až 31/97, 
40-1 až 3/99, 41-1 až 7/99, 53/1-01. Nálezy částečně publikoval 
M. Parkman (2007, 381, obr. 11:12), pro účely této práce nebyly 
zpracovány.

15.	lékařova	lhota	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25252.

Keramika. Celkem 166 zlomků převážně z doby halštatské. 
Mezi nimi jeden zt s výz. 411 ze střední nebo mladší doby bron-
zové. Nekreslen.

16.	lipí	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25049.

Keramika. Celkem 500 zlomků z různých období pravěku. Ně-
kolik nevýrazných zlomků lze rámcově zařadit do epochy po-
pelnicových polí. Nekresleny.

17.	Mahouš	i (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, i. č. a 2967 (převod 
z M Strakonice), přír. č. 35-1/97.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly pro úče-
ly této práce zpracovány.

18.	Mahouš	ii (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 53-1 až 11/97, 
2-1 až 12/98, 7-1 až 3/00.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy byly částečně 
publikovány M. Parkmanem v jeho diplomové práci (Parkman 
2003, obr. 63–66) a pro účely této práce nebyly zpracovány.

19.	MříČ	i (okr. ČK)

Výšinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 9977, 19071, 
19084, 19086, 19391, 25040.

Nálezy byly již publikovány O. Chvojkou (2000; 2004d). 
Vzhledem k dosud neukončené revizi značného množství ná-
lezů z této lokality nelze vyloučit další zjištění nálezů z epochy 
popelnicových polí. Zde tab. 87:1–11.

20.	něMČice	i (okr. Pt)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 7-1 až 5/99, 9-1 až 
10/00, 67-1/01.

Keramika, zlomek hliněného závaží, mazanice. Blíže neudaný 
počet zlomků. Nálezy byly částečně publikovány M. Parkma-
nem v jeho diplomové práci (Parkman 2003, obr. 69–70; srov. 
též Parkman 2004, obr. 9:10–22).

21.	něMČice	ii (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 52-1/01, sine.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly pro úče-
ly této práce zpracovány.

22.	nestánice	i (okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará budě-
jovická, i. č. J.I.81.

1. Bronzový hrot kopí s listovitým břitem a s tulejí. Bez výzdo-
by. D. 155, š. břitu max. 30, prům. ústí tuleje 24 mm. Patina 
tm. zelená ušlechtilá. Povrch v dobrém stavu, pouze břity místy 
olámány. Tab. 87:22.

23.	netolice	i (okr. Pt)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: M Netolice, i. č. 472 – B.17 
a sine.

Údajně bronzová jehlice bez bližší specifikace, snad i keramic-
ké zlomky. Nález nebyl pro účely této práce zpracován.
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24.	netolice	ii (okr. Pt)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Ohra-
da, i. č. aO 2076–2085 (mohyla II); M Prachatice, i. č. a 744 
(převod z M Strakonice).

Nálezy částečně zpracoval a vyobrazil M. Parkman (2003, obr. 
21–22):

•	 Mohyla	ii

Bronz. Bronzová jehlice s vývalkovitou hlavicí (aO 2078). 
Srov. Parkman 2003, obr. 21:6. Tab. 87:19.
– Druhá jehlice, z níž je dochována jen hřebíkovitá hlavice 
(aO 2079) náleží ještě spíše do střední doby bronzové.

Keramika. Všechny dostupné keramické nálezy z mohyly po-
cházejí ještě ze střední doby bronzové (srov. Parkman 2003, 
obr. 21–22).

25.	netolice	iii (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 10-1/99, 77-
1/99.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly pro úče-
ly této práce zpracovány.

26.	netolice	iv (okr. Pt)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 25-1/99, 82-1 až 
9/01.

Keramika a zlomek hliněného závaží. Blíže neudaný počet zlom-
ků. Nálezy byly částečně publikovány M. Parkmanem v jeho 
diplomové práci (Parkman 2003, obr. 68; srov. též Parkman 
2004, obr. 10) a pro účely této práce nebyly zpracovány.

27.	novosedly	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. 
a 15204–15213.

Keramika. Celkem 58 zlomků z několika hrubých nádob (vý-
razné je zejména i. č. 15211 – torzo amforovité zásobnice). 
Nekresleny.

28.	opalice	i (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 Mohyla	iv/1929

Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará budějovická, i. č. 
J.II.214a.

Vedle nálezů ze střední doby bronzové pochází z této mohyly 
i jehlice z přelomu střední a mladší doby bronzové:

1. Bronzová jehlice typu Weitgendorf. hlavice dvojkónická 
s ostrým lomem, okraj horní plochy zvedlý. Přímo pod hlavicí 
jsou tři vývalky, z nichž oba krajní jsou zdobeny řadou svislých 
rýžek. Krček zesílen osmi vývalky, z nichž oba krajní a pátý 
odshora jsou rovněž zdobeny řadou svislých rýžek. Jehla mírně 
prohnutá. D. 267, prům. hlavice 18, prům. krčku max. 9 mm. 
Patina tm. zelená, ušlechtilá, pouze místy mírně korodovaná. 
Tab. 87:16.

•	 nález	j.	hálka	a	M.	panyka	2007

Ulož.: M Č. Krumlov, přír. č. 15/07.

1. Mírně zdeformovaný (sekundárně prohnutý) nůž s odlome-
ným hrotem a mírně šikmo nasazenou jazykovitou rukojetí 
s hlubokým žlábkem ve středu. Týl rukojeti odlomen. D. 90, š. 
u nasazení rukojeti 14, tloušťka plechu max. 2 mm. Patina tm. 
zelená, místy korodovaná a oprýskaná. Tab. 87:17.

29.	opalice	ii (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará budě-
jovická, i. č. J.I.146.

1. Bronzová sekerka s horními laloky a ouškem, které je slepé 
(bez otvoru). Týl poškozen (nezahlazen ?). Na obou plochých 
stranách pod laloky výzdoba v podobě svazku svislých hru-
bých nepravidelných žlábků. D. 124, š. ostří max. 37, š. laloků 
37 mm. Patina tm. zelená, zachovaná. Tab. 87:15.

30.	plástovice	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 20/80; arÚ Praha, sine. Nálezy nebyly autorem 
zpracovány.

31.	plav	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: neznámo. Dle literárních zpráv zde 
bylo nacházeno množství keramických zlomků. Nálezy jsou 
dnes nezvěstné, a nelze je tudíž revidovat.

32.	plav	ii (okr. ČB)

Mohylové pohřebiště. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará 
budějovická, i. č. J.II.40.

Vedle velkého množství nálezů ze střední doby bronzové 
a z doby halštatské až časně laténské pochází z jedné blíže 
neurčené mohyly i jehlice z přelomu střední a mladší doby 
bronzové:

1. Bronzová jehlice se zátkovitě ukončenou hlavicí a dvěma 
skupinami příčných nezdobených vývalků na zesíleném těle. 
hrot jehly odlomen. D. 110, prům. hlavice 8, prům. krčku max. 
7 mm. Patina šedozelená, neušlechtilá, místy vystupuje zlatavý 
povrch. Povrch mírně korodovaný. Tab. 87:21.
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33.	roudné	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 22639.

Keramika. Jeden zlomek okraje (20000) nádoby s výz. 223. Ná-
lez již publikovali J. Militký a P. Zavřel (1993, 8, obr. 8:2).

34.	třísov	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 výzkum	j.	břeně	1966

Ulož.: NM Praha, i. č. 253786.

1. Bronzová jehlice s kulovitou hlavicí a mírně zesíleným krč-
kem. hlavice ve spodní části a krček jsou zdobeny horizontál-
ními rýhami (dochovány jen místy). hrot jehly odlomen. D. 73, 
prům. hlavice 9, prům. krčku 4 mm. Patina tm. zelená, silně 
narušená, na hlavici stržená. Tab. 87:13.

•	 nález	t.	kolegara	2008

Ulož.: JčM Č. Budějovice, sine.

1. Zlomek rukojeti bronzového srpu se třemi podélnými plastický-
mi žebry. D. 30, š. 20, tloušťka středového žebra 4 mm. Předmět 
značně korodován, patina šedozelená práškovitá. Tab. 87:12.

35.	vlhlavy	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Nálezy jsou uloženy ve dvou sbírkách.

•	 výzkumy	a	průzkumy	v	letech	1980–1982

Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, přír. č. P 21/80, 15/82, 
45–49/82. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

•	 sběr	t.	kolegara	1999

Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25046.

Keramika. Celkem 388 zlomků ze stěn. Nekresleny.

36.	vrábČe	i (okr. ČB)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. 
a 18301–18305.

hliněné závaží. horní část kuželovitého závaží s důlkem v hor-
ní ploše. I. č. a 18305. Nekreslena.

Keramika. 21 zlomků: Nekreslené okraje: 20000 – 3x, 22000 – 
1x, 40000 – 1x. K dokumentaci nevybrán žádný nález.

37.	zvěřetice	i (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 37-1,2/97, 18-1, 
2/98, 10-1/00.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly pro úče-
ly této práce zpracovány.

38.	žabovřesky	i (okr. ČB)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 25018.

Keramika. Celkem 335 zlomků keramiky z různých období pra-
věku. Do epochy popelnicových polí lze rámcově zařadit něko-
lik nevýrazných zlomků. Nekresleny.

II. 7 okrajová území

II.7.1 Českokrumlovsko

1.	Český	kruMlov	i (okr. ČK)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Č. Krumlov – přír. č. 37 a 39/06.

1. Bronzová jehlice s kulovitou hlavicí. hlavice je v horní 
části mírně zploštělá, zdobená souvislými horizontálními rý-
hami (silně otřelé). Jehla je velmi tenká, hrot odlomen. D. 57, 
prům. hlavice 13, prům. jehly 2 mm. Patina šedozelená, po-
vrch místy tm. hnědý. Povrch silně korodován. Přír. č. 39/06. 
Tab. 88:9.
2. Zlomek měděného (?) slitku se silně profilovaným povrchem 
v podobě početných bradavičnatých výstupků. V jednom místě 
patrná stopa po záměrném odseknutí (pravoúhlá hrana). Roz-
měry max. 77 x 52 x 12 mm. Patina šedozelená, silně korodova-
ná. Přír. č. 37/06. Tab. 88:10.
3. Fragment měděného (?) koláčovitého slitku se dvěma hra-
nami evidentně záměrně odseknutými. Povrch hrubý nerovný 
s četnými prohlubněmi. Rozměry max. 95 x 64 x 23 mm. Patina 
šedozelená, silně korodovaná. Přír. č. 37/06. Tab. 88:11.

2.	hořice	na	šuMavě	i (okr. ČK)

Depot bronzové industrie. Ulož.: M Č. Krumlov, i. č. 10–25. 
Soubor byl již publikován A. Benešem a O. Kytlicovou (1991, 
86, abb. 16) a O. Kytlicovou (2007, 262–263, Taf. 1:a).

3.	chvalšiny	i (okr. ČK)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Č. Krumlov, přír. č. 33/94.

Keramika. Celkem 197 zlomků a dva keramické přesleny z ně-
kolika období. Do epochy popelnicových polí lze jednoznačně 
zařadit jen čtyři zlomky:

1. Zot. Okraj 31000. 48 x 25 x 10–12 mm. B. vně i uvnitř hČv. 
Výz. na okraji: 223. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. uvnitř 
hlazen. KT hrubá. Tab. 88:3.
2. Zot. Okraj 30000. 34 x 27 x 6–7 mm. B. vně hČv, uvnitř tm. 
h. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT střední. Tab. 88:4.
3. Zot. Okraj 31000. 32 x 33 x 8–10 mm. B. vně tm. h, uvnitř 
hČ. Bez výz. Př.: kaménky – středně (do 2 mm). P. vně hlazen, 
uvnitř leštěn. KT střední. Tab. 88:5.
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4. Zt. 39 x 27 x 4–6 mm. B. vně i uvnitř š. Výz. na těle: 2323 
(silně otřelé). Jemně plavená ker. bez příměsí. KT jemná. Tab. 
88:6.

4.	kladné	i (okr. ČK)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Č. Krumlov, přír. č. 14/07.

1.	Rukojeť bronzového srpu. Čepel srpu odlomená, dochován 
jen náznak jejího šikmého nasazení – v tomto místě patrné stopy 
snad po roztavení (četné důlky a prohlubně) – patrně nepove-
dený výrobek (?). Rukojeť podélně členěná třemi žebry (jedno 
střední a dvě okrajová), na vnějším obvodu dochován fragment 
bočního trnu. D. rukojeti 71, š. 25, tloušťka bočních žeber max. 
4 mm. Bez patiny, povrch hnědočerný, korodovaný. Tab. 88:7.

5.	křenov	i (okr. ČK)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Ohrada, i. 
č. aO 711.

1. Bronzová sekerka se středovými laloky. Týl hluboce vykro-
jen s vytaženými a zpět stočenými hranami. D. 190, š. ostří max. 
50, v. laloků 35 mm. Bez patiny – zlatavý povrch. Tab. 88:1.

6.	novosedly	i (okr. ČK)

Nížinné sídliště. Ulož.: JčM Č. Budějovice, č. s. 1231– 
1328/94.

Kresby i popisy všech nálezů již publikoval P. Zavřel (1998a), 
jejich výběr je zde prezentován v tab. 88:12–16.

7.	novosedly	ii (okr. ČK)

Ojedinělý nález. Ulož.: neznámo. Bronzová sekerka s laloky je 
dnes nezvěstná, nelze ji proto revidovat.

8.	příseČná	i (okr. ČK)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Č. Krumlov, sine.

1. Zlomek bronzového litého náramku z masivní tyčinky průře-
zu tvaru „D“. Oba konce odlomeny. Na horní ploše zbytky 
ryté výzdoby v podobě souvislých příčných rýh, lemovaných 
po vnějším obvodu náramku vybíjenými tečkami; v jednom poli 
mezi rýhami pás šikmých rýžek, v dalších dvou polích šikmé 
rýhy v podobě dvou klikatek. D. 39, š. 12, tloušťka max. 4 mm. 
Patina šedozelená, silně korodovaná. Zejména horní plocha ná-
ramku je silně poškozena korozí, výzdoba místy není znatelná. 
Tab. 88:8.

9.	velešín	i (okr. ČK)

Výšinné sídliště (?). Ulož.: JčM Č. Budějovice, sine.

Keramika. Několik desítek keramických zlomků z různých ob-
dobí pravěku, mezi nimiž je několik zlomků, které lze s výhra-
dami zařadit do epochy popelnicových polí. Nekresleny.

10.	vyšší	brod	i (okr. ČK)

Ojedinělý nález. Ulož.: NM Praha, i. č. 13480. Kresbu i po-
pis nálezu (bronzového hrotu kopí) již publikoval J. Fröhlich 
(1999a, 267, obr. 1:3). Zde	tab. 88:2.

II.7.2 PrachatIcko

1.	bavorov	i (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3524–3526.

Keramika. Celkem cca 125 zlomků z různých období pravěku 
a VS1. Z toho lze do epochy popelnicových polí zařadit: 1x 
okraj 30000, 2x zt s výz. 319, jedno keramické kolečko (datace 
nejistá). K dokumentaci nevybrán žádný nález.

2.	bavorov	ii (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 3529.

Keramika. V souboru keramiky VS1 několik (max. 10) nevý-
razných pravěkých zlomků, z nichž lze do epochy popelnico-
vých polí potenciálně zařadit jen jeden zlomek: 1x okraj 30000. 
Nekreslen.

3.	bavorov	–	okolí (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Ohrada, 
i. č. aO 698.

1. Bronzová jehlice s kyjovitou hlavicí zdobenou bohatou ry-
tou výzdobou v podobě tří svazků příčných rýh lemovaných 
po obou stranách šikmými rýžkami. D. 226, prům. hlavice 7, 
prům. jehly 5 mm. Patina šedozelená, mírně korodovaná. Tab. 
89:1.

4.	Čichtice–šipoun	i (okr. St)

Výšinné sídliště. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 33-1, 2/94, 50-1 až 
6/97, 24-1, 2/98, 4-1 až 5/00.

Keramika, mazanice, brousky. Blíže neudaný počet zlomků. 
Nálezy byly částečně publikovány M. Parkmanem v jeho dip-
lomové práci (Parkman 2003, obr. 73–75; srov. též Parkman 
2004, obr. 7–9).

5.	krajníČko	i (okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Písek, i. č. a 59.

1. Bronzová jehlička s dvojkónickou zahrocenou hlavicí. 
Na mírně zesíleném krčku slabý náznak ryté výzdoby. hrot 
jehly odlomen. D. 120, prům. hlavice 12, prům. krčku max. 
4 mm. Patina tm. zelená, silně korodovaná. Povrch vážně naru-
šen, výzdoba téměř neznatelná. Tab. 89:5.
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6.	lažiště	i (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: arÚ Praha, sine. Podle literatury ně-
kolik keramických zlomků údajně „mladobronzového rázu“. 
Nálezy nebyly autorovi k dispozici, nebylo tedy možné je 
revidovat.

7.	libínské	sedlo	i (okr. Pt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Prachatice, i. č. 628. Nález (bronzový 
hrot kopí s odlomeným hrotem a mírně profilovaným listem) 
publikovalo již několik autorů, popis např. J. Fröhlich (1999a, 
267). Zde tab. 89:2.

8.	prachatice	i (okr. Pt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 2762/79, 305/82. 
Nález (etážovitá amfora s horizontálním hrdlem a bohatou ry-
tou a vypíchanou výzdobou na těle) publikoval již M. Parkman 
(1997). Zde tab. 89:9.

9.	prachatice	ii (okr. Pt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 3785/80. Nález 
(bronzová sekerka se středovými laloky a mírně vykrojeným 
týlem) publikovalo již několik autorů, naposledy M. Parkman 
(2003, 58, obr. 24:2). Zde tab. 89:6.

10.	radějovice	i (okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: soukromá sbírka J. Váchy z Rastor. 
Bronzová sekerka se středovými laloky. Nález nebyl autorovi 
k dispozici, za ústní informaci děkuji J. havlicemu z NPÚ v Č. 
Budějovicích.

11.	stožec	i (okr. Pt)

Depot bronzové industrie (?). Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbír-
ka Ohrada, i. č. aO 731; JčM i. č. a 24947. Nálezy (dva bron-
zové hroty kopí) publikovalo již několik autorů, včetně popisu 
např. J. Fröhlich (1999a). Zde tab. 89:3–4.

12.	strunkovice	nad	blanicí	i (okr. Pt)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Prachatice, i. č. a 2669 (převod z M 
Strakonice), přír. č. 27–1 až 5/95, 18–1,2/96, 21–1 až 6/96, 34–
1/96, sine.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly autorem 
zpracovány.

13.	šipoun	i (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 4-1/95.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly autorem 
zpracovány.

14.	Úlehle	u	předslavic	i (okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Volyně, i. č. 106. Nález (bronzová 
sekerka se středovými laloky a mírně vykrojeným týlem) již 
publikovali A. Beneš a P. Břicháček (1980, 16, 22, obr. 1:7). 
Zde tab. 89:7.

15.	vlachovo	březí	i (okr. Pt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Prachatice – dnes ztraceno.

Nález již publikoval A. Beneš (BZO 1970, tab. XXXVIII:8):

1. Keramický hrnek s jedním uchem 1, přečnívajícím okraj 
10101. Pod okrajem čtyři kulovité výstupky, stěny údajně zdo-
beny hrubými svislými žlábky. Tab. 89:8.

16.	volyně	i (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 8/80.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků, částečně publikova-
ných A. Benešem a P. Břicháčkem (1980, obr. 1:8–10). Nálezy 
nebyly autorem zpracovány.

17.	žíchovec	i (okr. Pt)

Nížinné sídliště. Ulož.: M Prachatice, i. č. a 2992–2996 (převod 
z M Strakonice), přír. č. 19-1/98, 7-1 až 3/01.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků a jeden keramický přes-
len. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

18.	žitná	i (okr. Pt)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Prachatice, přír. č. 44-2/01.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly pro úče-
ly této práce zpracovány.

II.7.3 horní Pootaví

1.	břežany	i (okr. Kt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M horažďovice, dnes nezvěstné. Dle 
literárních údajů bronzová sekera s tulejí a ouškem. Vzhledem 
k neznámému uložení předmětu jej dnes není možné revidovat.

2.	hejná	i (okr. Kt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M horažďovice, i. č. B.I.a.100. Nález 
(bronzová sekerka s týlními laloky a rovným týlem) včetně jeho 
popisu publikoval již A. Beneš (1963, 22–23, obr. 6:1). Zde tab. 
90:1.
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3.	hlupín	i (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: ZčM Plzeň – fond bývalé exp. aÚ, 
přír. č. P 7/85. Nálezy nebyly autorem zpracovány.

4.	jetenovice	i (okr. Kt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M horažďovice, i. č. B.I.a.181. Nález 
(bronzový hrot kopí s profilovaným listem) včetně jeho popisu 
publikoval již A. Beneš (1963, 23, obr. 6:2). Zde tab. 90:5.

5.	katovice	i (okr. St)

Výšinné sídliště (?). Ulož.: neznámé.

Keramika. Jeden zlomek: podle fotografie (Dubský 1949, 594 – 
obr. 29:5) zlomek podhrdlí s výz. 2602. Nelze revidovat.

6.	Malý	bor	i (okr. Kt)

Depot bronzové industrie. Ulož.: M horažďovice, i. č. B.I.a. 
102–110. Nálezy včetně jejich popisu publikovali již A. Beneš 
(1963, 23–24, obr. 4–5) a O. Kytlicová (2007, 283, Taf. 134:a).

7.	Miřenice	i (okr. Kt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Klatovy, i. č. 493. Nález (zlomek 
bronzového srpu se dvěma obvodovými žebry v týlu) včetně 
jeho popisu publikoval již A. Beneš (1963, 24, obr. 2:3). Zde 
tab. 90:4.

8.	střelské	hoštice	i (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: neznámo. Nálezy jsou dnes ztracené, 
nelze je tudíž revidovat.

9.	střelské	hoštice	ii (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Strakonice, i. č. a 1745.

Keramika. Celkem 34 dosti omletých zlomků: Nekreslené okra-
je: 30000 – 1x (okraj hlubší mísy). Nekreslená výzdoba: 111 – 
1x, 313 – 1x. K dokumentaci nevybrán žádný zlomek.

10.	sušice	i (okr. Kt)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Sušice, i. č. 3295. Nález (bronzový 
hrot kopí s profilovaným listem) včetně jeho popisu publikoval 
již A. Beneš (1980, 9, obr. 1:4) a J. Fröhlich (1999a, 267, obr. 
1:4). Zde tab. 90:2.

11.	týnec	u	horažĎovic	i (okr. Kt)

Neurčená aktivita. Ulož.: sbírka Jana eignera.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků. Nálezy nebyly autorem 
zpracovány.

12.	velké	hydČice	i (okr. Kt)

Výšinné sídliště (?). Ulož.: M horažďovice, i. č. B.I.a.136. Ná-
lez (jeden keramický zlomek podhrdlí s výz. 2601) včetně jeho 
popisu publikoval již A. Beneš (1963, 25–26, obr. 6:3). Zde tab. 
90:3.

13.	velké	hydČice	ii (okr. Kt)

Nížinné sídliště. Ulož.: sbírka Jana eignera.

Keramika. Blíže neudaný počet zlomků (mj. zlomky s výz. 
2601, okraje 30000 aj.). Nálezy nebyly autorem zpracovány.

II.7.4 severní Prácheňsko

1.	boudy	i (okr. Pi)

Ojedinělý nález (?). Ulož.: arÚ Praha, sine.

1. Bronzový hrot šípu s tulejkou a křidélky. Nález nebyl au-
torovi k dispozici. Srov. Dreslerová – Stejskal – Beneš 2003, 
22 – foto.

2.	buzice	i (okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Blatná, i. č. 690. Nález (bronzová 
jehlička se třemi vývalky na hlavičce a s prohnutou jehlou) pub-
likoval již J. Michálek (1985, 16, obr. 3:5). Zde tab. 90:7.

3.	Mirotice	i (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Písek, i. č. a 15540–15552.

Keramika. Celkem 19 zlomků z hB. KT: hrubá – 8, střední – 3, 
jemná – 8. Nekreslená dna: 1x rovné neurčitelné. Nekreslená 
výzdoba: 243 – 1x, 252 – 3x. Tuhování: celkem 9x; hrubá – 1x: 
oboje 1; střední – 1x: vně 1; jemná – 7x: vně 2, oboje 5. Leštění: 
celkem 6x; hrubá – 1x: uvnitř 1; střední – 2x: uvnitř 2; jemná – 
3x: vně 1, uvnitř 1, oboje 1. HOr engoba: celkem 3x; střed-
ní – 1x: uvnitř 1; jemná – 2x: oboje 2. Pozn.: Několik dalších 
keramických zlomků lze zařadit do hC (1x zlomek s rastrem, 2x 
zatažený okraj), další jsou obecně pravěké neurčitelné. K doku-
mentaci vybráno osm zlomků:

1. Zt s odsazeným hrdlem. 26 x 22 x 4–6 mm. B. vně šČ, uvnitř 
šh. Výz. na těle: 211/314. Př.: kaménky – středně (do 5 mm). 
P. vně hlazen a tuhován, uvnitř leštěn. KT střední. Tab. 90:8.
2. Zt. 37 x 35 x 5 mm. B. vně h, uvnitř tm. h. Výz. na těle: 242. 
Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. KT střední. 
Tab. 90:9.
3. Zt s odsazeným hrdlem. 50 x 30 x 4–5 mm. B. vně i uvnitř 
šČ. Výz. na plecích: 2602; na zadní straně hrdla: 314. Př.: ka-
ménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř potřen tm. hOr engo-
bou, hlazen a tuhován. KT jemná. Tab. 90:10.
4. Zt. 33 x 38 x 4–5 mm. B. vně šČ, uvnitř h. Výz. na plecích: 
2312. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně leštěn a tuhován, 
uvnitř hlazen. KT jemná. Tab. 90:11.
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5. Zot. Okraj 20040. 47 x 33 x 10–12 mm. B. vně h, uvnitř tm. 
h. Bez výz. Př.: kaménky – hojně (do 5 mm). P. uvnitř hlazen. 
KT hrubá. Tab. 90:12.
6. Zot misky. Okraj 50100. 38 x 36 x 5–6 mm. B. vně i uvnitř 
šČ. Bez výz. Př.: kaménky – málo (do 1 mm). P. vně i uvnitř 
tuhován. KT jemná. Tab. 90:13.
7. Zt. 35 x 48 x 6 mm. B. vně šČ, uvnitř tm. h, místy šČ. Výz. 
na těle: 331/211. Př.: kaménky – málo (do 3 mm). P. vně i uvnitř 
leštěn a tuhován. KT jemná. Tab. 90:14.
8. Zt. 60 x 95 x 7 mm. B. vně h, uvnitř hČ. Výz. na vnějším 
povrchu: 252. Př.: kaménky – hojně (do 3 mm). P. uvnitř leštěn. 
KT hrubá. Tab. 90:15.

4.	Mirotice	ii (okr. Pi)

Neurčená aktivita. Ulož.: arÚ Praha, sine.

Keramika. V souboru několika desítek zlomků z různých ob-
dobí pravěku lze do mladší doby bronzové klást pouze jeden 
zlomek. Nález nebyl autorovi k dispozici.

5.	plíškovice	i (okr. Pi)

Ojedinělý nález. Ulož.: NM Praha, i. č. 25932.

Nález nebyl autorovi k dispozici, kresba převzata od J. Bouzka 
(1963, obr. 16:3):

1. Bronzová sekerka s tulejí a ouškem. Tulej zdobena z vnější 
strany dvěma plastickými žebry. Od tuleje se na obou plochách 
sbíhají k ostří obloukovitě stočené svazky rýh. D. 97, prům. tu-
leje 27 mm. Tab. 90:6.

6.	velká	turná	i (okr. St)

Ojedinělý nález. Ulož.: NM Praha, i. č. 34499.

Keramika. V souboru nádob z doby halštatské z Dubského výz-
kumu mohyl (pravděpodobně před r. 1927) je deponována i jed-
na nádoba z počátku mladší doby bronzové:

1. Koflík esovité profilace s odsazeným nízkým hrdlem. Okraj 
20000, dno 8. Jedno ucho 1 vychází z okraje na plece. V. 110, 
prům. okraje 145, prům. dna 40, š. stěny 3–5 mm. B. vně i uvni-
tř Č. Bez výz. Př.: nezjištěna. P. vně i uvnitř leštěn. KT jemná. 
Pozn.: slepen z asi 25 zlomků a z cca 5 % doplněn sádrou. Tab. 
90:16.

7.	závišín	i (okr. St)

Neurčená aktivita. Ulož.: M Blatná, i. č. 414.

Keramika. Mezi nálezy z doby laténské jsou minimálně dva 
zlomky z mladší či pozdní doby bronzové: jeden zt s výz. 2323 
a jeden zlomek profilovaného koflíku. Dále jsou v souboru i tři 
zlomky okrajů mís s tuhovaným povrchem a jeden sporný zt 
s výz. 241 (?), u nichž rovněž nelze vyloučit dataci do epochy 
popelnicových polí.

II.7.5 třeboňsko a Povodí horního toku lužnIce

1.	dráchov	i (okr. Ta)

Neurčená aktivita. Ulož.: JčM Č. Budějovice, sine.

Keramika. V souboru několika desítek zlomků lze několik klást 
do mladší doby bronzové. Nálezy nebyly autorem zpracovány. 

2.	holiČky	i (okr. Jh)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Ohrada, i. 
č. aO 730.

1. Bronzový hrot kopí s  tulejí a profilovaným listem. D. 169, š. 
listu max. 38, prům. ústí tuleje 22 mm. Patina tm. zelená, místy 
značně narušená. Tab. 91:1.

3.	Mazelov	i (okr. ČB)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice – sbírka Stará budě-
jovická, i. č. J.II.79.

1. Bronzová sekerka se středovými laloky a výrazně rozšířeným 
ostřím. Týl patrně druhotně odlomen. D. 152, š. ostří max. 50, 
v. laloků 23 mm. Patina šedozelená, silně korodovaná. Povrch 
silně narušený. Tab. 91:3.

4.	novosedly	nad	nežárkou	i (okr. Jh)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 8.

1. Bronzová sekerka s málo vyvinutými středovými laloky 
a mírně vykrojeným týlem. D. 177, š. ostří max. 35, v. laloků 
25 mm. Patina šedozelená, korodovaná, se stopami sekundár-
ního odírání. Na povrchu patrné četné sekundární prohlubně. 
Tab. 91:6.

5.	seziMovo	Ústí	i (okr. Ta)

Ojedinělý nález. Ulož.: Naturhistorisches Museum Wien, i. č. 
2853. Nález (dvouuchý hrnec s odsazeným hrdlem) včetně jeho 
popisu již publikoval J. Michálek (1979a, 91, Taf. 14a:1). Zde 
tab. 91:2.

6.	skalice	i (okr. Ta)

Ojedinělý nález. Ulož.: M Tábor, i. č. 894.

1. Zlomek čepele bronzového meče s čočkovitě zesíleným stře-
dem, vytvářejícím tak plastické žebro. Po obou stranách je stře-
dové žebro lemováno tenkými plastickými žebírky, souběžně 
s nimiž pak směrem k oběma břitům vedou trojice rýh. D. 83, 
š. 36, tloušťka středového žebra max. 8 mm. Patina sv. šedo-
zelená, neušlechtilá. Povrch silně korodován, výzdoba je místy 
téměř neznatelná. Tab. 91:5.
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7.	stará	hlína	i (okr. Jh)

Ojedinělý nález. Ulož.: JčM Č. Budějovice, i. č. a 18930.

1. Bronzová sekerka se středovými laloky mírně posunutými 
směrem k týlu, pod nimi je patrný schůdek. Týl vykrojený. D. 
177, š. ostří max. 44, v. laloků 25 mm. Patina šedozelená, místy 
prosvítá zlatavý povrch. P. se stopami čištění pilníkem. Pozn.: 
na sekerce stará cedulka z M Třeboň, i. č. 472. Tab. 91:4.


