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Jedno z počátečních období raného středověku, archeo-
logickou terminologií nazývané časně slovanským
obdobím nebo kulturou pražského typu, má v české
archeologii a historii bezesporu zvláštní místo. Tradič-
ně, a v podstatě oprávněně, je totiž spojováno s počátky
slovanského etnika a kultury v naší zemi. Přesto dosud
v Čechách proběhlo jen málo terénních výzkumů, při
nichž byly pozůstatky tohoto období systematicky a ve
větším počtu zkoumány. Kromě nedávno publikované-
ho výzkumu v Březně u Loun mezi ně patří především
výzkum v Roztokách u Prahy, který je předmětem před-
ložené publikace. 

Levý vltavský břeh v jižní části katastru města Roz-
tok je znám především víkendovým výletníkům, a to
díky třešňové aleji, zalesněnému úbočí Roztockého
háje, zámku a možnosti procházek v bočním údolí
Únětického potoka. Archeologům byl tento prostor
znám i svými pravěkými nálezy, objevovanými zde
příležitostně od 19. století. Skutečně významnou
archeologickou lokalitou se však toto místo stalo tepr-
ve v r. 1980, kdy zde byl na stavbě elektrifikačních
zařízení zahájen velký předstihový archeologický
výzkum. Tento výzkum v následujících letech odkryl 
i pozůstatky velmi hustého raně středověkého osídlení
z období kultury pražského typu. Jde zatím o největší
soubor památek tohoto období objevený na našem
území – a podle publikovaných výzkumů soudě – 
i v rámci celé této kultury, zahrnující rozsáhlé území
východní střední Evropy až po oblast Běloruska, Ukra-
jiny či Moldávie.

Zpracování raně středověkých nálezů z tohoto
výzkumu a přípravu této publikace umožnila podpora
Grantové agentury AV ČR, přidělená výzkumnému
projektu „Staroslovanská sídliště v Čechách. Dispozice.
Hospodářství“ (č. A9002702). Projekt byl zpracován
v letech 1997–2000, dokončen r. 2001; předložená pub-
likace je jedním z jeho hlavních výstupů; druhým výstu-
pem byla publikace již zmíněného výzkumu v Březně
(Pleinerová 2000).

V této knize jsme se pokusili systematicky popsat 
a zveřejnit materiál získaný terénním výzkumem.
Naším cílem bylo také zasadit raně středověký areál 
v Roztokách do širšího kulturního kontextu, rekonstru-
ovat jeho přírodní prostředí a širší hospodářské zázemí.
Těmto dvěma hlavním cílům odpovídají první dvě části
práce (I a II). Část třetí přináší doplňující poznatky, sou-
visející s aplikací různých přírodovědných či jinak spe-
cializovaných metod na archeologický materiál. 

Jsme si vědomi, že přes zmíněné úsilí o relativně
komplexní vytěžení roztockého materiálu nalezne čte-
nář v textu (kromě vlastních archeologických dat) více
otázek než odpovědí. Do jisté míry to souvisí se samot-
nou povahou archeologických pramenů, jejichž frag-

mentární a statický charakter neposkytuje snadno čitel-
nou a jednoznačnou výpověď. Kultura pražského typu
navíc náleží k těm archeologickým kulturám, jejichž
projev je dosti uniformní a kusý. Jednou z příčin může
být jisté ochuzení hmotných složek kultury v období
expanze, ale i specifické rysy kultury, projevující se
např. v jednoduchém a archeologicky těžko zachytitel-
ném pohřebním ritu. Naproti tomu k bohatším a velmi
zajímavým složkám kultury patří doklady obytných sta-
veb, typické zahloubené domy s velkou kamennou pecí,
které lze zkoumat z hledisek technologických, funkčních
i behaviorálních. 

Terénní výzkumy proběhly především v letech
1980–1984 na stavbě měnírny a rozvodny elektrického
proudu. Tyto výzkumy byly uskutečněny na náklady
investora, Severozápadní dráhy (ČSD), jemuž – či jeho
nástupcům – za to náleží náš vděk. Po této hlavní etapě
výzkumů následovala série drobnějších akcí, které
financoval Archeologický ústav ČSAV Praha. Zejména
během počátečního předstihového výzkumu probíhaly
terénní odkryvy často v technicky i organizačně složi-
tých podmínkách. Archeologická dokumentace lokality
na přiměřené úrovni by mnohdy nebyla možná, nebýt
mimořádného pracovního nasazení a dobrovolné
pomoci velké skupiny lidí: brigádníků, studentů archeo-
logie, kolegů z Archeologického ústavu a přátel. Všem
bychom chtěli poděkovat – jmenovitě to však není
možné. Výjimku musíme udělat jen v případě Vlasty
Richterové, která strávila na výzkumu několik prvních,
nejnáročnějších let a podstatně se podílela na jeho orga-
nizačním zajištění. Někdejšímu vedení Archeologického
ústavu ČSAV jsme zavázáni za trpělivost, s níž přistu-
povalo k akci, která místo plánovaných několika týdnů
trvala řadu let, a samozřejmě i za technickou a finanční
podporu výzkumu. Poděkovat bychom chtěli kolegům
ze Středočeského muzea v Roztokách, kteří nám během
výzkumu ochotně poskytovali zázemí a kteří dnes nále-
zy z výzkumu postupně přejímají do své péče. 

Zpracování výzkumu v rámci grantového projektu se
účastnilo rovněž více osob. Na přípravě dat již v průběhu
90. let pracoval jeden z vedoucích výzkumu, Dr. Martin
Gojda, který posléze svou účast v projektu omezil
v důsledku vytížení jinými úkoly. Jsme mu zavázáni za
poskytnutí nálezové zprávy a další dokumentace vlast-
ních výzkumů v Roztokách. Za konzultace děkujeme Dr.
I. Pleinerové a Dr. J. Bubeníkovi. Za přípravu některých
mapových podkladů děkujeme ing. Č. Čišeckému, za
trpělivou úpravu ilustrací a přípravu obrazové dokumen-
tace na CD ing. M. Mazancové. Při úpravě některých
plánů též výrazně pomohla K. Macková; při technickém
zpracování textů a tabulek A. Kornová. Za provedení
několika srovnávacích analýz pak vděčíme Dr. J. Fránovi
z Výzkumného ústavu jaderné fyziky v Řeži.

M . K U N A , N. P R O FA N TO VÁ

Předmluva
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Jedním z problémů, na které jsme při zpracování
roztockého výzkumu narazili, je nejednotnost, příp.
nepřesnost existující archeologické terminologie. Roz-
různěnost termínů se do určité míry promítla i do této
práce, a to zejména u dvou pojmů. Jedním z nich je
označení pro obytné objekty, kterým autoři této publi-
kace říkají buď tradičně „chata“, nebo (v kontextu raně
středověké archeologie poněkud méně obvykle) „dům“.
Pojem dům je širší, jazykově méně motivovaný a vyjad-
řuje lépe obytnou funkci objektů (v poslední domě jej
užívá i I. Pleinerová 2000). Naproti tomu pro použití
výrazu „chata“ hovoří tradiční úzus, založený na jazy-
kovědném poznatku, že slovo „chata“ patřilo nejspíše
k všeslovanskému označení domu u Slovanů. Tento
výraz pochází patrně z íránského „kata“ (jáma), a užíval
se tedy ve stejném významu jako zemnice (srov. Nie-
derle 1913, 703). Pojem „chata“ i „dům“ (případně další
výrazy, např. „polozemnice“) jsou v této publikaci pou-
žívány jako zcela rovnocenné. 

Druhým rozporuplným termínem je archeologické
označení samotného období, resp. kultury, k níž publi-
kované nálezy patří. Pojem „časně slovanské období“
má v odborné literatuře dlouhou tradici (Zeman 1976;
Dostál 1982; Fusek 1994). Tento pojem byl zaveden
jako pojem chronologický (a v tomto smyslu nahradil
starší pojem předhradištní období), nicméně se ne zcela
reflektovaně stal i názvem pro široký a vnitřně diferen-
covaný kulturní okruh, zahrnující skupinu vzájemně
úzce spřízněných archeologických kultur (kultury a kul-
turní skupiny Praha-Korčak, Koločin, Tušemlja/Bance-
rovščina, Sukow-Dziedzice, Penkovka, Ipoteşti-Cîndeş-
ti). Dané kulturní skupiny uzavírají období stěhování
národů a v našem prostředí jsou chápány jako počátek

raně středověkého období. Tyto skupiny evidentně spa-
dají do období slovanské expanze a jejich interpretace je
spjata s historickou kontinuitou jednotlivých kultur
s pozdějšími kulturními a politickými celky známými
z raně středověkých pramenů.

Proti pojmu „časně slovanské období“ lze ovšem
namítnout, že v rámci kultivace své terminologie by
archeologie měla odlišovat pojmy, které se vážou
k hmotné kultuře, od pojmů, které popisují kategorie
jazykovědné. Pojem „časně slovanský“ ve spojení
s keramikou, domy, pohřebním ritem atd. proto nepo-
važujeme za šťastný. Z tohoto důvodu dávají někteří
z autorů publikace přednost ryze archeologickému
pojmu, a to „kultura pražského typu“. Tento pojem pak
užívají všude, kde se mluví o archeologické kultuře cha-
rakterizující dané období na našem území. Ve vztahu 
k předmětu předložené práce se oba pojmy zcela pře-
krývají; mimo její kontext ovšem shodný význam mít
nemusejí: pokud pojem „časně slovanský“ vztahujeme
k archeologické kultuře, jde o pojem širší než „kultura
pražského typu“.

Naše kniha umožní čtenářům seznámit se nejen
s archeologickými prameny ke studiu raně středověké-
ho období, ale též s obtížemi, které provázejí snahu
archeologů tyto prameny vyložit. Mnoho důležitých
otázek zůstává i na konci této knihy nadále otevřených
a nejasných, neboť jednoznačné odpovědi z torzovitého
materiálu vyčíst nelze. Byli bychom rádi, kdybychom
mohli říci „prozatím“, a považovali bychom za úspěch,
kdyby publikace přispěla nejen k nastolení nových otá-
zek, ale i jejich budoucímu postupnému zodpovídání. 

Martin Kuna – Naďa Profantová, září 2004
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Roztoky (okr. Praha-západ) leží u severního okraje
Prahy na levém břehu Vltavy, v místě jejího ohybu
západním směrem (obr. 1, III). Z východní a severní
strany je obec vymezena řekou, na západě sousedí
s katastrem Žalova (dnes součástí Roztok, zahrnující
významné archeologické lokality Řivnáč a Levý Hra-
dec) a s katastrem archeologicky rovněž známé obce
Únětice. 

Území Roztok patří ke geomorfologickému celku
Pražské plošiny. Jako většina území severní poloviny
Čech s nadmořskou výškou pod 350 m je součástí země-
dělsky nejvýhodnější a také od pravěku intenzivně vyu-
žívané části Čech. Přirozená vegetace této oblasti odpo-
vídá termofytiku (Sádlo, Gojda 1994, 194) s převahou
dubohabrových hájů (Mikyška 1968). V rámci klimatic-
ké regionalizace České republiky spadá tato oblast do

kategorie nejsušší a nejteplejší. Charakterizuje ji převlá-
dání teplot nad 10 °C od 142 do 159 dnů v roce, prů-
měrné roční srážky pod 580 mm a období sucha nad 22
dnů v roce (Moravec – Votýpka 1998).

Katastr města je výrazným reliéfem krajiny rozdělen
na dvě části. Dolní část leží na dně vltavského údolí při
ústí Únětického potoka, horní je situována v mírně zvl-
něné rovině nad údolím. Lokalita s raně středověkými
nálezy, které jsou předmětem této publikace, leží v dolní
části obce. Údolní dno zde vytváří geomorfologicky
jasně vymezený prostor, obklopený na jedné straně
řekou a na ostatních stranách příkrými kaňonovitými
svahy (obr. 2, 3, III, V). Severní část tohoto prostoru,
rozděleného Únětickým potokem, je dnes souvisle zasta-
věna, jeho jižní část je převážně bez zástavby, s výjimkou
podélně procházející silnice a železnice ve směru od
Prahy. Údolní dno zde má podobu úzkého pásu o délce
zhruba 1400 m a šířce 100–150 m; jeho šířka se zvětšuje
na zhruba dvojnásobek až v bezprostředním okolí ústí
Únětického potoka (obr. 3). Celková plocha tohoto pásu
v části jižně od potoka činí 25–30 ha. Jak bude rozvede-
no dále, skoro celý tento prostor obsahuje pozůstatky
raně středověkého osídlení (pravěké nálezy mají rozsah
mnohem menší). Na ZM 1:10 000 lze tento prostor při-
bližně vymezit koordináty 55–70 mm (Z) a 0–90 (J) na
mapovém listě 12-24-07, resp. 50–67 (Z) a 330–379 (J)
mm na mapovém listě 12-24-12 (srov. obr. III). 

Okolní terén převyšuje lokalitu asi o 50–80 metrů
(dno údolí leží v nadmořské výšce 170–185 m, horní
okraj údolí dosahuje úrovně kolem 230–260 m). Svahy
údolí podél lokality jsou poměrně příkré (zhruba 20–30
stupňů) a víceméně nečleněné. Na jižním okraji lokality,
kde dnes po břehu prochází silnice a železnice od Prahy,
sestupovaly původně skály až k samotnému břehu, 
a prostor vhodný k osídlení tak v tomto směru zcela
ohraničovaly. Protější údolní svahy spadají víceméně
přímo do řeky a pro osídlení neponechávají takřka
žádný prostor. Nejsou rovněž výrazněji členěny, s výjim-
kou místa naproti jižnímu okraji lokality, kde zářezy
dvou malých přítoků Vltavy (severnější z nich je znám
jako Drahanská rokle) vytvářejí ostrožnu Zámka (katastr
Praha 8-Bohnice, obr. 3–4). Z této ostrožny a z jejího
předpolí pocházejí četné pravěké i raně středověké nále-
zy (obr. 93; Profantová 1996). Z okraje ostrožny lze také
dokonale přehlédnout celou roztockou lokalitu. 

Lokalita v Roztokách byla asi charakteristická speci-
fickým mikroklimatem, odrážejícím se v raně středově-
kých paleobotanických nálezech (Sádlo – Gojda 1994,
200). Z nich lze usoudit, že na rozdíl od dnešního stavu
krajiny byla tehdejší krajina mnohem méně odlesněna 
a ostrůvky xerotermní vegetace na okolních svazích
(Mikyška 1968) byly vzácnější. Proto šlo v raném středo-
věku o lokalitu spíše stinnou a chladnější než dnes. 

I.1. Poloha a charakter lokality

Obr. 1. Mapa Čech s vyznačením polohy Roztok. Šedě vymeze-
no území nad 400 m n. m., silnou čarou obvod Prahy. – Fig. 1.
Map of Bohemia showing the location of Roztoky. Grey indica-
tes areas lying above 400 m a.s.l.; the thick line indicates the
edge of Prague.

Obr. 2. Roztoky. Profil terénu v údolí Únětického potoka a Vlta-
vy. Linie profilu viz Obr. IV. – Fig. 2. Roztoky. Terrain profile of
the valleys of the Únětice stream and the Vltava. For the course
of the profile see Fig. IV . 
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Geologicky je údolí Vltavy v okolí lokality tvořeno
mladšími proterozoickými horninami (jílovitými břidli-
cemi, drobami, silicity a vulkanogenními horninami:
Drábek 1991, 292; zde obr. IV). Údolní dno tvoří kvar-
térní sedimenty o mocnosti 10–15 m (Drábek 1991,
292). Skladba těchto sedimentů je poměrně pestrá 
a objevují se zde jak štěrkopísky, tak spraš, z větší části
asi přemístěná fluviálními a koluviálními procesy 
(P. Havlíček, ústní sdělení). Podstatné je, že na lokalitě
neexistují doklady zaplavování řekou v holocenním
období: proti němu hovoří také sám fakt intenzivního
využití lokality po celý pravěk i absence přímých dokla-
dů záplav v archeologických objektech. Je proto velmi
pravděpodobné, že tvorba údolních sedimentů, které
tvoří podloží archeologických objektů, pravěkému osíd-
lení předcházela (s výjimkou zmíněnou dále, viz I.2.). 

Hladina řeky u lokality, v dnešní době zvednutá
jezem v Klecanech, je zhruba 175,10 m. Před stavbou
jezů můžeme její úroveň odhadovat na cca 172–173 m
n. m. (cf. Podzimek 1970). Pravěké a raně středověké
osídlení dosahuje k okraji vyššího břehu nad tokem řeky
v úrovni 179 m. Podle dosavadních poznatků musel

tento výškový rozdíl stačit k tomu, aby lokalita nebyla
vystavena periodickým záplavám, např. v podobě dese-
tiletých či dvacetiletých vod (L. Hrdlička, ústní sdělení).
Z recentních velkých záplav, o kterých existují dostateč-
ně podrobné informace, přesáhly hranici 179 m jen dvě
(15. března 1940: max. 180,36 m; 4. srpna 1890: max.
182,01 m). Tyto povodně sice zaplavily část lokality
(pod úrovní 182 m leží kolem 20 % její plochy), avšak
podobně vysokou hladinu řeky nemůžeme zřejmě pro
pravěk a raný středověk předpokládat ani při mimořád-
ných okolnostech.

Tento náš názor v zásadě nemění ani zkušenost 
s katastrofickou povodní v srpnu 2002. Hladina řeky 
v Klecanech tehdy dosáhla úrovně 184,38 m n.m.; pro
Roztoky u železničního přejezdu lze maximální výšku
hladiny odhadnout na 184,5 m n.m. Pod hladinou
záplavy tedy tehdy teoreticky ležely zhruba dvě třetiny
plochy raně středověké komponenty (13,8 ha z celkové
plochy 20,6 ha; srov. II.3.1.1.). Charakter této události
byl ovšem podle našeho názoru důsledkem kumulací
moderních zásahů člověka do krajiny a nelze jej promí-
tat hlouběji do minulosti.
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I.2.1. STARŠÍ VÝZKUMY 

Roztoky jsou známy svými archeologickými nálezy od
první poloviny minulého století. Jejich podrobný soupis
podal P. Sankot (1991; cf. též Kuna – Slabina 1987).
Lokalita, která je předmětem této publikace, se ve star-
ších zprávách objevuje pod místními názvy „Pod hájem“
a „Na Kovárně“. V prvním případě jde o bývalé pole
v severní části lokality, na okraji vilové zástavby, dnes
zastavěné měnírnou elektrického proudu (původně ppč.
255, dnes 2391 a 2392; viz „M“ na obr. 3). V druhém pří-
padě jde o částečně zastavěný prostor na druhé straně
trati (původně ppč. 203, dnes 2620, a 251, dnes 14, 15,
17 a 2627; viz „K“ na obr. 3). Informace o těchto místech
máme především díky dlouhodobým povrchovým sbě-
rům roztockého amatérského archeologa Rudolfa Košťá-
la, který zde zachytil osídlení neolitické, eneolitické, star-
ší a mladší doby bronzové, doby římské a ojediněle 
i raně středověké (Košťál 1967). V r. 1957 byl v poloze
Na Kovárně V. Sakařem a R. Pleinerem proveden
záchranný výzkum a byly zde zjištěny železářské objek-
ty doby římské (archiv ARÚ Praha, čj. 3610/57 aj.). 
V r. 1960 provedl v poloze Pod hájem malou sondáž
podél železniční trati N. Mašek a zachytil zde kulturní
vrstvu s nálezy různých období od neolitu do doby římské
(archiv ARÚ Praha, čj. 6233/60, 3206/61). K této poloze
patří i staré nálezy při stavbě vily čp. 103 (hrob bojovníka
z doby stěhování národů: Svoboda 1965) a domu čp. 150
(vrstva s keramikou doby římské: Sankot 1991). 

Z lokalit v bezprostředním okolí je významná
zejména poloha Velkého (Roztockého) háje, zalesněné-
ho svahu nad západním okrajem lokality a v prostoru
nad ním směrem k Praze-Suchdolu (ppč. 2371 aj.). V 50.
letech 19. století zde p. Václav Krolmus se svými spolu-
pracovníky prokopal několik desítek pravěkých mohyl
(Sklenář 1972, 52–53). Nálezy z mohyl patří střední 
a mladší době bronzové a časně laténskému období
(Sankot 1991, 12–17). Ve Velkém háji existovala i pís-
kovna, odkud údajně pocházejí nálezy keramiky únětic-
ké a bylanské kultury (Sankot 1991, 13–14). Velké
množství pravěkých a středověkých nálezů pochází také
z druhého (levého, severního) břehu Únětického poto-
ka, z dnes zastavěné části obce; v této souvislosti odka-
zujeme na publikované práce (Sankot 1991 s další lite-
raturou; srov. též kap. I.3.). 

I.2.2. VÝZKUM V LETECH 1980–1989

Jižní část prostoru na údolním dně v Roztokách protíná
po délce silnice od Prahy, vedoucí po úpatí Velkého
háje, a paralelně s ní i železniční trať Praha – Vraňany

(obr. 3). Právě výstavba elektrifikačních zařízení dráhy
(napájecího bodu) se stala prvním podnětem k archeo-
logickému výzkumu v 80. letech. Výstavba zařízení
železnice měla v první fázi zasáhnout polohu Pod hájem
se známými pravěkými nálezy, a proto byl sjednán 
a v r. 1980 zahájen předstihový archeologický výzkum.
Výzkum byl financován investorem stavby, ČSD –
Severozápadní dráhou Praha, provádějícím podnikem
bylo Železniční stavitelství Praha. Na první sondu před-
stihového výzkumu navázala série dalších archeologic-
kých akcí různého charakteru a rozsahu. Ukázalo se
totiž, že rozsah stavebních zásahů a zejména závažnost

I.2. Historie archeologického výzkumu

Obr. 3. Roztoky, okr. Praha-západ. Poloha archeologických sond.
M: staveniště tzv. měnírny, R: staveniště tzv. rozvodny; K: poloha
Na Kovárně. – Fig. 3. Roztoky (Prague-West district). Location of
archaeological trenches. M: building site of the substation. R:
building site of the switching station. K: the Na Kovárně area.
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Obr. 4. Roztoky, okr. Praha-západ.
Rozmístění raně středověkých domů
zachycených výzkumem, předpoklá-
daný rozsah raně středověké kom-
ponenty (viz. kap. II.3.1.) a její členě-
ní na sektory. – Fig. 4. Roztoky (Pra-
gue-West district). Distribution of
Early Medieval houses located by
excavation, the presumed extent of
the Early Medieval component (see
chapter II.3.1.) and its division into
sectors.

Obr. 5a. Roztoky. Sondy na staveništi měnírny s vyznačením roz-
sahu terénní prolákliny (tečkovaně). Čárkovanou linií vymezena
plocha štěrkopískového podloží (terasy). – Fig. 5a. Roztoky. Tren-
ches at the substation building site showing the extent of the ter-
rain depression.

Obr. 5b. Roztoky. Pohled na sondu
III od jihu. Zepředu dozadu probíhá
půdorys neolitického domu I (LnK),
uprostřed RS dům 209. – Fig. 5b.
Roztoky. Trench III from the south.
The ground-plan of the Neolithic
house I (LBK) runs from front to
back; in the middle, Early Medieval
house 209.
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archeologických nálezů jsou větší, než se očekávalo
před zahájením stavebních prací, a proto se postupně
rozrůstal i terénní archeologický výzkum. Stavební zása-
hy, využité jako archeologické sondy, postupně zasáhly
do všech částí lokality, byť s různou hustotou (obr. 3, 5a,
VI). Archeologické práce nakonec trvaly celkem deset
let (1980–1989). 

Terénní výzkumy proběhly ve dvou hlavních eta-
pách. První etapu výzkumu (1980–1983) zahájil v r. 1980
P. Sankot ze Středočeského muzea v Roztokách, avšak
ještě v průběhu tohoto roku výzkum předal M. Kunovi
z Archeologického ústavu ČSAV v Praze. Pod vedením
M. Kuny výzkum pokračoval během celé první etapy,
přičemž v posledním roce (1983) se na terénní práci
podílel M. Gojda (rovněž ARÚ Praha). Během první
etapy bylo v severní části lokality (trať Pod hájem) pro-
zkoumáno staveniště měnírny (sondy I, III, V, VII–XII,
obr. 5a, 5b), v jižní části pak plocha rozvodny elektric-
kého proudu (sonda IV). Obě zařízení ve vzájemné
vzdálenosti kolem cca 1000 m byly propojeny výkopem
pro kabel (sonda XIII) a v okolí hlavních stavenišť byla
provedena řada menších zásahů do terénu. Ve stejném
období byl budován i vodovod pro potřeby Výzkum-
ného ústavu antibiotik a biotransformací (VÚAB, dnes
ICL; sonda XVI). Všechny liniové stavby i menší zása-
hy do terénu byly rovněž archeologicky sledovány,
neboť se ukázalo, že raně středověké nálezy se v roz-
sáhlém prostoru na údolním dně vyskytují prakticky
všude a vytvářejí zcela unikátní nálezovou situaci (obr.
3, 4, VI).

Velká část z těchto prací se soustředila do sezóny
1983, kdy terénní výzkum nabyl největší intenzity.
V tomto období proběhly jak největší odkryvy na stav-
bě měnírny a rozvodny, tak v jedné ze tří dlouhých lini-
ových staveb (sonda XVI). Výzkum byl zkomplikován 
i tím, že na stavbu měnírny byli nasazeni odsouzení,
pracující pod nezbytným dozorem. Staveniště bylo
oploceno (obr. 5c), střeženo ozbrojenou stráží a přístup

na jeho plochu byl regulován. K zajištění výzkumu bylo
zapotřebí mimořádného nasazení: terénní práce trvaly
souvisle osm měsíců, probíhaly bez přestávky i o víken-
dech a během letních měsíců se pracovalo na dvě
směny, celkem 12–14 hodin denně. 

Druhou etapu (1984–1989), kdy výzkum vedl pouze
M. Gojda, charakterizovaly menší výzkumy záchranné-
ho rázu, sledování dalších podélnéhých řezů lokalitou
(sonda XIII, XXXIII) a především několik plošných
odkryvů, provedených na vybraných místech s cílem
systematicky řešit problematiku raně středověkého osíd-
lení (sondy XXXI, XXXVII, XXXIX, XL). 

Tento cílený výzkum byl v rámci druhé etapy zahá-
jen v roce 1987; částečně byl financován Archeologic-
kým ústavem ČSAV v Praze. Byla pro něj zvolena plo-
cha v J části areálu v pásu mezi tratí a řekou, vzdálená
zhruba 100–200 metrů od největší koncentrace raně
středověkých domů na druhé straně trati (sonda IV –
rozvodna). Důvodem byla jednak snaha o ověření roz-
sahu této nálezové koncentrace, ale také očekávání dal-
ších stavebních zásahů, které měly tuto část lokality
narušit (středem daného prostoru prochází plynovodní
potrubí, sonda XXXIII, budovaná od posledního čtvrt-
letí r. 1987). Na první sezónu tohoto výzkumu navázaly
dvě další (1988–89), jejichž cílem bylo získat větší sou-
vislý vzorek zastavěné plochy. Podrobný popis výsled-
ků druhé etapy výzkumu obsahuje nálezová zpráva
v ARÚ AV ČR Praha (čj. 1592/89).

Postup terénních prací lze orientačně sledovat
v přehledu sond na tab. 1. Jako „sondu“ zde označuje-
me každou souvislou plochu (nebo řez terénem), která
byla jednorázově zpřístupněna stavebními pracemi 
a archeologicky sledována. Z tabulky 1 lze vyčíst údaj 
o druhu sondy, její plošný rozsah (u liniových výkopů
délku) a celkový počet větších archeologických objektů
(pravěkých i raně středověkých, mimo kůlové jamky),
zahrnutých v dané sondě. Přesnější polohu sond ukazu-
je obr. VI. 

M . K U N A : H I S TO R I E  A R C H E O L O G I C K É H O  V Ý Z K U M U

Obr. 5c. Roztoky. Oplocení vězeň-
ského tábora kolem sondy VIII a XII
(1983). – Fig. 5c. Roztoky. Prison
camp fencing around trenches VIII
and XII (1983).



20

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H

SONDA POPIS / POLOHA DRUH 
PLOCHA DÉLKA

MĚSÍC / ROK
POČET 

(m2) (m) OBJ.

I plošný odkryv na staveništi měnírny P 590 – VI.–XI. 1980 41

měnírna, postupné rozšiřování sondy I,
– V.–XI. 1981

III
souhrn dílčích sond III/81, III/82, III/83

P 2100 – IV.–IX. 1982 146
– V.–VI. 1983 

IV plošný odkryv na staveništi rozvodny P 3550 – IX.–XI. 1983 46

V plošný odkryv na staveništi měnírny P 550 – VII. 1983 19

VI malá sondáž v okolí destrukce pece č. 747 B 7 – VII. 1983 1

VII plošný odkryv na staveništi měnírny P 1490 – VII.–VIII. 1983 57

VIII, VIIIA 
plošný odkryv a malý samostatný výkop

P, B 295 – VII. 1983 23
na staveništi měnírny

IX plošný odkryv na staveništi měnírny P 250 – VIII. 1983 7

X plošný odkryv na staveništi měnírny P 50 – IX. 1983 –

XI
plošný odkryv na stavbě železniční vlečky 

P 800 – IX. 1983 3
u měnírny

XII plošný odkryv na staveništi měnírny P 410 – IX.–X. 1983 9

XIII, XIIIA rýha pro kabel mezi silnicí a tratí L – 1100 III., VII. 1984 22

XIV malý výkop vně hlavní plochy u měnírny B 16 – XII. 1984 –

XV malý výkop vně hlavní plochy u měnírny B 20 – XII. 1983 4

(XVI) vodovod VÚAB, mezi tratí a řekou L – 1200 IV.–VI. 1983 14

XVII
mezi tratí a řekou, jižní část lokality, 

L – 30 II.–III. 1984 4
vodovodní přípojka k rozvodně

XVIII rýha pro kabel, Na Kovárně L – 280 VII. 1984 2

XIX rýha pro kabel v jižním cípu lokality L – 150 X. 1984 3

XX
střední část lokality, krátká odbočka 

L – 10 1984
–

z výkopu XIII

XXI rýha pro kabel u rozvodny, odbočka z XIII L – 50 V. 1984 4

XXII malý výkop vně hlavní plochy u měnírny B 16 – V. 1984 1

(XXIII)
malý výkop J od měnírny s obj. 1004, 

B 9 – V. 1984 1
navazuje na rýhu XIII

XXIV výkop pro kabel podél tratě u měnírny L – 270 VII. 1984 5

XXV rýha pro kabel k bytové jednotce u měnírny L – 50 VII. 1984 6

XXVI výkop u měnírny, dokumentace ztracena L – – IX. 1985 –

XXVII rýha pro inženýrské sítě u měnírny L – 45 IX. 1986 11

XXVIII rýha podél silnice u měnírny L – 170 XII. 1986 –

XXIX zahrnuta do s. XXXI – – – – –

XXXI
cílený odkryv na dvou samostatných 

P 900 – VII. 1987 9
plochách mezi tratí a řekou u rozvodny

XXXII stěna výkopu po těžbě mezi tratí a řekou L – 20 VIII. 1987 1

XXXIII plynovodní přípojka VÚAB, mezi tratí a řekou L – 1150 XI. 1987 23

XXXIV Na Kovárně, kabelová rýha, spojena s XVIII L – – VII. 1987 –

XXXV Na Kovárně, kabelová rýha L – 280 XII. 1987 4

XXXVI mimo lokalitu, výkop pro plynofikaci obce – – – 1988 –

XXXVII cílený odkryv u rozvodny, mezi tratí a řekou P 470 – VII.–IX. 1988 10

XXXVIII výkopy v areálu VÚAB, mimo lokalitu – – – XII. 1988 –

XXXIX cílený odkryv u rozvodny, mezi tratí a řekou P 330 – VII.–VIII. 1989 4

XL cílený odkryv u rozvodny, mezi tratí a řekou P 220 – VII.–VIII. 1989 3

(XLI) J od měnírny, výkop za ubikací L – 50 VIII. 1981 3

celkem 12073 4855 486

Tab. 1. Roztoky 1980–1989. Přehled archeologických sond provedených během obou etap výzkumu. Římská číslice v závorce zname-
ná dodatečné označení. Plochy sond a délky liniových výkopů jsou zaokrouhleny.  Charakter sondy: P – plošný odkryv; L – liniový
výkop; B – plošně omezená sondáž („bodová“ informace). Do počtu objektů jsou započteny jen větší objekty, nikoliv kůlové jamky.
– Tab. 1. Roztoky 1980–1989. List of archaeological trenches. P: area excavation; L: pipe line trench; B: small trench; “plocha” – spa-
tial extent (m2), “délka” – length (m), date, total no. of larger archaeological features of all periods discovered (postholes excluded).



Pro účely evidence a některé analytické úkoly byla
lokalita (přesněji: raně středověká komponenta, viz
II.3.1.) rozdělena na dílčí prostorové sektory. Sektory
lokality (komponenty) byly vytvořeny jako pásy o šířce
100 m, orientované ve směru Z–V, v severní části kom-
ponenty ve směru S–J. Plocha sektorů leží v rozmezí 0,6
až 1,9 ha (obr. 4, VI).

I.2.3. METODA VÝZKUMU 

Výzkumy v Roztokách měly během let 1980–1989
různý rozsah a charakter, základní rysy použitých terén-
ních metod se však příliš nelišily. Metody terénní práce
odpovídaly standardům a technickým možnostem české
archeologie počátku 80. let. Postup výzkumu souvisel
především s charakterem stavebního zásahu a časovou
lhůtou, která byla pro výzkum daného úseku k dispozici. 

U plošných předstihových odkryvů byla většinou
provedena mechanizovaná skrývka zhruba do úrovně
povrchu podloží. Po skrývce pokračoval výzkum začiš-
těním plochy. Pokud existovala časová rezerva, bylo
posledních cca 10 cm podorničí skrýváno ručně (sonda
I a část sondy III v r. 1980 až 1982). Proto zde byly
běžně zachycovány kůlové konstrukce (obr. 5b), mělké
objekty a dokonce i uspořádání artefaktů v původní kul-
turní vrstvě (nic z toho ovšem nepatřilo období raného
středověku). 

V průběhu stavby byl výzkum stále více limitován
krátkými časovými lhůtami. Tempo stavebních prací se
zrychlilo zejména v r. 1983: např. na výzkum v sondě
V bylo k dispozici jedenáct dnů, na sondu VIII pět dnů
a sondu XII tři dny. Proto byla vyloučena nejen částeč-
ná ruční skrývka, ale i plošné začišťování povrchu pod-
loží a bylo nutné rezignovat na zachycení kůlových
jamek či malých a mělkých objektů. V některých son-
dách byla navíc skrývka provedena příliš hluboko 
a zasáhla 10–50 cm pod povrch podloží (sondy V,
VII–XII, podrobnější diskusi viz Kuna 1991a, 26).
Metoda výzkumu byla tedy zaměřena alespoň na získá-
ní úplného souboru větších zahloubených objektů,
v případě raně středověkého období tedy polozemnic 
a zásobních jam. Tomuto cíli bylo věnováno značné
úsilí a v důsledku toho byly plochy skrývek sledovány
s dostatečnou intenzitou. Odborný pracovník byl příto-
men všem plošným skrývkám a již během skrývky
označoval objekty. Pokud nebyly plochy sond po skrýv-
ce dostatečně čitelné, byly v intervalech kolem 1 m
rýhovány. Proto považujeme za víceméně jisté, že hlub-
ší a větší objekty byly ve všech sondách zachyceny
všechny a na této úrovni lze považovat archeologický
vzorek za spolehlivý a kvantitativně vyhodnotitelný.

Cílené odkryvy v letech 1987–89 postupovaly
s obdobnou metodikou, ale na jejich provádění bylo více
času. Skrývka mohla být pomalejší a citlivější, objekty
byly vždy prokopány celé. Systematicky byly odebírány
vzorky pro paleobotanickou analýzu (viz II.2.2.). 

Liniové výkopy mohly být během celého výzkumu
sledovány až po provedení výkopu. Objekty ve stěnách
rýh byly buď pouze registrovány a ovzorkovány, nebo

byly zkoumány pomocí malých rozšiřujících sond. Jedi-
nou výjimkou, kdy liniovému výkopu předcházela ploš-
ná skrývka, byla sonda XXXIII (plynovodní přípojka
VÚAB), zkoumaná v roce 1987.

I.2.4. CHARAKTER PODLOŽÍ 
A IDENTIFIKACE OBJEKTŮ

V severní části lokality, v místech větších plošných
odkryvů na stavbě měnírny (sondy I, V, VI, VIII, část
sondy III), tvořila podloží archeologických objektů
spraš, resp. sprašová hlína (cf. Drábek 1991, 292), pře-
krývající štěrkopískovou terasu. Její povrch zde dosaho-
val úrovně 184,0 m n. m. a její mocnost přesahovala 2 m
(žádný z pravěkých a raně středověkých objektů zde
nedosáhl její báze). Směrem k východu a k jihu se
povrch sprašového pokryvu snižoval (183,7 v SV rohu
sondy VII, 183,4–183,5 v sondě V), přičemž zároveň
sprašové vrstvě ubývalo na mocnosti (některé objekty
v sondě V již zasáhly povrch štěrkopísků na úrovni cca
182,7 m n. m.). Ještě dále k jihu sprašový pokryv zmizel
docela, např. v sondě XI; štěrkopísková terasa zde vystu-
povala až na úroveň 184,8 m n. m. a nebyla již překryta
spraší. Schodovitý okraj terasového stupně byl zachycen
např. v sondě XIII (Kuna 1991a, obr. 33; zde obr. 5a). 

V jižní části sondy III, v sondě IX a X byl povrch
sprašové vrstvy zřejmě již v minulosti modifikován
antropickými a přírodními činiteli. V tomto prostoru
existovala rozsáhlá proláklina nejasného původu
(zachycena v rozsahu cca 65 × 20 m, hluboká až 2,5 m,
obr. 5a). Tato proláklina byla vyplněna tmavohnědou
hlinitou vrstvou s archeologickými nálezy většinou neo-
litického stáří. V jejím sprašovém dně (cca 181,3 m 
n. m.) byly zachyceny zahloubené neolitické objekty.
Předpokládáme proto, že výplň prolákliny představuje
souvrství rostlé během neolitu, případně eneolitu až
mladší doby bronzové. Na konci doby bronzové byla
proláklina zaplněna nejméně do úrovně 183,0–183,5 m
n. m. (na této úrovni bylo možné zachytit půdorysy
objektů pozdní doby bronzové), přičemž terén zřejmě
dále narůstal (přibližně v téže úrovni byla zachycována
dna pecí z raně středověkých polozemnic). 

V poloze Na Kovárně byla v liniových výkopech
registrována jako podloží světlá sprašová hlína s přímě-
sí písku. Stejné podloží bylo zachyceno i na většině zbý-
vajícího území lokality. V sondě IV (rozvodna) 
a v sondě XIII, představující podélný řez lokalitou v její
západní části, bylo toto podloží odděleno od dnešní
ornice ještě asi 20–40 cm mocnou vrstvou hnědé hlíny
s kaménky (parahnědozem dle určení J. Zavřela, cf. NZ
M. Gojdy, čj. 1592/89). Příměs kaménků, místy i větších
kamenů (ibid.), může také ukazovat na původ této vrst-
vy ve svahových sedimentech z úbočí Velkého háje.

Odlišnou sekvenci vrstev ukazoval východní okraj
lokality, zejména řez v sondě XVI probíhající podél
vltavského břehu. Pod ornicí zde byla na většině průbě-
hu zachycena vrstva hnědé hlíny o mocnosti cca 40–50
cm a pod ní tmavohnědá kompaktní hlinitá vrstva. Dno
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této vrstvy nebylo zachyceno v sondě XVI, ale v hlubší
příčné sondě XVII, a to v hloubce cca 160–180 cm od
dnešního povrchu, kde tmavohnědá hlína nasedala na
obvyklé žluté podloží (sprašová hlína). Příčně vedená
sonda XVII rovněž ukázala, že tmavohnědá kompaktní
vrstva sleduje víceméně břeh řeky a v příčném směru po
několika metrech západním směrem vykliňuje. Zahlou-
bené objekty v sondě XVI a XVII dosahovaly buď horní
hnědé vrstvy, nebo spodní tmavohnědé. Rozeznatelnost
výplní objektů od podloží byla v těchto vrstvách sice
poněkud horší než ve světlém podloží, objekty však bylo
přesto možné spolehlivě identifikovat v řezu a většinou 
i vymezit v ploše, neboť tmavohnědá podložní vrstva
byla kompaktnější a archeologicky sterilní. 

Jak vyplývá z uvedeného, identifikace objektů byla
v některých sondách poměrně komplikovaná. Např.
v místě terénní prolákliny v jižní části sondy III mohly být
raně středověké polozemnice zachycovány jen jako zbyt-
ky objektů na úrovni skrývky, případně nad ní, takže
destrukce pecí musely být ponechávány na blocích nad
úrovní okolního terénu po skrývce. Výplně raně středo-
věkých chat byly ve starších kulturních a splachových
vrstvách sledovány jen velmi obtížně a jejich rozsah neby-
lo často možné spolehlivě určit. Přesto je nepravděpodob-
né, že by některé polozemnice zcela unikly pozornosti: již
během skrývky se totiž velmi jasně projevovaly masivní-
mi kamennými destrukcemi – pecemi, které mohly být
snadno registrovány a ponechány k ručnímu začištění. 

Složitá situace nastala i v sondě IV (rozvodna) s nej-
větší koncentrací raně středověkých polozemnic. Skrýv-

ka zde proběhla v polovině září 1983 a pro výzkum bylo
k dispozici pouze následujících deset týdnů do zámrazu.
Kamenné pece a výplně chat se objevovaly bezpro-
středně pod ornicí, tj. ve vrstvě, která ještě nebyla arche-
ologicky dostatečně čitelná. Samy destrukce kamen-
ných pecí se nicméně ukázaly jako poměrně spolehlivý
indikátor; začištění terénu a výzkum se proto mohly
soustředit pouze do jejich okolí. Je třeba připustit, že
v okolí zahloubených chat nemusely být při tomto
postupu rozeznány zbytky mělčích objektů či kůlových
konstrukcí; na druhé straně však kůlové konstrukce a
mělké objekty nezachytil ve větším množství ani
důkladně vedený výzkum v pozdějších letech. Svažitost
terénu v sondě IV způsobila to, že východní poloviny
polozemnic byly zachovány podstatně mělčeji, případ-
ně byly zcela zničeny, a to buď při skrývce, nebo již
předchozí orbou (obr. 5d). 

I.2.5. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
A NÁLEZŮ

Ve všech typech sond byly objekty rozebírány převáž-
ně po umělých částech (sektorech, polovinách, kva-
drantech) a po mechanických vrstvách o síle 10–20 cm.
Celky nálezů, vzniklé tímto členěním a rozdělením nále-
zů podle druhů, tvoří nejmenší jednotky evidence, které
byly označeny samostatnými přírůstkovými čísly (čísly
sáčků; úplný seznam viz databáze na CD). V některých
případech byly objekty zkoumány po „logických“ vrst-
vách, přičemž např. u raně středověkých domů bylo
vždy dbáno na oddělení nálezů ze svrchní vrstvy výpl-
ně, destrukce pece a z vrstvy uložené bezprostředně nad
podlahou domu. Značná pozornost byla věnována výš-
kové nivelaci, kterou jsme v podmínkách mírně se sva-
žujícího terénu, nestejně hluboké skrývky atd. považo-
vali za důležitou. Výškopisné údaje jsou podrobně uvá-
děny v popisu objektů (souhrnně tab. 3). 

V místech, kde raně středověký areál překrýval pra-
věké osídlení, docházelo k četným superpozicím objek-
tů. Překrývání objektů mohlo být často rozeznáno až
během výzkumu, a objekty proto nemohly obdržet
zvláštní čísla. V těch případech jsou objekty rozlišeny
číslem za desetinnou tečkou. 

Objekty byly dokumentovány fotograficky a kre-
sebně (půdorys a řez) v měřítku 1:20. Raně středověké
domy byly zpravidla dokumentovány dvakrát: po očiš-
tění destrukce pece a posléze znovu po jejím rozebrání,
očištění podlahy a vybrání kůlových jamek. Někdy byl
kresebně dokumentován povrch objektu (horizontální
tvar vrstev výplně) po počátečním začištění. 

Obr. 5d. Roztoky. Výšková úroveň podlah domů kultury praž-
ského typu v sektorech 13 a 14. Průmět do roviny Z–V. Nivelace
u obj. 922, 987 a 989 zřejmě obsahuje chybu. Linií naznačen při-
bližný povrch dnešního terénu.  – Fig. 5d. Roztoky. Floor height
levels in Prague-type culture houses in sectors 13 and 14. Pro-
jection to the west-east section. The levelling of features 922,
987 and 989 clearly contains errors. The approximate level of the
terrain today is shown by line.
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Pravěké osídlení lokality je známo a nálezy opakovaně
prokazováno od 19. století, předstihový výzkum
v letech 1980–1989 však přinesl řádově větší množství
informací než všechny předchozí výzkumy. Rozsáhlý
materiálový fond z tohoto výzkumu dosud nebyl v úpl-
nosti zpracován a publikován. Tak jak zpracování nále-
zů pokračuje, rozšiřuje a zpřesňuje se i naše představa 
o pravěkém osídlení lokality. Aktuální stav poznání 
a publikací shrnujeme v několika následujících odstav-
cích. 

Všechny pravěké komponenty byly zjištěny pouze
v severní části lokality. Tím se liší od rozmístění nálezů
kultury pražského typu, jejichž největší koncentrace je
naopak v části jižní, mimo rozsah pravěkých komponent
(obr. 4). Severní část lokality mnohem lépe naplňuje
obvyklou představu o výhodné poloze obytného areálu:
údolí se zde poněkud rozšiřuje, je dostupnější sluneční-
mu svitu, komunikačně přístupnější a kromě Vltavy zde
existuje zdroj vody i v bočním přítoku řeky (obr. 4). Pra-
věké objekty se běžně vyskytují jen v sektorech 2–3 
a v severní části sektoru 4 (srov. obr. 4, VI). V jižnějších
sektorech se jiné než raně středověké objekty vyskytují
naprosto ojediněle a skoro všechny jsou takřka bez nále-
zů, takže jejich stáří je většinou problematické. V sever-
ních sektorech bylo celkem nalezeno kolem 350 větších
objektů z různých pravěkých období. Na kontinuální
charakter osídlení ukazují zejména početné intruze
v objektech, třebaže z tohoto hlediska bylo zatím syste-
maticky prozkoumáno jen několik objektů. 

Pro období neolitu (celkem cca 130 objektů) je dolo-
ženo osídlení od střední fáze kultury s lineární kerami-
kou až do pozdní kultury vypíchané, resp. kultury len-
gyelské (Rulf 1991). Kultuře s lineární keramikou patří
např. půdorys dlouhého domu, který byl v následujícím
období zřejmě záměrně překryt mladoneolitickým
domem lichoběžníkovitého půdorysu. Neolitické nálezy
již byly souborně publikovány; kromě základní materi-
álové publikace (Kuna 1991a) byla speciální pozornost
věnována zejména kostěné industrii (Rulf 1984) a někte-
rým otázkám tafonomickým (hustotě keramiky v objek-
tech, vysvětlení intruzí apod.: Rulf 1986, 1997). 

Následující fáze osídlení lokality lze zatím doložit
jen sporadickými objekty: jednou sídlištní jámou s lid-
ským pohřbem protoúnětického období, několika
hroby únětické kultury, vesměs víceméně zničenými při
skrývce, a několika shluky mazanice a přepálené kera-
miky téhož stáří – zřejmě zbytků podlah domů nebo
mělkých objektů. Dvěma sídlištními objekty je zastou-
pena mohylová kultura a asi třemi objekty kultura kno-
vízská. 

Další rozsáhlou komponentu tvoří teprve štítarská
kultura pozdní doby bronzové. Z tohoto období bylo na
lokalitě zjištěno cca 40 sídlištních objektů, seskupených

I.3. Pravěké osídlení lokality

Obr. 6. Roztoky 1983. Dlážděná pec v objektu (polozemnici)
pozdní doby bronzové. – Fig. 6a. Roztoky 1983. Oven  in a fea-
ture (semi-sunken hut) of the Final Bronze Age.

Obr. 7. Roztoky 1981. Laténský hrob ženy (obj. 300). – Fig. 6b.
Roztoky 1981. Female grave (feature 300) of the La Tène period.
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do několika shluků (Turková – Kuna 1987, Kuna
1991b). Setkáváme se zde s většími objekty, které lze
interpretovat jako polozemnice-dílny, hlubšími zásobní-
mi jámami a dalšími, mělčími objekty. Některé polo-
zemnice obsahují stopy podomácké výroby, např. do
stěny vkopanou, kameny vydlážděnou pec (obr. 6), hli-
něná závaží ke tkalcovským stavům apod. 

Doba halštatská a laténská mezi sídlištními nálezy
chybí, do laténského období však patří jeden kostrový
hrob. Osamocený výskyt hrobu a ne zcela obvyklá
výbava hrobu (přívěsek – amulet z dutého železného
kroužku, sapropelitový náramek, dvě železné spony 
a bronzový náramek) mohou naznačovat určitou zvlášt-
nost pohřbeného jedince nebo událostí spojených s jeho
smrtí (obr. 7). 

Starší doba římská vytváří opět větší sídlištní kom-
ponentu. Z této doby pochází jedna polozemnice, něko-
lik obilnic a zejména asi 10 pecí různého typu a funkce
(chlebová a keramická pec, jáma na pálení vápna?).
V objektech se setkáváme s několika pohřby psů. Sou-
bor výrobních objektů doplňuje starší nález železářských
pecí (viz I.2.1.) v poloze Na Kovárně, vzdálené od našich
sond 100–200 m. Z mladší doby římské pocházejí z loka-
lity dva kostrové a jeden žárový hrob (Jančo 1999, 2001),

z doby stěhování národů pak již zmiňovaný hrob, zjiště-
ný při stavbě vily čp. 103 (Sankot 1991; Svoboda 1965). 

Poměrně překvapivé byly poznatky získané syste-
matickým rozborem intruzí v objektech. Vysoký počet
intruzí v pravěkých a raně středověkých sídlištních
objektech je sice obecně známou skutečností, malá
pozornost však dosud byla věnována jejich přesnému
datování (s výjimkou zpracování některých neolitických
lokalit: Rulf 1997; Kazdová 1984). Přestože v Roztokách
byl zatím podrobně vyhodnocen materiál jen z několika
objektů (6 objektů pozdní doby bronzové a 10 objektů
kultury pražského typu: Němcová, nepubl. databáze;
Kuna, v tisku), zjištěné nálezy pokryly takřka úplnou
sekvenci pravěkých kultur (tab. 2). Tato skutečnost pře-
svědčivě dokládá, jak neúplné jsou závěry sídlištní
archeologie, pokud se opírá jen o fakta zjištěná běžnými
odkryvy, resp. jak silný zkreslující vliv mohou mít trans-
formační procesy na strukturu dostupných dat.
V daném případě považujeme za nejsilnější faktor tran-
formace už samu variabilitu původních sídlištních
objektů. Kultury, které v areálech nebudovaly zahlou-
bené obytné a skladovací objekty, mají podstatně méně
šancí na zachycení archeologickým výzkumem. 

OBDOBÍ
OBJEKT

TOTAL
191 201 209 330 374 604 605 651 681 727

k. lineární keramiky – Linear Pottery c. – – – – – – 1 1 – – 2

mladý neolit – Late Neolithic – 2 3 2 – 2 11 2 – 23 45

neolit obecně – Neolithic general 2 7 4 1 – 1 8 7 2 11 43

k. jordanovská – Jordanów c. – – – – – – – – – – –

k. nálevkovitých pohárů – Funnel Beaker c. – – – – – – – 1 – 1 2

k. řivnáčská – Řivnáč c. – – – – – – – – – – –

k. kulovitých amfor – Globular Amphorae c. – – – – – – – – – – –

střední eneolit – Middle Eneolithic – 2 – 1 – – – – – – 3

k. zvoncovitých pohárů – Bell Beaker c. – – – – – – – – – – –

eneolit obecně – Eneolithic general – – – – – – 2 – – – 2

starší doba bronzová – Early Bronze Age – – – 2 – – 1 6 1 – 10

střední doba bronzová – Middle Bronze Age – – – 1 – 1 1 6 – – 9

starší až střední doba bronzová – EBA or MBA – – – 1 – 8 2 5 6 – 22

mladší doba bronzová – Late Bronze Age – – – – – 2 5 9 7 – 23

pozdní doba bronzová – Final Bronze Age 1 2 2 11 2 21 58 42 31 7 177

mladší až pozdní doba bronzová – LBA or FBA – – – – 1 3 1 1 – 1 7

d. bronzová obecně – Bronze Age general – 1 – 2 2 1 2 10 8 – 26

k. bylanská (HaC) – Bylany c. (HaC) – – – – – – – – – 1 1

d. halštatská – Hallstatt per. (HaD–LtA) – 1 – – – – – 6 1 – 8

doba bronzová–halšt. – Bronze Age or Hallstatt 1 4 2 4 – 14 22 34 35 3 119

doba římská – Roman Period – – – 3 – – 7 1 2 – 13

d. stěhování národů – Migration Period – – – – – – 1 – – – 1

pravěk obecně – prehistory general 29 80 43 131 17 64 257 388 309 75 1393

kultura pražského typu – Prague culture 12 15 6 29 4 5 27 53 34 4 189

doba hradištní – Hillfort Period (8.–12. cent.) 1 – – – – – – – – – 1

vrcholný středověk – Middle Ages (13.–15.cent.) – – – 1 – – – – – – 1

novověk – Modern Period – – – – – – 1 4 3 – 8

celkem – total 46 114 60 189 26 122 407 576 439 126 2105

podíl intruzí – residual finds (%) 74 87 90 85 85 96 94 90 92 97 91

Tab. 2. Roztoky 1980–1983. Chronologická skladba keramických nálezů (převážně intruzí) ve vybraných objektech kultury pražského
typu. Žádný z objektů nebyl větší částí v superpozici s jinými pravěkými objekty, pouze raně středověké obilnice 604, 605 a 651 pro-
tínaly silnější kulturní vrstvu. – Tab. 2. Roztoky 1980–1983. Chronological composition of (mostly residual) ceramic finds in the fill of
selected features of the Prague culture. 
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V následujícím katalogu jsou popsány všechny raně
středověké objekty, které byly v letech 1980 až 1989
prozkoumány. Objekty jsou řazeny podle pořadových
čísel; čísla za desetinnou tečkou rozlišují objekty
v superpozici, rozpoznané až během výzkumu. Výčet
nálezů uvádíme většinou vcelku, někdy po dílčích čás-
tech, tzv. analytických celcích. Z důvodu přehlednosti
katalogu označujeme každý objekt nejen číslem, ale 
i jeho základním druhovým určením. Druhové určení
chápeme v jeho konvenčním morfologicko-typologic-
kém významu, nikoliv jako funkční interpretaci v pra-
vém slova smyslu. V tomto ohledu rozlišujeme přede-
vším (a) domy (chaty, polozemnice), (b) obilnice a (c)
jámy (ostatní jámy kromě obilnic). U objektů uvádíme
tyto informace:

(a) Poloha: Sonda, sektor komponenty (srov. obr.
4, VI–XIII); souřadnice objektů v systému S-42 jsou
uvedeny v tabulce 3.

(b) Výzkum: Datum, údaje o průběhu výzkumu
(pokud jsou z hlediska zhodnocení objektu důležité),
údaj o geologickém podloží (případně jiné vrstvě, do níž
byl objekt zahlouben), další stratigrafická pozorování 
a nivelace (nadmořské výšky terénu, skrývky, podloží 
a dna objektu). Údaj o nivelaci považujeme za důležitý
vzhledem ke svažitosti terénu a různé hloubce skrývky.
V mnoha případech by bez údaje o nadmořské výšce
nebylo možné odhadnout původní hloubku objektů. 

(c) Popis: Tvar objektu, základní rozměry objektů
(většinou uvádíme jen původní rozměry objektů, u ob-
jektů zachycených zčásti lze rozměr prozkoumaného
úseku odečíst z plánku). U domů uvádíme jako hlavní
údaj rozměry dna, které jsou pro určení velikosti objek-
tu (podlahové plochy) důležitější a méně zkreslené než
rozměry horního okraje. Jako první rozměr uvádíme
vždy vzdálenost stěn v „podélné ose stavby“, tj. v ose,
v níž předpokládáme hřeben střechy (jde o osu rovno-
běžnou s osou topeniště pece; rozbor této otázky viz
kap. II.4.1.2.). Na pláncích objektů je obvykle zachycen
(A) stav po začištění destrukce otopného zařízení s pří-
padnými nálezy v destrukci a v podlahové vrstvě a (B)
stav po vybrání výplně objektu, rozebrání destrukce 
a vybrání kůlových jamek. V textu uvádíme popis vrstev
výplně objektů, údaj o umístění a rozměrech otopného
zařízení, poloze kůlových jamek a další informace, např.
o umístění nádob na dně chat, výrazných kumulacích
zlomků keramiky, nálezech zvláštního charakteru atd. 

(d) Nálezy: Přehledný výčet artefaktů a ekofaktů,
případně stručná charakteristika dílčích (analytických)
celků (čísla v názvu celku udávají hloubku od povrchu
skrývky v centimetrech) a detaily nálezových okolností.
Pokud je to možné (keramika nebyla vážena a měřena
zcela systematicky), zlomky raně středověké (RS) kera-
miky charakterizujeme jako „malé“, „střední“ a „velké“

(srov. kap. II.3.4.4.). Počty pravěkých intruzí nebyly,
bohužel, rovněž systematicky sledovány; tam, kde je
tento údaj znám, je připojen (celkový rozbor intruzí 
u vybraných objektů obsahuje kap. II.3.4.3., jejich chro-
nologickou skladbu viz tab. 2). Typologickému rozboru
raně středověkých artefaktů je věnována kapitola II.4.
Pro bližší identifikaci artefaktů používáme přírůstková
čísla, tj. čísla sáčků, přidělená během výzkumu. Seznam
sáčků (přírůstkových čísel) z jednotlivých objektů je
zpřístupněn na přiloženém CD.

(e) Obr.: Odkaz na plánky objektů, fotografie 
a kresby nálezů, dále i na rozsáhlý výběr barevných dia-
pozitivů (terénní dokumentace, nálezy), které obsahuje
příloha CD. 

142 DŮM 
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Květen 1981. Objekt zachycen po skrývce, pos-
ledních 15 cm podorniční vrstvy odebráno ručně. Zkou-
mán ve 4 sektorech (A–SZ s pecí; B–JZ; C–SV; D–JV). 
Podloží spraš. Nivelace: Povrch skrývky 184,10; povrch
podloží 183,95; dno objektu 183,77 až 183,80 m n. m.
Popis: Čtvercový objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměry dna 310 cm (S–J) a 320 cm (Z–V). Hloub-
ka 12–15 cm v podloží. Výplň hnědá, bez rozlišitelného
zvrstvení. V SZ rohu nalezeny pozůstatky kamenné pece
s vypáleným dnem. U východní stěny a v jihozápadním
rohu dvě mělké, nepravidelně oválné prohlubně, jejichž
souvislost s objektem není nesporná. Právě tak není jisté,
zda k objektu patří všechny kůlové jamky nalezené
v jeho dně a v okolí, neboť objekt je situován v místech,
kde bylo doloženo intenzivní osídlení dalších období.
Souvislost s objektem lze předpokládat u kůlové jamky I,
která je situována uprostřed jeho jižní stěny. Jamka I má
oválný tvar, zasahuje 36 cm pod úroveň dna chaty. Zřej-
mě jde o stopu po nosném kůlu. Jamka II u severní stěny
vedle ohniště může rovněž s objektem souviset; podle
umístění a hloubky ji lze považovat spíše za prohlubeň,
v níž byla uložena nádoba přistavená k peci. 
Nálezy: Začišťování. Nepravidelně silná vrstva (0–15
cm) nad objektem. Začišťováno ručně po mechanizova-
né skrývce. 5 malých zlomků RS keramiky, pravěká
keramika, zv. kosti. Výplň a dno. Celkem 6 jedinců RS
keramiky (vč. jednoho podhrdlí), pravěká keramika,
pazourková čepelka (633), zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 111); nálezy (–); foto-terén (obr. 302:1;
dia 25).

191 OBILNICE 
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Červenec 1981. Objekt zkoumán ve dvou
sektorech (Z, V). Podloží spraš. Nivelace: Povrch podloží
po začištění 184,00 m; dno objektu 182,95 m n. m. 

I.4. Popis raně středověkých objektů



Popis: Válcovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr 124 cm, hloubka 105 cm. Výplň hnědá se zrnky spra-
še v celém objektu.
Nálezy: Objekt byl zkoumán po více mechanických
vrstvách, v jejich charakteru a náplni nebyly patrné roz-
díly. V celé výplni byly rovnoměrně rozptýleny malé
zlomky RS keramiky (celkem 11 ks, z toho 2 okraje, 2
dna a 1 zdobený zlomek těla), pravěké intruze a zv.
kosti. 
Obr.: Plán (obr. 112); nálezy (obr. 215:1–5); foto-terén
(dia 26). 

201 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červen–červenec 1981. Objekt zkoumán ve
dvou sektorech (Z, V). Podloží spraš. Nivelace: Povrch
podloží po začištění 183,98; dno objektu 182,76 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr 116 cm, hloubka 124 cm. Výplň černohnědá, u dna
vrstva hnědé promíšené spraší.
Nálezy: Výplň 0–50. Začišťování objektu po skrývce 
a výplň do hloubky 50 cm. 6 malých zlomků RS kera-
miky (z toho 1 okraj). Výplň 50–100. Spodní část čer-
nohnědé vrstvy, v dolní části proložené hnědou se spra-
ší. 4 malé zlomky RS keramiky (z toho 1 okraj), přeslen
(976), zv. kosti. Výplň 100–dno. Odpovídá zhruba světle
hnědé vrstvě promíšené spraší. 2 zlomky RS keramiky
(z toho 1 malý zlomek těla a 1 větší profil nádoby s okra-
jem). U dna větší kámen. Kostěné šídlo (968).
Obr.: Plán (obr. 112); nálezy (obr. 215:6–9; 329:5;
331:1; dia 299); foto-terén (–). 

209 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červen–červenec 1981. Objekt zkoumán od
úrovně skrývky ve 4 sektorech (A–SV s pecí; B–JV;
C–JZ; D–SZ). Podloží spraš. Nivelace: Povrch skrývky
184,10; povrch podloží cca 183,95; dno objektu cca
183,80 m n. m.
Popis: Čtvercový objekt se zaoblenými rohy, mělký,
s rovným dnem. Rozměry dna 320 cm (S–J) a 340 cm
(Z–V), hloubka v podloží 20–25 cm. Výplň hnědá se
zrnky spraše, bez rozlišitelného zvrstvení. V severový-
chodním rohu byla zjištěna kamenná destrukce pece
s vypáleným dnem. Před pecí vpravo mělká prohlubeň
(VI), asi místo pro usazení předpecní nádoby (spíše než
kůlová jamka). V místech této prohlubně ležela na boku
celá nádoba. K chatě lze přiřadit kůlovou jamku III,
dále snad i IV, VII a drobné kůlové jamky v okolí pece
a v sektorech A a B. Kůlové jamky I, II a V s chatou
nesouvisejí (jde o součást půdorysu neolitického domu). 
Nálezy: Ve výplni objektu celkem 10 zlomků RS kera-
miky, z toho 1 dno a 1 větší okraj nádoby. Na dně před
pecí celá nádoba, dále bronzová náušnice (na plánu bod
1) a keramický přeslen (bod 2, 1111). Pravěká keramika,
zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 113); nálezy (obr. 216:1–5; 326:1;
331:2; 333:4; dia 240–241, 296, 312, 318); foto-terén
(obr. 302:2; dia 27). 

245.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Červenec 1981. Objekt 245.2 je v superpozi-
ci nad neolitickou jámou v sektoru Z soujámí 245. Pod-
loží spraš. Nivelace: Povrch podloží 183,90; dno objektu
182,90 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr 100–110 cm, hloubka 106 cm. Výplň černohnědá. 
Nálezy: 21 zlomků RS keramiky, z toho 3 okraje (1 zdo-
bený) a 2 dna; početné pravěké zlomky. Z hl. 15–30 cm
pochází broušený kamenný nástroj (1153), z hl. 30–40
cm břit nízkého kopytovitého klínu (1155) o rozměrech
72 × 48 × 21 mm. V hl. 90 cm uložen žernov ze sle-
pence (1324) o průměru 46,6 cm a drtidlo (1323); v hl.
95 cm byla železná přezka (1322). Z profilu pochází kos-
těné šídlo (1271), při zpracování nálezů nenalezeno.
Kamenná industrie souvisí s porušeným neolitickým
objektem 245.1. 
Obr.: Plán (obr. 114); nálezy (obr. 215:10–14; 327:1;
341:1; dia 310); foto-terén (obr. 302:3; dia 28).

246.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Květen–červenec 1981. Objekt 246.2 je
v superpozici nad neolitickou jámou v sektoru A soujá-
mí 246. Podloží spraš. Nivelace: Povrch podloží 183,92;
dno objektu 182,87 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr 120 cm, hloubka 105 cm. Výplň černohnědá. 
Nálezy: RS zlomky z 10 nádob, z toho 3 dna; početné
pravěké zlomky; drtidlo (3607). V hloubce 90 cm, tj. cca
20 cm nade dnem uložen velký plochý kámen.
Obr.: Plán (obr. 114); nálezy (obr. 215:15–17); foto-
terén (obr. 302:4; dia 29).

256.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červen–červenec 1981. Objekt 256.2 je
v superpozici nad objektem 256.1 v sektorech A a C
soujámí 256. Podloží spraš. Nivelace: Povrch podloží
184,00; dno objektu 182,43 m n. m.
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr 150 cm (původně asi cca 120 cm),
max. průměr 160 cm; hloubka 157 cm. Výplň členěna
zhruba na tři části. Horní část (cca 0–50 cm) je hnědá,
střední (cca 50–100 cm) je hnědá, promíšená spraší. Na
bázi této vrstvy ležely dvě celé nádoby. Spodní část (cca
100–150 cm) je černohnědá s ojedinělými čočkami spraše.
Ve všech vrstvách se ojediněle vyskytují menší kameny. 
Nálezy: Z objektu pochází jen malé množství keramiky,
nelze však vyloučit, že některé sáčky z objektu byly při-
řazeny k neolitickým nálezům z 256.1 (uloženým
v depozitáři SM Roztoky) a nelze je v současné době
nalézt. Větší část nádoby v hl. 60–80 cm, dvě celé nádo-
by v hl. kolem 100 cm. Z objektu dále pochází slepená
horní část nádoby s okrajem a zlomek zdobené RS(?)
keramiky. Z hloubky asi 100 cm drtidla (814; 1244) 
a pryskyřičná kulička (1113). Z různých částí výplně
drobné hrudky mazanice (753, 756, 786, 802, 799, 840,
842, 786). 
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Obr.: Plán (obr. 114); nálezy (obr. 217:1–5; 333:1–2;
343:1; dia 242–243, 297 ); foto-terén (obr. 302:5; dia
30–32).

257.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Červen–červenec 1981. Objekt 257.2 leží
v sektorech B a D soujámí 257, v superpozici nad jámou
257.1. Podloží spraš. Nivelace: Povrch podloží 184,00;
dno objektu 182,42 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr 160–180 cm (původně asi o něco méně); hloubka 158
cm. Výplň je až do hloubky 80/100 cm jednolitá (čer-
nohnědá se zrnky spraše); od úrovně cca 100 cm do dna
je objekt vyplněn hnědou promíšenou spraší. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky, z toho 1 okraj. Z hl.
nad 100 cm pochází zlomek plochého kamenného před-
mětu se zářezem, nejspíše závaží (1214). Pazourková
čepelka (1767).
Obr.: Plán (obr. 114); nálezy (obr. 216:6, 7); foto-terén
(dia 33)..

298.3 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec–srpen 1981. Objekt 298.3 leží
v sektorech E a G soujámí 298, v superpozici nad neoli-
tickým hliníkem. Podloží spraš. Nivelace: Povrch podloží
184,00; dno objektu 182,47 m n. m.
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr 130–145 cm (původně asi jen cca
110–120 cm); hloubka 153 cm. Výplň hnědá se zrnky 
a čočkami spraše v celém objektu. 
Nálezy: 9 zlomků RS keramiky, z toho 1 dno, pravěké
intruze. Chronologické zařazení jednoho malého zlom-
ku okraje není jisté. V hl. 20–40 cm byl nalezen pazour-
kový úštěp (1288), v hl. 60–80 cm další (1344). V hl. 100
cm zlomek broušené kopytovité sekerky (1529) o roz-
měrech 41 × 37 × 13 mm. Na dně objektu kamenný žer-
nov (2074) z žulového pegmatitu.
Obr.: Plán (obr. 115); nálezy (obr. 218:1; 340:1; dia
322); foto-terén (obr. 302:6; dia 34–35).

311.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec–srpen 1981. Objekt je v superpozi-
ci nad starším objektem 311.1. Zachovala se z něj jen
poměrně malá, vzhledem k okraji sondy a tvaru objek-
tu obtížně přístupná část. Podloží spraš. Nivelace: Povrch
podloží 183,90; dno objektu nezachyceno.
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr kol. 140 cm; hloubka nezjištěna (pro-
zkoumán byl jen okraj objektu, nebyl zjištěn největší
průměr a největší hloubka). Výplň hnědá (do hloubky
cca 80 cm), pod ní hnědá promíšená spraší.. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky (z toho 1 zdobený
okraj), pravěká keramika. V hl. 10–20 cm pazourkový
úštěp (1453). 
Obr.: Plán (obr. 115); nálezy (obr. 218:4); foto-terén
(dia 36).

330 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec, listopad 1981. Podloží spraš. Nivela-
ce: Povrch podloží 183,96 m n. m.
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem; hloubka kolem 180 cm. Jedna z největších obilnic;
kresebná dokumentace se ztratila. Hloubka určena
podle popisu sáčků. 
Nálezy: 18 jedinců RS keramiky, z toho 2 okraje, 4 dna
a 1 kolky zdobené tělo; pravěké intruze. Na povrchu
objektu při začišťování nalezen zlomek parohového
hřebenu (846/II). Z výplně malý kostěný hrot nejasné-
ho účelu. V hloubce 20–30 cm pazourkový úštep
(1663). 
Obr: Plán (–); nálezy (obr. 218:2, 3, 5, 6, 7, 9, 10; 329:1;
dia 309); foto-terén (–).

374 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Září 1981. Podloží spraš. Nivelace: Povrch pod-
loží 183,95; dno objektu 182,75 m n. m.
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem; rozšíření při ústí zřejmě není původní. Horní prů-
měr 125–135 cm (původně asi méně), max. průměr 130
cm, hloubka 120 cm. Výplň hnědá se zrnky spraše (do
hloubky 70/90 cm), pod ní do dna černohnědá. Ve stě-
nách zachyceny prohlubně, kolmé ke stěně jámy; hypo-
teticky stopy po izolaci. 
Nálezy: 28 jedinců RS keramiky, z toho 4 dna; pravěké
intruze. V hl. 50–90 cm nalezen přeslen (1714) a zlomek
kostěné jehlice (1714), zdobené soustruženými rýhami 
o průměru 4 mm. Dále struska (1670), pazourkový úštěp
(1667) a drtidlo (1750) v hloubce větší než 50 cm. Při
zpracování nálezů drtidlo nenalezeno.
Obr.: Plán (obr. 117); nálezy (obr. 219:1–4, 11; 331:3;
dia 299); foto-terén (obr. 303:1).

380 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec 1981. Objekt zjištěn při skrývce
ornice podle kamenné destrukce. Ta byla patrná již nad
úrovní podloží a byla ponechána na bloku. Dalším
výzkumem byla zjištěna jen severní hrana objektu,
ostatní části nikoliv, protože nebyly zahloubeny 
do podloží. Podloží spraš. Nivelace: Povrch destrukce
184,15–184,20; povrch podloží po začištění 183,95
–184,00; dno objektu 183,90–183,95 m n. m.
Popis: Část většího objektu, jehož celý půdorys nelze
určit. Hloubka objektu 0–10 cm v podloží. Tvar objektu
zřetelný jen na severním okraji, kde bylo jeho dno asi 
o 10 cm hlubší než povrch podloží a kde destrukce pece
modelovala oblé nároží chaty. Západní část chaty pře-
cházela do neolitické jámy 287, přičemž dotyk obou
objektů byl zničen recentním zásahem (obj. 292). Po
očištění plochy jihozápadně od pece bylo rozpoznáno
několik malých kůlových jamek a jedna větší mělká pro-
hlubeň. Hloubka těchto jamek vůči okolí byla následu-
jící: I/546 – 18 cm; II/549 – 13 cm; III/547 – ?; IV/548
– ?; V/551 – 15 cm; VI/550 – ?; VII/552 – 23 cm; VIII
– 39 cm; IX/555 – 9 cm; X/554 – 10 cm; XI/555 – 
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12 cm; XII/557 – 10 cm. Vzhledem k poloze je možné
s objektem spojovat jamky III a IV, resp. I a VII–VIII.
Všechny jamky byly bez nálezů; jejich souvislost s cha-
tou není nesporná. 
Nálezy: 4 jedinci RS keramiky, z toho 2 dna z destruk-
ce pece (1320, 1330), pravěké intruze. Zv. kosti (1321);
zlomek čepelky z baltského pazourku (2047P). 
Obr.: Plán (obr. 116); nálezy (obr. 218:8, 11); foto-terén
(obr. 303:2; dia 37–38).

417.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Květen, srpen–září 1982. Výzkum objektu
byl poměrně složitý, neboť obilnice zasáhla střed neoli-
tické jámy, v jejíž výplni nebyla nejprve rozeznatelná.
Větší část obilnice patří do sektoru A(Z). Podloží spraš.
Nivelace: Povrch podloží cca 184,00 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr cca 140 cm; hloubka cca 140 cm. Výplň hnědá se
zrnky spraše (do hloubky cca 80 cm), pod ní černohně-
dá s čočkami spraše, na samém dně 10 cm silná vrstva
hnědé promíšené spraší. 
Nálezy: Nálezy pouze z hlubších vrstev sektoru A(Z) 
a sektoru C (85 cm a níže), kde obilnice zasahovala pod
dno neolitické jámy. Tři zlomky RS keramiky, z toho 1
dno; v hl. 60 cm zlomek železné falérky s nýtem ve stře-
du (1546) a další obdobný menší předmět; v hl. 60 cm
skleněný korálek. Zlomek pazourku a drtidlo v hl. 80
cm v sektoru C s objektem spíše nesouvisí. Uhlíky
z dubu (2172, 2225). 
Obr.: Plán (obr. 117); nálezy (obr. 219:5–7, 10;
XXIII:7; XXV:1); foto-terén (–).

425 DŮM
Poloha: Sonda III (původně IIA), sektor komponenty 3. 
Výzkum: S přestávkami červenec až září 1981. Skrýv-
ka dosáhla zhruba stejné roviny jako v jiných částech
sondy III, (povrch skrývky kolem 183,60 m n. m.). Po
skrývce byla zachycena kamenná destrukce pece v tma-
vohnědé vrstvě, která v jižní části sondy III překrývala
sprašové podloží. Kolem destrukce byla položena sonda
5 × 2 m (sonda IIA). V ní byla v hloubce cca 65 cm
zachycena báze tmavohnědé vrstvy; pod ní pokračova-
la hnědá jílovitá vrstva, jejíž báze nebyla zachycena ani
v hloubce 120 cm. 
Popis: Část zahloubeného objektu s kamennou pecí.
Rozměry celého objektu nebyly určeny. Dno objektu,
resp. dno pece zjištěno v hloubce 65 cm pod úrovní
skrývky (hloubkou odpovídá přechodu mezi tmavohně-
dou vrstvou a poněkud světlejší hnědou jílovitou vrst-
vou). Destrukce pece byla poměrně mohutná (na výšku
cca 70 cm), na její bázi byla vypálená plocha topeniště.
Obvod topeniště byl vymezen většími bloky kamene.
Z tvaru destrukce bylo možné usuzovat, že pec byla situ-
ována v severovýchodním rohu většího objektu, tedy
nejspíše domu; toto určení polohy však není nesporné.
Na několika místech v sondě, ve vzdálenosti až 3 metry
od pece totiž byly v hloubce cca 60 cm nalezeny zlom-
ky keramiky časně slovanského období (pokud by šlo 
o artefakty na podlaze chaty, musela by být její orienta-

ce jiná, než je uvedeno výše – pec by v takovém přípa-
dě byla spíše v severozápadním rohu). 
Nálezy: 22 zlomků RS keramiky, z toho 2 zdobené
zlomky stěn, 3 okraje a 1 dno. Zlomek hliněného chleb-
ce, který pochází přímo z destrukce pece. Pravěké in-
truze.
Obr.: Plán (obr. 118); nálezy (obr. 220:1–5, 7; 331:4;
339:2; XXIII:3; dia 300); foto-terén (obr. 303:3; dia
39–40).

449.2 OBILNICE
Poloha: Sonda XLI (původně „výkop za ubikací“). Číslo
449 omylem přiděleno dvakrát různým objektům; proto
následně odlišeno indexem. Sektor komponenty 5. 
Výzkum: Srpen 1981. Objekt zachycen ve východní
stěně výkopu pro septik za ubikací pro stavební dělníky,
cca 200 metrů jižně od sondy III. Výzkum sledoval objekt
z boku. Podloží spraš. Nivelace: Povrch terénu 185,25;
povrch spraše 184,70; dno objektu 184,06 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma s rovným až mělce mísovitým
dnem. Horní průměr cca 96 cm; hloubka v podloží 92 cm.
Výplň hnědá se zrnky spraše v celém objektu. 
Nálezy: 1 zlomek RS keramiky (okraj). Kostěné oblože-
ní rukojeti s nýtky či otvory po nich, 170 mm dlouhé,
zdobené kružítkovou výzdobou (1503).
Obr.: Plán (obr. 119); nálezy (obr. 219:8, 9; 329:4;
XXIV:4; dia 305); foto-terén (–).

450 OBILNICE
Poloha: Sonda XLI (původně „výkop za ubikací“), sek-
tor komponenty 6. 
Výzkum: Srpen 1981. Objekt zachycen ve východní
stěně výkopu pro septik za ubikací pro stavební dělníky,
cca 200 metrů jižně od sondy III. Výzkum sledoval objekt
z boku. Podloží spraš. Nivelace: Povrch terénu 185,25;
povrch spraše 184,70; dno objektu 184,23 m n. m.
Popis: Válcovitá jáma s mísovitým dnem. Horní průměr
cca 96 cm; hloubka v podloží 76 cm. Výplň hnědá se
zrnky spraše v celém objektu. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky (okraje). Z objektu
pochází zlomek kamenné broušené sekerky s částí otvo-
ru o rozměrech 54 × 32 mm (1507).
Obr.: Plán (obr. 119); nálezy (obr. 220:8, 9); foto-terén (–). 

451 DŮM
Poloha: Sonda XLI (původně „výkop za ubikací“), sek-
tor komponenty 6. 
Výzkum: Srpen 1981. Objekt zachycen v západní stěně
výkopu pro septik za ubikací pro stavební dělníky, cca
200 metrů jižně od sondy III. Výzkum sledoval objekt
z boku, přičemž byl vybrán celý jeho zbytek. Podloží
spraš. Nivelace: Povrch terénu 186,60; povrch spraše
186,10; dno objektu 185,31 až 185,36; povrch štěrko-
pískové terasy 184,66 m n. m.
Popis: Část (nároží) zhruba pravoúhlého objektu s rov-
ným dnem. Hloubka v podloží 75 cm. Výplň hnědá se
zrnky spraše a drobnými uhlíky.
Nálezy: 2 zlomky RS nádoby, z toho 1 okrajový; uhlí-
ky z dubu (8 ks).
Obr.: Plán (obr. 119); nálezy (obr. 220:6); foto-terén (–).
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535 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Říjen 1981. Objekt narušoval neolitický
„obětní“ žlab 538. Zkoumána byla pouze severní polo-
vina objektu. Podloží spraš. Nivelace: Povrch podloží cca
183,90; dno objektu 182,90 m n. m. 
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr cca 130 cm (původně cca 110 cm);
hloubka cca 106 cm. Výplň hnědá (do hloubky 40 cm),
pod ní do dna hnědá se zrnky spraše, střídavě s čočka-
mi hnědé. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky (z toho 1 dno); početné
pravěké intruze.
Obr.: Plán (obr. 118); nálezy (–); foto-terén (–).

543 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 2. 
Výzkum: Duben 1982. Objekt zachycen jako kamenná
destrukce nad úrovní podloží. Destrukce byla ponechá-
na na bloku, zatímco skrývka kolem pokračovala níže.
Podloží nezachyceno, neboť v této části sondy III je pře-
kryto tmavohnědou hlínou, do níž byl objekt 543 zahlou-
ben. Nivelace: Skrývka cca 183,08; topeniště (dno) pece
183,42–183,46; povrch destrukce cca 183,80 m n. m.
Popis: Roh zahloubeného objektu s destrukcí kamenné
pece. Rozměry celého objektu a jeho původní hloubku
nelze určit. Destrukce zachována do výšky cca 40 cm.
Z tvaru destrukce lze usuzovat na umístění pece v SV
rohu, není to však nesporné. Na severním okraji
destrukce stála celá nádoba, zapuštěná asi 10 cm do dna
objektu (pod rovinu topeniště).
Nálezy: 1 RS nádoba, v ní uložen kámen (2071). 14
zlomků RS keramiky, z toho 4 okraje, 3 dna a 1 zdobe-
ný zlomek těla. Kamenný brousek (2075) o rozměrech
146 × 99 mm. Mazanice z pece (2075), uhlíky z dubu 
a lípy, drobné ulity z plžů, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 120); nálezy (obr. 221:1–6, 8–10;
333:5; dia 244b, 296); foto-terén (obr. 303:4; dia 42–43).

545.2 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Duben až květen 1982. Destrukce kamenné
pece zjištěna při skrývce, ponechána na bloku. Dno
topeniště je zhruba na úrovni okolní skrývky – povrchu
podloží. Objekt 545.2 leží nad objektem 547.2. Podloží
spraš. Nivelace: Povrch destrukce 184,60; povrch podlo-
ží – úroveň skrývky cca 184,00 m n. m.; dno topeniště
183,98.
Popis: Izolovaně zachycená destrukce otopného zaříze-
ní, původně zřejmě v SZ(?) rohu zahloubeného domu.
Topeniště je otevřeno směrem k jihu. Rozměry celého
objektu a jeho původní hloubku se nepodařilo zjistit. 
Nálezy: 3 zlomky RS keramiky, z toho 1 dno. Mazani-
ce z pece (2088), zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 120); nálezy (obr. 221:11); foto-terén
(obr. 303:5; dia 44–45).

575 JÁMA
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Květen–červen 1982. Podloží tmavohnědá

výplň terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po
začištění 183,54; dno objektu 183,14 m n. m. Objekt je
porušen recentním výkopem pro kabel (292). 
Popis: Kotlovitá jáma s rovným dnem. Horní průměr cca
120 cm; hloubka 40 cm. Výplň tmavohnědá v celém
objektu, od podloží se lišila strukturou (menší soudrž-
nost). Ve výplni objektu zlomky žernovů, kameny 
a zlomky nádob. 
Nálezy: Zlomky 3 jedinců RS keramiky, z toho 2
nezdobené a 1 větší zdobený okraj; 69 pravěkých kera-
mických intruzí. Zlomky nejméně 2 slepencových žer-
novů (2275, 2318), uhlíky z břízy bílé a dubu (5323), zv.
kosti.
Obr.: Plán (obr. 121); nálezy (obr. 222:1, 2; 341:2, 3;
339:3; XX:1; dia 244); foto-terén (–).

593 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Červen 1982. Destrukce pece zjištěna při
skrývce, ponechána na bloku. Podloží nezachyceno,
objekt zahlouben do tmavohnědé vrstvy, která překrý-
vala podloží v jižní části sondy III. Nivelace: Skrývka cca
183,70; povrch destrukce 184,00–184,11 m n. m.; dno
topeniště 183,75.
Popis: Pozůstatky zničené kamenné pece, původně pat-
řící k většímu zahloubenému objektu. Rozměry celého
objektu a jeho hloubku se nepodařilo zjistit. V destrukci
pece byly nalezeny zlomky drtidel a jeden větší zlomek
(dno) keramické nádoby.
Nálezy: Celkem 3 zlomky RS ker, z toho 1 dno a 1
malý nejistý zlomek okraje. Drtidlo ve dvou kusech
(2331). Početné pravěké intruze.
Obr.: Plán (obr. 121); nálezy (obr. 222:3, 8); foto-terén
(dia 46–47).

595 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 2. 
Výzkum: Červen a září 1982. Destrukce pece zachycena
při skrývce, ponechána na bloku. Nejasně vymezený
půdorys okolního objektu zkoumán ve 4 sektorech (A –
JZ; B – SZ s pecí; C – JV; D – SV), v jedné vrstvě. Geo-
logické podloží nezachyceno, objekt zahlouben do tma-
vohnědé (kulturní?) vrstvy, která pokrývá jižní část sondy
III. Nivelace: Povrch destrukce 183,85; okolní skrývka
183,50 až 183,55; dno topeniště a objektu 183,40 m n. m.
Popis: Zahloubená chata s ne zcela zřetelným půdory-
sem. Rozměry cca 360 × 360 cm. Zjištěná hloubka v tma-
vohnědé vrstvě 0–10 cm. V SZ rohu objektu destrukce
kamenné pece s topeništěm otevřeným k jihu. U západ-
ní stěny u rohu pece malá jamka, pravděpodobně pro
předpecní nádobu. Dno topeniště propáleno do hloub-
ky cca 10 cm, na řezu patrná bílá a žlutá krusta, pod ní
do červena propálený výmaz. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky (dna), pravěké intruze,
zv. kosti. Odebrán vzorek dna pece.
Obr.: Plán (obr. 122); nálezy (obr. 222:4, 5); foto-terén
(obr. 303:6; dia 48–49).
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596 JÁMA
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 2.
Výzkum: Červen–červenec 1982. Podloží tmavohnědá
výplň terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po
začištění 183,54; dno objektu 183,14 m n. m. Objekt je
porušen recentním výkopem pro kabel (292). 
Popis: Mísovitá jáma. Průměr cca 155 cm; hloubka 32
cm. Výplň šedohnědá, od podloží se lišila strukturou. Ve
výplni objektu kameny podobné destrukcím pecí, zlo-
mek žernovu a říční oblázky. 
Nálezy: Zlomky neurčitelné keramiky (2345). Keramic-
ký(?) předmět ze špatně vypálené hmoty neznámé funk-
ce (2501).
Obr.: Plán (obr. 121); nálezy (obr. 226:6); foto-terén (–).

604 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec 1982. Podloží tmavohnědá výplň
terénní prolákliny, částečně spraš. Nivelace: Povrch
skrývky po začištění 183,50; dno objektu 182,08 m n. m.
Běžným způsobem zkoumána západní polovina objek-
tu, ve východní polovině trojrozměrně zaměřován
každý artefakt (obr. 34). 
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr cca 146 cm, max. průměr 150 cm;
hloubka 142 cm. Výplň hnědá promíšená spraší (do 60/80
cm), pod ní do dna černohnědá. 
Nálezy: Celkem 18 kusů RS keramiky, z toho 1 větší
část nádoby (2486) v hl. 100–110 cm, 2 okraje (z toho
jeden zdobený v hloubce 78 cm), 1 zdobený zlomek těla
a 2 dna. Přes 400 pravěkých intruzí, bronzová ozdoba
ukončená spirálkami (604V-355). V materiálu získaném
plavením výplně drobné zv. kosti, v jiném vzorku (vz.
103) zlomek přeslenu. Mazanice (2459, 2465), zv. kosti.
U dna uhlíky z dubu do 3 cm délky. 
Obr.: Plán (obr. 123); nálezy (obr. 49:2; 222:6, 7 a 223;
326:4; dia 244a, 245, 313); foto-terén (–).

605 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec 1982. Podloží tmavohnědá výplň
terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po začištění
183,50; dno objektu 182,13 m n. m. 
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr cca 158 cm (původně kolem 130
cm); hloubka 142 cm. Výplň hnědá se zrnky a čočkami
spraše (do 60/80 cm), pod ní do dna černohnědá, čás-
tečně nepravidelně střídaná klíny hnědé. 
Nálezy: 22 zlomků RS keramiky, z toho 1 nezdobený 
a jeden zdobený okraj, 6 den a dva malé zdobené zlom-
ky stěn. Přeslen vyrobený ze střepu o průměru 44 mm,
zlomek jednostranného hřebene (2492). Seříznutá kost
s obrusem (zlomek brusle, 2537) pochází ze západní
poloviny objektu, z hloubky 80–100 cm. Mazanice
z různých hloubek až 120 cm. Zvířecí kosti.
Obr.: Plán (obr. 123); nálezy (obr. 224:1–9, 14; 329:2;
331:5; XXI:2; dia 246, 309); foto-terén (–). 

623.2 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 2. 
Výzkum: Červenec 1982. Kruhová jáma porušující
starší mělký objekt nepravidelného půdorysu. Podloží
spraš. Nivelace: Povrch skrývky po začištění 183,60; dno
objektu 182,60 m n. m. 
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr 120 × 135; hloubka v podloží 100
cm. Výplň černohnědá se zrnky a čočkami spraše (do
60/80 cm), od ní do dna hnědá promíšená spraší. 
Nálezy: 9 zlomků RS keramiky, pravěké intruze. Dva
sáčky keramiky nenalezeny (2801, 2539). Ve spodní
části výplně v odpovídající černohnědé vrstvě nalezen
pazourkový úštěp (2552), další úštěp (2542) v horní části
výplně. Mazanice (2545), zv. kosti.
Obr.: Plán (–); nálezy (–); foto-terén (–).

634 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 2. 
Výzkum: Červenec 1982. Podloží tmavohnědá výplň
terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po začištění
183,55; dno objektu 182,80 m n. m. 
Popis: Mísovitá jáma se zahroceným dnem. Horní prů-
měr 114 cm; hloubka v podloží 75 cm. Výplň černohnědá
se zrnky a čočkami spraše v celém objektu. 
Nálezy: Z objektu pocházely 4 sáčky keramiky (2733,
2735, 2739, 2738), které nebyly nalezeny. Cca 25 cm
nade dnem uložen celý polotovar žernovu (3496). Zlo-
mek parohového hřebene s nýtkem. Mazanice, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 123); nálezy (obr. 224:10; 340:2; dia
309); foto-terén (–).

648.3 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Září 1982. Objekt 648.3 byl nalezen na konci
úzkého výběžku sondy III v SZ části prozkoumané plo-
chy. Byl zahlouben do podorniční vrstvy a do výplně
starších objektů (648.1, 648.2). Podloží spraš. Nivelace:
Dnešní terén 185,30; báze ornice 184,65; topeniště pece
183,95; povrch podloží 183,90 m n. m.
Popis: Z původního zahloubeného domu se podařilo
zachytit pouze mohutnou destrukci kamenné pece o roz-
měrech 110 × 105 cm a výšce cca 80cm (od báze ornice do
úrovně topeniště, nivelaci viz výše). Topeniště bylo
vymezeno většími, na úzkou stranu postavenými
kamennými bloky, bylo otevřeno k JV. Obvod zahlou-
beného objektu se nepodařilo rozeznat.
Nálezy: 15 zlomků RS keramiky, z toho 1 okraj a 2 dna.
Zlomek kostěné jehly (3495) pochází z destrukce pece.
Drtidlo. Uhlíky z dubu. Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 124); nálezy (obr. 224:11, 12, 13 
a 232:1); foto-terén (dia 50).

649 JÁMA
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 2. 
Výzkum: Červenec–srpen 1982. Podloží tmavohnědá
výplň terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po
začištění 183,55; dno objektu 182,90 m n. m. 
Popis: Mísovitá jáma. Horní průměr 160 cm; hloubka
v podloží 70 cm. Výplň šedohnědá v celém objektu. 

30

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H



Nálezy: 4–6 zlomků RS keramiky, mazanice, zv. kosti.
Početná pravěká keramika (převážně pozdní doba bron-
zová).
Obr.: Plán (obr. 124); nálezy (–); foto-terén (–).

651 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3. 
Výzkum: Červenec–srpen 1982. Podloží tmavohnědá
výplň terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po
začištění kolem 183,50; dno objektu kolem 181,65 m n. m. 
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma se zahroceným
dnem. Horní průměr 150 cm, max. průměr 165 cm;
hloubka v podloží 185 cm. Výplň hnědá se zrnky spraše
(do 100/120 cm), pod ní do dna černohnědá, rozčleně-
ná klíny hnědé, silně promíšené spraší. 
Nálezy: 56 jedinců RS keramiky, z toho z 8 okrajů, 6
den a 1 malý zdobený zlomek, u nějž nelze zcela vylou-
čit i pravěký původ; početné pravěké intruze. V hl.
20–40 cm železný hrot (3342) a broušená kamenná
sekyrka (3412). V hl. 80–100 cm kamenný brousek
(3362) a pazourkový úštěp (3346) dlouhý 25 mm. Uhlí-
ky z dubu (3462), u dna neidentifikovaná bílá hmota
(3463). Mazanice, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 124); nálezy (obr. 225:1–12 a 232:2);
foto-terén (–).

662 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 8. 
Výzkum: Duben 1983. Objekt byl zjištěn v řezu
v západní stěně průkopu. Půdní pokryv a podloží: Orni-
ce (0–30 cm); podorniční hnědá vrstva (30–60 cm);
tmavohnědá jílovitá (60 cm a níže, báze této vrstvy
nebyla zachycena ani v hloubce 150 cm). Nivelace:
Povrch terénu 179,75; dno objektu 178,75 m n. m.
Objekt se evidentně zahluboval do spodní černohnědé
jílovité vrstvy. Výplň objektu splývala se světlejší
podorniční vrstvou, přesto se zdá nezbytné, že tuto
vrstvu objekt musel protnout. Původní terén dosahoval
nejméně báze dnešní ornice, případně ještě výše: na to
lze usuzovat ze zachovalosti destrukce pece. Jak se
ukázalo při výzkumu, západní okraj objektu probíhal
paralelně s výkopem, a to ve vzdálenosti pouhých 30
cm od jeho západní stěny. Další část objektu (spodních
10 cm výplně) se zachovala ve schodovitě zvýšeném
dně výkopu podél jeho západního okraje. Směrem
východním objekt nebyl sledován (zde byly hromady
vyházené zeminy). 
Popis: Část zahloubeného domu, zřejmě pravoúhlé-
ho tvaru, s rovným dnem. Ze situace lze odvodit roz-
měr objektu v ose S–J (310 cm); příčný rozměr nelze
určit. Hloubka objektu činila 100 cm od dnešního teré-
nu čili cca 70 cm od báze ornice. Výplň světle hnědá
(přechází z podorničí), vyplňuje celý objekt. V sever-
ní (severozápadní) části byl zachycen zbytek kamen-
né destrukce pece s vypáleným topeništěm o rozmě-
rech 40 × 70 cm a cca 60 × 60 cm rozsáhlá vrstvička
uhlíků v předpecním prostoru. U západní stěny chaty
byla jedna středně velká kůlová jamka (průměr cca
15 cm).

Nálezy: 11 zlomků RS keramiky, z toho 1 okraj a 1 dno.
Z destrukce pece pochází zlomek žernovu či drtidla
(3511). Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 125); nálezy (obr. 226:1, 2); foto-terén
(obr. 304:1; dia 51–52).

663 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 12. 
Výzkum: Květen 1983. Objekt rozeznán v západní
stěně výkopu. Půdní pokryv a podloží: Ornice (0–35 cm);
podorniční hnědá (35–80/90 cm); tmavohnědá jílovitá
(80/90 cm a níže). Nivelace: Povrch terénu 179,80; dno
objektu 178,85 m n. m. Výzkum proběhl rozšířením
výkopu o sondu 275 × 110 cm.
Popis: Část zahloubeného objektu s destrukcí kamenné
pece. Rozměry celého objektu nelze určit, hloubka 95 cm
od dnešního povrchu terénu. Výplň objektu je hnědá,
takřka neodlišitelná od podorniční vrstvy. Dno pece
bylo do červena vypáleno, před pecí byla tmavá uhlíka-
tá vrstva. Z uspořádání kamenných bloků v destrukci
pece se zdá, že jde o SZ nároží zahloubeného domu.
Tomu však odporuje výskyt nálezů na dně sondy, který
nasvědčuje, že v ploše celé sondy byla zachycena kul-
turní vrstva z výplně téhož (nebo jiného?) objektu.
Pokud by šlo o výplň téhož objektu, nemohla by polo-
ha pece odpovídat SZ rohu. Vzhledem k tomu, že ani
řez objektem nebyl jednoznačně čitelný, zůstávají umís-
tění pece a tvar objektu spolehlivě neurčeny. 
Nálezy: 12 zlomků RS keramiky, z toho 2 okraje. 
Obr.: Plán (obr. 126); nálezy (obr. 226:3); foto-terén
(obr. 304:2, 3; dia 53–56).

664 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 12.
Výzkum: Květen 1983. Objekt rozeznán v západní
stěně výkopu. Půdní pokryv a podloží: Ornice (0–40 cm);
hnědá podorniční vrstva (40–95 cm); tmavohnědá jílo-
vitá (95 cm a níže). Nivelace: Povrch terénu 179,73; dno
objektu 178,63 m n. m. Objekt končil zhruba 20 cm
západně od západní stěny výkopu, jeho okraj probíhal
paralelně s výkopem. V hnědé podorniční vrstvě neby-
ly okraje objektu v řezu rozlišitelné, spodní část se zře-
telně zahlubovala do tmavohnědé jílovité vrstvy. Spod-
ní část výplně (cca 10 cm nade dnem) byla zachycena
také na 40 cm širokém schodě, který na západní straně
tvořilo dno výkopu. 
Popis: Nejvýraznější součástí objektu je kamenitá vrst-
va, asi zbytek destrukce pece. Cca 30 cm nad touto vrst-
vou byly při začišťování profilu odstraněny tři větší
kameny, zřejmě pozůstatky vyšší části destrukce. Rozmě-
ry celého objektu nešlo určit, jeho hloubka byla 110 cm
od dnešního povrchu terénu. Výplň objektu byla hnědá,
nerozlišitelná od okolní vrstvy (podorničí). Pod kameni-
tou vrstvou na dně objektu byla černá uhlíkatá vrstvič-
ka s úlomky mazanice a keramickými zlomky. 
Nálezy: Na dně objektu dva shluky větších zlomků
keramiky, zřejmě ze dvou nádob, z nichž jedna je talíř a
druhá spodek hrnce. Celkem určeno 5 keramických
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jedinců. Otisk pšenice (Tritium sp., 3539); mazanice
(3522); zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 126); nálezy (obr. 226:4, 7); foto-terén (–). 

665 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 12.
Výzkum: Květen až červen 1983. Díky příznivému
osvětlení při prohlídce výkopu byla výplň objektu ve
stěně patrná, třebaže postrádala výrazné prvky jako
kamennou destrukci apod. Objekt se projevil poněkud
tmavším odstínem hnědé v jinak velmi podobné podor-
niční vrstvě, přičemž dobře čitelný byl zejména severní
okraj objektu. Objekt byl zkoumán rozšířením výkopu
k západu, nejprve o 160 cm v délce 350 cm, později o
dalších 130 cm. Při výzkumu byl získán i částečný příč-
ný řez objektem a nadložními vrstvami. Půdní pokryv a
podloží: Ornice (0–30 cm); podorniční hnědá (30–90
cm); tmavohnědá jílovitá (90 cm a níže). Nivelace:
Povrch terénu 179,71; dno objektu 178,69 m n. m. 
Popis: Větší část zahloubeného objektu zhruba pravo-
úhlého tvaru s rovným dnem. Rozměr dna objektu v ose
S–J činil 280 cm, ve směru Z–V přinejmenším stejně,
spíše však o něco více (objekt nebyl tímto směrem
zachován celý). Hloubka činila 102 cm od dnešního povr-
chu terénu. Výplň objektu byla světle hnědá a splývala
s podorniční vrstvou. Vrstva těsně nade dnem se odlišo-
vala přítomností uhlíků a zlomků mazanice, zejména 
u západní stěny objektu a v okolí pece. V SZ rohu objek-
tu byla mohutná kamenná destrukce o rozměrech 110 ×
110 cm a výšce cca 70 cm, která svým tvarem dobře
vykreslila původní nároží objektu. Po rozebrání bylo zjiš-
těno vypálené dno topeniště (červené a bílé propálení) 
a nad ním vrstva uhlíků. Konstrukce pece však zůstala
nejasná, neboť zde chyběly větší kameny v původním
uložení. U východního okraje pece byla zjištěna celá do
podlahy zapuštěná nádoba in situ. V ní byly zlomky další
nádoby, poskládané „anatomicky“, tj. zlomky dna
vespod, pak zlomky stěn a nakonec větší zlomek s okra-
jem. Tato vložená nádoba však nebyla celá a do stojící
nádoby byla asi vložena až ve fragmentárním stavu.
Kolem stojící nádoby leželo na dně objektu ještě několik
dalších větších zlomků nádob. V SV kvadrantu objektu
bylo zjištěno silně propálené okrouhlé místo o průměru
50–60 cm, zřejmě pozůstatek dalšího ohniště. Kolem něj
nebyla zjištěna žádná stopa kamenné konstrukce. Upro-
střed jižní stěny objektu byla do dna zahloubena větší
kůlová jamka (průměr 25 cm, hloubka 35 cm), zřejmě
stopa po kůlu nesoucím hřeben střechy. Protilehlá jamka
u severní stěny byla velmi mělká a její funkce zůstává
nejasná. V okolí pece a jihozápadním kvadrantu objektu
bylo zjištěno i několik dalších, malých kůlových jamek. 
Nálezy: 1 RS nádoba, v ní torzo další; dále 42 zlomků
RS keramiky, z nich 6 okrajů (2 zdobené), 2 dna, 1 zdo-
bený zlomek a jeden okraj miniaturní nádobky či tech-
nické keramiky. Zlomek plochého železného předmětu
(3687); zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 127); nálezy (obr. 227:1–11; 333:3; dia
297); foto-terén (obr. 304:4–6; XIX – nahoře; dia
57–63).

666 JÁMA
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 12.
Výzkum: Duben 1983. Půdní pokryv a podloží: Ornice
(0–40 cm); podorniční hnědá (40 cm a níže). Nivelace:
Povrch terénu 179,75; dno objektu 179,09 m n. m. 
Popis: Mísovitá jamka. Průměr 54 cm; hloubka v podor-
ničí 26 cm. Výplň hnědá s úlomky mazanice a kameny
jako z destrukcí pece. 
Nálezy: Neúplný oválný keramický předmět s otvo-
rem, snad pro uchycení provazu (závaží?).
Obr.: Plán (obr. 127); nálezy (obr. 226:5); foto-terén (–).

667 JÁMA
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB). Sou-
řadnice 3457081,75 : 5557869,95, sektor komponenty 9,
Výzkum: Duben 1983. Půdní pokryv a podloží: Ornice
(0–25 cm); podorniční hnědá (25 cm a níže). Nivelace:
Povrch terénu 179,65; dno objektu 179,10 m n. m. 
Popis: Mísovitá jamka. Průměr 84 cm; hloubka v podor-
ničí 30 cm. Výplň hnědá. Ve výplni několik středně vel-
kých kamenů. 
Nálezy: Závaží, zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 127); nálezy (–); foto-terén (–).

668 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 9.
Výzkum: Duben až květen 1983. Objekt byl zjištěn
prostřednictvím jednoho kamene z destrukce pece,
vyčnívajícího ze západní stěny výkopu. I po pečlivém
začištění byl rozsah objektu v řezu špatně patrný, pro-
tože objekt byl celý zahloubený jen do podorniční vrst-
vy, jejíž charakter se velmi blížil jeho výplni. Objekt
byl zkoumán rozšiřující sondou západním směrem 
o šířce 170 cm a délce 420 cm. Půdní pokryv a podloží:
Ornice (0–25 cm); podorniční hnědá (25 cm a níže).
Nivelace: Povrch terénu 179,70; dno objektu 179,16 m
n. m.
Popis: Západní polovina zhruba pravoúhlého objektu
s rovným dnem. Rozměr v ose S–J 335 cm, v příčném
směru nezjistitelný. Hloubka objektu 54 cm od dnešního
povrchu terénu. V severní (severovýchodní) části byla
zjištěna mohutná destrukce kamenné pece zhruba pra-
voúhlého tvaru o rozměrech 160 × 150 cm. V destruk-
ci a kolem ní na dně objektu bylo poměrně hodně kera-
mických zlomků. Po rozebrání destrukce se v její jižní
části objevilo vypálené dno topeniště. Vlevo (k západu)
před pecí byla dvojice kůlových jamek o průměru cca
10 a hloubce cca 15 cm. 
Nálezy: Celkem 17 zlomků RS keramiky, z toho 6
zlomků před ústím pece (3 okraje, 1 zdobený zlomek 
a 2 dna). Na dně dále část železného nože (3530), v horní
části výplně železné kruhové kování (3533). Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 128); nálezy (obr. 228:1–8; 327:2–3;
330:1); foto-terén (obr. 305:1; dia 64–65). 

669 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 9.
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Výzkum: Květen 1983. Objekt patrný ve východní
stěně výkopu, a to díky kamenné destrukci. Půdní pokryv
a podloží: Ornice (0–35 cm); podorniční hnědá (35–80
cm); tmavohnědá jílovitá (80 cm a níže). Nivelace:
Povrch terénu 179,62; dno objektu 178,72 m n. m.
Objekt byl zkoumán rozšiřující sondou směrem
k východu. Šířka sondy 120 cm, délka 540 cm. 
Popis: Část zahloubeného objektu s rovným dnem. Cel-
kové rozměry nelze určit, hloubka objektu činila 90 cm od
povrchu terénu. Výplň objektu hnědá, splývá s podor-
niční vrstvou. V severní části objektu zjištěna kamenná
destrukce pece, po jejímž rozebrání se objevilo vypále-
né dno topeniště. Rozsah objektu byl rekonstruován na
základě řezů na obou stranách rozšiřující sondy, výsle-
dek předložený na obr. 129 však není nesporný.
K objektu totiž mohla patřit i kruhová uhlíkatá vrstvič-
ka cca 250 cm jižně od pece.
Nálezy: Celkem 15 jedinců RS keramiky, z toho 4 okra-
je, 3 zdobená těla a 1 dno. Na rozhraní ornice a podor-
ničí železná šipka (3534), z hl. 30–50 cm jazykovité
železné nákončí se 2 nýty (3622). Další železný, funkčně
neurčitelný předmět oválného tvaru o délce 23 mm
(3620). Mazanice, zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 129); nálezy (obr. 229:1–10, 16; 327:4;
330:2; dia 311); foto-terén (obr. 305:2; dia 66–68).

670 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 10.
Výzkum: Duben až květen 1983. Objekt zjištěn
v západní stěně výkopu. Půdní pokryv a podloží: Ornice
(0–30); podorniční hnědá, postupně přecházející do
tmavohnědé jílovité (30 a níže). Nivelace: Povrch terénu
179,65; dno objektu 178,85 m n. m. Objekt zkoumán
rozšiřující sondou podél západní stěny výkopu v šířce
110 cm a délce 330 cm. 
Popis: Severní část sondy vyplňovala destrukce, slože-
ná z menších kamenů. Celkové rozměry a okraje objektu
se nepodařilo určit; zcela spolehlivě nebyl čitelný ani
řez objektem. Hloubka objektu činila 80 cm. Výplň objek-
tu/sondy tvořila ve svrchní části (30 až 50/60 cm) svět-
lejší hnědá, splývající s okolní podorniční vrstvou, ve
spodní části (50/60 až 80 cm) byla výrazná černohnědá
vrstva s uhlíky, zlomky mazanice, zvířecími kostmi 
a zlomky keramiky. Po rozebrání destrukce byla na její
bázi objevena vypálená plocha topeniště a v jejím okolí
tři kůlové jamky o průměru 10–15 cm. Na dně objektu
pod destrukcí leželo několik větších zlomků keramiky.
V rámci pracovní hypotézy se lze domnívat, že chata
byla po ukončení své funkce ponechána otevřená, čímž
došlo k postupnému rozpadu (rozebrání) otopného zaří-
zení, zřícení stěn zahloubené části a naprostému znejas-
nění původního tvaru objektu.
Nálezy: Celkem 19 jedinců RS keramiky, z toho 3 okra-
je a 2 dna. V kůlové jamce č. I nalezeno stříbrné lisova-
né kování, dnes již rozpadlé (obr. 230:1–3, 6–8). Zv.
kosti.
Obr.: Plán (obr. 130); nálezy (obr. 230:1–3, 6–8; 326:6;
XXIII:5; dia 314); foto-terén (–).

672 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 9.
Výzkum: Duben až červenec 1983. Objekt zjištěn
v západní stěně výkopu. Půdní pokryv a podloží: Ornice
(0–35 cm); podorniční hnědá (35–90 cm); tmavohnědá
jílovitá (90 cm a níže). Nivelace: Povrch terénu 179,65;
dno objektu 178,55 m n. m. Nejprve byla zkoumána
část A čili spodní zbytek objektu zachovaný ve dně
výkopu (východně od linie S–J). V druhé fázi výzkumu
byla položena rozšiřující sonda (část B) podél západní
stěny výkopu v šířce 160 cm a délce 440 cm. 
Popis: Větší část zahloubeného objektu zhruba pravo-
úhlého tvaru s rovným dnem. Rozměr v ose S–J 330 cm,
příčný rozměr se nepodařilo určit. Hloubka objektu 110
cm od dnešního povrchu terénu. Výplň: V horní části
hnědá, podobná podorniční vrstvě, která ze stran do
objektu zasahuje splachovými klíny světlejšího zabarve-
ní. Zhruba 10–20 cm nade dnem leží vrstva hnědá se
zrnky světlé, uhlíky a zlomky mazanice. V západní části
chaty (sektor B) byl v hloubce 60 cm zachycen povrch
kamenné destrukce z mohutných bloků. Je pravděpo-
dobné, že tato destrukce pokračovala i ve střední části
objektu, kde byla zničena při hloubení výkopu. Pod
destrukcí v SZ rohu objektu bylo odkryto vypálené dno
topeniště, avšak nebyla jednoznačně zjištěna konstrukce
pece. Na dně objektu kolem topeniště ležely spíše menší
přepálené kameny, větší balvany většinou ležely až 
o 10–15 cm výše. Podobná vypálená plocha (ohniště)
byla zjištěna ve střední části chaty. Kolem ní na dně
nebyly nalezeny žádné kameny; je proto pravděpodob-
né, že v tomto případě nešlo o pec, ale otevřené ohniš-
tě. Podél jižní stěny vedl cca 10 cm hluboký žlábek, při-
pomínající základ pro srubovou konstrukci. Před ním
zhruba uprostřed jižní stěny byla hlubší půlkruhová
kůlová jamka, zřejmě pozůstatek nosného kůlu.
Nálezy: Celkem 19 zlomků RS keramiky, z toho 7 okra-
jů a 2 dna. Na dně v JV rohu miniaturní nádobka
(4158). Při začišťování pece objeveno kostěné šídlo
(4109). Na dně dále kamenný brousek (4111), uhlíky
z dubu a olše. Železný plíšek (4113), zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 131); nálezy (obr. 230:4, 5, 9–16 
a 232:3; 329:9; 336:4; dia 247–248); foto-terén (obr.
305:3; dia 69–71).

673 DŮM 
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 12.
Výzkum: S přestávkami květen až říjen 1983. Objekt
rozeznán v západní stěně výkopu, byl hlubší než ostatní
objekty v sondě XVI, sahal pod dno výkopu. Ve stěně
se objekt jevil jen mírně tmavším zbarvením a několika
kameny ve výplni. Byl zkoumán rozšířením výkopu 
o jeden a později o další dva metry směrem k západu.
Popis vrstev a nivelace neprovedeny. 
Popis: Zachycena byla západní polovina zahloubeného
objektu zhruba pravoúhlého tvaru s rovným dnem. Roz-
měr dna v ose S–J 250 cm, příčný rozměr neznámý.
Hloubka cca 100 cm v podloží, resp. cca 130 cm od úrov-
ně dnešního terénu (řez objektem v dokumentaci chybí).
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V SZ rohu byla mohutná destrukce pece, tvořící nároží
objektu. Na povrchu destrukce byly roztroušeny větší
zlomky keramiky. Destrukce se skládala z kamenných
bloků dvou druhů, pískovce (na plánu šrafovaně) a míst-
ního kamene, běžně užívaného na stavbu pecí. Vlastní
topeniště bylo vymezeno pískovci. Topeniště mělo roz-
měry 54 × 35 cm a bylo otevřeno k jihu, s mírným
odklonem do středu chaty. Kromě destrukce pece byla
ve výplni objektu zachycena další kamenná destrukce
(zával), a to ve středu chaty, v úrovni cca 30–60 cm nade
dnem. V ose S–J byly při okrajích chaty půlkruhové
kůlové jamky, hluboké 18, resp. 26 cm, přičemž hlubší
jamka na jihu (II) byla zapuštěna šikmo směrem do
objektu (předpokládaný kůl mohl být vyhnutý ven pod
úhlem cca 15°). Před pecí a vedle ní byly zjištěny tři
další kůlové jamky o hloubce cca 15–20 cm. 
Nálezy: Celkem 14 zlomků RS keramiky. Většina leže-
la na povrchu kamenné destrukce, z toho 3 okraje (1
přesekávaný) a 5 den. U JV rohu pece spodek nádoby.
V JZ části objektu bylo nalezeno drtidlo (5017). Zv.
kosti.
Obr.: Plán (obr. 132); nálezy (obr. 231:1–5, 7–10); foto-
terén (obr. 305:4; obr. 72).

674 DŮM
Poloha: Sonda XVI (výkop pro vodovod VÚAB), sek-
tor komponenty 12.
Výzkum: Září 1983. Po úpravách dna výkopu dělníky
VÚAB byla na dně v mělčí části výkopu zjištěna vypá-
lená plocha o průměru cca 50 cm s uhlíkatou vrstvičkou
v okolí. Tato situace zcela odpovídala topeništím časně
slovanských pecí. Jelikož v západní stěně výkopu nebyl
objekt patrný, mohl pokračovat přes hlubší část výkopu
do východní stěny, která byla překryta sesutou zeminou
z vyházených hromad. Předpokládaná kamenná
destrukce pece byla asi beze zbytku odstraněna při
hloubení výkopu. Objekt byl zaměřen, avšak nemohl
být dále zkoumán. V okolí zachycené části nebyly zjiš-
těny žádné další nálezy. 
Obr.: Plán (–); nálezy (–); foto-terén (–).

681 OBILNICE
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Květen až červen 1983. Podloží tmavohnědá
výplň terénní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po
začištění kolem 183,60; dno objektu kolem 182,20 m n. m. 
Popis: Válcovitá až hruškovitá jáma. Horní průměr 135
cm, max. průměr 144 cm; hloubka v podloží 140 cm.
Výplň hnědá se zrnky černé a spraše, ve spodní polovi-
ně proplástky tmavohnědé, černé uhlíkaté a mazanice.
Na dně 20 cm silná vrstva světlejší hnědé se zrnky
spraše.
Nálezy: Celkem 70 jedinců RS keramiky, z toho 1
rekonstruovatelná nádobka, 10 okrajů a 4 dna. Početné
pravěké intruze. V hl. 20–40 cm drtidlo; v hl. 80–100
cm kamenný brousek (3596); v hl. 80–100 cm stříbrná
jehla ohnutá v pravém úhlu (3797) a zlomek grafitu;
v hl. 90–120 cm bronzová jehlice (3805). Mazanice
v různých hloubkách. Zv. kosti a uhlíky. Na keramice
otisky lístků z čeledi lipnicovitých. 

Obr.: Plán (obr. 132); nálezy (obr. 232:4–7; 233:1–16;
326:5, 7; 336:6; dia 249, 315); foto-terén (–).

685 DŮM
Poloha: Sonda III, sektor komponenty 3.
Výzkum: Květen až červen 1983. Objekt zachycen jako
kamenná destrukce na úrovni skrývky v jižní části
sondy III. Skrývka v těchto místech nedosáhla podloží
(spraš), neboť to je zde překryto mocnou vrstvou tma-
vohnědé hlíny. V ní nebyl rozsah celého objektu patr-
ný. Kolem kamenné destrukce byla položena sonda 
o rozměrech 280 × 230 cm. Kamenná destrukce byla
začištěna a rozebrána. Po odkrytí topeniště (dna) pece
byl výzkum zastaven. Nivelace: povrch skrývky a kamen-
né destrukce 183,60–183,65; dno topeniště 183,50; dno
sondy kolem destrukce 183,40 m n. m.
Popis: Kamenná destrukce, skládající se převážně
z menších kamenů; v hloubce 10–15 cm pod ní vypálené
dno pece. Z tvaru destrukce a umístění topeniště se zdá,
že pec mohla být situována v SV rohu obytného objek-
tu; tento závěr však není nesporný. 
Nálezy: 20 zlomků RS keramiky, z toho 1 okraj a 1 dno.
Na povrchu destrukce pece přeslen (3645). Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 133); nálezy (obr. 228:9, 10, 12); foto-
terén (obr. 305:5; dia 73).

727 DŮM
Poloha: Sonda V, sektor komponenty 4.
Výzkum: 2.–9. července 1983. Objekt zachycen ve
sprašovém podloží v celém půdoryse. Zkoumán byl ve
dvou sektorech (V, Z), ve dvou mechanických vrstvách.
Nivelace: Povrch kamenné destrukce 183,40; povrch
skrývky 183,25; dno objektu 182,94 m n. m.
Popis: Zhruba čtvercový objekt s rovným dnem. Rozměr
dna 395 cm (S–J) a 390 cm (Z–V). Hloubka objektu
v podloží 30 cm; od povrchu terénu cca 90 cm. Výplň
hnědá, u dna tenká tmavší vrstvička. V severozápadním
rohu byla nalezena destrukce kamenné pece. Na její
bázi bylo vypálené topeniště s většími kameny na obvo-
du. Topeniště bylo otevřeno k jihu a jeho rozměry byly
cca 60 × 30 cm. Vlevo před pecí byla menší okrouhlá
prohlubeň, asi pro postavení předpecní nádoby. O dal-
ších 40 cm jižněji byla nalezena skupina tří kůlových
jamek, jimž odpovídala další skupina tří jamek ve vzdá-
lenosti zhruba 1 metr směrem k východu (do středu
chaty). Podobné skupiny jamek na obou stranách vstu-
pu do pece pracovně interpretujeme jako stopy po suší-
cím zařízení. Z dalších jamek ve dně chaty je nejvýraz-
nější půlkruhová jamka XI v ose stavby poblíž jižní
stěny. Jde o jamku pro kůl z půleného kmene, zřejmě
pozůstatek nosné konstrukce. Její hloubka byla 40 cm
pod dnem objektu. Další jamky a prohlubně ve dně
objektu byly méně výrazné a jejich interpretace není
jasná. V JZ rohu objektu byl situován okrouhlý výběžek
o průměru cca 70 cm; jeho dno bylo 20 cm nade dnem
chaty a cca 15 cm pod úrovní podloží po skrývce. Inter-
pretace tohoto výběžku jako druhé pece je nepravděpo-
dobná, neboť v něm nebyly zjištěny stopy vypálení. 
Nálezy: 10 zlomků RS keramiky, z toho 1 zdobený zlo-
mek (žádný okraj). Početné pravěké intruze. V JV sekto-
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ru ležel spodek velké nádoby, obrácený dnem vzhůru
(3955, na plánu tečkovaně), a 2 další větší zlomky kera-
miky (č. 2–3 na plánu). Na dně domu dále pazourkový
nástroj (3954, č. 4 na plánu), přeslen (3952, č. 5 na
plánu), zlomek jednostranného parohového hřebene 
(č. 1 na plánu). Z destrukce pece vzorek mazanice. Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 134); nálezy (obr. 229:11–15; 235:6;
329:3; 331:6; dia 299, 309); foto-terén (obr. 305:6; dia
74–77).

739.2 DŮM
Poloha: Sonda V, sektor komponenty 4.
Výzkum: Červenec 1983. Objekt byl zachycen ve spra-
šovém podloží při skrývce, a to v celém rozsahu, výzkum
však byl zkomplikován jeho polohou v superpozici nad
staršími objekty. Na severním okraji objekt 739.2 poru-
šil a částečně překryl objekt 739.1, na jihu objekt 738.
Další objekty byly zjištěny při začišťování dna a stěn
objektu 739.2. V případě jamek I, II, III je souvislost
s objektem 739.2 možná, u jamky IV velmi pravděpo-
dobná. Součástí objektu je zřejmě i kupolovitá pec
(objekt 739.3). Skoro vyloučena je souvislost u prohlub-
ně V, jejíž výplň je překryta vypáleným dnem pece.
Nivelace: Skrývka po začištění 183,20; dno kamenné
pece 183,08; dno vedlejší kopulovité pece 183,00; dno
(podlaha) objektu 182,98; dno objektu 739.4 je 182,78
m n. m. 
Popis: Zhruba čtvercový objekt se zaoblenými rohy 
a rovným dnem. Rozměry dna 280 cm (S–J) a 310 cm
(Z–V). Hloubka v podloží 30 cm. Výplň hnědá (0–15/18
cm), hnědá se zrnky spraše a uhlíky (15/18 cm až dno).
V SZ rohu destrukce kamenné pece, jejíž topeniště bylo
otevřeno k jihu, resp. k JV, tj. mírně vytočeno směrem
do středu chaty. Důvodem k tomu byla přítomnost další
pece (739.3), zahloubené do západní stěny objektu
vedle pece kamenné. Tato pec byla nízká kopulovitá,
s vypálenými stěnami, bez kamenné konstrukce či dláž-
dění. Před touto pecí byla ve dně objektu prohlubeň (I),
kterou by podle umístění a tvaru bylo možné považovat
za předpecní jámu; tomu však odporuje absence uhlíků
či popela ve výplni. Vedle této prohlubně byla kůlová
jamka o průměru cca 15 cm (II), u jižní stěny další kůlo-
vá jamka ve větší mělké prohlubni (III). Uprostřed jižní
stěny byla větší kůlová jamka (IV; horní průměr 30 cm,
hloubka 25 cm) s kamenem na dně. V tomto případě
zřejmě jde o jamku kůlu nesoucího hřeben střechy. 
Nálezy: Celkem 32 zlomky RS keramiky, z několika
zdobených zlomků lze rekonstruovat nádobku, dále 2
nezdobené okraje, 1 další zdobený zlomek těla nádoby.
Severně od pece na dně drtidlo (4106). Mazanice,
zastoupená větším množstvím kusů, pochází převážně
z pece a z vrstvy do 10 cm nade dnem, zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 135); nálezy (obr. 234:1–4; 235:6;
XXI:4; dia 250–251); foto-terén (obr. 306:1, 2; dia
78–82).

747 DŮM
Poloha: Sonda VI, sektor komponenty 4 a 2.
Výzkum: Září 1983. Objekt zjištěn podle kamenné
destrukce v tmavé vrstvě zhruba 20 m jižně od sondy

III. Jelikož rozsah objektu nebyl v tmavé vrstvě čitelný,
byla kolem destrukce položena sonda (č. VI) o rozmě-
rech 175 × 170 cm. V hloubce 40 cm od úrovně skrýv-
ky bylo zachyceno topeniště (dno) pece. Podloží neza-
chyceno, překryto tmavou (splachovou) vrstvou. Nivela-
ce: Skrývka/povrch destrukce 184,00; dno topeniště
183,60 m n. m.
Popis: Kamenná destrukce o rozměrech 130 × 130 cm.
Hloubka od úrovně skrývky 40 cm. Topeniště (vypálené
dno) pece o rozměrech 60 × 40 cm otevřeno směrem
k jihu. Z toho lze usoudit, že pec byla původně situová-
na v SZ nebo SV rohu objektu. 
Nálezy: 1 zlomek RS keramiky, pazourkový úštěp
(4125) o délce 35 mm a zlomky dvou drtidel v destruk-
ci pece (4142). 
Obr.: Plán (obr. 133); nálezy (–); foto-terén (obr. 306:3;
dia 83–84).

753.2 DŮM
Poloha: Sonda VII, sektor komponenty 2.
Výzkum: Červenec 1983. Objekt patrný po skrývce
podle tmavé výplně ve světlém podloží (spraš). Objekt
753.2 byl v superpozici nad objektem 753.1 (větší neoli-
tickou jámou). Nivelace: Skrývka/povrch destrukce
183,15; vypálené dno topeniště 183,12; dno objektu
183,10 m n. m. Dno neolitické jámy 182,50 m n. m.
Popis: Zhruba čtvercový objekt, mělce zahloubený do
podloží a větší neolitické jámy. Rozměry objektu byly
přibližně 300 × 300 cm, zachycený zbytek objektu však
nemusel ukazovat přesně celý půdorys. Dno objektu se
projevilo jako sytě černá vrstva o síle cca 1–4 cm, na ní
ležela tenká vrstvička udusaného jílu; ostatní výplň byla
hnědá až hnědočerná. V SZ rohu objektu destrukce
kamenné pece, pod níž je zbytek vypáleného topeniště.
Další detaily konstrukce objektu nebyly rozeznány.
Nálezy: Zlomky RS keramiky (5 jedinců, z toho 1 dno,
ani jeden okraj). Mazanice v destrukci pece, zv. kosti,
pazourkový nástroj ve V části (4231), další (4112) již
pod dnem chaty. Broušený nástroj (4219) v hloubce
40–dno. Těžko vysvětlitelné jsou lidské kosti v zásypu
V části objektu v hloubce 20–35 cm.
Obr.: Plán (obr. 136); nálezy (obr. 235:5); foto-terén
(obr. 306:4; dia 85).

842 OBILNICE
Poloha: Sonda IX, sektor komponenty 2. 
Výzkum: Srpen 1983. Podloží tmavohnědá výplň terén-
ní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po začištění
kolem 183,24; dno objektu kolem 182,64 m n. m. 
Popis: Mísovitá jáma. Průměr 114 cm; hloubka od povr-
chu skrývky 60 cm. Výplň černohnědá, pod ní černo-
hnědá se zrnky spraše. 
Nálezy: Zlomky 10 jedinců RS keramiky, z toho 1 dno,
1 okraj a 1 zdobený zlomek těla. U dna objektu obou-
stranný zdobený parohový hřeben (4886) a kostěná
jehla s ouškem. Mazanice, 2 kusy drtidla (4887) z pře-
páleného křemence.
Obr.: Plán (obr. 136); nálezy (obr. 234:5–9; 235:1, 2;
329:6–7; XXIV:1); foto-terén (–).
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843 OBILNICE
Poloha: Sonda IX, sektor komponenty 2.
Výzkum: Srpen 1983. Podloží tmavohnědá výplň terén-
ní prolákliny. Nivelace: Povrch skrývky po začištění
kolem 183,22; dno objektu kolem 182,68 m n. m. 
Popis: Mísovitá jáma. Průměr 94 cm; hloubka od povr-
chu skrývky 54 cm. Výplň šedohnědá s uhlíky. 
Nálezy: 17 zlomků RS keramiky, z toho 2 okraje, 1 dno
a 1 zdobené tělo, které může být i pravěké; pravěké in-
truze. Zv. kosti a mazanice.
Obr.: Plán (obr. 136); nálezy (obr. 235:3, 4; dia
306–307); foto-terén (–).

850 DŮM
Poloha: Sonda XI, sektor komponenty 4.
Výzkum: Září 1983. Objekt zahlouben do tmavé vrstvy
překrývající podloží, v níž není zcela jasně zřetelný.
Prozkoumána západní polovina objektu s pecí. Nivelace:
Povrch skrývky 184,06; dno topeniště pece 183,28; dno
objektu mimo pec 183,16 m n. m.
Popis: Část zhruba pravoúhlého objektu se zaoblenými
rohy, s rovným dnem. Celkové rozměry nelze stanovit.
Hloubka od povrchu skrývky je cca 30 cm. V západním
(SZ) rohu objektu kamenná destrukce, v jejímž středu je
topeniště s vypáleným dnem, ze tří stran obložené vět-
šími kameny. Topeniště se otevírá k jihu, resp. jihový-
chodu. Vpravo (východně) před ústím topeniště skupi-
na menších kůlových jamek. Na druhé straně u stěny, 
o něco více vpředu ležela na dně větší část nádoby
(dvou nádob?, na plánu č. 3). Druhá nádoba ležela na
dně uprostřed severní (SZ) stěny (na plánu č. 2). 
Nálezy: Torzo velké zdobené nádoby (5027, 5028) 
a dvě další dna nádob (5028) leží na podlaze před ústím
pece. Na podlaze uprostřed S stěny další (neúplná)
nádoba (5029). Ve výplni dále 27 zlomků RS keramiky,
z toho 2 okraje (1 zdobený) a 5 den. Na podlaze 2 pře-
sleny (5226, 5030), jeden z nich zdobený vpichy. Sou-
částí pece byl neúplný žernov s otvorem (č. 1 na plánu),
při zpracování nálezů nenalezen. Zv. kosti, mazanice. 
Obr.: Plán (obr. 137); nálezy (obr. 236:1–8; 237:1, 2;
331:7–8; 333:6–7; dia 252–253, 299); foto-terén (obr.
306:5, 6; dia 86–89).

852 DŮM
Poloha: Sonda XI, sektor komponenty 4. 
Výzkum: Září 1983. Objekt rozeznán po skrývce ve
štěrkovém podloží, a to jako větší kamenná destrukce bez
zřetelného rozsahu okolního objektu. Nivelace neprove-
dena. Nad destrukcí položena nepravidelná sonda 
o rozměrech cca 400 × 200 cm. Po rozebrání destrukce
se v její severní části objevil zbytek kamenné pece
s vypáleným dnem. 
Popis: Kamenná pec s topeništěm otevřeným k jihu. Na
JZ od pece další kamenná destrukce, která neleží přímo
na podlaze domu. Uspořádání destrukcí naznačuje, že
pec mohla být umístěna v severní polovině objektu, nej-
spíše v jeho SV rohu. 
Nálezy: Celkem 8 zlomků RS keramiky, z toho 2 okra-
je a 1–2 dna; 28 pravěkých intruzí. Zv. kosti, uhlíky
z pece.

Obr.: Plán (obr. 138); nálezy (obr. 237:3–5); foto-terén
(obr. 307:1; dia 90).

860 DŮM
Poloha: V prodloužení sondy XI o plochu, která již
nebyla systematicky sledována (příliš hluboká skrývka),
sektor komponenty 5.
Výzkum: V řezu terénem zachycen sled vrstev od
dnešního povrchu. Prozkoumána byla západní část
objektu, která se zachovala mimo skrytou (zničenou)
plochu. Půdní pokryv a podloží: Ornice 0–40 cm; hnědá
podorniční 40–60 cm; štěrkopísek (terasa) 60 cm a níže.
Nivelace neprovedena.
Popis: Západní polovina zhruba čtvercového objektu se
zaoblenými rohy a rovným dnem. Rozměr dna 270 cm
(S–J), příčný rozměr nezjištěn. Hloubka v podloží 20–30
cm. Výplň hnědá se zrnky tmavé. V SZ rohu objektu
kamenná destrukce pece, zachovalá do výšky 50 cm, tj.
až k bázi ornice. Topeniště pece otevřeno směrem k jihu
(JV). Před pecí malá kůlová jamka, větší kůlová jamka
v JZ rohu.
Nálezy: 6 zlomků RS keramiky, z toho 1 okraj a 1 dno.
Drtidlo před pecí (5568). Zv. kosti, mezi nimi neúplná,
silně obroušená brusle, vyrobená z metacarpu tura.
Obr.: Plán (obr. 139); nálezy (obr. 237:6, 8); foto-terén
(obr. 307:4).

901 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně.
V r. 1984 byla po dalších terénních úpravách nalezena
další část objektu, označená jako obj. 984; totožnost
objektů byla rozeznána dodatečně. Podloží (okrová spra-
šová hlína) se objevuje teprve cca 25 cm pod úrovní
skrývky; v těchto místech je překryto vrstvou tmavo-
hnědé kompaktní podorniční hlíny. Nivelace: Povrch
skrývky/povrch destrukce pece 183,20; dno topeniště
182,68; dno objektu 182,63 m n. m. V r. 1983 zkoumá-
na jen západní část objektu s pecí, malou sondou dohle-
dán JV roh objektu, v r. 1984 objekt pouze vzorkován.
Popis: Čtvercový objekt s rovným dnem. Rozměry dna
300 cm (S–J) a 290 cm (Z–V, rozměr nejistý). Hloubka
v podloží a podorničí 60 cm. Výplň hnědá (0–40 cm,
horní zásypový kužel), hnědá se zrnky světlé (40–60 cm,
vrstva nad podlahou). V SZ rohu objektu destrukce
kamenné pece, po rozebrání zjištěno vypálené dno
topeniště o rozměrech 70 × 30 cm. Topeniště je otevře-
no k jihu a lemováno velkými kamennými bloky, posta-
venými na úzkou stranu. Vlevo (západně) před vstupem
do topeniště malá kůlová jamka o hloubce cca 15 cm,
dále k jihu na podlaze větší zlomky nádoby (na plánu 
č. 1), v JZ rohu železný nůž (č. 2). Zlomky nádob rovněž
na východním boku destrukce pece. 
Nálezy: Téměř celá nádoba (č. 1; 5093), dále železný
nůž (č. 2, 5072), mohutné drtidlo či část žernovu (5107).
Keramika byla i v destrukci pece, zde 1 okraj. Zv. kosti.
Ve 2. etapě výzkumu (obj. 984) byly nalezeny 2 okraje
nádob a 2 zdobené zlomky. Celkem 34 jedinců RS kera-
miky
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Obr.: Plán (obr. 140); nálezy (obr. 237:7, 9; 238:1–5, 8,
9; 264:9, 10; 327:5; 336:1; dia 254–255); foto-terén (obr.
307:2, 3; dia 91).

902 DŮM 
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1983. Objekt zachycen při skrývce podle
kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Podloží
okrová sprašová hlína, překrytá tmavohnědou kom-
paktní podorniční vrstvou. Nivelace: Povrch skrývky
183,05; povrch podloží 182,65; dno topeniště a dno
objektu 182,50 m n. m. Zkoumána západní část objektu
s pecí, východní polovina zabíhala pod hromadu skryté
zeminy. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
285 cm (S–J); příčný rozměr nezjištěn. Hloubka v podlo-
ží a podorničí 60 cm. Výplň hnědá s uhlíky (svrchní část
výplně 0–20/60 cm, šikmo se sklánějící od jižního
k severnímu okraji), při dně a podél jižní stěny hnědá se
zrnky světlé. V SZ rohu destrukce kamenné pece, po
jejím rozebrání zjištěno vypálené dno topeniště o roz-
měrech 60/70 × 40/50 cm. Topeniště bylo otevřeno
směrem k jihu, bylo vymezeno většími kameny. Podél
západní stěny bylo několik větších, ale poměrně měl-
kých jamek, z nichž některá (např. I nebo II) mohla
sloužit pro postavení předpecní nádoby. Jamka I se od
ostatních lišila tmavou výplní s uhlíky. Kromě větších
jamek byla v prostoru západně od vstupu do topeniště
skupina malých, ale hlubokých jamek s tmavou uhlíka-
tou výplní. 
Nálezy: Celkem 28 jedinců RS keramiky, z toho 1 větší
část nádoby, 5 okrajů a 5 den. Na podlaze též kamenný
brousek (na plánu č. 1, 5340). Železný kroužek (5040),
zv. kosti. Severně od pece drtidlo (4106).
Obr.: Plán (obr. 140); nálezy (obr. 238:6, 7 a 239:1,
3–13; 327:6); foto-terén (obr. 307:5; dia 92–95).

903 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně.
Podloží okrová sprašová hlína, překrytá tmavohnědou
kompaktní podorniční vrstvou. Nivelace: Povrch skrývky
183,10 až 183,20; povrch podloží 182,90; dno topeniště
a dno objektu 182,40 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
280 cm (S–J) a 300 cm (Z–V). Hloubka v podloží 
a podorničí 65–80 cm. Výplň šedohnědá s uhlíky (svrch-
ní část výplně 0–40 cm, podél stěn klíny hnědé se zrnky
světlé, při dně do výšky 10–25 cm žlutohnědá s uhlíky 
a úlomky mazanice. V SZ rohu destrukce kamenné
pece, po jejím rozebrání zjištěno vypálené dno topeniš-
tě o rozměrech 80 × 40 cm. Topeniště bylo otevřeno
směrem k jihu, bylo vymezeno většími kameny, posta-
venými na užší stranu. Vlevo (západně) před pecí stála
nádoba, zapuštěná cca 20 cm do podlahy (na plánu pro-
hlubeň II, nádoba č. 1). Vedle ní byly dvě malé, 10 a 15
cm hluboké kůlové jamky (III, IV). Z druhé strany vstu-
pu do topeniště, o něco více vpředu, ležely na dně zlom-
ky další nádoby (č. 2). V JZ rohu objektu byla kůlová

jamka o průměru 15 a hloubce 10 cm (V), uprostřed
jižní stěny pak 26 cm hluboká jamka o průměru 16 cm,
zřejmě stopa po nosném kůlu. V JV rohu byla rovněž
menší kůlová jamka a za ní okrouhlá prohlubeň o prů-
měru 50 cm, zahloubená šikmo do stěny objektu. 
Nálezy: Velká nádoba (č. 1; 5153, 5155) a malá dopl-
něná nádoba (č. 2, 5152). Celkem zlomky 61 RS nádob,
z toho 11 okrajů (1 miska) a jedno podhrdlí, 2 zdobené
zlomky, 12 den. Mazanice, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 141); nálezy (obr. 240:1–14, 16–20;
241:1, 2; 243:1, 2; 334:1, 2; dia 256–258); foto-terén
(obr. 307:6; dia 96–97).

904 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1983. Objekt zachycen při skrývce podle
kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je zahlou-
ben do podorniční vrstvy (tmavohnědá kompaktní), která
v místě objektu překrývá podloží (okrová sprašová hlína)
v síle cca 20 cm. Nivelace: Povrch skrývky/povrch
destrukce pece 183,20; povrch podloží cca 183,00; dno
topeniště 182,83; dno objektu 182,79 m n. m. Zkoumán
jen JZ roh objektu s pecí, malými sondami byl dohledán
severní a východní okraj objektu. 
Popis: Čtvercový objekt s rovným dnem. Rozměry dna
390 cm (Z–V) a 330 cm (S–J). Oba rozměry jsou nejisté
– vzhledem k ostatním objektům stejného typu se zdají
příliš velké. Hloubka v podloží a podorničí 20–40 cm.
Výplň hnědá se zrnky spraše v celém objektu. V JZ rohu
destrukce kamenné pece, po rozebrání zjištěno vypále-
né dno topeniště. Topeniště je otevřeno k východu 
a lemováno velkými kamennými bloky. Jamka IV za
pecí může být pozůstatkem po zapuštěné nádobě. Vlevo
(jižně) před vstupem do topeniště skupina malých kůlo-
vých jamek o hloubce cca 15 cm, dále k východu ležel
na podlaze domu větší zlomek (spodní část) nádoby (na
plánu č. 2). Zlomky nádob byly rovněž na severním
boku destrukce (č. 3) a u západní stěny vedle pece stál
spodek nádoby, zapuštěný cca 15 cm do podlahy (č. 1). 
Nálezy: Nádoba zapuštěná do podlahy (č. 1; 5068), celý
profil se nepodařilo rekonstruovat. 8 dalších zlomků RS
keramiky, z toho 4 okraje a 3 dna. Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 142); nálezy (obr. 241:3–8 a 242:1);
foto-terén (obr. 308:1; dia 98–99).

905 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně.
Objekt je zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohně-
dá) a podloží (okrová sprašová hlína), které zde bylo
podorniční vrstvou překryto v síle cca 10 cm. Nivelace:
Povrch skrývky/povrch destrukce pece 183,25; povrch
podloží cca 183,15; dno topeniště 183,03; dno objektu
182,95 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměry dna
290 cm (S–J) a 330 cm (Z–V). Hloubka objektu v podlo-
ží a podorničí 30 cm. Výplň v horní části hnědá, ve spod-
ní části (u dna) promíšená zrnky žluté. V SZ rohu
destrukce kamenné pece, po rozebrání zjištěno vypále-
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né dno topeniště o rozměrech 70 × 40 cm. Topeniště je
otevřeno k jihu a lemováno velkými kamennými bloky.
Vlevo (západně) před vstupem do topeniště dvě malé
kůlové jamky o hloubce 15–20 cm, dále k východu před
pecí jsou další malé jamky. Malé až střední kůlové
jamky se vyskytovaly i ve středu objektu a v jeho
východní polovině. Největší jamka byla situována upro-
střed jižní stěny (VII; průměr 22 cm, hloubka 26 cm ve
dně, na boku jamky kámen).
Nálezy: 6 zlomků RS keramiky (bez okrajů). Mazanice,
zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 143); nálezy (–); foto-terén (obr. 308:2;
dia 100–102).

906 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1983. Objekt zachycen při skrývce podle
kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 10 cm. Nivelace: Povrch skrývky
183,20 až 183,40; povrch podloží 183,15 až 183,30; dno
topeniště a dno objektu 183,00 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
260 cm (S–J) a 280 cm (Z–V). Hloubka v podloží 
a podorničí 65–80 cm. Výplň hnědá (svrchní část výplně
0–10/20 cm) a hnědá se zrnky spraše (dno a 10–15 cm
nad ním). V SZ rohu destrukce kamenné pece, v níž
chyběly větší kameny obvykle lemující topeniště. Po
rozebrání destrukce zjištěno vypálené dno o rozměrech
70 × 60 cm. Topeniště bylo otevřeno směrem k jihu.
Před vstupem do topeniště skupina menších kůlových
jamek, další jamky zjištěny ve střední části objektu. Nej-
větší jamka byla situována uprostřed jižní stěny (I; prů-
měr 20 × 30 cm, hloubka 40 cm). Tato jamka byla
vydlážděna třemi oblázky, v jejích bocích byly umístě-
ny další, tentokrát ostrohranné kameny. Vpravo vedle
pece, u severní stěny stála nádoba, zapuštěná cca 25 cm
do podlahy (na plánu č. 1). Deformaci půdorysu objek-
tu (zejména v JZ rohu) lze spojovat s kopáním jam pro
stromy v sadu. 
Nálezy: U pece do podlahy zapuštěná nádoba (č. 1;
5433), další zlomky nádob na podlaze ve východní
polovině chaty (č. 3: okrajový zlomek; č. 4: dno), na
kraji topeniště další dno nádoby (č. 5, nádobka asi stála
původně na překladu pece). 6 dalších jedinců RS kera-
miky, z toho 3 okraje a 2 dna. Před pecí na podlaze pře-
slen z opuky (č. 2, 5098). Zv. kosti a uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 144); nálezy (obr. 242:2–7; 331:6);
foto-terén (obr. 308:3; dia 103–104).

907 JÁMA
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1983. Podloží tmavohnědá podorniční
vrstva. Nivelace: Povrch skrývky po začištění kolem
183,40; dno objektu kolem 183,22 m n. m. 
Popis: Mísovitá jáma. Průměr 110 cm; hloubka v podlo-
ží 18 cm. Výplň tmavohnědá, od podloží se liší struktu-
rou (menší soudržnost). Ve výplni několik menších
kamenů.

Nálezy: 6 zlomků RS keramiky (2 dna). Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 144); nálezy (obr. 245:1, 2); foto-terén
(–).

908 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 10 cm. Objekt překrývá chatu
909. Sledování vzájemného stratigrafického vztahu však
bylo komplikováno tím, že místo dotyku obou objektů
zčásti překrýval blok původního terénu, na němž stál
triangulační bod, který nebylo možné odstranit. Nivela-
ce: Povrch terénu před výzkumem 184,52; povrch
skrývky a destrukce pece 183,60 až 183,70; povrch pod-
loží 183,50; dno topeniště 183,45; dno objektu 183,40 m
n. m.
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem a zaoblenými
rohy. Rozměr dna 310 cm (S–J); druhý rozměr nezjištěn,
neboť objekt se ve svažitém terénu vytrácí. Hloubka
v podloží a podorničí 10–20 cm. Výplň hnědá bez patr-
ného zvrstvení. V SZ rohu destrukce kamenné pece, po
jejím rozebrání zjištěno vypálené dno topeniště o roz-
měrech 80 × 50 cm. Topeniště bylo otevřeno směrem
k jihu, bylo vymezeno většími kameny, z nichž se in situ
dochovaly jen některé. Vlevo (západně) před pecí leže-
la na podlaze větší část nádoby (na plánu č. 1).
Nálezy: Větší část RS nádoby s téměř celým profilem
(č.1; 5058-7), dále zlomky 5 keramických jedinců, z toho
2 dna a 1 okraj. Uhlíky. 
Obr.: Plán (obr. 145 a 146); nálezy (obr. 244:1–4); foto-
-terén (obr. 308:4; dia 105).

909 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 10 cm. Objekt je v SZ rohu pře-
kryt objektem 908. Nivelace: Povrch terénu před výzku-
mem 184,52; povrch skrývky u východního okraje
objektu 183,35; povrch podloží tamtéž 183,25; dno
objektu 182,90; dno topeniště 182,80 m n. m. (pec usa-
zena v mělké prohlubni). 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
300 cm (S–J) a 310 cm (Z–V). Hloubka v podloží 
a podorničí 50–70 cm. Výplň hnědá se zrnky žluté
v celém objektu, bez patrného zvrstvení. Ve středu
objektu v horní části výplně kamenný zával, který nesou-
visí s destrukcí pece (na plánu šrafovaně, srov. obr. 145).
V SZ rohu objektu destrukce kamenné pece, po jejím
rozebrání zjištěno vypálené dno topeniště o rozměrech
60 × 40 cm. Topeniště bylo otevřeno směrem k jihu,
bylo vymezeno většími kameny. Pec byla založena
v mělké kruhové prohlubni (hloubka cca 10 cm) o prů-
měru cca 100 cm. Vpravo (východně) za pecí u severní
stěny byla prohlubeň I (průměr 20 cm, hloubka 10 cm),
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zřejmě místo pro přistavenou nádobu. Vlevo (západně)
před vstupem do topeniště skupina malých kůlových
jamek. Další kůlové jamky, případně větší prohlubně
porůznu na ploše objektu. Nejhlubší z nich (VII, prů-
měr 20 cm, hloubka 30 cm) byla zhruba uprostřed jižní-
ho okraje objektu, cca 30 cm od stěny (jde asi o jamku
nosného kůlu). 
Nálezy: Před pecí a na dalších místech na podlaze větší
zlomky keramiky, mezi nimi 1 spodek nádoby, 1 dno 
a 1 okraj. Celkem 32 jedinců RS keramiky, z toho 3
okraje. U dna dále dvoukónický přeslen (5175), železný
nůž pod kameny (na plánu na obr. 146 č. 1; 5172),
v Z části odříznutý paroh (5151) a kamenná kulička. Zv.
kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 145 a 146); nálezy (obr. 245:3–12;
327:8; 331:10; 342:4); foto-terén (obr. 308:5; dia
106–108).

910 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen 1983. Z domu se zachovalo pouze
vypálené dno pece v tmavohnědé podorniční vrstvě.
Nivelace: Dno topeniště 183,95; povrch skrývky 183,80
až 183,90 m n. m. 
Popis: Vypálené dno pece o rozměrech 60 × 30 cm,
delší osou orientované zhruba S–J. Z toho lze částečně
odvodit přibližnou orientaci stavby.
Nálezy: Dno RS nádoby a 4 další zlomky RS keramiky. 
Obr.: Plán (–); nálezy (obr. 249:2); foto-terén (dia 109).

911 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podlo-
ží (okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční
vrstvou překryto v síle cca 10 cm. Nivelace: Povrch
skrývky 183,90; povrch podloží 183,75 až 183,85; dno
topeniště 183,72 a dno objektu 183,63 m n. m. Objekt
nemohl být prozkoumán celý, protože zabíhal pod
haldu zeminy. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
320 cm (S–J) a 320 cm (Z–V). Hloubka v podloží a podor-
ničí 30–40 cm. Výplň tmavošedohnědá s uhlíky (svrchní
část výplně 0–20 cm), pod ní hnědá se zrnky žluté (cca
20 cm nade dnem). V SZ rohu destrukce kamenné pece,
skládající se převážně z menších kamenů. Po jejím roze-
brání zjištěno vypálené dno topeniště o rozměrech 70 ×
40 cm. Topeniště bylo otevřeno směrem k jihu. Vlevo
(západně) před pecí skupina malých kůlových jamek
(I–IV), kolem nich několik větších zlomků keramiky
(dno nádoby, na plánu č. 1). Větší zlomek okraje a pod-
hrdlí nádoby nalezen i v profilu východně od pece (č. 2),
další zlomky v JZ rohu objektu (č. 4). Zhruba uprostřed
jižní stěny byla situována okrouhlá prohlubeň o průmě-
ru cca 50 cm a hloubce 20 cm, do jejíhož dna se dále
zahlubuje jamka po kůlu nosné konstrukce. Vedle kůlo-
vé jamky ležela na dně prohlubně keramická nádoba 
(č. 3). Prohlubeň směrem k JV přecházela do kotlovité
jámy zčásti zasahující do půdorysu objektu 911, z větší

části však situované mimo něj. Tato jáma, objekt 929,
měla průměr 130 cm, její dno bylo 30 cm hlouběji než
podlaha sousedního objektu. V horní části měla jáma
929 výplň stejnou jako objekt 911, tj. hnědou a pod ní
hnědou se zrnky spraše. V hloubce cca 50 cm pod úrov-
ní skrývky byla v objektu 929 cca 10 cm silná černohně-
dá kamenitá vrstva s uhlíky (připomínající destrukci
pece), pod ní dvě tenké vrstvičky splachů a na dně tenká
kompaktní vrstva, připomínající spodní vrstvy v obyt-
ných objektech. Zdá se proto, že jáma 929 mohla být
součástí domu 911, v němž měla funkci sklípku. Řez a–a´
ovšem naznačuje, že výplň jámy 929 porušuje výplň pro-
hlubně s nosnou kůlovou jamkou a nádobou; interpreta-
ce stratigrafických vztahů proto není jednoznačná. Proh-
lubeň s nádobou byla buď součástí sklípku, nebo byla
v okamžiku hloubení sklípku již zasypána: v tom přípa-
dě by nádobu v této prohlubni bylo možno považovat za
stavební obětinu. 
Nálezy: RS nádoba z prohlubně u nosného kůlu (č. 3,
5260), dále 34 jedinců RS keramiky, z toho 3 okraje (1
s výzdobou), 1 zdobené tělo a 12 den, na jednom z nichž
zachycen též spodní pás výzdoby. Část parohového jed-
nostranného hřebene s nýtky (5261) v západní části 
u pece. Kamenný brousek z křemence (5252) v kůlové
jamce. V obj. 929 dvanáct zlomků keramiky, z toho 4
okraje. Železný hrot ve středu obdélného průřezu. 
Obr.: Plán (obr. 147 a 148); nálezy (obr. 246:1–11;
247:1; 327:7; 329:8; XXIV:2; dia 307); foto-terén (obr.
308:6; dia 110–114).

912 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 10 cm. Nivelace: Povrch skrývky
183,85; povrch podloží 183,75; dno topeniště a dno
objektu 183,60 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 295 cm (S–J) a 365 cm (Z–V). Hloub-
ka v podloží a podorničí 30 cm. Výplň hnědá se zrnky
světlé v celém objektu. Ve středu objektu ve výplni, cca
5–10 cm nade dnem, byla skupina větších kamenů,
které nesouvisely s žádným zařízením objektu a zřejmě
byly v sekundárním uložení. V SZ rohu zjištěno vypále-
né dno pece, kolem něj v podlaze tmavé stopy po usa-
zení kamenů. V okolí topeniště v podlaze objektu však
žádné kameny nebyly, objevují se až ve výplni objektu
a spíše v jeho středu. Směrem od pece do středu objek-
tu na podlaze protáhlá vypálená plocha v délce cca 150
cm, její vypálení je však o něco slabší než u dna pece.
V samém SZ rohu, jakoby „za pecí“, nalezeny na dně
větší kusy nádob, cca 100 cm před pecí (k jihu od tope-
niště) na dně větší fragment drtidla. U západní stěny
vedle pece prohlubeň o průměru 18 cm (I), asi místo
pro předpecní nádobu. Podél západní stěny několik
menších kůlových jamek. Větší jamka (VIII, průměr 24
cm, hloubka 23 cm v podlaze) zachycena uprostřed jižní
stěny objektu. 
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Nálezy: 25 jedinců RS keramiky, z nich 8 okrajů a 2
dna. Kamenný nástroj, snad drtidlo (5339) na dně. 
Obr.: Plán (obr. 149); nálezy (obr. 247:2–8, 11 a 248:1);
foto-terén (obr. 309:1; dia 115–117).

913 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–listopad 1983. Objekt zachycen při
skrývce podle kamenné destrukce a odlišné struktury
výplně. Je zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohně-
dá) a podloží (okrová sprašová hlína), které zde bylo
podorniční vrstvou překryto v síle cca 20–25 cm. Nive-
lace: Povrch skrývky 183,75 (střed) až 184,15 (západní
okraj); povrch podloží 183,90 (západní okraj); dno tope-
niště 183,65; dno objektu 183,60 m n. m. Zkoumána jen
západní polovina objektu, východní část se ve svažitém
terénu vytrácí. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
250 cm (S–J), příčný rozměr nezjištěn. Hloubka v podlo-
ží a podorničí 10–50 cm (terén je svažitý). Výplň hnědá
v celém objektu, bez patrného zvrstvení. V SZ rohu
destrukce kamenné pece, po jejím rozebrání zjištěno
vypálené dno topeniště o rozměrech 70 × 40 cm. Tope-
niště bylo otevřeno směrem k jihu. Vlevo (západně)
před pecí trojice malých kůlových jamek spojených ve
větší prohlubni (srov. řezy a–a´, b–b´). Vpravo za pecí 
u severní stěny stála nádoba (5434), zapuštěná 11 cm do
podlahy. Uprostřed jižní stěny větší kůlová jamka o prů-
měru 30 cm a hloubce 20 cm ve dně objektu, zřejmě
stopa po nosném kůlu.
Nálezy: Nádoba bez okraje (5434), dále 12 jedinců RS
keramiky, z toho 2 okraje a 4 dna.
Obr.: Plán (obr. 150); nálezy (obr. 247:9, 10, 12, 13);
foto-terén (obr. 309:2, 3; dia 118–119).

914 JÁMA
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Září 1983. Podloží tmavohnědá podorniční
vrstva. Nivelace: Povrch skrývky po začištění 183,25;
dno objektu kolem 183,00 m n. m. 
Popis: Malá mísovitá jáma. Průměr 50 cm; hloubka
v podloží 25 cm. Výplň tmavohnědá, od podloží se liší
strukturou (menší soudržnost). Výplň obsahuje velké
množství drobných kamenů jako z destrukce pece.
Stěny jamky jsou do červena vypáleny. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky, z toho 1 podhrdlí.
Obr.: Plán (obr. 150); nálezy (obr. 249:1); foto-terén
(dia 120).

915 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1983. Objekt zachycen při skrývce podle
kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 10–15 cm. Nivelace: Povrch
skrývky 184,20 (střed) až 184,40 (západní okraj); povrch
podloží 184,30 (západní okraj); dno topeniště a dno
objektu 184,10 m n. m. Zkoumána jen západní polovi-
na, východní část se ve svažitém terénu vytrácí. 

Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 300 cm (S–J); příčný rozměr nezjiš-
těn. Hloubka v podloží a podorničí 10 (střed) až 25 cm
(západní okraj). Výplň hnědá bez výraznějšího zvrstvení.
V SZ rohu destrukce kamenné pece, po jejím rozebrání
zjištěno vypálené dno topeniště o rozměrech 40 × 40
cm; vypálená plocha se v zadní části topeniště mění
v černou uhlíkatou vrstvičku. Topeniště bylo otevřeno
směrem k jihu, bylo vymezeno většími kameny, posta-
venými na užší stranu. Uprostřed prozkoumané polovi-
ny objektu skupina malých až středních kůlových jamek
zhruba v řadě Z–V orientace. 
Nálezy: 5 zlomků RS jedinců, z nich 3 slepené okraje
nádob. 
Obr.: Plán (obr. 151); nálezy (obr. 249:3–5); foto-terén
(obr. 309:4; dia 121).

917 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce,
prozkoumána jen jižní polovina. Zahlouben do podor-
niční vrstvy (tmavohnědá) a podloží (okrová sprašová
hlína), které zde bylo podorniční vrstvou překryto v síle
25 až 30 cm. Nivelace: Povrch skrývky 183,57 až 183,80;
povrch podloží 183,50; dno topeniště 183,12; dno
objektu 183,02 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
275 cm (Z–V) a 300 cm (S–J). Hloubka v podloží 
a podorničí 45–50 cm. Výplň hnědá s uhlíky (svrchní
část výplně 0–40/50 cm, pod ní do výšky 20 cm nade
dnem hnědá se zrnky žluté, uhlíky a úlomky mazanice.
Těsně nad rozhraním obou vrstev (tj. víceméně na bázi
horní vrstvy, cca 25 cm nade dnem) bylo uprostřed
objektu zjištěno propálené místo – ohniště o délce 70
cm, zabíhající do neprozkoumané části objektu. V JZ
rohu destrukce kamenné pece, po jejím rozebrání zjiště-
no vypálené dno topeniště o rozměrech 70 × 35 cm.
Topeniště bylo otevřeno směrem k východu, bylo
vymezeno většími kameny. Vlevo (u jižní stěny) před
pecí byla trojice menších kůlových jamek (VI–VIII),
další trojice (I–III) zhruba ve středu objektu. Dvojice
jamek (IV–V) byla i v JV kvadrantu chaty. 
Nálezy: 4 zlomky RS keramiky, z toho 2 okraje. 
Obr.: Plán (obr. 152); nálezy (obr. 249:6); foto-terén
(obr. 309:5; dia 122, 124).

918 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září–říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle až 50 cm. Nivelace: Povrch skrývky
183,05 až 183,10; povrch podloží 182,52; dno topeniště
182,33; dno objektu 182,29 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
320 cm (JV–SZ) a 300 cm (JZ–SV). Hloubka v podloží 
a podorničí 80–85 cm. Výplň hnědá s uhlíky (svrchní
část výplně 0–70 cm), u dna hnědá se zrnky světlé.Ve
středu objektu ve výplni, na bázi svrchní hnědé vrstvy 
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a výše, zachycen zával z větších kamenů. V SZ rohu
destrukce kamenné pece, zachovalá do výšky 60 cm. Po
jejím rozebrání zjištěno vypálené dno topeniště o roz-
měrech 70 × 40 cm. Topeniště bylo otevřeno směrem
k jihovýchodu, s mírným odklonem ke středu objektu.
Bylo vymezeno většími kameny. Vpravo za pecí u SZ
stěny prohlubeň (IV) o průměru 20 cm a hloubce 10
cm, zřejmě místo pro zapuštění nádoby. Vedle ní
k severu mělká kůlová jamka (I), podle umístění souvi-
sející asi s konstrukcí střechy. S ní jistě souvisí i kůlová
jamka (V) uprostřed JV stěny, která podle tvaru obsa-
hovala půlený kůl (šířka jamky 22 cm, hloubka 30 cm ve
dně objektu). Malé kůlové jamky se koncentrovaly před
vstupem do pece. 
Nálezy: 59 jedinců RS keramiky, z toho 3 okraje, 1
malá neúplná miska, 2 malá zdobená těla a 6 den. Neú-
plný spodek menší nádoby (5296) u jihovýchodního
rohu pece. Bronzová náušnice s odlomeným přívěskem
(5212). V horní vrstvě objektu nalezen kamenný výro-
bek, část amfibolitového brusu (5313) – na žernov má
zlomek příliš malý průměr (18 cm). Při zpracování nále-
zů ztracen. 
Obr.: Plán (obr. 153); nálezy (obr. 250:1–12; 326:2; dia
318); foto-terén (obr. 309:6; dia 123, 125).

919 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle vypálené plochy a několika kamenů v okolí.
Soudě podle profilu na nedalekém okraji sondy, skrýv-
kou zde bylo odstraněno zhruba 100 cm ornice a pod-
orničí. Skrývka zasáhla až na dno objektu a takřka celý
objekt zničila. 
Popis: Objekt s rovným dnem. Rozměr dna v ose S–J
(280 cm) se podařilo zjistit zachycením částí rovnoběž-
ných stěn objektu. Výplň při dně byla hnědá se zrnky
světlé. Blíže severního okraje bylo ve výplni zhruba 15
cm nade dnem objektu oválné vypálené místo o rozmě-
rech cca 90 × 60 cm. U jižního okraje byla zjištěna kůlo-
vá jamka o průměru 20 cm a hloubce 30 cm, svými
parametry odpovídající kůlovým jamkám nesoucím
hřeben střechy.
Nálezy: 1 zlomek keramiky 
Obr.: Plán (obr. 151); nálezy (–); foto-terén (obr. 310:1;
dia 126).

920 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Říjen–listopad 1983. Objekt zachycen při
skrývce podle kamenné destrukce a odlišné struktury
výplně. Objekt je zahlouben do podorniční vrstvy (tma-
vohnědá kompaktní) a podloží (okrová sprašová hlína),
které zde bylo podorniční vrstvou překryto v síle cca 15
cm. Nivelace: Povrch skrývky 183,55; povrch podloží
183,40; dno topeniště a dno objektu 182,98 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 400 cm (ZSZ–VJV) a 410 cm
(SSV–JJZ). Hloubka v podloží a podorničí 60 cm. Výplň
hnědá s uhlíky (svrchní část výplně 0–25 cm), pod ní až
ke dnu hnědá se zrnky světlé a uhlíky. Tato vrstva je

typická pro spodní části raně středověkých chat (vrstvy
u dna), v daném případě je však nezvykle mocná (35–40
cm). Až nad touto vrstvou, na bázi nadložní hnědé, byly
nalezeny větší kameny, nesouvisející s konstrukcí pece.
V JZ rohu objektu byla destrukce kamenné pece,
zachovalá do výšky 60 cm. Pec byla v tomto případě
zachována lépe než v jiných případech. Obvod topeniš-
tě byl vystavěn z velkých kamenů, nad vstupem do pece
byl překlad z velkého plochého kamene a celá pec byla
pravidelně zaklenuta. Vlevo (jižně) před vstupem do
pece stála celá nádoba, zapuštěná cca 20 cm do podla-
hy (na plánu č. 5). V JV rohu byl umístěn okrouhlý sklí-
pek o průměru 80 × 60 cm, zabíhající 15 cm do stěny
objektu a 20 cm pod podlahu (srov. b–b´). Uprostřed
východní stěny zjištěna 35 cm široká a právě tak hlubo-
ká kůlová jamka s hrotitým dnem (a–a´), pozůstatek po
nosném kůlu. I tato jamka je větší, než bývají obdobné
jamky v jiných objektech. Na celé ploše objektu,
s výjimkou severní části, bylo velké množství malých
kůlových jamek, svědčících pro časté přestavby vnitřní-
ho zařízení. Mezi nimi lze rozeznat dvě skupiny hlub-
ších a relativně větších jamek (průměr kolem 10 cm, 10
až 20 cm) po obou stranách vstupu do pece, které odpo-
vídají podobným skupinám v některých dalších objek-
tech. 
Nálezy: 15 jedinců RS keramiky, z nich 4 okraje a 2
dna. Před pecí celá RS nádoba (5435, č. 5), na podlaze
domu dále brousek a 3 skleněné korálky (č. 2–4), další
korálek v kůlové jamce nosného kůlu (celkem korálky 2
žluté, modrý a modrozelený). Stříbrný zlomek ploché
tyčinky (5363) pochází z podlahy ve východní části
objektu.
Obr.: Plán (obr. 154); nálezy (obr. 243:3; 251:1–8;
334:3; XXIII:4; XXV:2; dia 259–261, 319); foto-terén
(obr. 310:2, 3, 4 a 311; dia 127–128).

921 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle 10–25 cm. Nivelace: Povrch skrývky
183,60 (západní okraj objektu) až 183,20 (východní
okraj); povrch podloží 183,50 až 183,20; dno topeniště
183,16 a dno objektu 183,02 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
310 cm (S–J) a 290 cm (Z–V). Hloubka v podloží a pod-
orničí 55–60 cm. Výplň šedohnědá s uhlíky, kameny 
a zlomky mazanice (svrchní kužel výplně 0–15 cm,
vytvářející v půdoryse skoro pravidelný kruh kolem
středu objektu), pod ní v celém objektu hnědá se zrnky
světlé, uhlíky a úlomky mazanice. V SZ rohu vypálená
oválná plocha o rozměrech 90 × 50 cm, od osy S–J
mírně vykloněná do středu objektu a zčásti překrytá
uhlíkatou vrstvičkou. Jde o dno pece, jejíž konstrukce
byla rozebrána. Její zbytky ležely na podlaze v okolí.
Topeniště bylo asi otevřeno směrem k jihu. Vpravo 
u pece poblíž severní stěny stála na dně (nebo mírně
zapuštěna do dna, max. 5 cm) celá nádoba (5369),
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kolem ní další zlomky keramiky. Vpravo (k JV) před
předpokládaným vstupem do pece skupina malých
kůlových jamek, další shluk jamek byl v JV kvadrantu. 
Nálezy: 15 zlomků RS keramiky, z toho 4 okraje, 2 dna
a dva hřebenem zdobené(?) zlomky těl. U pece celá
nádoba (5369). 
Obr.: Plán (obr. 155); nálezy (obr. 243:4; 252:1–8;
334:4); foto-terén (obr. 310:5, 6; dia 129–130).

922 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
celý zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá kom-
paktní), která je zde nejméně 60 cm mocná; podloží
(okrová sprašová hlína) nezachyceno. Nivelace: Povrch
skrývky 184,90 (před začištěním) až 184,70 (po začiště-
ní); dno topeniště a dno objektu 184,45 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
230 cm (S–J) a 250 cm (Z–V). Hloubka v podloží a pod-
orničí 50 cm. Výplň hnědá s uhlíky (svrchní část výplně
0–40 cm), pod ní u dna hnědá se zrnky světlé a uhlíky.
V SZ rohu destrukce kamenné pece, po jejím rozebrání
zjištěno vypálené dno topeniště o rozměrech 40 × 40
cm. Topeniště bylo otevřeno směrem k jihu. Od pece
kamenná destrukce pokračovala směrem do středu
objektu, kameny mimo vlastní pec však neležely na dně,
nýbrž na bázi svrchní hnědé vrstvy, tj. cca 10–15 cm
nade dnem (na obr. 156 šrafovaně). Zdá se proto, že jde
o kameny v sekundárním uložení. Jižně před pecí něko-
lik větších keramických zlomků, uložených cca 5 cm
nade dnem, ale stále ještě ve spodní vrstvě. 
Nálezy: Před pecí větší zlomky RS nádoby, 3 další
zlomky keramiky, z toho 1 okraj a 1 spodek nádoby. 
Obr.: Plán (obr. 156); nálezy (obr. 253:1–3; 336:3);
foto-terén (obr. 312:1; dia 131–133).

925 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 15 cm. Nivelace: Povrch skrývky
184,35 (západní okraj) až 184,10; povrch podloží 182,20
(západ) až 184,05 (východ); dno topeniště 183,83; dno
objektu 183,78 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 295 cm (Z–V) a 255 cm (S–J). Hloub-
ka v podloží a podorničí 30–60 cm. Výplň hnědá s uhlí-
ky (svrchní část výplně 0–20/40 cm), pod ní hnědá se
zrnky žluté a tmavé. Na bázi svrchní hnědé vrstvy ležel
kamenný zával, nesouvisející s destrukcí pece (v druhot-
ném uložení; na obr. 157 šrafovaně). V JZ rohu destruk-
ce kamenné pece, po jejím rozebrání zjištěno vypálené
dno topeniště o rozměrech 60 × 40 cm. Topeniště bylo
otevřeno směrem k východu, bylo vymezeno většími
kameny. Z obou stran před vstupem do pece se kon-
centrují kůlové jamky s černou uhlíkatou výplní. Levá
(jižní) skupina pokračuje v řadě podél jižní stěny. 

U východní stěny dvě středně velké jamky (srov. a–a´),
z nichž jedna může být stopou po nosném kůlu. 
Nálezy: Celkem 22 jedinců RS keramiky, z toho 6 okra-
jů a 5 den. Mazanice, zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 157); nálezy (obr. 254:1–11); foto-terén
(obr. 312:2, 3; dia 134).

926 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 40 cm. Nivelace: Povrch skrývky
184,20 až 184,30; povrch podloží 183,80 až 183,90; dno
topeniště 183,63; dno objektu 183,55 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 295 cm (Z–V) a 330 cm (S–J). Hloubka
v podloží a podorničí 60–70 cm. Výplň tmavohnědá
s uhlíky (svrchní část výplně 0–30 cm, okrouhlý kužel
kolem středu objektu), pod ní hnědá se zrnky žluté, 
u dna hnědá se zrnky žluté a tmavé (uhlíky). Ve výplni
se objevují kameny, které evidentně nesouvisejí
s destrukcí pece. Jejich výskyt se koncentruje ve středu
objektu (na obr. 158 šrafovaně). Jeden shluk těchto
kamenů ležel na bázi svrchní hnědé vrstvy v hloubce do
20 cm, druhý na bázi prostřední vrstvy v hloubce 40–50
cm, v žádném případě však tyto kameny nepatřily do
spodní („podlahové“) vrstvy. V JZ rohu kamenná pec,
zachovalá ve velmi dobrém stavu včetně vnitřní kon-
strukce topeniště, překladu nad vstupem do pece a pra-
videlně vytvarovaného obložení. Topeniště mělo rozmě-
ry 60 × 40 cm, bylo otevřeno směrem k východu. Před
vstupem do pece byla na podlaze černá uhlíkatá vrstvič-
ka, po jejích stranách dvě skupiny kůlových jamek
s výraznou tmavou výplní. Vlevo (jižně) před pecí stála
nádoba, zapuštěná 16 cm do podlahy. V nádobě byly
uloženy větší zlomky další nádoby. Malé kůlové jamky
v JV a zejména SV kvadrantu vytvářejí zřetelné stopy
pravoúhlých konstrukcí. Uprostřed východní strany, ve
vzdálenosti 20 a 50 cm od stěny byly zahloubeny dvě
kůlové jamky (průměr 20 cm, hloubka 25 a 15 cm), sou-
visející s konstrukcí krovu. První z nich je půlkruhová. 
Nálezy: Před pecí celá nádoba a větší část druhé (5368).
Mezi dalšími 13 keramickými zlomky 1 okraj a 2 dna.
Obr.: Plán (obr. 158, 159); nálezy (obr. 255:1, 3, 4, 8;
336:5; dia 262); foto-terén (obr. 312:4, 5, 6 a 313; dia
135–141).

927 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 14.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle 15–30 cm. Nivelace: Povrch skrývky
cca 183,95; povrch podloží 183,65 až 183,80; dno tope-
niště 183,55; dno objektu 183,50 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 240 cm (Z–V) a 275 cm (S–J). Hloubka
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v podloží a podorničí 50 cm. Výplň hnědá s uhlíky (svrch-
ní část výplně 0–30 cm), pod ní hnědá se zrnky žluté, 
u dna hnědá se zrnky žluté a tmavé (uhlíky). Ve výplni
se objevují kameny, které nesouvisejí s destrukcí pece
(na obr. 160 šrafovaně). Jejich výskyt se koncentroval ve
středu objektu, na bázi svrchní hnědé vrstvy, v jejím nej-
hlubším místě (30 cm). V JZ rohu destrukce kamenné
pece s topeništěm o rozměrech 60 × 40 cm, otevřeným
směrem k východu. Před vstupem do pece byla na pod-
laze černá uhlíkatá vrstvička. Vpravo za pecí u stěny
stála nádoba, zapuštěná 16 cm do podlahy (5371). Vlevo
vpředu u vstupu do pece leželo několik větších zlomků
nádob. Uprostřed východní stěny byla zahloubena kůlo-
vá jamka (průměr 15 cm, hloubka 18 cm) v mělké pro-
hlubni, související s konstrukcí krovu. Malé jamky v SV
kvadrantu mohly souviset s podobným typem vnitřního
zařízení, jaký pozorujeme v obj. 926.
Nálezy: Za pecí zapuštěná nádoba bez dochovaného
okraje (5371). Spodek další nádoby a další celé dno
(5374, 5375) ležely, vloženy do sebe, před pecí. Dále 2
dna a 1 okraj (5371). Celkem 8 keramických jedinců.
Železný předmět, nejspíše zlomek nože.
Obr.: Plán (obr. 160); nálezy (obr. 255:2, 5–7; 330:4;
XX:5; dia 263–264); foto-terén (obr. 313 a 314:2; dia
142–148).

928 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Objekt zničen při skrývce; mohla být pouze
zaměřena poloha pece. Z povrchu destrukce bylo sebrá-
no několik nálezů. 
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky. 
Obr.: Plán (–); nálezy (–); foto-terén (–).

929 JÁMA
Viz objekt 911.
Obr.: Plán (–); nálezy (obr. 256:1–4, 8, 9; 327:7); foto-
terén (obr. 314:1).

931 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce. Je zahlouben do podorniční
vrstvy (tmavohnědá) a podloží (okrová sprašová hlína).
Z objektu mohl být prozkoumán jen západní okraj 
a spodní část, neboť objekt zabíhal pod panelovou cestu
patřící k zařízení staveniště. Nivelace: Povrch panelové
cesty 183,84, dno topeniště a dno objektu 183,42; pro-
hlubně vedle pece 182,26 m n. m. 
Popis: Torzo pravoúhlého objekt1u s rovným dnem.
Rozměry objektu a jeho původní hloubku v podloží 
a podorničí nebylo možné zjistit. Výplň: pod panelovou
cestou cca 10 cm navážky, pod ní hnědá; další zvrstve-
ní nebylo patrné. Destrukce pece pravděpodobně stála
v SZ rohu objektu, po jejím rozebrání zjištěno vypálené
dno. Vlevo (u západní stěny) před pecí stála celá nádo-
ba (5370) v prohlubni cca 15 cm hluboké. 
Nálezy: Celá nádoba (5370), další 4 zlomky RS kera-
miky, z toho 1 dno a 1 okraj (5356), který může patřit 
i poškozené nádobě. 

Obr.: Plán (obr. 161); nálezy (obr. 49:3; 256:5–7, 8;
334:5 dia 265–266); foto-terén (obr. 314:3).

932 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Říjen–listopad 1983. Objekt zachycen při
skrývce podle kamenné destrukce a odlišné struktury
výplně. Je zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá)
a podloží (okrová sprašová hlína), které zde bylo podor-
niční vrstvou překryto v síle cca 10 cm. Nivelace: Povrch
skrývky 183,45 až 183,55; povrch podloží 183,40; dno
topeniště 183,05; dno objektu 182,98 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 260 cm (S–J); příčný rozměr nezjiš-
těn. Hloubka v podloží a podorničí 50 cm. Výplň hnědá
s uhlíky (svrchní část výplně 0–30/40 cm), pod ní až do
dna hnědá se světlými zrnky, případně většími světlými
čočkami, na samotném dně 1–2 cm silná tmavohnědá
vrstvička s uhlíky. Zhruba ve středu objektu v horní
hnědé vrstvě shluk menších kamenů, nesouvisejících
s konstrukcí pece. V SZ rohu objektu zbytek destrukce
kamenné pece (ve srovnání s jinými případy zachováno
málo a spíše menších kamenů), po jejím rozebrání zjiš-
těno vypálené dno topeniště o rozměrech 50 × 40 cm.
Topeniště bylo otevřeno směrem k jihu, před vstupem
do pece byla oválná jamka o rozměrech 40 × 30 cm 
a hloubce 10 cm, vyplněná popelem a uhlíky (I). Vpra-
vo za pecí u severní stěny je na plánu zakreslena nádo-
ba, s údajem, že byla zapuštěna 15 cm do podlahy. Mezi
nálezy však žádná nádoba, či kus nádoby z tohoto místa,
nebyla nalezena a není ani uvedena v přírůstkovém
deníku – byla nejspíše během výzkumu ukradena. To
naznačuje, že plán a profil Z–V na obr. 162 je asi jen
rekonstrukcí situace, a je proto zavádějící. Z obou stran
vstupu do pece byly skupiny menších kůlových jamek;
další jamky byly porůznu na ploše prozkoumané části
objektu. Uprostřed jižní stěny byla zahloubena kůlová
jamka o průměru 20 cm a hloubce 20 cm, zřejmě stopa
po nosném kůlu (na plánu č. 1). V JZ rohu se zahlubo-
val oválný výklenek (cca 40 cm do stěny a 25 cm do
hloubky pod podlahu objektu).
Nálezy: Rekonstruovatelná nádoba (5388-8, 22; obr.
257:14) z okolí pece, spíše však z úrovně nad podlahou.
Dalších 81 jedinců RS keramiky, z toho 14 okrajů 
(z nich 3 zdobené), 11 den a 3 zdobené zlomky těl. Na
podlaze u západního okraje pece polovina dvoukónic-
kého přeslenu z měkké horniny (5391). Ve východní
části objektu v horní hnědé vrstvě byl nalezen zlomek
hliněného, snad původně diskovitého předmětu (polo-
měr asi 61–62 mm) se zlomkem kruhového otvoru
(závaží). Otisk obilky.
Obr.: Plán (obr. 162); nálezy (obr. 257:1–17; 258:1, 2,
4–10; 259:1–3; 331:13; XXI:3; XXII:1; dia 267); foto-
terén (obr. 314:4, 5).

934 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
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(okrová sprašová hlína); zároveň porušuje objekt 936.
Nivelace: Povrch skrývky 183,65 až 183,80; povrch pod-
loží 183,45 až 183,55; dno topeniště 183,08; dno objek-
tu 183,05 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
305 cm (S–J), příčný rozměr nezachycen. Hloubka
v podloží a podorničí 50–70 cm. Výplň hnědá s uhlíky
(svrchní část výplně 0–20/60 cm, svažující se od severu
k jihu), pod ní až do dna hnědá se zrnky světlé a černé.
U jižní stěny klín tmavohnědé (splach?), na samotném
dně ušlapaná krusta a vrstvička uhlíků (jen v části plo-
chy). V JZ rohu destrukce kamenné pece, z větší části
zřejmě druhotně rozebraná. Pod kameny bylo vypálené
dno topeniště o rozměrech 60 × 40 cm. Topeniště bylo
otevřeno směrem k východu. Vlevo (jižně) před vstu-
pem do pece byly dvě malé, 15 a 20 cm hluboké kůlo-
vé jamky (na obr. 163 viz č. 1–2); další podobné jamky
byly na druhé straně pece a směrem do středu objektu
(č. 3–7).
Nálezy: 5 zlomků RS keramiky, z toho 1 okraj a 1 dno.
Kamenný pískovcový brousek (5399), část drtidla
(5468) ve dvou kusech. Mezi kostmi zlomek jeleního
parohu.
Obr.: Plán (obr. 163); nálezy (obr. 260:1–4); foto-terén
(obr. 314:6).

936 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad 1983. Objekt zachycen při výzkumu
objektu 934, který je v superpozici a větší část objektu
zničil. Z objektu 936 se zachovalo jen SV nároží se zbyt-
kem pece. Nivelace: Viz objekt 934; dno topeniště
183,50; dno objektu 183,42 m n. m. 
Popis: Pravděpodobně pravoúhlý objekt s rovným
dnem. Rozměry objektu nebylo možné určit. Hloubka
v podloží a podorničí 40 cm. Výplň hnědá, v zachovalé
části objektu v řezu SV–C nebylo patrné žádné další
zvrstvení. Poloha destrukce pece odpovídala pravděpo-
dobně SV rohu. Z pece se zachovalo jen několik nevel-
kých kamenů. Pod destrukcí bylo zjištěno vypálené dno
topeniště o rozměrech 60 × 50 cm. 
Nálezy: Bez nálezů, jen uhlíky z dubu v peci. 
Obr.: Plán (obr. 163); nálezy (–); foto-terén (–).

937 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně.
Zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína). Nivelace: Povrch skrývky 183,30
až 183,40; dno topeniště 183,26; dno objektu 183,20 m
n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt se zaoblenými rohy a rovným
dnem. Rozměr dna 340 cm (S–J); příčný rozměr 310 cm
(Z–V; tento rozměr je ale nejspíše neúplný, protože po
svahu dolů se východní okraj objektu ztrácel). Hloubka
v podloží a podorničí 10–20 cm, směrem od západu
k východu ubývá. Výplň hnědá se zrnky světlé a uhlíky.
V SZ rohu destrukce kamenné pece, z níž zbylo jen
několik větších kamenů, což nelze vysvětlit jen hlubo-

kou skrývkou. Proto je pravděpodobnější, že pec byla
po zániku objektu rozebrána. Vypálené dno topeniště
pod destrukcí mělo rozměry 80 × 50 cm. Topeniště bylo
otevřeno směrem k jihu; dokladem toho je ale jen tvar
vypáleného dna a přítomnost dvou charakteristických
uskupení malých kůlových jamek jižně od pece (na
plánu černě vyznačené jamky se vyznačovaly výplní
s uhlíky). Další malé kůlové jamky se vyskytovaly
porůznu na ploše objektu. Uprostřed jižní stěny byla
zahloubena jamka po kůlu nosné konstrukce (č. 27; prů-
měr 20 cm, hloubka 12 cm). 
Nálezy: Zlomky nádob (5 jedinců) poblíž kůlové jamky
č. 26 (5412, 5420), mezi nimi 1 téměř rekonstruovatelná
nádoba a 1 další okraj. V peci uhlíky z habru, buku,
dubu a jilmu.
Obr.: Plán (obr. 164); nálezy (obr. 261); foto-terén (–).

939 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad 1983. Objekt zachycen při skrývce
podle kamenné destrukce a odlišné struktury výplně. Je
zahlouben do podorniční vrstvy (tmavohnědá) a podloží
(okrová sprašová hlína), které zde bylo podorniční vrst-
vou překryto v síle cca 30 cm. Prozkoumána byla jen
západní část objektu; východní část byla zničena skrýv-
kou, která se zde poměrně prudce svažovala směrem
k východu. Nivelace: Povrch skrývky 185,10 (západní
okraj) až 184,22 (východně od objektu); povrch podloží
184,80; dno topeniště 184,55; dno objektu 184,50 m n. m. 
Popis: Pravoúhlý objekt s rovným dnem. Rozměr dna
290 cm (S–J); příčný rozměr nešlo zjistit, protože objekt
nebyl úplný. Hloubka zachovalé části objektu v podloží 
a podorničí 45–70 cm. Výplň hnědá s uhlíky (svrchní část
výplně, zejména ve středu objektu), pod ní až do dna
hnědá se zrnky světlé a uhlíky. V SZ rohu destrukce
kamenné pece, po jejím rozebrání zjištěno vypálené dno
topeniště o rozměrech 70 × 40 cm. Topeniště bylo otev-
řeno směrem k jihu, bylo vymezeno většími kameny.
Vpravo za pecí u severní stěny dno nádoby zapuštěné do
podlahy (5432). Před vstupem do pece na podlaze uhlí-
katá vrstvička na ploše 60 × 40 cm. Z obou stran vstupu
do pece malé až středně velké kůlové jamky, další malé
kůlové jamky porůznu na ploše objektu (c–c´, d–d´, e–e´,
f–f´). Asi uprostřed jižní stěny kůlová jamka po nosném
kůlu (a–a´, průměr 22 cm, hloubka 25 cm), od ní k seve-
ru větší, ale mělčí prohlubeň (b–b´). Uprostřed západní
stěny do dna a stěny objektu zahlouben malý výklenek
(h–h´), v němž byla uložena nádoba (miska).
Nálezy: RS miska ve výklenku před pecí (5429), za pecí
spodek další nádoby (5432). Drtidlo na dně (5430).
Uhlíky z habru, příp. olše, krušiny, dubu a borovice.
V obsahu nádoby zjištěn jen dub.
Obr.: Plán (obr. 165); nálezy (obr. 260:5, 6; 334:6; dia
268); foto-terén (obr. 315:1, 2).

941 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad–prosinec 1983. Objekt zachycen po
odstranění panelové cesty a dalších terénních úpravách
na staveništi poblíž dříve zkoumaného objektu 931.
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Objekt 931 v této době už nebyl patrný, neboť terénní
úpravy jej zcela zničily. V místech panelové cesty byly
nalezeny zbytky dvou dalších, hlouběji usazených
objektů (941 a 943). Vzájemný stratigrafický vztah obou
objektů (a objektu 931) nebyl zcela jasný, neboť objekt
931 už neexistoval a z dalších dvou objektů zbyly jen
malé zbytky. Lze se nicméně domnívat, že objekt 943
porušil objekt 941, neboť odstranil část jeho pece 
a zahloubil se cca 35 cm hlouběji pod jeho dno. Nivela-
ce: Povrch skrývky a destrukce pece 183,15; dno tope-
niště 182,90 m n. m.
Popis: Nároží pravoúhlého objektu s pecí. Rozměry
objektu nebylo možné zjistit. Hloubka zachovalé části
v podloží a podorničí 25 cm. Tvar pece a nasazení stěn
objektu naznačují, že pec byla umístěna pravděpodobně
v SZ rohu objektu s topeništěm otevřeným k jihu.
Nálezy: Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 166); nálezy (–); foto-terén (–).

942 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad–prosinec 1983. K objektu chybí
dokumentace, kromě celkové skicy plochy výzkumu.
Popis: Ze skicy vyplývá, že šlo o čtvercový objekt
s kamennou pecí v SZ rohu. 
Nálezy: Zlomky RS keramiky u pece (5436, 4 jedinci),
z toho 1 okraj.
Obr.: Plán (–); nálezy (obr. 260:7); foto-terén (–).

943 DŮM
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad–prosinec 1983. Objekt zjištěn po
odstranění panelové cesty a dalších terénních úpravách
na staveništi. Z objektu bylo zachyceno jen nároží, prav-
děpodobně porušující objekt 941 (viz výše), a malý zby-
tek kamenné destrukce(?) v protějším rohu(?). Nivelace:
Povrch skrývky 183,15; dno objektu 182,50 m n. m.
Popis: Torzo pravoúhlého objektu s rovným dnem.
Rozměry objektu nebylo možné určit. Hloubka zachovalé
části v podloží a podorničí 65 cm. Bez nálezů. 
Obr.: Plán (obr. 166); nálezy (–); foto-terén (–).

970 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 12. 
Výzkum: Ovzorkován v říjnu 1983, prozkoumán v čer-
venci 1984. 
Popis: Východní část polozemice se středovým kamen-
ným závalem (20 cm nad podlahou, na obr. 167 šrafo-
vaně). Zahloubena do sprašové hlíny, která tvoří podlo-
ží. Dno rovné v hloubce 65–73 cm od dnešního povr-
chu. U východní stěny kůlová jamka o průměru 12 cm.
Pec v dochované části domu chybí. Rozměry: 285 × 150
cm, neúplná stěna V–Z. Výplň tvořena třemi vrstvami,
zjištěnými v celé délce profilu: hnědou s uhlíky a ka-
ménky, pod ní šedohnědou se zrnky mazanice a nejníže
hnědou melírovanou s kousky spraše. 
Nálezy: Zlomky keramiky z 15 jedinců, z toho 3 okraje
a 2 dna, mazanice, zv. kost. 
Obr.: Plán (obr. 167); nálezy (obr. 262:1–3); foto-terén
(obr. 315:3).

971 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 12. 
Výzkum: Červenec 1983. 
Popis: Západní polovina polozemnice s rovným dnem
v hloubce 85 cm od dnešního povrchu a kamennou pecí
v SZ sektoru. Objekt zapuštěn do světle hnědé (para-
hnědozemě) a od hloubky 46 cm do sprašového podloží.
Chybí propálená vrstva topeniště, místo ní dochována
uhlíkatá vrstva. V jihozápadním nároží dvě kůlové
jamky, hluboké 8 a 10 cm. Výplň tvořila hnědá hlína
s kaménky a uhlíky. U J okraje profilu byla zjištěna nade
dnem šedočerná vrstva s kaménky se zlomky keramiky,
zvířecími kostmi a uhlíky. Rozměry: 270 cm (S–J), druhý
rozměr neúplný. 
Nálezy: Zlomky RS keramiky ze 3 jedinců, z toho 1
dno, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 167); nálezy (obr. 262:6); foto-terén
(obr. 316:1, 3).

972 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 12.
Výzkum: Červenec 1983.
Popis: Západní polovina polozemnice s rovným dnem
v hloubce 70–78 cm od dnešního povrchu. V severozá-
padním sektoru kamenná pec. Východně od ní, cca 35
cm jižně od severní stěny, byla nalezena 12 cm hluboká
kůlová jáma o průměru 20 cm (pro nosný kůl vaznice
střechy). V JZ nároží destrukce pece nalezena malá
keramická nádoba (5528). Výplň tvořena jednolitou hně-
dou hlínou s kaménky a uhlíky. Rozměry: 260 (S–J),
druhý rozměr neúplný (180 cm). 
Nálezy: Nádoba z destrukce (5528), zlomky dalších 5
jedinců, okraj žádný. Struska (přepálená hlína: 5521),
zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 168); nálezy (obr. 263:3; 336:4; dia
269); foto-terén (obr. 316:2).

973 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 11. 
Výzkum: Říjen 1983. 
Popis: Zdokumentován jen řez polozemnicí s rovným
dnem v hloubce 75–85 cm od dnešního povrchu. Nivela-
ce: Dno objektu 182,36 m n. m. Rozměr 260 cm v řezu
(S–J). Objekt zahlouben do světle hnědé (parahnědoze-
mě), tmavě hnědé (45–70), hnědé se spraší a teprve od
80 cm hlouběji do sprašového podloží. Nade dnem 
u severní stěny zachycena hnědá melírovaná vrstva se
spraší, ve střední části překryta světle šedou. Sekvence
několika vodorovně ukládaných vrstev naznačuje
pozvolné zaplňování objektu po jeho zániku. Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 168); nálezy (–); foto-terén (–).

974 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 11. 
Výzkum: Červenec 1983. 
Popis: Zachována západní část pravoúhlé polozemnice
s kamennou pecí v SZ nároží, otevřenou k J. Destrukce
pece dosahovala výšky 70 cm, před ní byla uhlíkatá
vrstvička. Ve středu chaty dokumentován kamenný
zával mocný až 80 cm, jehož dno sahalo až 20 cm nad
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podlahu chaty. Byl téměř kruhového tvaru, o průměru
180 cm (na obr. 169 šrafovaně). Nivelace: Dno objektu
182,36 m n. m. Cca 50 cm před pecí byl na podlaze
nalezen spodek nádoby (5545; viz N1 na obr. 170), větší
část další nádoby (5546; N2 na plánu) byla zapuštěna asi
5 cm do podlahy, 20 cm východně od okraje pece.
Uprostřed jižní stěny kůlová jáma (XI) o průměru 20 cm
a hloubce 30 cm. Vedle ní další jáma o průměru 20 cm,
hluboká jen 8 cm (X). Shluk 5 kůlových jamek byl 
u Z stěny, nejhlubší a největší z nich byla jamka XVII;
další skupina se nacházela ve středu chaty. Ukládání
vrstev naznačuje nejprve zaplnění prostoru kolem stěn
objektu (tmavě hnědá, tmavší hnědá se spraší, světle
hnědá se spraší) a na dně, poté následovalo zaplnění
středu objektu (hnědá sypká s uhlíky) jednolitou výplní.
Rozměry 320 cm (S–J) a 220 cm (V–Z, neúplný rozměr).
Hloubka 110–120 cm od současného povrchu.
Nálezy: Dva spodky nádob (5545, 5546), zlomky dal-
ších 24 jedinců RS keramiky, z toho 3 okraje a 4 dna.
Mazanice a zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 169–170); nálezy (263:1–2, 4–8); foto-
terén (obr. 316:4, 5).

975 JÁMA 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 11.
Výzkum: Listopad 1983.
Popis: Větší část zásobní jámy kruhového tvaru a hruš-
kovitého profilu s téměř rovným dnem. Výplň svědčí 
o postupném zaplňování objektu: při stěnách splachové
vrstvy uprostřed homogenní hnědá hlína s uhlíky, místy
kameny. Objekt zapuštěn do parahnědozemě, tmavě
hnědé vrstvy (60–80 cm) a od hloubky 80 cm níže do
sprašového podloží. Rozměry 70 cm (S–J v horní části),
140–180 cm (S–J ve spodní části objektu). Bez nálezů,
datace nejistá.
Obr.: Plán (obr. 170); nálezy (–); foto-terén (–).

977 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 8. 
Výzkum: Prosinec 1983.
Popis: Východní třetina polozemnice s kamennou pecí
v SV nároží. Hloubka 85 cm od dnešního povrchu,
destrukce pece vysoká 45 cm. V předpecním prostoru
zjištěna uhlíkatá vrstva dosedající na dno. Výplň je tvo-
řena homogenní hnědou sypkou hlínou s uhlíky, spra-
šové podloží zjištěno v hloubce 90 cm od dnešního
povrchu. Rozměry 250 cm (S–J). 
Nálezy: Keramické zlomky ze 2 jedinců (5557), z toho
pravděpodobně 1 dno.
Obr.: Plán (obr. 171); nálezy (obr. 262:4, 5); foto-terén
(–).
978 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 6.
Výzkum: Prosinec 1983.
Popis: Polozemnice s kamennou pecí v severní polovi-
ně (nejspíše SZ sektor). Výška destrukce pece 30 cm. 
U jižní stěny chaty doložena polovina kůlové jámy nos-
ného kůlu. Polozemnice zapuštěna do světle hnědé
hlíny, její dno v hloubce 95–100 cm od dnešního povr-
chu nedosahovalo úrovně sprašového podloží. Výplň tvo-

řena homogenní hlínou s uhlíky, chata asi jednorázově
zaplněna. Rozměry 280 cm (S–J) a 40 cm (Z–V, neúplný
rozměr).
Nálezy: 1 zlomek RS keramiky (5458).
Obr.: Plán (obr. 171); nálezy (–); foto-terén (–).

979 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 6.
Výzkum: Prosinec 1989.
Popis: Pravoúhlá polozemnice, zahloubená až 135 cm
od dnešního povrchu. Objekt pouze vzorkován, nikoliv
plošně zkoumán. Dokumentován byl řez objektem.
Tvar objektu v řezu a jeho rozměry nicméně umožňují
zařazení objektu mezi domy kultury pražského typu.
Výplň tvořila hnědá hlína, ve spodní části objektu hnědá
se spraší. Objekt zahlouben do světle hnědé (parahně-
dozem), tmavě hnědé (55–90 cm) a do sprašového pod-
loží až od 90 cm hloubky. Rozměry 260 cm v řezu (S–J).
Nálezy: 1 zlomek RS keramiky.
Obr.: Plán (obr. 171); nálezy (–); foto-terén (–).

980 DŮM 
Poloha: Sonda XIIIA, sektor komponenty 13.
Výzkum: Únor 1984
Popis: Zahloubený objekt v západním profilu sondy,
částečně zkoumán do plochy. Dokumentován řez a část
půdorysu objektu, vnitřní konstrukce nezachycena,
avšak tvar profilu a rozměry umožňují zařazení objektu
mezi časně slovanské polozemnice. Výplň homogenní
hnědá, místy s uhlíky a kousky mazanice, svědčí asi 
o jednorázovém zaplnění. Objekt zahlouben do světle
hnědé (parahnědozemě), tmavě hnědé (55–80/70 cm),
sprašové podloží až pode dnem objektu. Rozměry 295 cm
(S–J), 60 cm (Z–V, neúplný rozměr), hloubka 70 cm od
dnešního povrchu. Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 172); nálezy (–); foto-terén (–).

981 DŮM 
Poloha: Sonda XIIIA, sektor komponenty 13.
Výzkum: Únor 1984.
Popis: Objekt zachycen v západní stěně sondy, částeč-
ně zkoumán do plochy. Rozměry 250 cm (S–S), 140 cm
(Z–V, neúplný rozměr). Polozemnice s kamennou pecí
v rohu, jejíž dno tvořila červeně vypálená krusta. Zapuš-
těna do hnědé hlíny, sprašové podloží nezachyceno.
Výplň tvořena světle hnědou hlínou s kameny. Nivelace:
185,28 (topeniště pece).
Nálezy: Zlomky keramiky v zásypu nad pecí.
Obr.: Plán (obr. 172); nálezy (–); foto-terén (–).

982 DŮM 
Poloha: Sonda XIII, sektor komponenty 5.
Výzkum: Únor 1984.
Popis: Objekt zachycen v západní stěně sondy, vzorko-
ván, přítomnost kamenné destrukce s vypáleným tope-
ništěm umožňuje zařazení mezi časně slovanské domy.
Rozměry 130 cm  v řezu S–J (neúplný rozměr). Hloubka
105 cm, destrukce kamenné pece u jižní stěny 40 cm
vysoká. Dům zapuštěn do tmavě hnědé hlíny, dno
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nedosahovalo sprašového podloží. Nad ornicí ještě 35
cm navážky. Výplň tvořena homogenní hnědou hlínou
s uhlíky a drobnými kameny, objekt asi jednorázově
zaplněn. Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 173); nálezy (–); foto-terén (–).

983 JÁMA 
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13.
Výzkum: Únor 1984, objekt pouze vzorkován kvůli
zmrzlé půdě.
Popis: Objekt se jevil jako kruhová tmavá skvrna o prů-
měru asi 250 cm. Výplň tvořila tmavá kompaktní hlína.
Hloubka asi 50–100 cm od úrovně sprašového podloží.
Nálezy: V nálezové zprávě a přírůstkovém deníku
nálezy neuváděny, avšak jeden sáček s 5 keramickými
zlomky byl dodatečně dohledán. Mezi nimi bylo 1 dno
a 2 zdobené zlomky z téže nádoby.
Obr.: Plán (–); nálezy (obr. 264:9, 10); foto-terén (–).

984 DŮM
Viz objekt 901. 

987 DŮM 
Poloha: Sonda XVII, sektor komponenty 13. 
Výzkum: Únor 1984.
Popis: Objekt zachycen ve stěně výkopu vodovodní
přípojky, již v boku železničního náspu. Byl pouze vzor-
kován. Uprostřed řezu zjištěny zbytky kamenné pece
zachované do výšky 30 cm, pod nimi do červena vypá-
lená krusta. Nivelace: 182,62 m n. m. (povrch pece),
182,04 m n. m. (dno topeniště). Na řezu není zřetelný
okraj objektu, který nejspíše probíhal za pecí; je však
zřejmé, že k objektu patřily kameny ve vrstvě asi 70 cm
před topeništěm. Objekt byl zapuštěn do světle hnědé
(parahnědozemě, 130–197 cm), tmavě hnědé a sprašo-
vého podloží, zjištěného až v hloubce 260 cm od povr-
chu náspu. Výplň tvořila homogenní hnědá hlína s uhlí-
ky. Rozměry 370 cm (S–J, spíše diagonální rozměr). 
Nálezy: Keramické zlomky v destrukci pece nade
dnem (5501), nenalezeny.
Obr.: Plán (obr. 173); nálezy (–); foto-terén (–).

989 DŮM 
Poloha: Sonda XVII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Březen 1984.
Popis: sondy, jen ovzorkován. Tvar a rozměry objektu
umožňují zařazení mezi časně slovanské domy. Výplň
tvořila hnědá hlína se zrnky spraše, u severního a jižní-
ho kraje uhlíky. V části objektu na dně 5–8 cm mocná
písčitosprašová vrstva. Rozměry 370 cm v řezu S–J, hloub-
ka 120 cm od dnešního povrchu. Nivelace: 179,40 (dno
objektu).
Nálezy: Keramické zlomky z řezu nade dnem (5507),
při zpracování nenalezeny.
Obr.: Plán (obr. 174); nálezy (–); foto-terén (–).

990 DŮM
Poloha: Sonda XVII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Březen 1984.

Popis: v obou stěnách sondy, jen ovzorkován. Ve
východním řezu zjištěny zbytky kamenné pece s červe-
ně vypáleným topeništěm. Objekt zapuštěn do tmavě
hnědé vrstvy zjištěné v hloubce 95 cm, výplň tvořila
hnědá hrudkovitá hlína se zrnky spraše. Rozměry 300 cm
(S–J), hloubka 125 cm od dnešního povrchu.
Nálezy: 6 zlomků RS keramiky (5509, 5511), z toho 2
zlomky den. Zv. kost.
Obr.: Plán (obr. 174); nálezy (obr. 264:7, 8); foto-terén
(–).

991 DŮM 
Poloha: Sonda XVII, sektor komponenty 13. 
Výzkum: Březen 1984.
Popis: Objekt zachycen v obou stěnách sondy, pouze
ovzorkován. Ve východním profilu zbytek kamenné
pece (velký kámen, uhlíkatá vrstva), umístěné v SZ
nároží chaty. Většina pece zničena při hloubení rýhy.
Objekt zahlouben do světle hnědé (parahnědozemě) 
a tmavě hnědé vrstvy (od 85 cm níže), výplň tvořena
světle hnědou drolivou hlínou s kousky mazanice.
V jižní polovině chaty nade dnem hnědá, až 35 cm
mocná vrstva se světlými zrnky. Rozměry 310 (S–J),
hloubka 105 cm od dnešního povrchu.
Nálezy: Větší zlomky nádob při dně v SZ sektoru chaty
(5510), při zpracování nenalezeny.
Obr.: Plán (obr. 174); nálezy (–); foto-terén (–).

992 DŮM 
Poloha: Sonda IV, sektor komponenty 13. 
Výzkum: Červen 1984.
Popis: Téměř celý zahloubený dům s otopným zaříze-
ním v SZ rohu. Je v těsném sousedství nebo nevýrazně
porušuje chatu 902 (totožnou s obj. 993). Superpozici
nebylo možné přímo zkoumat, neboť obě chaty byly
zachyceny v jiné době (podzim 1983 a červen 1984). Jde
pravděpodobně o vztah na pomezí horizontální a verti-
kální stratigrafie, neboť severovýchodní nároží chaty
902 se prakticky dotýká jihozápadního nároží domu
992, přičemž dům 902 mohl být starší. Rozměry 265 cm
(S–J, neúplný rozměr), hloubka nezměřena. U SV okraje
pece nalezeny větší zlomky keramické nádoby, původ-
ně postavené na kamenné konstrukci pece, kde zjištěny
další zlomky. Řez objektem nebyl nakreslen.
Nálezy: Zlomky ze 13 RS nádob, z toho 1 spodek, 1
dno a 3 okraje.
Obr.: Plán (obr. 175); nálezy (obr. 264:1–3); foto-terén
(–).

994.2 DŮM 
Poloha: Sonda XVIII, sektor komponenty 1.
Výzkum: Červenec 1984.
Popis: V sondě zachyceno západní nároží zahloubené-
ho objektu, porušujícího starší objekt 994.1 (pec z doby
římské). Kamenná pec patřící Z–SZ nároží zahloubené-
ho domu 994.2 byla zapuštěna do předpecního prosto-
ru hliněné pece 994.1. Kamenná pec měla uvnitř červe-
ně vypálenou krustu, na jejímž okraji zjištěna kůlová
jamka o průměru 10 a hloubce 12 cm. Objekt byl
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zahlouben do sprašového podloží, jeho výplň tvořila
sypká tmavohnědá až černá vrstva se zrnky mazanice.
Na ni nasedala šedohnědá popelovitá vrstva, dále pak
hnědá se zrnky mazanice. Sled vrstev naznačuje postup-
ný zánik objektu. Rozměry 135 cm (Z–V, neúplný roz-
měr), hloubka 90 cm.
Nálezy: Zlomky 12 RS keramických jedinců, z toho 2
větší části nádob a 3 dna. Dále nalezen železný nůž 
a očko (5553, 5570), železný plech (5577), drtidlo
v destrukci pece nade dnem (5580), zv. kosti. Jako star-
ší příměs keramika převážně z doby římské.
Obr.: Plán (obr. 176); nálezy (obr. 265:1, 2, 4–7, 10–11;
327:9–10); foto-terén (–).

996 DŮM 
Poloha: Sonda XIX, sektor komponenty 16.
Výzkum: Říjen 1984. Objekt zachycen jen v šířce
výkopu. 
Popis: Zahloubený dům zachycen v obou profilech
sondy i na jejím dně. Zkoumán jen v šířce sondy. Na
dně průkopu zjištěna destrukce kamenné pece, umístě-
ná v severní části objektu. Na dně prozkoumané části
zjištěno 15 kůlových jamek. Objekt zapuštěn do tmavší
hnědé a do sprašového podloží (v hloubce 75 cm). Výplň
tmavě hnědá sypká s uhlíky, zrnky spraše a mazanice,
v okolí pece světle hnědý písčitý zásyp v délce 75 cm.
Rozměry 360 cm (S–J) a 50 cm (Z–V, neúplný rozměr),
hloubka 100–108 cm od dnešního povrchu. 
Nálezy: Zlomky 8 RS keramických jedinců, z toho 2
okraje a 1 dno (5581, 5584–86).
Obr.: Plán (obr. 176); nálezy (obr. 265:8, 9); foto-terén
(–).

997 DŮM 
Poloha: Sonda XIX, sektor komponenty 15.
Výzkum: Říjen 1984.
Popis: Zahloubený dům, zachycený v obou profilech
sondy (výkopu) i na jejím dně. Zkoumán jen v šířce prů-
kopu. Na severu ohraničen řadou kamenů, jižní hrana
nezřetelná, u ní tři menší a jedna větší kůlová jamka
(průměr 24 cm, hl. 12 cm). Objekt zahlouben do tmavě
hnědé hlíny. Výplň tvořila sypká hnědá se zrnky spraše
a uhlíky. V jižní části profilu zjištěny nade dnem dva
mazanicové bloky, vysoké 18 cm. Rozměry 360 cm (S–J)
a 60 cm (neúplný rozměr Z–V), hloubka 72–80 cm.
Nálezy: Zlomky 8–9 RS keramických jedinců, z toho 3
okraje. Mazanice (5590), uhlíky, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 177); nálezy (obr. 264:4–6); foto-terén
(–).

998 DŮM
Poloha: Sonda XIX, sektor komponenty 15.
Výzkum: Říjen 1984.
Popis: Zahloubený dům, zachycený v obou stěnách
sondy, do plochy zkoumána jen jeho východní část.
V ní zjištěna část destrukce kamenné pece. Stěny objek-
tu se nepodařilo zachytit. Objekt zahlouben do tmavě
hnědé hlíny. Výplň tvořila homogenní světle hnědá
hlína. Rozměry 282 cm (S–J), hloubka 70 cm.

Nálezy: Zlomky keramiky (5591, 5593), z nichž asi jen
jeden RS stáří.
Obr.: Plán (obr. 177); nálezy (–); foto-terén (–).

1000 DŮM 
Poloha: Sonda XXI, sektor komponenty 12.
Výzkum: Květen 1984.
Popis: Zahloubený dům, zachycený v severní stěně prů-
kopu, pouze vzorkován. Zjištěn shluk kamenů a propá-
lená krusta topeniště pece, ohraničení stěn zřetelné jen
v místech zahloubení do podloží (spodních cca 30 cm).
Pec byla zřejmě v JZ nároží objektu. Objekt byl zahlou-
ben do tmavé hlíny splývající s ornicí a sprašového pod-
loží v hloubce 75 cm a níže. Výplň v západní části tvoři-
la světle hnědá jílovitá vrstva, ve východní části objektu
pak tmavě hnědá hlinitopísčitá a hnědá s uhlíky a kous-
ky spraše. Nad propálenou krustou topeniště byla zjiště-
na sytě uhlíkatá vrstva. Rozměry 190 cm (Z–V), hloubka
100–105 cm od dnešního povrchu.
Nálezy: 2 zlomky RS keramiky, z toho 1 dno (5595).
Obr.: Plán (obr. 178); nálezy (obr. 266:1); foto-terén (–).

1001 JÁMA
Poloha: Sonda XXI, sektor komponenty 12. 
Výzkum: Květen 1984. Objekt zachycen v S stěně
výkopu, pouze vzorkován.
Popis: Torzo jámy o šířce cca 80 cm a hloubce 140 cm
od dnešního povrchu. Podloží spraš. Výplň černohnědá,
u dna světlejší, promíšená spraší. Bez nálezů, datace
nejistá. 
Obr.: Plán (obr. 178), nálezy (–), foto-terén (–).

1002 DŮM 
Poloha: Sonda XXI, sektor komponenty 12.
Výzkum: Květen 1984.
Popis: Zahloubený objekt s rovným dnem, zjištěný
v obou stěnách výkopu, pouze vzorkován. Podle tvaru 
a velikosti objektu jde o RS dům. U jeho západní stěny
zjištěna destrukce kamenné pece. Výplň tmavě hnědá
hlinitopísčitá vrstva (řez S–J), resp. melírovaná s uhlíky
(řez V–Z). Objekt zahlouben do tmavě hnědé
(80–110/120 cm) a do sprašového podloží. Rozměry 300
cm a 320 cm, hloubka 120 cm. Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 178); nálezy (–); foto-terén (–). 

1004 DŮM 
Poloha: Sonda XXIII, sektor komponenty 6.
Výzkum: Květen 1984.
Popis: Zahloubený objekt v severní stěně průkopu,
s rovným dnem, destrukcí kamenné pece a zapuštěnou
nádobou v okolí pece. Pec umístěna v SZ či JV nároží
chaty. Objekt zahlouben do světlehnědé (parahnědoze-
mě) a od 120 cm do sprašového podloží. Výplň tvořila
hnědá s uhlíky a mazanicí a tmavě hnědá vrstva. Nádo-
ba porušena bagrem, avšak rekonstruovatelná (5599).
Rozměry neurčitelné, délka v profilu minimálně 260 cm,
hloubka 110–120 cm od dnešního profilu. 
Nálezy: RS nádoba (5599) a 3 další zlomky nádob,
z toho 1 dno. Zv. kosti. 
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Obr.: Plán (obr. 178); nálezy (obr. 266:2, 3; 335:1–2;
dia 270–271); foto-terén (–).

1034 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 12.
Výzkum: Červenec, září 1987. Objekt zachycen v ploše
po skrývce ornice. Nivelace: 180,15 m n. m. (povrch
skrývky u okraje profilu A), dno o cca 45 cm níže.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s rovným dnem.
V JZ nároží kamenná pec. Na S straně přiléhal k objek-
tu kolmo vstupní prostor(?) o rozměrech 110 × 70 cm,
zahloubený jen 10 cm do podloží. V jeho výplni zjiště-
no množství uhlíků a drobných (zašlapaných?) zlomků
keramiky. V okolí kamenné pece bylo zjištěno několik
kůlových jamek, před jejím ústím uhlíkatá vrstva (60 ×
50 cm). Mezi jejím okrajem a jižní stěnou je protáhlá, 37
cm dlouhá jamka s rovným dnem (I). Řada větších 
a hlubších kůlových jamek probíhala středem chaty ve
směru Z–V, na západní straně byla ukončena jámou 70
× 50 cm, hlubokou 20–23 cm a těsně přiléhající
k S okraji kamenné pece (III). Uprostřed východní
stěny zjištěna jamka VIII, pozůstatek po nosném kůlu
vaznice střechy. Shluk malých kůlových jamek zjištěn
v SV nároží objektu (IX, X a další). Výplň v západní
polovině objektu nade dnem světle hnědá se spraší 
a šedá písčitá, hnědožlutá hlinitopísčitá uprostřed. Ve
východní části objektu hnědočerná vrstva s uhlíky a ka-
meny a žlutá písčitohlinitá nade dnem, ve vrchní části
pak světle hnědá se spraší. Rozměry 370 cm (Z–V) a 290
cm (S–J), hloubka 15–45 cm od povrchu skrývky. 
Nálezy: V destrukci pece zlomky RS keramiky (6 okra-
jů a 3 dna; v tomto souboru keramika zdobená i bez-
pečně nezdobená). Větší zlomky na podlaze u pece
poblíž Z stěny. Celkem zlomky ze 43 RS nádob, z toho
7 okrajů, 9 den, část nádobky bez okraje a 4 zdobené
zlomky z nádoby s olámaným okrajem. V hloubce
10–15 cm nad podlahou byla v SZ sektoru objevena licí
pánvička (5812). Železné zlomky (5779), další zlomek
snad s náznakem ostří byl nalezen v kůlové jamce X
(špička nože?; 5819). Kamenný brousek (5818), zv.
kosti, uhlíky, rostlinné zbytky.
Obr.: Plán (obr. 179 a 180); nálezy (obr. 267:1–7;
268:1–7; 332:1; 339:4; XXII:3; dia 272–274, 301–302,
304); foto-terén (obr. 320; dia 149–152).

1035 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 12.
Výzkum: Září 1987. Objekt zjištěn po skrývce, jihový-
chodní nároží poškozeno a může být jen rekonstruová-
no. Nivelace: 180,00 m n. m. u okraje profilu, dno objek-
tu o cca 20 cm níže.
Popis: Polozemnice pravoúhlého tvaru, s rovným
dnem. V SZ rohu destrukce kamenné pece. Její topeniš-
tě zdánlivě otevřeno k východu, tomu ovšem nenasvěd-
čuje poloha dvojice předpecních kůlových jamek
(II–III), která je obvykle situována před ústím pece. Pod
destrukcí v prostoru topeniště vypálená krusta. Nádoba
(5798; N1 na obr. 182) na podlaze u severního ramene
pece, na východním okraji pece zbytek drtidla. Cca 40

cm od severní stěny objektu kruhová jáma o průměru
60 cm (I), zahloubená 10 cm do dna. Kůlové jamky
v prostoru J a JV od pece, z nich je nejhlubší jamka III
u jižního ramene pece. V SV nároží byla zachycena pra-
voúhlá obdélná prohlubeň, snad pozůstatek vchodu;
vstupovalo by se tedy z východní strany. Objekt zahlou-
ben do sprašového podloží. Výplň v horní části hnědo-
černá hlinitopísčitá, pod ní světle hnědá písčitá až do
dna. Udusaná podlaha. Rozměry 300 cm (S–J) a 260 cm
(neúplný rozměr Z–V). Hloubka 10–20 cm od povrchu
skrývky.
Nálezy: Nádoba bez dochovaného hrdla (5798), zlom-
ky z dalších 6 keramických jedinců (5639, 5798-9),
z toho 1 slepený okraj a 2 dna. Brousek (5800), zv. kosti,
uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 181 a 182); nálezy (obr. 269:1–4 a 270;
dia 275–276); foto-terén (obr. 318:1, 2; dia 153–156).

1036 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 12.
Výzkum: Červenec 1987. Po skrývce zachycena západ-
ní polovina objektu, zbytek skrývkou zničen. Nivelace:
180,84 m n. m. (v bodě A, podlaha o cca 25 cm níže).
Popis: Zahloubený objekt obdélného půdorysu,
s destrukcí pece v SZ nároží. Pec konstruována z něko-
lika vrstev plochých kamenů stavěných kolmo za sebou.
V podlaze zachováno 6 kůlových jamek, z nichž 4 tvoří
řadu od Z k V. Kůlová jáma ve středu jižní stěny (I) je
pozůstatkem po nosném kůlu hřebene střechy. V této
jamce, stejně jako v jamkách II a IV, byla zjištěna
v horní části uhlíkatá výplň. Vlevo před pecí, 5 cm nad
podlahou, nalezena velká část nádoby (5644). Výplň:
nejprve se usadily vrstvy při stěnách objektu (písčitohli-
nitá s uhlíky a písčitohlinitá), později byly překryty pís-
čitou vrstvou se spraší a uhlíky, střed zaplněn tmavší
hnědou se spraší (melírovanou). Uložení vrstev svědčí 
o postupném zaplňování objektu. Rozměry 270 cm (S–J)
a 180 cm (neúplný rozměr Z–V). Hloubka 20–25 cm od
povrchu skrývky.
Nálezy: RS nádoba (5644) před ústím pece, dále zlom-
ky z 5 nádob (5641, 5645, 5825), z toho 1 okraj a 3 dna.
Železná ohnutá tyčinka (5643), uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 183); nálezy (obr. 270:6; 335:3; dia
277); foto-terén (obr. 318:3, 4; dia 157–160).

1037 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 13.
Výzkum: Srpen 1987. Zahloubený objekt, narušující
(mladší) objekt 1038. Na povrchu začištěného objektu
leželo několik velkých kamenů. Nivelace při JZ stěně
v bodě A 179,90 m n. m., na dně objektu 179,83 m n. m.
Profil A–B (obr. 185) ukazuje podle našeho názoru stra-
tigrafickou pozici chat 1037 a 1038 odlišně od naší inter-
pretace, a tedy chybně. Podle nás je objekt 1037 mlad-
ší. Kdyby byl starší, hrana objektu 1038 by musela naru-
šit pec objektu 1037 a prostor před ní. Takové narušení
však nebylo pozorováno.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt. V SZ nároží byla
zjištěna kamenná destrukce pece v torzovitém stavu;
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pod destrukcí byla nalezena vypálená krusta topeniště 
a uhlíkatá vrstva vyplňující předpecní prostor (100 × 75
cm; srov. obr. 185). Předpecní prostor byl překryt 4
menšími a jedním mohutným plochým kamenem, dlou-
hým 60 cm. Tyto kameny byly v druhotné poloze, pře-
místěné při rozebrání pece nebo v důsledku orby.
Kolem předpecního prostoru zjištěno několik menších
kůlových jamek (např. V, VI). Uprostřed JV stěny jáma
po nosném kůlu (III) o průměru 30 cm a hloubce 12 cm.
V kůlových jamkách byl obvykle nalezen jeden kámen,
sloužící zřejmě k fixaci kůlů. V SV části domu byla
zachycena červeně vypálená mazanicová kra (povrch
180,07 m n. m.). U jejího západního okraje tvořila sku-
pina tří kamenů jakousi „skřínku“ s uhlíkatou výplní,
kterou interpretujeme jako kůlovou jamku, zahloube-
nou do výplně objektu (obr. 184). U kamenů nalezeno
několik zlomků keramiky. Zlomky z téže nádoby pak
nalezeny ještě nedaleko, 10–15 cm nade dnem. Předpo-
kládáme, že může jít o druhotně přemístěné zbytky
nádoby, která původně stála u V stěny kamenné pece.
Výplň ve východní části objektu hnědá se spraší a uhlí-
ky, v západní pak černohnědá s uhlíky a mazanicí, hně-
dočerná, při dně hnědočerná s uhlíky. K zaplnění objek-
tu došlo spíše pozvolna. Rozměry 300 cm (SZ–JV) a 360
cm (SV–JZ), hloubka 20–36 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: RS nádoba (5741, 5744), dále 8 RS keramic-
kých jedinců, z toho 4 dna. Mazanice. 
Obr.: Plán (obr. 184 a 185); nálezy (obr. 49:1; 271:1–5;
dia 278, 295); foto-terén (obr. 318:5, 6 a 319:1; dia
161–163).

1038 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 13.
Výzkum: Srpen 1987. Objekt 1038 je starší než objekt
1037. K tomuto závěru nás vede interpretace profilu
A–B (obr. 185) a předpoklad, že uhlíkatá vrstva před
východní z dvojice pecí patří celá k domu 1037, zatím-
co větší kruhová jáma VII je součástí domu 1038 (srov.
obr. 185; tato interpretace se liší od původního názoru,
obsaženého v nálezové zprávě). Výplň objektu 1038
zůstala při skrývce zachována do vyšší úrovně než výplň
objektu 1037. Nivelace: 180,40 m (úroveň skrývky),
179,89 m (dno před pecí) a 179,88 m n. m. (podlaha 
u styku s domem 1037).
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Pec dobře zachována, její dno částečně
vydlážděno plochými kameny. Místo propálené krusty
byla zjištěna uhlíkatá vrstva, zasahující až do předpecní-
ho prostoru asi 30 cm před ústí pece. Kolem pece nale-
zeny 4 nádoby, tři z nich in situ. V okolí pece bylo zjiš-
těno také několik kumulací malých kůlových jamek,
další shluky jamek byly odkryty v JV a SV sektoru.
Mohutná jáma po nosném kůlu zjištěna uprostřed jižní
stěny (II), u východní stěny okrouhlá jáma o průměru
55 a hloubce 15 cm. Středem objektu se táhl pruh udu-
sané hlíny, místy s oblázky a valounky. Výplň tvořila
nade dnem hnědá s uhlíky, nad ní melírovaná s uhlíky.
Ve středu objektu převládala hnědá s uhlíky, u západní
stěny nad podlahou hnědožlutá písčitá, nad ní opět
melírovaná a na předchozí vrstvy dosedala hnědočerná

s uhlíky. V obou spodních vrstvách zjištěny kameny.
Rozměry 340 cm (S–J) a 310 cm (Z–V), hloubka 30–50 cm
od povrchu skrývky. 
Nálezy: Jedna nádoba (N4 na obr. 186; 5700) nalezena
před ústím pece, 3–5 cm nad úrovní podlahy. Byla ve
fragmentárním stavu, neboť asi spadla z klenby pece.
Druhá nádoba (N2; 5701) částečně zapuštěna do podla-
hy vlevo před ústím pece. Další nádoba (N1; 5702)
zapuštěna u její východní stěny (severní stěny domu),
v této nádobě uložena nádoba čtvrtá (N3; 5703; srov.
obr. 186). Uvnitř dvojice nádob N1–N3 nalezeny obilky
pšenice a žita, dále dva brousky z pískovce a jeden
z ortoruly (5701b). V nádobě N4 nalezeny zbytky ječ-
mene, čočky a lískový ořech. Kromě uvedených nádob
z objektu pocházejí zlomky keramiky z 35 jedinců,
z toho 6 okrajů a 6 den, dále přeslen (5821), mazani-
ce, škeble (5724), tři části ořezaného jeleního parohu 
(z lodyhy, výsady i parohu), zv. kosti a uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 184, 185 a 186); nálezy (obr. 272:1–10;
273:1–5; 274:1; 337:1–2; 331:12; 342:2–3, 5; XXI:1;
XXIII:2; dia 279–280); foto-terén (319:2; XIX–dole; dia
164–169).

1039 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1087.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Uvnitř pece propálená krusta, před ústím
uhlíkatá vrstva na ploše 45 × 12 cm. U Z stěny na soklu
ležela spodní část nádoby (5794). U S stěny chaty vedle
ústí pece jamka o průměru 25 cm a hloubce 10 cm (I),
v níž původně asi byla zapuštěna nádoba. Skupina
jamek východně od pece (II–IV), 9 drobnějších v JV
sektoru blíže ke středu domu. Nivelace na úrovni skrýv-
ky v bodě B 181,29 m n. m. Výplň nade dnem tvořila
žlutohnědá písčitá, nad ní světlehnědá písčitohlinitá,
hnědá, hnědočerná s uhlíky a uhlíkatá. Objekt zanikal
postupně. Rozměry 340 cm (S–J) a 360 cm (Z–V), hloub-
ka max. 28 cm od povrchu skrývky, největší u západní
stěny objektu.
Nálezy: Spodek RS nádoby (5794) nalezený u pece,
kromě něj zlomky ještě 9 RS keramických jedinců.
V destrukci pece zlomek mosazného kroužku (5782),
v JZ sektoru asi 10 cm nade dnem mosazná průvlečka
(5766). Opracovaná broušená kamenná sekera, použí-
vaná druhotně jako brousek (5771), jiný kamenný arte-
fakt pochází z destrukce pece (5785).
Obr.: Plán (obr. 187 a 188); nálezy (obr. 274:2–4, 8;
326:8–9; XXIII:6; dia 316–317); foto-terén (319:3; dia
170).

1040 DŮM
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 13.
Výzkum: Září 1987.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží a pravoúhlým výklenkem v SV nároží. Pec
obsahovala na dně vypálenou krustu, část destrukce
ležela na 30–50 cm vysokém soklu. Pec se zřítila již do
částečně zaplněného objektu. Nivelace na úrovni podloží
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v bodě A 180,23 m, v bodě B 180,42 m n. m, dno objek-
tu 179,47 m n. m. V JZ nároží pod podlahou 30 cm
zahloubený sklípek o průměru až 80 cm, z něhož pochá-
zí větší zlomek keramiky. V SV rohu vchodový(?)
výklenek o rozměrech 85 × 80 cm a hloubce cca 20–30
cm. Na podlaze domu zjištěno asi 160 drobných kůlo-
vých jamek, vytvářejících shluky. V některých z nich
nalezeny drobné špičaté kameny. Větších jamek zjiště-
no šest. Polokruhová jamka IV patrně souvisí s nosným
kůlem. Kůlová jamka VI ve vstupním prostoru, hlubo-
ká 40cm, může být snad pozůstatkem otočného sloupu
dveří. Výplň: Spodní polovina objektu byla v západní
části zaplněna hnědočernou silně uhlíkatou vrstvou, ve
východní části hnědošedou s uhlíky a spraší. V horní
části hlinitopísčitá vrstva. Objekt se zaplňoval postupně,
pec se zřítila až po jeho částečném zaplnění. Rozměry
300 cm (S–J) a 330 cm (Z–V), hloubka 40–60 cm od
povrchu skrývky.
Nálezy: Východně pece zapuštěna nádoba do hloubky
8 cm (N1, viz obr. 190; 5704), 20 cm od ní u S stěny
objektu nalezeno dno nádoby (N2; 5676). Vedle obou
nádob mohutná zrnotěrka (5708). Spodek nádoby (N3;
(5731) ležel na podlaze jihovýchodně pece. Jamka II 
u vstupního otvoru pece je nejspíše negativem po další
nádobě, z níž se v ní zachoval jen menší fragment. Cel-
kem 16 RS keramických jedinců. V kůlové jamce I nale-
zen přeslen (5728).
Obr.: Plán (obr. 189 a 190); nálezy (obr. 274:5–7, 9–10;
274:1; 335:4; dia 281); foto-terén 319:4, 5; dia 171–175).

1041 DŮM 
Poloha: Sonda XXXI, sektor komponenty 13.
Výzkum: Srpen 1987.
Popis: Část zahloubeného pravoúhlého objektu, který
překrýval v superpozici objekt 1059. Půdorys silně naru-
šen buldozerem při skrývce, zachoval se jen SZ sektor
objektu s destrukcí kamenné pece. Rozměry neurčitelné,
hloubka 40 cm od povrchu skrývky. Nivelace: 180,86 m 
n. m. (dno objektu), 180,98 m n. m. (střed pece). Zhruba
uprostřed předpokládané plochy domu zjištěna kůlová
jamka (V) o průměru 20–25 cm. Před ústím pece naleze-
no 5 menších kůlových jamek. V okolí pece nalezeny
fragmenty několika nádob. Výplň prakticky nezachována.
Nálezy: Nádoba N1, zachovaná z poloviny, ležela na
boku východně od okraje pece cca 3–5 cm nad podla-
hou (5718, 5712). Nádoba N2 (5717), zdobená, ležela ve
střepech na okraji destrukce pece u severní stěny domu.
Další zlomky keramiky v destrukci pece, z nich byla
sestavena větší část nezdobené nádoby N3 (5715). Mezi
ostatními zlomky keramiky (5 jedinců) ještě 3 okraje. Na
podlaze ohnutý železný pásek (5714), plochá železná
tyčinka (5636) byla nalezena v destrukci pece.
Obr.: Plán (obr. 191); nálezy (obr. 276:1–7; 328:1–2;
337:3–4; XX:3; dia 282–284, 295); foto-terén (319:6; dia
176–177).

1042 DŮM 
Poloha: Sonda XXXII, sektor komponenty 6.
Výzkum: Září 1987.

Popis: V odkryté stěně výkopu u náspu tratě zjištěn
zahloubený pravoúhlý objekt s destrukcí kamenné pece
u V stěny. V destrukci zjištěna vypálená krusta topeniš-
tě. Nivelace: 180,39 m n. m. (dno). Objekt byl pouze
zaměřen a fotografován. Výplň tmavá, blíže nepopsána.
Rozměry nezjištěny, hloubka neurčitelná. Bez nálezů.
Obr.: Plán (–); nálezy (–); foto-terén (dia 178).

1043 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 10.
Výzkum: Listopad 1987.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s destrukcí kamen-
né pece v SZ nároží. Zkoumán jen SZ sektor. Nivelace:
180,85 m n. m. (střed pece). Před ústím pece dvě kůlo-
vé jamky o průměru 8 a 10 cm a hloubce 18 a 16 cm.
Výplň tvořena písčitou spraší se zrnky tmavé, nad ní pak
šedohnědou s uhlíky.Tenká vrstvička s uhlíky též u dna
objektu. Rozměry 240 cm (S–J) a 290 cm (Z–V), hloubka
48 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: Ze dna pece okrajový zlomek RS nádoby
(5842), další z výplně. Celkem zlomky 4 nádob, pazou-
rek (5844), zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 192); nálezy (obr. 277:1, 3; 332:6; dia
321); foto-terén (obr. 320; dia 179–181). 

1044 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 10.
Výzkum: Listopad 1987.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s rozebranou
kamennou pecí v SZ nároží. Nivelace: 180,74 m n. m.
(střed pece). Na dně pece zachována červeně vypálená
krusta. Východně od pece na podlaze několik velkých
kamenů v druhotném uložení. Objekt zahlouben do
sprašového podloží. Výplň tmavší, podrobněji nepopsá-
na. Rozměry 240 cm (S–J) a 260 cm (Z–V), hloubka 40 cm
od povrchu skrývky. 
Nálezy: Na podlaze před ústím pece větší část RS nádo-
by ve střepech (N1; 5856), poblíž pece větší pazourek
(5837). Dále zlomky z 5 RS nádob, z toho 3 okraje a 1
dno. Brousek (5857), zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 192); nálezy (obr. 277:8; 278:1–6; 332:3;
335:5; dia 285, 321); foto-terén (obr. 320; dia 182).

1045.1 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 10.
Výzkum: Listopad 1987. Zkoumán jen SZ sektor objek-
tu, jenž porušil objekt 1045.2. Nivelace: 180,85 m n. m.
(střed pece).
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s porušenou
kamennou pecí v SZ nároží. Zachováno východní rame-
no základového věnce pece a propálená krusta. Na roz-
hraní vstupního otvoru a předpecního prostoru velký
kámen o rozměrech 25 × 20 cm. Část dalšího ohniště
zjištěna uprostřed objektu, na jeho povrchu nalezen
pazourek. Rozměry 265 cm (S–J) a 265 cm (Z–V), hloub-
ka 50 cm od povrchu skrývky. Výplň nepopsána. 
Nálezy: Zlomky 6 RS nádob (5839, 5848), z toho 1
okraj. Železný hřeb (5841); pazourek (5853) v druhém
ohništi, zv. kosti.
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Obr.: Plán (obr. 193); nálezy (obr. 277:4–7; 332:4; dia
321); foto-terén (obr. 321:1; dia 183–184).

1045.2 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 10.
Výzkum: Listopad 1987.
Popis: Zahloubený objekt s kamennou pecí, výrazně
porušený objektem 1045.1. Pozůstatky kamenů z pece
při západní stěně objektu. Rozměry neurčitelné, mini-
mální délka západní stěny 195 cm, hloubka neurčitelná.
Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 193); nálezy (–); foto-terén (obr. 321:1;
dia 183–184).

1046 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 11.
Výzkum: Listopad 1987. Začištěny cca dvě třetiny
půdorysu, zkoumán pouze SZ sektor objektu s pecí.
Nivelace: 180,74 m n. m. (střed pece).
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s dobře zachova-
lou kamennou pecí, umístěnou v SZ nároží. Před pecí 
u západní stěny chaty malá kůlová jamka. U dna tvoři-
la výplň písčitá spraš, nad ní šedohnědá vrstva s uhlíky.
Ukládání vrstev svědčí o postupném zániku objektu.
Rozměry: 290 cm (Z–V i S–J), hloubka 50 cm od povrchu
skrývky.
Nálezy: RS keramické zlomky především v destrukci
pece (např. spodek nádoby 5850, zlomky 2 dalších), zv.
kost, uhlík.
Obr.: Plán (obr. 194); nálezy (obr. 277:9); foto-terén
(obr. 321:2; dia 185–186).

1047 DŮM
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 11.
Výzkum: Listopad 1987. Na úrovni sprašového podlo-
ží zachyceny pouze dvě okrouhlé, do červena vypálené
plochy, při okrajích několik menších kamenů. Velmi
pravděpodobně jde o zbytek kamenné pece z obytného
objektu. Tmavé pásy mohou znamenat stopy po orbě
nebo nešetrné skrývce (obr. 194). 
Nálezy: 4 nevýrazné zlomky keramiky (5826) nejistého
stáří, zv. kost.
Obr.: Plán (obr. 194); nálezy (–); foto-terén (dia 187).

1048 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 12.
Výzkum: Listopad 1987. Zahloubený objekt ve stěně
sondy, chronologicky a funkčně zařaditelný jen podle
tvaru. Nivelace: 180,78 m n. m. (dno). Rozměry neurčeny.
Bez nálezů.
Obr.: Plán (–); nálezy (–); foto-terén (dia 188).

1050 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 12.
Výzkum: Listopad 1987. Zkoumána S polovina objek-
tu, jeho okraje nebyly přesně rozpoznány. Nivelace:
181,26 m n. m. (střed pece).
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. V destrukci pece velké množství zlomků

keramiky a mazanice. Dno pece červeně vypálené,
z pece dochovány jen 3 základové kameny. Uprostřed
objektu před ústím pece zjištěn oválný kamenný zával
140 × 180 cm až 30 cm mocný, ležící 10–20 cm nad
úrovní podlahy (obr. 195 šrafovaně). Výplň převážně
hnědá homogenní. Rozměry původního objektu nezjisti-
telné, hloubka 50 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: U západní stěny v blízkosti pece nalezena
nádoba, zapuštěná 5 cm pod podlahu (N1; 5878). Spo-
dek další nádoby ležel dnem vzhůru asi 30 cm na SZ od
předchozí již v destrukci pece (N2). Dále zlomky ze 43
RS nádob, z toho 12 okrajů a 4 dna. Kromě okrajů
nádob nalezen zlomek výduti, zdobený dvojicí vodo-
rovných rýh (5873), dále mazanice (5871, 5875), zv.
kosti.
Obr.: Plán (obr. 195); nálezy (obr. 279:1; 280:1–8;
281:1–3; 282:1–7, 9; 335:6; dia 286); foto-terén (obr.
321:3; dia 189–190). 

1051 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 14.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt zapuštěn do světle
hnědé a do sprašového podloží (od 50 cm níže). Zkou-
mán pouze prostor pece, neboť větší část objektu byla
odříznuta bagrem. Nivelace na úrovni skrývky v bodě
V 181,13, dno objektu 180,77 m. n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v Z polovině, s vypáleným topeništěm a uhlíkatou vrst-
vou před ním. Výplň homogenní tmavohnědá s uhlíky 
a zrnky spraše, nade dnem dvě vrstvičky s uhlíky. Roz-
měry objektu nezjištěny, hloubka 35–50 cm od povrchu
skrývky. 
Nálezy: 7 zlomků RS keramiky, z toho 1 okraj s repa-
račním otvorem a 1 dno (5911, 5914, 5915). Zv. kost.
Obr.: Plán (obr. 195); nálezy (obr. 282:8, 10; dia 295);
foto-terén (dia 191–192).

1052.1 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 14.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt zachycen v řezu, jen
část kamenné destrukce zkoumána do plochy. Stratigra-
ficky nad objektem 1052.2. Nivelace úrovně skrývky
v bodě S 181,10, dno 180,80 m. n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v severní polovině. Výplň tmavohnědá se zrnky spraše 
a uhlíky, na dně před pecí protáhlá, 8–12 cm mocná
hnědočerná vrstva s množstvím uhlíků. Rozměry objektu
nezjištěny, hloubka 20–40 cm od povrchu skrývky. Bez
nálezů.
Obr.: Plán (obr. 196); nálezy (–); foto-terén (dia 193).

1052.2 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 14.
Výzkum: Listopad 1987. Zachycena část západní stěny
objektu, severní okraj porušen domem 1052.1. Nivelace
úrovně skrývky v bodě J 181,36 m. n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt se zbytky kamen-
né pece, na jejímž dně zjištěno vypálené topeniště a ně-
kolik kamenů. Výplň tvořena hnědou vrstvou se zrnky
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spraše a uhlíky, proloženou čočkami hnědé s černou.
Rozměry původního objektu nezjištěny, hloubka 20–40
cm od povrchu skrývky. Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 196); nálezy (–); foto-terén (–).

1054 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 15.
Výzkum: Listopad 1987. Ve V profilu sondy dochová-
na destrukce kamenné pece s červeně vypálenou krus-
tou topeniště. Objekt zahlouben do sprašového podloží.
Nivelace v bodě J (na povrchu skrývky) 181,17 m. n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v S polovině. Výplň tvořena hnědou se zrnky spraše
v horní části objektu a černohnědou popelovitou vrst-
vou nade dnem. Rozměry původního objektu nezjištěny,
hloubka 56–66 cm od povrchu skrývky. Bez nálezů, jen
uhlíky (5834).
Obr.: Plán (obr. 196); nálezy (–); foto-terén (dia 194).

1056 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt zjištěn v Z stěně
sondy. Nezkoumán, jen ovzorkován. Nivelace na povr-
chu skrývky 180,89 m. n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Výška destrukce pece 60 cm. Výplň u dna
světlá, silně promíšená spraší, mezi kameny destrukce
černošedá popelovitá. Nad destrukcí pece až k povrchu
homogenní hnědá hlinitá vrstva. Rozměry původního
objektu nezjištěny, hloubka 90 cm od povrchu skrývky.
Bez nálezů, jen zv. kosti (5906).
Obr.: Plán (obr. 196); nálezy (–); foto-terén (321:4; dia
195).

1057 PEC (DŮM) 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 12.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt zjištěn v západní stěně
sondy. Nivelace v ose nad klenbou pece 181,11 m n. m.
Popis: Oválný řez zaklenutou hliněnou pecí, jejíž dno
bylo vyloženo plochými kameny. Klenba pece byla
3–13 cm silná, dobře zachovalá, na dně zachována
vypálená krusta Výplň tvořena v severní polovině hně-
dou se spraší a uhlíky, v jižní části pak světle hnědou
promísenou se spraší. Vztah objektu 1057 k domu 1058
v protější stěně sondy nelze přímo doložit, vzájemná
souvislost je však velmi pravděpodobná. Rozměry 120
cm (S–J) a 80 cm (Z–V), hloubka 50 cm od povrchu
skrývky. 
Nálezy: Na dně pece keramické zlomky ze 2 nádob
(5835, 5888), z toho 1 dno, zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr.197); nálezy (obr. 283:5); foto-terén
(obr. 321:5; dia 196–197).

1058 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 12. 
Výzkum: Listopad 1987. Objekt ve východní stěně
sondy naproti objektu 1057. Objekt ovzorkován, dno ve
stejné úrovni jako u objektu 1057. Nivelace v bodě S na
povrchu skrývky 181,00 m n. m.

Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
u severní stěny. V destrukci pece vypálená plocha tope-
niště. Výplň tvořena světle hnědou s uhlíky v jižní části,
v severní části popelavě šedou v destrukci pece a nad ní
hnědou. Rozměry původního objektu nezjištěny, hloubka
40 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: Zlomky ze 7 RS nádob (5863, 5892), z toho 2
okraje (jeden s otiskem prstu), zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 197); nálezy (obr. 283:1, 2); foto-terén
(dia 198).

1059 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt v západní stěně sondy.
Porušen objektem 1041. Nivelace v bodě S (povrch
skrývky) 181,15 m n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Po jisté době užívání pec dodatečně, tj. přes
vypálenou krustu, vydlážděna plochými kameny. Pec
druhotně rozebrána, neboť chybějí velké základové
kameny. Před vstupním otvorem pece zachována černá
udusaná vrstvička. U SV okraje pece mělká jamka
(zahloubená asi 18 cm do podlahy) s větším počtem
střepů, snad v ní byla původně zapuštěna nádoba. 
U severní stěny objektu byla výplň hnědá, mezi kameny
destrukce pece popelovitá černohnědá, ve zbytku pak
homogenní světle hnědá, místy s uhlíky. Rozměry 360 cm
(S–J), hloubka 40 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: U SV nároží pece zjištěna mělčí jamka, kde
byla patrně zapuštěna nádoba (nezdobené střepy v prů-
běhu výzkumu odcizeny), u JV nároží granitové drtidlo
(sine), které se v depozitáři nepodařilo nalézt. Dochová-
ny zlomky ze 14 RS nádob, z toho 1 podhrdlí a 3 dna
(5859, 5901, 5902). Zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 197); nálezy (obr. 283:3, 4, 6); foto-
terén (obr. 321:6; dia 199–200).

1060 JÁMA
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 13. 
Výzkum: Objekt zjištěn ve V profilu sondy, vzorkován
v listopadu 1987. Nivelace v bodě S 180,75 m n. m.
Popis: Objekt byl vybrán 80 cm do profilu, tedy z větší
části. Zde zjištěn rozpadlý kus shořelého trámku, přepá-
leny byly i keramické zlomky v uhlíkaté, velmi tmavé až
černé vrstvě u dna objektu. Vrchní část výplně tvořila svět-
lehnědá hlína, pod ní ležela hnědá hlinitá, u S stěny spraš
s uhlíky. Rozměry 150 cm ve směru S–J, více než 90 cm ve
směru V–Z, hloubka 45–60 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: keramika: 14 jedinců, z toho 3 okraje a 1 dno.
Obr.: Plán (obr.197); nálezy (obr. 284:1, 2).

1061 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 12.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt v západní stěně sondy.
Nivelace povrchu skrývky v bodě J 181,01, v bodě S
181,11 m n. m. Odkryta jen část s pecí a předpecním
prostorem.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Vedle pece při západní stěně celý hrnec,
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částečně zapuštěný do podlahy. Před pecí na dně též
spodek nádoby, odcizený v době výzkumu. Podlahu
tvořila černá udusaná vrstvička 3–6 cm mocná. Spodní
polovina objektu zaplněna hnědou hlínou, na kterou
v jižní části nasedala hnědočerná a v severní části pak
světle hnědá promíšená spraší. Cca 60 cm od jižní stěny
zjištěna zahrocená kůlová jamka, vyplněná černou hlí-
nou se zrnky spraše. Rozměry původního objektu nezjiš-
těny, hloubka 45–65 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: Neúplná RS nádoba při jižní stěně (během
výzkumu odcizena), zachován spodek jiné nádoby
(sine). Dále zlomky z 19 RS nádob, z toho 1 okraj a 3
dna, kamenný přeslen (5900), uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 198); nálezy (obr. 284:4–8; 331:11;
XXIII:1; dia 298); foto-terén (obr. 322:1–3; dia
202–203).

1062.1 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 11.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt v západní stěně výko-
pu; porušuje jámu 1062.2. Nivelace dna při jižním okraji
kamenů (pece) 180,27, povrchu skrývky 181,03 m n. m.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s rovným dnem.
Výplň světle hnědá se spraší u jižní stěny, zbytek objek-
tu zaplněn homogenní hnědou hlínou. Rozměry původ-
ního objektu nezjistitelné, hloubka 30–35 cm od povrchu
skrývky.
Nálezy: Zlomky 21 RS nádoby, z toho 2 okraje, 1 zdo-
bený fragment okraje nádoby, 1 zdobené tělo, 3 dna.
Nálezy většinou neodlišeny od nálezů z obj. 1062.2. Plo-
chá železná šipka (5891), u níž rovněž není zřejmé, zda
pochází z objektu 1062.1 či 1062.2. Zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 198); nálezy (obr. 285:1; 330.3; dia
288); foto-terén (obr. 322:4; dia 204).

1062.2 JÁMA 
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 11.
Výzkum: Listopad 1987. Jáma v západní stěně výkopu,
porušená domem 1062.2. Nivelace úrovně skrývky
v bodě S 180,67 m n. m.
Popis: V jižní části zjištěna výrazná, maximálně 60 cm
široká prohlubeň s mísovitým dnem, v severní části dno
téměř rovné. Výplň tvořena hnědočernou s uhlíky, u dna
větší množství kamenů. Jižní část profilu odpovídá tvarem
zásobním jámám, je však mělčí. Rozměry původního objek-
tu nezjištěny, hloubka 40–70 cm od povrchu skrývky. 
Nálezy: Viz obj. 1062.1.
Obr.: Plán (obr. 198); nálezy (obr. 285:3–8; 339:5;
XX:2; dia 288, 295); foto-terén (obr. 322:4; dia 204).

1063 JÁMA
Poloha: Sonda XXXIII, sektor komponenty 11.
Výzkum: Listopad 1987. Objekt zjištěn v západní stěně
výkopu. 
Popis: Jáma se zaobleným dnem. Výplň tvořena
homogenní hnědou hlínou, při jižní straně světle
hnědá. V horní části výplně větší kámen. Rozměry 90
cm (S–J, neúplný rozměr), hloubka 45 cm od povrchu
skrývky. 

Nálezy: Dva kančí špičáky. Objekt nedatován, datová-
ní do raného středověku je pravděpodobné.
Obr.: Plán (obr. 198); nálezy (–); foto-terén (dia 205).

1070 SUPERPOZICE DOMŮ 
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Srpen–září 1988. Objekt se v úrovni skrýv-
ky jevil jako tmavý obdélník o rozměrech 5 × 3,2 m
s kamennou destrukcí v SZ rohu. Byl zkoumán 
a dokumentován jako pozůstatek jedné chaty; výzkum
probíhal po sektorech a mechanických vrstvách 10 cm
mocných, nálezy byly trojrozměrně zaměřovány.
Z následné analýzy vyplynulo, že jde pravděpodobně
o superpozici tří staveb (1070.1, 1070.2, 1070.3; viz
řez A–B na obr. 200). Zdá se, že nejprve byl vybudo-
ván objekt 1070.3, který byl zřejmě v krátké době
nahrazen objektem 1070.2, jen částečně se překrývají-
cím s předchozím. Následovala výstavba domu
1070.1, který měl zhruba stejné umístění a rozsah jako
obj. 1070.3. Tento poslední dům byl nejmělčí a pře-
kryl oba předchozí.
Obr.: Plán (obr. 199 a 200); nálezy (–); foto-terén (obr.
322:5, 6; dia 209–210).

1070. 1 DŮM 
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží, nejmladší z objektů v superpozici. 
U severní stěny asi 50 cm od okraje pece zjištěna
jamka (IX) o průměru 23 cm a hloubce větší než 10
cm, v níž nejspíše původně stála nádoba, avšak nelze
zcela vyloučit, že šlo o kůl související se starší stavbou.
Kůlové jamky I, II, X jsou natolik svou polohou svá-
zány s prostorem před pecí, že je považujeme za prav-
děpodobnou součást domu 1070.1. Na druhé straně
ústí pece byla další trojice kůlových jamek (V–VII),
další drobné jamky byly v JZ sektoru. Podlaha udusá-
na. Výplň této stavby tvořila vrstva černohnědá s uhlí-
ky a zrnky spraše, dále šedočerná a tmavě černá maz-
lavá. Rozměry 320 cm (S–J) a 306 cm (Z–V), hloubka
26–30 cm v podloží. 
Nálezy: Většinu nálezů je možné spojit s nejmladší stav-
bou. V SV sektoru byly nalezeny fragmenty železné
tyčinky a plochého železného kování(?), a to v hloubce
do 10 cm od povrchu skrývky (5990). Jeden přeslen byl
nalezen v téže vrstvě, další 2 přesleny v JZ sektoru
v hloubce 10–20 cm od povrchu skrývky. S tímto objek-
tem souvisí patrně i nález oříznuté hrudky jantaru
v hloubce 10–30 cm v SZ sektoru chaty. Celkem zlom-
ky cca 40 RS nádob, z toho 6 okrajů a 6 den. Pískovco-
vý brousek, ohlazená kost (kostěná brusle?).
Obr.: Plán (obr. 199, 200); nálezy (obr. 286a:1–12, 13,
14; 286b:1, 4–7; 328:9; 329:11; 338:1; 342:1;
XXV:5–6); foto-terén (dia 211).

1070.2 DŮM 
Popis: Podlaha stavby byla vysunuta oproti předcháze-
jícímu domu směrem na východ. S předchozí stavbou
se překrývala v pásu asi 80 cm dlouhém. Výplň objektu
tvoří promíšená spraš s hnědou písčitou, která zcela rov-
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ným vymezením naznačuje mladší úroveň podlahy, nad
ní šedohnědá hlinitá výplň. Vzhledem k profilu C–D
patrně JZ stěna nešla rovnoběžně se Z stěnou stavby
1070.3, ale šikmo. Není možné určit případnou polohu
otopného zařízení ani přesně rekonstruovat celý půdo-
rys. Rozměry 295 cm (Z–V), hloubka 20 cm v podloží.
Obr.: Plán (obr. 199 a 200); nálezy (–); foto-terén (–).

1070.3 DŮM
Popis: Z nejstaršího domu se dochovala jen udusaná
podlaha a na ní spočívající melírovaná, 16–18 cm
mocná vrstva. S touto stavbou mohou souviset některé
z kůlových jamek ve dně objektu, zmiňovaných u obj.
1070.1. Není zcela zřejmé, zda s touto etapou souvisí
větší mísovitá prohlubeň XI ve středu stavby. Nivelace
chybí. Výplň melírovaná. Rozměry 310 cm (Z–V) a 320
cm (S–J), hloubka 46 cm v podloží.
Nálezy: 9 zlomků keramiky (6008, 6006, 6002), z toho
1 dno a 2 okraje. S tímto objektem patrně souvisí nále-
zy skleněného korálku a kostěné jehly, získané plave-
ním. 
Obr.: Plán (obr. 200); nálezy (obr. 286a:2, 3; 286b:2, 3,
8); 329:11; XXV:3; foto-terén (–).

1071 DŮM 
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Červenec 1988. Objekt se po skrývce jevil
jako tmavý trojúhelník. Na povrchu po skrývce bylo
zjištěno velké množství zvířecích kostí.
Popis: Zahloubený objekt s kamennou pecí v severozá-
padním nároží. Na sever a východ od objektu byly zjiš-
těny dvě kůlové jamky o průměru 30 a hloubce 2 a 6 cm
od povrchu skrývky. Ty byly pravděpodobně součástí
konstrukce domu. Další kůlová jáma (III) o průměru 32
cm a hloubce 20 cm byla zjištěna uvnitř zahloubeného
objektu při jeho jižní stěně. Jde zřejmě o pozůstatek po
nosném kůlu. Výplň objektu byla tvořena homogenní
světle hnědou hlínou se sprašovými proplástky, 
u východní stěny hnědou (druhotné narušení?). Celko-
vý tvar objektu zůstává ovšem nejasný, nelze vyloučit,
že průběh západní či východní stěny nebyl při výzkumu
zjištěn správně. Západní stěna byla zároveň okrajem
sondy. V boku východní stěny je na fotografii zřetelný
velký kámen, který může svědčit o tom, že nebyla
dobrána právě tato stěna. Rozměry 300 cm (Z–V) a 220
cm (S–J ), hloubka 36–55 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: 14 zlomků RS nádob, z toho 1 okraj. U pece,
v hloubce 0–10 cm, skleněný korálek (5947). Železná
pravoúhlá úchytka (ouško) a dvě železné tyčinky kruho-
vého průřezu na jednom konci se rozšiřující (zbytek
hlavy?, 5923). Na keramickém zlomku (5938) otisk obil-
ky pšenice (Triticum sp.), nelze zcela vyloučit ani ječmen.
Obr.: Plán (obr. 201); nálezy (obr. 287:1–5; 328:3, 7–8);
foto-terén (obr. 323:1, 2; dia 213–214).

1073 DŮM 
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Srpen 1988. Objekt zkoumán po sektorech,
nálezy dokumentovány trojrozměrně.

Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Pec byla posunuta o 50 cm ke středu
Z stěny, do níž byla částečně zahloubena. Přímo v náro-
ží byl vytvořen malý odkládací prostor či místo k seze-
ní. Na dně pece popelovitá vrstva, před ní vrstvička
uhlíků, u východního ramene pece zbytek propálené
krusty. Ve středu objektu zjištěna kumulace uhlíků na
ploše 30 × 40 cm. Na podlaze domu bylo celkem při-
bližně 120 malých a 13 větších kůlových jamek. Skupi-
na 5 větších jamek byla umístěna zhruba ve středu
objektu (VI, VII, IX, X, XI), jáma III u jižní stěny byla
pozůstatkem po nosném kůlu. Uložení vrstev naznaču-
je, že nejprve došlo k vytvoření splachových klínů podél
stěn objektu, pak byl zaplněn jeho střed černohnědou
vrstvou a dále byl zbytek objektu vyplněn tmavohně-
dou vrstvou s uhlíky, mazanicí a světlejšími proplástky.
Rozměry 280 cm (S–J) a 320 cm (Z–V), hloubka 15–50 cm
od povrchu skrývky. 
Nálezy: 12 zlomků RS keramiky, z toho 3 okraje a 1
dno, na zlomku 5980-1 otisk obilky pšenice/ječmen.
Železná tyčinka kruhového průřezu, železný plech štít-
kovitého tvaru (5960) a hlava hřebu, mazanice, zvířecí
kosti.
Obr.: Plán (obr. 202, 203); nálezy (obr. 287:6–13);
328:4–6; foto-terén (obr. 323:4, 5; dia 216–218).

1075 JÁMA 
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 13.
Výzkum: Srpen 1988.
Popis: V půdorysu téměř kruhová jáma s kamenitým
závalem (břidlice, buližník). V řezu se jáma trychýřovi-
tě rozšiřuje, má rovné dno. Rozměry 85 × 100 cm, hloub-
ka 70 cm od povrchu skrývky. 
Nálezy: Na dně jámy v SZ sektoru ležela čelní kost tura
(Bos primigenius) s jedním rohem a čelistí vzdálenou asi
15 cm východně od ní; dále 1 zlomek RS nádoby
(5966). V hloubce 50 cm, tedy asi 20 cm nade dnem,
ležela hliněná pánvička/lžička s tulejkou dnem vzhůru
(5972). Mazanice, lopatka prasete domácího.
Obr.: Plán (obr. 204); nálezy (obr. 287:14; 332:2;
XXII:4; dia 304); foto-terén ( 323:6; dia 219–221).

1077 DŮM 
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 13. 
Výzkum: Září 1988. Západní okraj objektu zabíhal do
stěny sondy, proto nebyl objekt zkoumán v celé ploše.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Pec s vypálenou krustou topeniště a vel-
kým množstvím uhlíků a popela, u ní při západní
stěně nádoba (N1; 6056), částečně zapuštěná pod pod-
lahu. Spodek další nádoby (N2) na soklu u středu jižní
stěny objektu, vedle mohutné kůlové jámy (VI) pro
nosný kůl o průměru 30 cm a hloubce 30 cm. Kromě
něj bylo na podlaze objeveno ještě 10 větších a 70
drobných kůlových jamek. Výplň nade dnem tmavoh-
nědá s uhlíky a zrnky spraše, při stěnách světle hnědá
písčitá, pak hnědá hlinitopísčitá vrstva. Rozměry 290
cm (S–J) a 300 cm (Z–V), hloubka 60 cm od povrchu
skrývky.
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Nálezy: Dvě RS nádoby, (N1; 6056) a menší neúplná
(N 2; 6033), dále zlomky z 39 nádob, z toho 6 okrajů 
a 1 dno. Na podlaze v SV sektoru pazourek (6017), 15
cm nad podlahou plochý železný pásek (6018). Mazani-
ce, struska, přesněji spečená hlína (6044), zv. kosti. 
Obr.: Plán (obr. 205); nálezy (obr. 288:1–10; 328:10;
338:2); foto-terén (obr. 324:5, 6; dia 222–224).

1078 JÁMA
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 14.
Výzkum: Srpen–září 1988. Jáma částečně překrývá
objekt 1079.
Popis: Jáma okrouhlého tvaru. Na řezu má mísovitý
tvar, je vyplněna světle hnědou u dna a černou sypkou
nad ní. U severního a východního okraje větší, až 50 cm
dlouhé kameny. Rozměry 260 × 200 cm, hloubka 70 cm
od povrchu skrývky.
Nálezy: Několik drobných zlomků neurčitelné kerami-
ky a mazanice.
Obr.: Plán (obr. 206); nálezy (–); foto-terén (dia 225).

1079 DŮM
Poloha: Sonda XXXVII, sektor komponenty 14. 
Výzkum: Srpen–září 1988. Objekt je částečně překryt
jámou 1078.
Popis: Větší objekt s plochým dnem, pravděpodobně
jde o dům. V SZ rohu zachycen shluk kamenů, pravdě-
podobně zbytek destrukce pece. Původní rozměry nelze
rekonstruovat, hloubka 5–30 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: Bez nálezů.
Obr.: Plán (obr. 206); nálezy (–); foto-terén (–).

1085 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIX, sektor komponenty 13.
Výzkum: Červenec 1989. Střed objektu porušen 80 cm
širokou rýhou kalovodu, hlubšího než dno chaty.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Před pecí uhlíkatá, 3–5 cm mocná vrstva
táhnoucí se k jihu. Pec byla nejspíše po zániku domu
částečně rozebrána. Stopy po kůlových jamkách nezjiš-
těny. Výplň žlutohnědá písčitá na dně, nad ní tmavší
hnědá s uhlíky a zrnky mazanice. Řez nekreslen. Rozmě-
ry 220 cm (S–J) a 290 cm (Z–V), hloubka 40–50 cm od
povrchu skrývky.
Nálezy: Zlomky 9 RS nádob, z toho 4 okraje a 1 dno
(6068, 6142, 6160). Zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 207); nálezy (obr. 289:1–6; 343:3; dia
289); foto-terén (dia 226–228).

1086 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIX, sektor komponenty 13.
Výzkum: Červenec 1989.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Pec o rozměrech 160 × 120 cm svou zadní
stěnou nedosahuje nároží objektu, což je v Roztokách
výjimečné. U SV okraje pece částečně zapuštěný spo-
dek nádoby (N1; 6101). Před topeništěm kůlové jámy
V a VI, hluboké 18 a 22 cm, shluky menších jamek ve
středu objektu a v JV sektoru. Větší mělká jáma (I)

téměř ve středu chaty. U jižní a částečně západní stěny
úzký blok podloží (schůdek). Výplň vytvořena tmavo-
hnědou písčitohlinitou vrstvou, při okrajích světle hně-
dou hlinitou a hnědou písčitou vrstvou, ve svrchní části
pak hnědočerná s uhlíky a hnědá hlinitá s uhlíky.
Objekt tedy pravděpodobně zanikal postupně. Rozměry
360 cm (S–J) a 290 cm (Z–V), hloubka 34–42 cm od
povrchu skrývky.
Nálezy: Rekonstruovatelná nádoba (N1; 6101) částečně
zapuštěna do podlahy za pecí, dále zlomky z 29 RS
nádob, z toho 5 okrajů a 4 dna. Podložka drtidla (6079).
V hloubce 0–10 cm zlomek dalšího drtidla (6079), nej-
spíše třecího kamene. V destrukci pece železný nůž
(6103). Pryskyřičná kulička (6093), neúplný válcovitý
přeslen (6099), kamenné závaží (6106), zv. kosti. Ve
vrstvě 0–10 cm zlomek skla z nožky číše, patrně středo-
věkého stáří, a kus silně přepálené hlíny (označené jako
struska). 
Obr.: Plán (obr. 208 a 209); nálezy (obr. 289:7, 8;
290:1–5; 291:1–5; 292:1–5; 332:5; 338:3, 5; XXV:4; dia
291–292, 320); foto-terén (obr. 324:1, 2; dia 228–231).

1087 OBILNICE
Poloha: Sonda XXXIX, sektor komponenty 13.
Výzkum: Červenec 1989.
Popis: Jáma obdélného až oválného tvaru, v řezu se nej-
prve trychtýřovitě zužuje, v hloubce 60 cm hruškovitě
rozšiřuje. Rovné dno, na dně ležel balvan o rozměrech
50 × 40 cm. Výplň ve spodní části světle hnědá písčitá,
nad ní tmavě hnědá s uhlíky s klínem světle hnědé
v horní části. Rozměry 210 × 150 cm, hloubka 120 cm od
povrchu skrývky.
Nálezy: Zlomky 31 RS nádoby, z toho 3 okraje a 3 dna.
V jižní polovině chaty, v hloubce 15 cm od povrchu
skrývky, nalezen zlomek kostěného předmětu (6151) 
a část tyglíku (6139). Zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 207); nálezy (obr. 292:6–13; XXII:2;
dia 303); foto-terén (obr. 324:3; dia 232).

1088 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIX, sektor komponenty 13. 
Výzkum: Červenec 1989.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Vypálené topeniště, před ním uhlíkatá vrst-
va. Asi 10 cm před jejím okrajem leželo na podlaze
kamenné drtidlo. Hlubší kůlové jamky soustředěny
před pecí (II, III, IV) a ve středu objektu (VI, VII, IX).
Větší jamka s rovným dnem v SV rohu (XI), obdobně
velká (X) u V stěny. Výplň tvořila u dna hnědá vrstva
s uhlíky, směrem vzhůru přecházející v tmavohnědou
s uhlíky. Rozměry 340 cm (S–J) a 250 cm (Z–V), hloubka
40 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: V JZ sektoru asi 5 cm nad podlahou malá
nádobka (6118). Spodek větší nádoby na povrchu
destrukce pece; nádoba patrně stála přímo na peci.
Rekonstruovatelná nádobka také v JZ sektoru z vrstvy
nad podlahou (6115). Zlomky z dalších 42 RS nádob,
z toho 12 okrajů, 4 dna a 1 zdobený zlomek podhrdlí.
V hloubce 10–20 cm žlutý skleněný kotoučovitý korá-
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lek (6107). Drtidlo-podložka (6201) před jižním okra-
jem pece, pazourková čepelka (6114). Železné artefak-
ty – neúplný hřebík a zlomek ohnuté tyčinky (6123).
Zv. kosti, mezi nimiž brusle bez otvorů z metacarpu
koně. 
Obr.: Plán (obr. 210 a 211); nálezy (obr. 293:1–13;
294:1–8; 338:4, 6; dia 293–294); foto-terén (324:4; dia
227, 233).

1089 DŮM 
Poloha: Sonda XXXIX, sektor komponenty 14.
Výzkum: Červenec 1989.
Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Vzhledem k většímu zahloubení objektu
bylo otopné zařízení odkryto v původní podobě včetně
překladu vstupního otvoru. U západní stěny byl u pece
nalezen větší okraj nádoby (viz obr. 212: N). U jižní
stěny 12 cm hluboká jamka po nosném kůlu (II) s něko-
lika střepy ve výplni a před ní mělká prohlubeň o prů-
měru 50 cm. Před pecí 4 hlubší kůlové jamky (IV, V,
VII, VII) a několik dalších mělčích. Další malé jamky
rozptýleny okolo prohlubně I. Výplň tvořena u dna melí-
rovanou s uhlíky, dále směrem vzhůru pak světlejší hně-
dou a nad ní černohnědou vrstvou. Objekt se asi zapl-
ňoval postupně. Rozměry 230 cm (S–J) a 320 cm (Z–V),
hloubka 60 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: Zlomky z 29 RS nádob, z toho 8 okrajů (1 neji-
stý). V hloubce 10 cm zlomek parohového předmětu se
dvěma otvory, zdobený kružítkem (píšťalka; 6167), 
a zahrocený kostěný předmět (6158). Mazanice (6184),
struska (6168), zv. kosti, uhlíky.
Obr.: Plán (obr. 212); nálezy (obr. 295:1–9; 329:10;
XXIV:3; dia 308); foto-terén (obr. 325:1, 2; dia
234–236).

1090 DŮM
Poloha: Sonda XXXIX, sektor komponenty 14.
Výzkum: Srpen 1989. 

Popis: Zahloubený pravoúhlý objekt s kamennou pecí
v SZ nároží. Pec o rozměrech 120 × 120 cm odkryta
v dobře zachovalém stavu, před ní a po straně pece uhlí-
katá vrstva. Úroveň propáleného topeniště leží cca 10
cm nad nejstarší úrovní podlahy, pec tedy asi stála na
soklu. U jižní stěny dvojice kůlových jamek, z nichž
jáma VII je pozůstatkem nosného kůlu; ve středu objek-
tu jáma V. Před pecí 4 hlubší jamky; 32 dalších drob-
ných jamek převážně v jižní polovině chaty. Podlaha
měla zachováno více fází, sledovatelných jako tenké
vrstvičky písku. Výplň tvořena při dně 16 cm mocnou
tmavohnědou vrstvou, překrytou melírovanou a v horní
části ještě hnědou s uhlíky. Rozměry 300 cm (S–J) a 370
cm (Z–V), hloubka 40–60 cm od úrovně skrývky. 
Nálezy: Zlomky 10 RS nádob, z toho 1 okraj zdobený
jednoduchou vlnicí a 2 dna. Na zlomku 6199-2 otisk
blíže neurčitelné obilky, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 213); nálezy (obr. 295:10 a 296:1, 2);
foto-terén ( 325:3, 4; dia 237).

1091 DŮM
Poloha: Sonda XL, sektor komponenty 14.
Výzkum: Srpen 1989.
Popis: Zahloubený dům lichoběžníkovitého tvaru
s kamennou pecí v SZ nároží. V topeništi pece vypále-
ná krusta, před pecí a kolem vypálené krusty v peci
uhlíkatá vrstva. Před pecí vně uhlíkaté vrstvy skupinky
hlubších (10–25 cm) kůlových jamek (I, II a III–V).
V JV sektoru objektu ležel na podlaze velký plochý
kámen (40 × 30 cm) – spodní část drtidla. Ve spodní
části objektu tvořila výplň hnědá hlína, na ni dosedala
tmavší hnědá s množstvím uhlíků. Rozměry 260 cm (S–J)
a 250 cm (V–Z), hloubka 20–45 cm od povrchu skrývky.
Nálezy: Zlomky 3 RS nádob, drtidlo (6197), brousek
(6191), mazanice, uhlíky, zv. kosti.
Obr.: Plán (obr. 214); nálezy (obr. 296:3); foto-terén
(325:5; dia 238).
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Tab. 3. Roztoky. Souhrnný popis raně středověkých domů, část I. Poloha a základní rozměry domů. – Tab. 3. Roztoky: Summary desc-
ription of Early Medieval houses, part I. Basic dimensions of the houses (cms), depth (cms), floor area (m2), volume of the excavated
part (m3, %), location in S-42 geographic grid, altitude of the house floor.

ROZMĚRY POLOHA
(cm) PLOCHA HLOUBKA PROZKOU- OBJEM NADM. V.

DŮM (m2) (cm) MANÁ ČÁST PROZK. PODLAHY
PODÉLNÝ PŘÍČNÝ (%) ČÁSTI (m3) Y S-42 X S-42 (m)

142 310 320 9,92 15 100 1,49 3456996,9 5558440,1 183,80

209 320 340 10,88 25 100 2,72 3456992,2 5558430,6 183,80

380 10 100 0,91 3457006,6 5558440,2 183,90

425 65 35 2,08 3456995,9 5558413,2 183,00

451 80 20 1,46 3457029,3 5558187,9 185,30

543 40 10 0,37 3457022,0 5558433,4 183,45

545.2 30 10 0,27 3456993,8 5558452,9 183,98

593 10 10 0,09 3457009,8 5558418,4 183,75

595 10 100 0,91 3457021,0 5558421,1 183,40

648.3 50 10 0,46 3456990,6 5558454,9 183,90

662 310 75 10 0,68 3457085,2 5557898,4 178,75

663 50 10 0,46 3457054,9 5557539,9 178,85

664 70 10 0,64 3457058,7 5557579,1 178,63

665 280 70 90 5,75 3457056,5 5557553,2 178,69

668 335 30 50 1,37 3457080,3 5557861,3 179,16

669 55 25 1,26 3457083,8 5557877,4 178,72

670 50 30 1,37 3457070,1 5557727,8 178,85

672 330 75 65 4,45 3457080,4 5557846,1 178,55

673 250 60 60 3,29 3457052,8 5557511,3

674 0 0 0,00 3457054,3 5557532,7

685 25 10 0,23 3457009,4 5558401,8 183,50

727 395 390 15,41 30 100 4,62 3457053,8 5558370,2 182,94

739.2 280 310 8,68 30 100 2,60 3457055,4 5558382,4 183,08

747 30 10 0,27 3457014,4 5558378,7 183,60

753.2 20 100 1,83 3457057,7 5558412,1 183,12

850 20 40 0,73 3457055,5 5558347,6 183,28

852 20 40 0,73 3457057,5 5558310,1

860 270 50 55 2,51 3457038,3 5558268,0

901 300 55 40 2,01 3456978,6 5557446,1 182,68

902 285 60 45 2,47 3456984,9 5557433,6 182,50

903 280 300 8,40 75 100 6,30 3456979,4 5557430,5 182,40

904 25 35 0,80 3456978,7 5557417,4 182,83

905 290 330 9,57 30 100 2,87 3456973,8 5557428,2 182,95

906 260 280 7,28 35 100 2,55 3456971,6 5557440,7 183,00

908 310 25 60 1,37 3456967,6 5557436,8 183,45

909 300 310 9,30 60 75 4,19 3456970,0 5557435,7 182,90

910 5 1 0,00 3456969,0 5557423,5 183,95

911 320 320 10,24 40 80 3,28 3456963,9 5557422,9 183,72

912 295 365 10,77 20 100 2,15 3456964,9 5557429,4 183,60

913 250 20 55 1,00 3456961,7 5557444,8 183,65

915 300 10 45 0,41 3456957,7 5557438,1 184,10

917 255 285 7,27 65 55 2,60 3456964,4 5557455,4

918 320 300 9,60 65 100 6,24 3456982,4 5557450,1 182,33

919 280 60 10 0,55 3456956,5 5557396,5

920 400 410 16,40 60 90 8,86 3456965,7 5557378,0 182,98

921 310 290 8,99 50 100 4,50 3456958,7 5557355,3 183,16

922 230 250 5,75 50 65 1,87 3456979,4 5557382,7 184,45

927 240 275 6,60 40 100 2,64 3456954,3 5557357,3 183,55

928 10 1 0,01 3456965,2 5557413,0

931 30 15 0,41 3456970,9 5557392,9 183,05

932 260 60 50 2,74 3456967,8 5557443,8 183,05

934 270 305 8,24 70 50 2,88 3456965,4 5557410,1 183,08

936 45 10 0,41 3456966,9 5557409,6 183,50

937 340 20 90 1,64 3456970,2 5557417,9 183,26

939 290 55 60 3,01 3456954,2 5557427,0 184,55

941 25 10 0,23 3456976,0 5557393,1 182,90
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Tab. 3. pokračování – Tab. 3. (cont.)

ROZMĚRY POLOHA
(cm) PLOCHA HLOUBKA PROZKOU- OBJEM NADM. V.

DŮM (m2) (cm) MANÁ ČÁST PROZK. PODLAHY
PODÉLNÝ PŘÍČNÝ (%) ČÁSTI (m3) Y S-42 X S-42 (m)

942 0 0 0,00 3456969,8 5557401,3

943 60 20 1,10 3456973,4 5557393,5 182,50

970 275 50 55 2,51 3456973,5 5557549,5 183,50

971 267 70 35 2,24 3456966,0 5557525,7 183,50

972 256 60 55 3,01 3456970,5 5557575,9 183,60

973 60 5 0,27 3456976,6 5557600,2 182,36

974 312 70 65 4,15 3456974,5 5557612,8 182,88

977 245 70 20 1,28 3457020,2 5557965,2 183,78

978 275 70 15 0,96 3457042,5 5558122,4 184,08

979 260 80 5 0,37 3457045,0 5558138,2 183,50

980 285 75 20 1,37 3456960,2 5557472,3 182,96

981 40 10 0,37 3456948,5 5557434,9 185,28

982 65 10 0,59 3457051,1 5558196,6 183,90

987 50 5 0,23 3457003,9 5557439,5 182,62

989 80 5 0,37 3457044,5 5557441,0 181,77

990 90 5 0,41 3457045,0 5557448,7 178,56

991 290 80 10 0,73 3457045,1 5557455,8 178,94

992 40 40 1,46 3456986,9 5557435,9

994.2 55 20 1,00 3457196,5 5558526,3

996 326 70 15 0,96 3456958,9 5557173,7

997 60 15 0,82 3456955,1 5557240,6 183,30

998 70 25 1,60 3456962,7 5557271,3 183,30

1000 60 10 0,55 3456970,4 5557506,3

1002 50 5 0,23 3456978,3 5557496,6

1004 70 5 0,32 3457049,9 5558174,1

1034 355 300 10,65 45 100 4,79 3457038,3 5557502,9 179,70

1035 266 10 65 0,59 3457036,8 5557493,2 179,80

1036 260 15 65 0,89 3457027,7 5557499,9 180,66

1037 292 356 10,40 40 100 4,16 3457035,6 5557457,6 179,54

1038 330 300 9,90 50 80 3,96 3457033,2 5557455,4 179,84

1039 323 353 11,40 20 100 2,28 3457024,9 5557460,1 181,06

1040 293 320 9,38 60 100 5,63 3457033,1 5557448,3 179,82

1041 40 15 0,55 3457022,1 5557441,9

1042 0 0 0,00 3457104,1 5558169,5 180,39

1043 230 270 6,21 50 20 0,62 3457045,2 5557716,3 180,85

1044 230 253 5,82 50 50 1,45 3457044,8 5557704,5 180,74

1045.1 30 25 0,68 3457043,9 5557690,8 180,82

1045.2 30 25 0,68 3457043,9 5557690,8

1046 277 285 7,89 55 30 1,30 3457043,1 5557659,1 180,74

1047 50 5 0,23 3457038,6 5557639,2 180,90

1048 0 0 0,00 3457029,2 5557512,9 180,78

1050 50 50 2,28 3457028,4 5557523,3 181,26

1051 50 20 0,91 3457012,2 5557315,0 180,20

1052.1 50 5 0,23 3457013,9 5557362,0 180,96

1052.2 50 5 0,23 3457013,9 5557362,0 180,96

1054 55 5 0,25 3457009,7 5557284,8 180,55

1056 70 5 0,32 3457019,4 5557432,9 180,20

1058 30 5 0,14 3457033,8 5557540,4 180,50

1059 330 45 30 1,23 3457019,9 5557445,4 180,59

1061 9,13 60 10 0,55 3457031,3 5557552,6 180,55

1062.2 9,13 40 5 0,18 3457036,8 5557612,6 180,27

1070.1 9,13 5 30 0,14 3457028,1 5557412,9

1070.2 9,13 5 50 0,23 3457028,1 5557412,9

1070.3 312 9,13 45 100 4,11 3457028,1 5557412,9

1071 9,13 45 70 2,88 3457025,6 5557408,1

1073 275 320 8,80 50 100 4,40 3457032,6 5557412,0

1077 275 290 7,98 60 80 3,83 3457035,2 5557391,5

1079 9,13 10 50 0,46 3457027,8 5557388,0
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Tab. 3. pokračování – Tab. 3. (cont.)

ROZMĚRY POLOHA
(cm) PLOCHA HLOUBKA PROZKOU- OBJEM NADM. V.

DŮM (m2) (cm) MANÁ ČÁST PROZK. PODLAHY
PODÉLNÝ PŘÍČNÝ (%) ČÁSTI (m3) Y S-42 X S-42 (m)

1085 9,13 40 100 3,65 3457029,0 5557471,8

1086 330 280 9,24 45 100 4,16 3457031,5 5557474,4

1088 330 240 7,92 40 100 3,17 3457035,2 5557466,8

1089 225 320 7,20 50 100 3,60 3457026,4 5557380,2

1090 292 364 10,63 50 100 5,31 3457031,3 5557372,1

1091 255 250 6,38 40 100 2,55 3457024,4 5557366,5

„HLAVNÍ
JAMKA DVOJICE

CELÁ PEC KAMENNÝ
DŮM ORIENTACE PEC

NOSNÍK“
PRO JAMEK SKLÍPEK

NÁDOBA ROZEBRÁNA ZÁVAL
DATACE

NÁDOBU PŘED PECÍ

142 SSZ–JJV SZ ano ano ano

209 SSZ–JJV SV ano ano ne ano II

380 SSZ–JJV SV ne

425 III

543 SSV–JJZ SV ano ano I

595 SSZ–JJV SZ ano

662 SSV–JJZ SZ

663 SSZ–JJV SZ

665 S–J SZ ano ano ne ano I

668 S–J SZ ne II

669 SSZ–JJV SZ II

670 I

672 SSZ–JJV SZ ano ne ne ano ano I

673 S–J SZ ano ne ne ano I

727 SSZ–JJV SZ ano ano ano II

739.2 SSV–JJZ SZ ano III

753.2 SZ

850 SSZ–JJV SZ ne ne ano III

852 SV ano II

860 SSZ–JJV SZ ne ne

901 S–J SZ ne ne II

902 SSV–JJZ SZ ano ne I

903 SSV–JJZ SZ ano ano ne ano ano II

904 SSZ–JJV JZ ano ne I

905 SSV–JJZ SZ ano ne ano

906 S–J SZ ano ano ano ano ano I

908 S–J SZ ne ano II

909 SSV–JJZ SZ ano ano ne ano I

911 S–J SZ ano ne ne ano ano ano II

912 S–J SZ ano ano ne ano ano I

913 SSV–JJZ SZ ano ano ne ano

915 SZ ne ne I

917 S–J JZ ne ano I

918 SZ–JV JZ ano ne ne ano

919 S–J ano

920 SZ–JV JZ ano ano ano ano ano ano I

921 SSV–JJZ SZ ne ne ne ano

922 SSV–JJZ SZ ne ne ano I

925 SSZ–JJV JZ ano ne ano ano I

926 SSZ–JJV JZ ano ano ano ano ano I

927 S–J JZ ano ano ne ano ano

931 S–J SZ ano ano II

932 S–J SZ ano ano ano ano ano III

Tab. 4. Roztoky. Přehledný popis raně středověkých domů, část II. Hlavní typologické vlastnosti. Uvedeny jsou pouze domy, které mají
alespoň jeden ze sledovaných znaků. Bližší vysvětlení znaků viz kapitolu II.3.5. – Tab. 4. Roztoky. Summary description of Early Medi-
eval houses, part II. Principal typological characteristics (orientation, position of the oven, etc.). For more details see chapter II.3.5.
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„HLAVNÍ
JAMKA DVOJICE

CELÁ PEC KAMENNÝ
DŮM ORIENTACE PEC

NOSNÍK“
PRO JAMEK SKLÍPEK

NÁDOBA ROZEBRÁNA ZÁVAL
DATACE

NÁDOBU PŘED PECÍ

934 S–J JZ ne ano

937 S–J SZ ano ne ano I

939 SSV–JJZ SZ ano ne ano ano ano III

941 SSV–JJZ SZ

943 S–J SZ II

970 SSV–JJZ ano I

971 SSZ–JJV SZ ne

972 SSV–JJZ SZ ano ne ne I

974 SSZ–JJV SZ ano ne ano I

977 SSV–JJZ SV

978 ano

991 SSZ–JJV SZ

992 S–J SZ ne

996 I

997 SSV–JJZ

1004 ano ano II

1034 SSV–JJZ JZ ano ano III

1035 S–J SZ ano ano I

1036 S–J SZ ano ano ano I

1037 SZ–JV JZ ano ne III

1038 S–J SZ ano ano ano I

1039 S–J SZ ne ano ano

1040 S–J SZ ano ano ano ano ano

1041 SZ ne ne III

1043 SSV–JJZ SZ

1044 SSV–JJZ JZ ne I

1046 SSV–JJZ SZ ne

1050 SZ ano ano I

1052.1 SZ II

1059 SSV–JJZ SZ

1061 S–J SZ ano ano I

1062.2 III

1070.3 SZ ne ano II

1071 ne

1073 SZ ano ne

1077 S–J SZ ano ano ano ano I

1085 SZ I

1086 S–J SZ ne ano ano ano III

1088 S–J SZ ne ne ano ano I

1089 S–J SZ ano ne ano I

1090 SSV–JJZ SZ ano ano ano I

1091 SSV–JJZ SZ ne ne ano

Tab. 4. pokračování – Tab. 4. (cont.)
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PRŮMĚR HLOUBKA OBJEM
NADM.

DATACE
JÁMA

(cm) (cm) (hl)
V. DNA 

(FÁZE)
POZNÁMKA Y S-42 X S-42

(m)

Obilnice s hrotitým dnem

191 124 105 8 182,95 II objem odhad. dle hloubky 3456992,9 5558436,4

201 116 124 7,9 182,76 I 3456993,2 5558434,2

245.2 110 106 6,3 182,9 II 3456998,1 5558426,5

246.2 120 105 8,3 182,87 3456996,5 5558427,9

256.2 150 157 21,1 182,43 II 3457001,8 5558449,8

257.2 180 158 19,8 182,42 3457005 5558450,8

298.3 135 153 15,3 182,47 3457010,7 5558443,8

311.2 140 110 13,4 182,8 I 3456985,5 5558426,8

330 ? 180 -20 182,16 I 3456989 5558432,3

374 125 120 11,2 182,75 3457007,3 5558433

417.2 140 140 15,4 182,6 3456989,9 5558445,5

535 130 106 7,6 182,9 3456996,9 5558424,8

604 146 142 18,8 182,08 II 3457015,1 5558428,5

605 158 142 18,5 182,13 II 3457015,9 5558426,9

623.2 120 100 8,5 182,6 3457017,3 5558432,8

634 120 75 4,2 182,8 3457023,7 5558428,4

651 155 181 22,3 181,65 II 3457011 5558427,1

681 140 140 15,2 182,2 I 3457006,6 5558408,4

842 114 60 3,1 182,64 II 3457035,3 5558429,7

843 94 54 1,9 182,68 3457033,5 5558430,4

Obilnice s rovným dnem

449 96 92 5,8 184,06 3457040 5558193

450 96 76 6,2 184,23 3457040 5558189,1

929 100 70 6,5 součást domu 911 3456964,4 5557421,1

1075 100 70 4,5 3457031,2 5557406,8

1087 150 120 13,5 I 3457030,6 5557463,7

Široké, mělké jámy s rovným dnem

575 120 40 3,5 183,14 III 3457003,9 5558420,4

596 155 32 4,7 183,14 3457017,4 5558420,1

649 164 70 7,3 182,9 3457025,1 5558427,4

667 84 30 1,2 3457081,8 5557870

907 110 18 1,3 3456971,1 5557450,5

1060 150 60 4 I 3457026,3 5557465

1078 210 70 18 3457025,2 5557388,3

Mělké jámy

666 54 26 0,4 3457055,3 5557545,4

914 50 25 0,3 3456980,1 5557378,7

Chlebová pec

1057 120 50 asi patří k domu 1058 3457030,1 5557540,7

Jámy nezařaditelné a/nebo nedatovatelné

975 140-180 80? kuželovitá jáma, bez nálezů 3456979 5557632,8

983 cca 250 50-100 dokumentace chybí 3456977,6 5557450,6

1001 ? cca 100 torzo jámy, bez nálezů 3456974,1 5557502,3

1063 ? cca 45 malá jáma, bez nálezů 3457037,4 5557619,0

Tab. 5. Roztoky. Souhrnný popis raně středověkých jam. Druhové určení, rozměry, nadmořská výška dna, datování a poloha v sou-
řadnicích. – Tab. 5. Roztoky. Summary description of Early Medieval pits. Type, dimensions, altitude, dating and location in S-42 co-
ordinate grid.
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UPŘESNĚNÍ / DALŠÍ PŘEDMĚTY 

(neuvedené v předchozích rubrikách, zde

velkými písmeny)

Z TOHO

142 D 6 1

191 O 11 2 2 1

201 O 10 2 1 1 velký kámen

209 D 10 1 1 1 1 1 bronzová náušnice

245.2 O 21 3 2 1 1 1 1 1 přezka, BN

246.2 O 10 3 1 1

256 O 5 2 1 2 1? 1 PRYSKYŘIČNÁ KULIČKA

257.2 O 2 1 ZÁVAŽÍ

298.3 O 9 1? 1 1 1 3 BN

311.2 O 1 1 1 1 1

330.3 O 18 2 4 1 1 1

374 O 28 4 1 1 1 x 1 kostěná jehlice

380 D 4 2 1

417.2 O 3 1 2 2 x 1 1 železná falérka a nýt

425 D 22 3 1 2 CHLEBEC

449 O 1 1 1 kostěná rukojeť

450 O 2 2 BN

451 D 2 1

535 O 2 1

543 D 15 1 4 3 1 1

545 D 3

575 J 3 3 1 3

593 D 3 1? 1 1

595 D 2 2

596 J x 1?

604 O 18 2 2 2 2 1 1 bronzová ozdoba

605 O 22 2 6 3 1 1 1?

623 O 9 2 2

634 O x 1 1

648 D 15 1 2 1 kostěná jehla, BN

649 J 5

651 O 56 8 6 1 1 1 železný  hrot, BN
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Tab. 6. pokračování – Tab. 6. (cont.)
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UPŘESNĚNÍ / DALŠÍ PŘEDMĚTY 

(neuvedené v předchozích rubrikách, zde

velkými písmeny)

Z TOHO

662 D 11 1 1 1

663 D 12 2

664 D 5 1 2 OBLÁZKY

665 D 42 1 1 7 2 3 1 OBLÁZEK

666 J KER. ZÁVAŽÍ

667 J závaží

668 D 17 3.IV 2 1 1 1 kruhové kování

669 D 15 4 1 3 3 železná šipka, železné nákončí

670 D 19 3 2 stříbrné nákončí

672 D 19 1 7 2 1 1 1

673 D 14 3 5 1

674 D

681 O 70 1 11 5 1 1 1 stříbrná jehla, GRAFIT

685 D 20 1 1 1

727 D 10 0 1 1 1 1 1

739 D 32 1 3.IV 1 3 1 1

747 D 1 2 1

753 D 5 1 3 BN, LIDSKÉ KOSTI

842 O 10 1 1 1 1 1 1 kostěná jehla

843 O 17 2 1

850 D 29 1 1 3 7 2 2 1

852 D 8 2 2 1

860 D 6 1 1 1 1

901 D 34 1 3 4 2 1 1

902 D 28 6 5 1 1 železný kroužek

903 D 63 2 11 12 2

904 D 9 1 4 3

905 D 6

906 D 8 1 3 2 1

907 J 6 2

908 D 6 1 2 2

909 D 32 1 3 5 1 1
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UPŘESNĚNÍ / DALŠÍ PŘEDMĚTY 

(neuvedené v předchozích rubrikách, zde

velkými písmeny)

Z TOHO

910 D 4 1

911 D 35 1 3 12 3 1 1

912 D 25 8 2 1

913 D 13 1 2 3

914 J 2 1 1

915 D 5 3

917 D 4 2

918 D 59 1 3 7 2 1 1 bronz. náušnice, brus (spíše než žernov)

919 D 1

920 D 15 1 4 2 0 1 1 4 zlomek stříbrného předmětu

921 D 16 1 4 2 2

922 D 4 1 1

925 D 22 6 5

926 D 13 2 1 2

927 D 7 1 1 4 1 1

928 D 1

929 O 12 4 1 1 1 železné šídlo

931 D 4 1 2?

932 D 82 1 14 11 6 1 diskovité závaží

934 D 5 1 1 1 2

936 D

937 D 5 2 1

939 D 3 1 2 1 1

941 D

942 D 4 1

943 D

970 D 16 3 2

971 D 3 1

972 D 5 1

973 D

974 D 25 1 3 4

975

977 D 2 2

978 D 1 1



6
6

P
O

Č
Á

T
K

Y
 R

A
N

É
H

O
 S

T
Ř

E
D

O
V

Ě
K

U
 V

 Č
E

C
H

Á
C

H
.

A
R

C
H

E
O

L
O

G
IC

K
Ý

 V
Ý

Z
K

U
M

 V
 R

O
Z

T
O

K
Á

C
H

Tab. 6. pokračování – Tab. 6. (cont.)
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UPŘESNĚNÍ / DALŠÍ PŘEDMĚTY 

(neuvedené v předchozích rubrikách, zde

velkými písmeny)

Z TOHO

979 D 1

980 D 0

981 D 0

982 D 0

983 J 5 1 2

987 D

989 D x keramika nenalezena

990 D 6 2

991 D 2

992 D 13 3 2

994 D 12 2 3 1 1 1 2 železné očko

996 D 8 2 1

997 D 9 3

998 D 1

1000 D 2 1

1002 D

1004 D 4 1 1

1034 D 43 7 9 4 1 2 LICÍ PÁNVIČKA

1035 D 6 1 1 2 1

1036 D 6 1 1 3 1

1037 D 9 1 4

1038 D 35 3 6 6 1 3 3

1039 D 9 1 4 2 1 2 mosazný kroužek a průvlečka, BN

1040 D 15 1 3 1 1 2

1041 D 6 2 1 3 2 1 2

1042 D

1043 D 4 2 1 1

1044 D 6 1 4 2 1 1

1045 D 6 1 1 1 1

1045.2 D

1046 D 3 1 1

1047 D ? neurčitelná
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UPŘESNĚNÍ / DALŠÍ PŘEDMĚTY 

(neuvedené v předchozích rubrikách, zde

velkými písmeny)

Z TOHO

1048 D

1050 D 44 1 1 12 4 1

1051 D 7 1 1

1052.1 D

1052.2 D

1053 J

1054 D

1056 D

1057 J 2 1

1058 D 7 2

1059 D 14 3 1

1060 J 14 3 1

1061 D 20 1 1 1 3 1 část nádoby odcizena

1062.1 ?

1062.2 D 21 2 3 2 1 železná šipka

1070.1 D 40 1 6 6 3 1? 1 1 2 x 1
kostěná jehla, železné okutí,
JANTAROVÁ HRUDKA OŘÍZNUTÁ

1070.2 D

1070.3 9 2 1

1071 D 14 1 2 1 železné ouško, tyčinky

1073 D 12 3 1 2

1075 O 1 licí pánvička

1077 D 39 1 6 3 1 x 1

1078 J 3

1079 D ?

1085 D 9 ? 4 1

1086 D 30 1 1 5 4 1 1 1 SKLO, KULIČKA PRYSKYŘICE, KAMENNÉ ZÁVAŽÍ

1087 O 31 3 3 1 TYGLÍK

1088 D 43 2 1 12 4 1 1 1 1 1 železný hřeb

1089 D 29 7 1 1 x parohová píšťalka

1090 D 10 1 2 1

1091 D 3 1 1

celkem 1878 36 26 311 274 64 19 6 4 8 3 4 15 29 10 7 5 24 6 5 8 22
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Část dokumentace terénního výzkumu je obsažena na
CD, přiloženém k této publikaci. Při přípravě této přílo-
hy jsme zvolili jednoduchý způsob a médium CD jsme
využili k prezentaci jen dvou okruhů dat. Jedním z nich
je barevná fotografická dokumentace terénních situací 
a nálezů. Tato část CD se skládá z 339 barevných sním-
ků (252 původních terénních diapozitivů a 87 snímků
nálezů). Druhou část CD představují vybrané databázo-
vé soubory, které mohou pomoci při dalších analýzách
a/nebo evidenci nálezů. 

I.5.1. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

První část CD obsahuje soubor barevných snímků (diapo-
zitivů) terénních situací a nálezů. Terénní snímky byly poří-
zeny M. Kunou a M. Gojdou, snímky nálezů M. Kunou, 
H. Touškovou a L. Svobodovou. Skenování diapozitivů,
úpravu obrazových souborů a technickou přípravu pre-
zentace provedla M. Mazancová. Snímky tvoří logickou
součást tištěné publikace, je na ně v textu odkazováno atd.
Z hlediska celkového výkladu jde ovšem pouze o doplňu-
jící informace, nikoliv nepostradatelné údaje. 

Se snímky lze pracovat různými způsoby. Základ-
ním způsobem je prohlížení snímků v prezentacích, při-
pravených pomocí programu MS PowerPoint. Mini-
mální hardwarové požadavky na tuto aplikaci jsou Pen-
tium 200MHz, 32MB RAM, grafika 800 × 600, 256
barev; WINDOWS 98, 2000, NT. Prezentace obsahují
tyto výběry snímků:

Tematické výběry
• Úvodní prohlídka (32 snímků)
• Lokalita a výzkum (32)
• Domy (32)
• Pece (22)
• Předpecní nádoby (17)
• Ostatní prvky interiéru (11)
• Jámy (14)
• Destrukce objektů (8) 
• Keramické nádoby. Fáze I (27)
• Keramické nádoby. Fáze II (15)
• Keramické nádoby. Fáze III (16)
• Přesleny a ostatní keramické předměty (9)
• Kostěné a parohové předměty (5)
• Železné předměty (2)
• Předměty z barevných a drahých kovů (7)
• Sklo a jantar (2)
• Kamenné nástroje (3)

Systematické výběry
• Terénní snímky a nálezy podle objektů (109 výběrů)
• Snímky podle čísel (339 snímků)

„Úvodní prohlídka“ ukazuje vybrané snímky loka-
lity, terénního výzkumu, objektů i nálezů. Prostřednic-
tvím tohoto výběru si lze učinit velmi rychlou předsta-
vu o lokalitě, charakteru výzkumu a nálezech. Následu-
jící tematické výběry jsou zaměřeny vždy k jednomu
druhu objektů nebo nálezů. Někdy jde (jako např. 
u domů či pecí) o výběr pouze nejlepších záběrů, jinde
(jako např. u některých druhů artefaktů) o prakticky
všechny barevné snímky, které jsou v dané kategorii
k dispozici. 

V případě systematických výběrů si uživatel může
buď vybrat všechny snímky (terén i nálezy) patřící
k určitému objektu, nebo volit jednotlivé snímky podle
jejich čísla (seznam diapozitivů je uveden v úvodu této
publikace; odkazy jsou na různých dalších místech pub-
likace). 

Další možností je pracovat se snímky prostřed-
nictvím některého z programů určených na zpraco-
vání grafických dat, např. Adobe Photoshop. V pro-
středí grafického programu lze snímky dále editovat
a tisknout. Snímky k takovému použití (ve vyšší kva-
litě) jsou na CD uloženy v adresáři Snímky (Celkem
dia). 

I.5.2. DATABÁZE

Databáze jsou na CD uloženy v samostatném adresáři
(CD:\Databaze), a to ve formátu *.txt a MS Excell 2000.
K práci s tabulkami musí mít uživatel na svém počítači
instalovánu některou z vhodných verzí softwaru MS
Office. Na CD jsou uloženy následující tabulky s těmito
údaji:

ObjektyRS
Seznam všech raně středověkých objektů prozkouma-
ných v letech 1980–1989. Celkem 163 objekty. U objek-
tů je uvedena přesná lokalizace, a to polohou středu
objektu v souřadnicích S-42. Tabulka obsahuje tyto
položky: 
• Objekt: číslo objektu; 
• Druh: druh objektu;
• Souřadnice X: souřadnice v systému S-42; 
• Souřadnice Y: souřadnice Y v systému S-42. 

Sáčky
Seznam sáčků (přírůstkových čísel) z objektů datova-
ných do raného středověku. Celkem 1803 čísel (sáčků)
z celkového počtu 6111 sáčků, zapsaných během výzku-
mu v letech 1980–1989. Není vyloučeno, že další raně
středověké nálezy se v budoucnu ještě mohou objevit
při zpracování ostatních chronologických komponent;
nemůže však jít o víc než ojedinělé případy. Databáze

I.5. Dokumentace výzkumu na CD



Sáčky je výchozí informací při přiřazování raně středo-
věkých nálezů do objektů a dílčích kontextů, při jejich
evidenci apod. Skládá z těchto polí: 
• Objekt: číslo objektu;
• Sáček: číslo sáčku, tj. přírůstkové číslo přidělené

během výzkumu;
• Index: rozlišující označení sáčku v několika přípa-

dech, kdy bylo totéž číslo přiděleno dvakrát;
• Datum: datum výzkumu; 
• Sektor: polovina, kvadrant či jiná část objektu; 
• Vrstva: hloubka, vrstva, případně jinak definovaný

celek nálezů; 
• Obsah: základní určení druhu artefaktů nebo ekofak-

tů; jednotlivé druhy nálezů (keramika, zv. kosti,
mazanice atd.) byly většinou sáčkovány odděleně. 

Nálezy
Sumarizace různých druhů nálezů v raně středověkých
objektech. Tabulka je totožná s tištěnou tabulkou 6,
publikovanou v textu. Formálně je členěna podobně
jako data publikovaná pro lokalitu Březno I. Pleinero-
vou (2000, 148, 156, 168). Tabulka zahrnuje tyto údaje: 
• Objekt: číslo objektu; 
• Druh objektu: dům, obilnice, jáma; 
• RS keramika: celkový počet raně středověkých kera-

mických jedinců;
• Okraje: počet raně středověkých okrajových zlomků;
• Dna: počet raně středověkých zlomků den nádob; 
• Zdobená keramika: počet zdobených zlomků; 
• Celé nádoby: počet celých nádob;
• Velké části nádob: počet větších zlomků nádob; 
• Přesleny; Parohové hřebeny; Kostěné brusle; Kostěná šídla;

Kostěné ozdobné předměty; Kostěné polotovary; Brousky;
Drtidla; Žernovy; Bronzové a stříbrné předměty; Železné
nože; Železné předměty jiné; Zlomky železných předmětů;
Struska; Skleněné korálky; Štípaná industrie (počty arte-
faktů podle druhů); 

• Poznámka / další předměty: vysvětlující poznámka
nebo údaj o dalších předmětech (další, v předcho-
zích sloupcích nezahrnuté předměty jsou uvedeny
velkými písmeny).

Keramika – Váha
Databáze raně středověkých keramických zlomků
z vybraných objektů (celkem 433 jedinců, zpracoval 
M. Kuna). Obsahuje především údaje o váze a síle stře-
pu zlomků; byla použita pro studium fragmentarizace
keramiky. Tabulka obsahuje následující informace: 
• Objekt: číslo objektu; 
• Sáček: číslo sáčku (přírůstkové číslo); 
• Pořadové číslo (v rámci sáčku); 
• Vrstva (hloubka uložení); 
• Váha zlomku (v gramech); 
• Síla stěny (v mm); 
• Poznámka. 

Objekt 604 
Databáze všech nálezů (pravěkých i raně středověkých)
z východní poloviny objektu 604 (558 ks, sestavil 
M. Kuna). Tabulka byla využita ke studiu fragmentari-

zace keramiky a rozmístění zlomků ve výplni objektu
(každý nález byl při výzkumu trojrozměrně zaměřen).
V tabulce jsou uvedeny údaje: 
• Číslo: pořadové číslo nálezu; 
• Váha (nálezu v gramech); 
• Síla stěny (keramického zlomku v mm); 
• Délka (maximální rozměr zlomku v mm); 
• S–J: umístění na ose S–J v cm (viz půdorys objektu);
• V–Z: umístění na ose V–Z v cm (dtto); 
• Hloubka (v cm).

Domy – Znaky 
Tabulka popisných znaků domů, podrobněji popsaných
v kap. II.3.5.1. Tato tabulka (po výběru některých
objektů a znaků) posloužila k provedení korespondenč-
ní analýzy. Na CD ji předkládáme kvůli možnosti další
analýzy a revize dosavadních závěrů. Rozlišovány jsou
tyto vlastnosti domů: 
• Orientace domu (znaky 1–4); 
• Poloha pece (znaky 5–7); 
• Podlahová plocha domu (znaky 8–12); 
• Délkošířkový index domu (znaky 13–15); 
• Hloubka domu v podloží (znaky 16–18); 
• Přítomnost hlavního nosníku (znaky 19–20); 
• Přítomnost jamky pro zapuštěnou nádobu (znaky

21–22); 
• Přítomnost předpecní dvojice jamek (znaky 23–24); 
• Přítomnost sklípku (znak 25); 
• Přítomnost nádoby na dně domu (znak 26); 
• Špatná zachovalost pece (znak 27); 
• Přítomnost kamenného závalu ve výplni (znak 28); 
• Hustota keramiky ve výplni (znaky 29–30); 
• Datace artefaktů ve výplni (znaky 31–33). 

I.5.3. NÁVOD K OBSLUZE CD

Spuštění CD se provede procedurou autorun automatic-
ky po vložení disku do mechaniky. Pokud ke spuštění
nedojde, je třeba prostřednictvím Windows Explorer
najít na CD složku Prohlidka a v ní soubor Ppview.exe.
Spuštěním tohoto souboru se otevře okno s nabídkou
prezentací. Výběrem souboru 00_menu.ppt se uživatel
dostane na stejné místo (úvodní menu), do kterého jinak
vede procedura autorun. 

Z úvodního menu se pomocí Enter uživatel dostane
na stránku „Prohlídka diapozitivů“. Výběr prezentací se
provádí nastavením na vybraný řádek s příslušnou vol-
bou (jménem prezentace) a potvrzením. Tlačítkem Enter
je realizován posun na další snímky. Pomocí klávesy
ESC je prezentace ukončena, přičemž se aplikace vrací
na stránku „Prohlídka diapozitivů“.

Po volbě „Obrázky podle čísel“ se spouští prohlížeč
PhotoAlbum. Objeví se upozornění na antivirovou kon-
trolu – otevření potvrďte volbou „OK“ (aplikace je anti-
virově zkontrolována!). Při prvním spuštění prohlížeče
je třeba nastavit popis snímků pomocí ikony Large
(vpravo nahoře). Zde vyberte volbu Customize Thumbna-
ils a v ní zaškrtněte políčko Filename. Potvrďte volbou
OK. Tím docílíte připojení názvů (čísel) k obrázkům.
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Zvětšení snímků docílíte dvojkliknutím levého tlačítka

myši, návrat pomocí ESC. Ukončení práce s prohlíže-

čem a návrat na stránku „Prohlídka diapozitivů“ se pro-

vede buď uzavřením přes nabídku File-Exit, nebo vpra-

vo nahoře pomocí X. 

Ukončení prezentací se provede buď volbou Konec-
Quit, nebo ESC. Návod k obsluze je také přiložen v tiš-
těné podobě k CD; v podobě souboru Cti_me.doc je ulo-
žen na samotném disku. V současné době jsou snímky
dostupné také v digitálním archivu ARÚ AV ČR 
v Praze.



II. 

Sídelní areál 
v kontextu kultury
pražského typu
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II.1.1. ÚVOD

V souvislosti se zveřejněním časně slovanských nálezů 
z Roztok vyvstala potřeba revidovat a doplnit soupis
časně slovanských nalezišť z celých Čech. Dosud existu-
jící soupis (Zeman 1976) byl uzavřen v polovině 70. let,
tedy více než před dvaceti pěti lety. Celkem se nám
podařilo zjistit 156–158 lokalit na 135–136 katastrech
(oproti dřívějším 90 lokalitám na 76 katastrech, viz pří-
loha A). Na 18 katastrech je doloženo více lokalit s osíd-
lením tohoto období. Nejvíce jich bylo registrováno na
katastru Prahy-Hradčan (5 lokalit, z toho 1 pohřebiště 
a minimálně 3 sídliště) a Prahy-Bohnic (4 samostatné
polohy, z toho 3 sídliště a 1 pohřebiště). Po třech lokali-
tách je známo z katastru Prahy-Horních Počernic,
Mostu a Libice, po dvou z Prahy-Bubenče, Prahy-Dej-
vic, Prahy-Michle, Českého Brodu, Lhoty-Závisti, Lovo-
sic, Kánína a dalších. V některých případech je jen
jedna poloha ze dvou podrobněji lokalizována, takže
nelze s jistotou rozhodnout, zda jde o jednu nebo dvě
polohy (Buštěhrad, Kadaň, Vrbčany, Zámostí, Ždánice). 

Šedesát sedm nových položek nepředstavuje příkrý
početní nárůst. Podstatnou část nových dat tvoří nálezy
z povrchových sběrů či nově identifikované jednotlivos-
ti – nálezy z muzejních sbírek (např. Bylany, Brozany 
n. Ohří). V povrchových sběrech byly časně slovanské
lokality identifikovány v 14–15 případech, většinou
spolu s nálezy z doby hradištní (např. Hradec u Kadaně,
Hrdlovka, Hřivice?, Kšely, Nesuchyně, Vesec, Šlapani-
ce, Vilémov, Vrchnice, Velké Žernoseky, Záboří). Při-
tom bylo již vícekrát konstatováno, že keramika praž-
ského typu právě při sběrech většinou uniká evidenci 
a buď zůstane neurčena, nebo je registrována jako pra-
věká (srov. Gojda 1989, 619, obdobný případ předsta-
vuje např. lokalita Hradec u Kadaně). Opačný případ
nastal po revizi nálezů povrchových souborů z lokalit 
v Kolomutech a Plazech (obě okr. Mladá Boleslav),
které již byly publikovány jako časně slovanské, ale uká-
zalo se, že nálezy je nutno řadit až do starší doby hra-
dištní. Z předchozího je nicméně zřejmé, že i přes tyto
problémy jsou povrchové sběry důležitým zdrojem
nových informací. 

Mezi lokalitami, kde proběhly archeologické odkry-
vy, přibylo několik případů, v nichž byly zjištěny zlom-
ky časně slovanské keramiky jako starší příměs v objek-
tech mladšího data (Nymburk, Hrdlovka, Kralupy 
n. Vltavou, Libkovice, Zabrušany, Žatec). Na dalších
lokalitách šlo většinou o nálezy malého počtu objektů
(Bílina, Praha-Zbraslav, Hořešovičky, Kanín, Dolní Beř-
kovice, Lužice, Nehvizdy). Nejvýznamnější odkryvy s
větším počtem objektů představují lokality Libice,
Lovosice, Praha-Čimice, Praha-Bubeneč (Roosveltova),

Jenišův Újezd, Turnov a samozřejmě Roztoky. V těchto
případech byly téměř vždy objeveny zahloubené chaty.
Celkově, tj. i s dříve zkoumanými lokalitami, známe
pouze 8–9 případů, kdy byla na jedné lokalitě odkryta
alespoň tři obydlí (včetně obou nejvýznamnějších loka-
lit, Března a Roztok). Většina z nich dosud nebyla pub-
likována. Čtyři z těchto lokalit leží v severozápadních
Čechách, Všestudy ve středních Čechách (lokalita jen
vzorkována, takže chybí celé půdorysy), ostatní na okra-
ji Prahy (Praha-Běchovice, Praha-Čimice, Roztoky).

Většina nově zjištěných sídlišť leží na březích poto-
ků, méně často i větších řek (Dolní Beřkovice, Rozto-
ky), potvrzují se též polohy zabíhající až do inundace
(např. Jenišův Újezd). Sídliště v Kadani leželo patrně
na břehu jezera. Byl také učiněn pokus vyčlenit výšin-
né lokality, které jsou strategicky umístěné v krajině 
a předjímají hradiště budovaná v následujícím staro-
hradištním období (Bubeník 1988). Je ovšem nutno
podotknout, že nejčastěji šlo jen o běžná sídliště, posta-
vená na vhodném místě a teprve později opevněná. 
I počet těchto lokalit se od posledního zpracování
mírně zvýšil, z nových příkladů jmenujme alespoň
Bechyni, Hradec u Kadaně, Kličín, Kováry a Žatec.
Celkem lze počítat zhruba se 16–18 výšinnými či jinak
strategicky položenými lokalitami. Jen v několika pří-
padech jsou tyto lokality obklopeny větším počtem
sídlišť, snad jakýmsi zázemím (Bohnice-Zámka, Hra-
dec u Kadaně, Lhota, Kováry, Přistoupim). Sám cha-
rakter časně slovanského osídlení na strategicky polo-
žených lokalitách je ovšem většinou nejasný. Podobně
položené lokality bychom mohli očekávat též na spoj-
nici mezi Pražskou a Plzeňskou kotlinou, kde dosud
časně slovanské nálezy chybějí.

Podíl jednotlivých kategorií nalezišť (sídliště; pohře-
biště; strategicky položené areály) zachycuje následující
diagram (obr. 8). Nepoměr mezi sídlištními lokalitami 
a hroby či pohřebišti (jen 11–13, tab. 7) se od poslední-
ho soupisu ještě zvýraznil, neboť většina nově zjištěných
nalezišť má sídlištní ráz. Výjimkou je kulturně proble-
matický hrob 1 z Prahy-Bohnic (Eledrova ul.), nejistě lze
uvažovat o hrobech v Poděbradech a Vrbčanech. Z tab.
7 vyplývá, že jen u 3–4 hrobů lze určit rozměry hrobo-
vé jámy a hloubku, případně určit alespoň rámcově věk
či pohlaví zemřelého, alespoň v kategoriích dospělý/dí-
tě. Důležité je však zjištění, že ve většině z nich skuteč-
ně byl dochován antropologický materiál, výjimku tvoří
dodatečně určený celek ze Zákolan/Kolče, nález 
R. Turka ze Zámostí a další nádoba z Vrbčan.

Poměrně výrazně zastoupený jev představují nálezy
jednotlivých nádob, aniž by bylo jasné, zda jde o sídlišt-
ní objekt či hrob. Ze starších lokalit tohoto typu uveďme
Bohušovice, Máslovice, Most a Postoloprty, z novějších
alespoň Pavličky (obr.11), Praha-Ďáblice a Zlatníky.

N. P R O FA N TO VÁ , M . K U N A , D. M O R AV E C, L . H A I Š M A N O VÁ

II.1. Časně slovanské osídlení Čech
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Nově zjištěné lokality jsou rozloženy z geografické-
ho hlediska nerovnoměrně. Jejich největší část tvoří
naleziště v severozápadních Čechách, především 
v Poohří (21–23 lokalit), kde byly prováděny nejrozsáh-
lejší záchranné výzkumy. Dosud však nebyla registrová-
na žádná lokalita na závěrečném úseku Labe na našem
území, kudy nejstarší slovanská populace musela postu-
povat do dnešního Německa. Důležitý je nález z Pavli-
ček v okrese Česká Lípa, neboť v tomto regionu nejstar-
ší osídlení dosud nebylo doloženo. Nově byla objevena
dosud nejsevernější lokalita středních a východních

Čech v Turnově (č. 133 na mapě v příloze), která však
přírodními podmínkami plně odpovídá jiným obytným
areálům. Zásadní, i když dosud nepočetně doložená, je
skutečnost, že již v časně slovanském období byly osid-
lovány i jižní Čechy, třebaže asi až v mladším stupni
tohoto období (Bechyně, Hosty, Purkarec, Písek?: Bube-
ník 1994, 57). Nového data jsou i doklady o osídlení
Plzeňské kotliny v mladší fázi časně slovanského obdo-
bí, spíše už na přechodu ke starší době hradištní (Plzeň
– Lochotínská a Karlovarská ul.). Osídlení sem pronik-
lo ze středních Čech patrně po Berounce nebo přes
Hořovicko, kde však stále ještě není doloženo. Nelze
proto také vyloučit průnik Slovanů od jihovýchodu
z Podunají přes jižní Čechy, i k těmto úvahám však
dosud chybí základní údaje. Jedinou indicií pro tuto
možnost je ojedinělý nález ze Sušice (Fridrich 1968),
který je ovšem jen derivátem časně slovanské keramiky.

Jen o něco zřetelnější oproti polovině 70. let je situ-
ace ve východních Čechách, kde byla existence kultury
pražského typu potvrzena (Vokolek 1997: Třebosice),
avšak zároveň byly některé nejisté lokality předatovány
a z časně slovanského období vyloučeny (Nudvojovice
a Svijany se jeví jako starší, Nadslav jako mladší).
Vyloučena byla též výšinná poloha Chloumek, kde se
po publikaci keramiky ukázalo, že nálezy jednoznačně
datovatelné do sledovaného období zde postrádáme
(Čech – Lutovský 1992, zejména Tab. X). Pouze stav
bádání nejspíše odráží absence lokalit mezi Cidlinou 
a horním tokem Labe, na němž leží jediná lokalita
z mladší fáze, Jaroměř. 

Obr. 8. Zastoupení jednotlivých druhů komponent kultury praž-
ského typu v Čechách. – Fig. 8. Frequencies of individual site
types in Bohemia.

Tab. 7. Základní údaje o známých časně slovanských plochých hrobech na území Čech. X: daný prvek přítomen. * – nádoba v hrobě
nebyla popelnicí.  – Tab. 7. Basic data for Early Slavic (Prague culture) funerary features in Bohemia. 

ROZMĚRY ANTR. MAT. - NÁDOBA
LOKALITA (cm) POHLAVÍ POČET VÝŠKA DALŠÍ ÚDAJE

(mm)

Bobnice, hr. 1 dítě a matka 1 124

Malé Číčovice (H) X 1 132

Plaňany, hr. 1 X? 1 237

Pňov, hr. 1 pr. 42, hl. 160 dospělý 1 190

Praha-Hradčany, hr. 105 hl. 52–60 dospělá žena 2 200–202
kamenné obložení; pazourek, 
dno nádoby

Praha-Hradčany, mezi hr.
10, 11

? střepy

Praha-Hradčany, pod hr. 
24, 26

? 7 střepů

jamkový hrob; nůž, přezka,
Praha-Bohnice, Eledrova

pr. 60, hl. 22
muž? (25–35 let)

střepy 180* korálky, pinzeta, hřebeny;
ul., hr. 1 a dítě (3–4 roky)

zv. kosti kura aj. (ovce-koza?)

Praha-Bohnice, Eledrova 
ul., hr. 2

dospívající spodek

Praha-Bohnice Tříkrálka X střep jamkový hrob

Praha-Libeň, hr. 1 X 1 220–228 pazourek

Praha-Libeň, hr. 2 X 1 202–215

Prachov/ Zámostí ? 1

Vrbčany, hr. 1 pr. 40, hl. 82 dospělý 1 280

Vrbčany, hr. 2(?) ? 1 247

Zákolany, hr. 9 ? 1 360 kamenné obložení

Ždánice, hr. 1 (1899) X 1 216 hřeben

Ždánice, hr. 2 X 1 113 miska
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Po jistém váhání bylo do katalogu zařazeno i hra-
diště v Zabrušanech, kde byly nalezeny pouhé dva
zlomky keramiky, obdobně jako na předhradí Žatce.
V několika případech je obtížné rozhodnout, zda
lokalitu řadit ještě k nejmladší fázi kultury pražského
typu, nebo již k následujícímu období starohradištní-
mu, a to vzhledem k malému počtu nálezů nebo 
i jejich obtížné dostupnosti. Jde např. o lokality Šlapa-
nice a Vrapice (mimo katalog, okr. Kladno) či Hřivice
(okr. Louny).

Revize nálezového fondu potvrdila výrazná naku-
pení lokalit v některých oblastech, zejména v severním
předpolí Prahy a v severní části Pražské kotliny (Roz-
toky, Praha 6-Bubeneč) či naopak na jejím jižním okra-
ji (Praha-Zbraslav, Lhota-Závist, více poloh), případně
i její východní periferii (Praha-Horní Počernice).
Mnohé již v polovině sedmdesátých let známé lokality
zůstávají nadále nezpracované (Mochov, Tatce, Český
Brod), jiné se dočkaly základního zhodnocení. Nejdů-
ležitější z nich jsou patrně Březno, Dolánky, Doubrav-
čice a dvě lokality na katastru Prahy-Bohnic (Zámka 
a Tříkrálka).

Pokud porovnáme počet českých nalezišť se situací
na Slovensku (Fusek 1994), zarazí nás poměrně vysoký
počet lokalit (143) na podstatně menším území. Je
ovšem potřeba si uvědomit, že v pojetí G. Fuseka byly
do katalogu zařazeny i soubory, které bychom
v Čechách považovali již za starohradištní a které
v konečném datování lze zařadit až do 8. století (mini-
málně 15–16 lokalit: Fusek 1994, Tab. 3). Do fáze I,
zahrnující 6. století, je na Slovensku zařazeno pouhých
21 lokalit, do fáze I a II (do pol. 7. století) pak 44 loka-
lit. V případě Čech je řazení do fází spíše orientační,
neboť materiál nebyl vcelku dosud důkladně zpracován.
Přesto je lokalit datovatelných do fáze 1 (6. století) 
o něco více. J. Zeman sice vydělil pouze 11 takovýchto
lokalit (1976, 211), my bychom však do této skupiny
zařadili, odhlédneme-li od ojedinělých a nedostupných
nálezů, zhruba 27–30 lokalit. Lokality s více než jedním
objektem z této fáze jsou ovšem nadále nepočetné
(Praha-Běchovice, Březno, Lovosice, Roztoky), zařazení
objektů z Prahy-Čimic není dosud možné. Pouze v pří-
padě Prahy-Běchovic a snad i Března a Roztok můžeme
jednoznačně říci, že objekty řazené do tzv. nejstaršího
horizontu převažují nad objekty mladších fází. Tyto
poznatky jsou v souladu s poznatky D. Jelínkové, která
do své 1. fáze zařadila jen objekty z Prahy-Běchovic,
Března, Břežánek (obj. 9), Prahy-Horních Počernic 
(r. 1981) a Roztok (Jelínková 1990, 269–270, obr. 20).
Proto je v následujícím soupise označení chronologické
fáze u lokalit víceméně jen orientační. Teprve až bude
k dispozici lokalita zachycující vývoj osídlení ve všech
fázích, s více objekty z každé z nich, plně srovnatelná
s areálem v Roztokách a s Březnem (kde je pouze fáze 1
a 3), bude snad možné zobecnit detailnější chronologic-
ké rozdíly.

II.1.2. SOUPIS LOKALIT

V následující kapitole přinášíme seznam lokalit s osídle-
ním časně slovanského období (čísla lokalit v závorce
odpovídají číslům na mapě). Lokality zveřejněné v soupi-
se J. Zemana (1976) jsou zmíněny jen stručně s odkazem
na jeho práci, u ostatních jsou uvedeny podrobnější
údaje, pokud byly dostupné. V rámci práce na soupisu
byla provedena i lokalizace komponent na mapách.
Základní soupis vypracovala N. Profantová, L. Haišma-
nová a M. Kuna seznam revidovali a provedli lokalizaci
na ZM 1:10 000 obvyklým způsobem, tj. udáním vzdále-
nosti od Z a J sekční čáry mapového listu v milimetrech. 

• BECHYNĚ, okr. Tábor (1). Sídlištní vrstva v areálu
pozdějšího hradiště a hradu, několik okrajových zlomků.
Podle přednášky P. Břicháčka (1995), jinak nepubliková-
no, k lokalitě Militký (1993, 7). ZM 22-42-13, 52:355. 
• BĚŠICE, o. Čakovice, okr. Chomutov (3). Sídliště,
ovšem vzhledem k malému počtu nálezů nelze vyloučit
ani druhotný výskyt (pseudolokalitu). Hlína se sem vozi-
la ze skrývek dolu Nástup v Kadani (Bubeník 1988, obr.
95:1–4,6). ZM 12-11-01, 290:233. 
• BÍLINA, okr. Teplice (5). Poloha „u nového vlako-
vého nádraží“, asi 1 km SZ od slovanského hradiště. 
V r. 1971 odkryta asi třetina polozemnice a několik obil-
nic časně slovanských a starohradištních. Další nálezy
získala A. Rusó (Bubeník 1977, 11; srov. Bubeník 2002;
Klápště 1994, obr. 14; Rusó 1990). ZM 02-32-22, 413:5.
• BLŠANY, okr. Louny (4). Sídliště, fáze 2/3 (Bube-
ník 1988, 126, Tab.100:1, 2, 4, 6). ZM 12-11-23,
231:145. 
• BOBNICE, okr. Nymburk (6). Popelnicový hrob,
fáze 1 (Zeman 1976, 118). Nelokalizováno.
• BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, okr. Litoměřice (7).
Poloha U hřbitova, sídliště? (Zeman 1976, 119). ZM 02-
43-08, 245:95.
• BRNKY, o. Zdiby, okr. Praha-východ (8). Bez bliž-
ší lokalizace, při ověřování v M Roztoky se střepy
nepodařilo nalézt (Zeman 1976, 119). 
• BROZANY NAD OHŘÍ, okr. Litoměřice (138).
Za neznámých okolností nalezen hrnec pražského typu
zdobený jednoduchou vlnicí. Uložení (od r. 1983) M
Litoměřice, inv. č. B 737 (Kotyza – Smetana – Tomas
1997, 62). Nelokalizováno.
• BŘEZNO, okr. Louny (9). Plošný odkryv na terase
Ohře. Sídliště se 7–8 chatami, fáze 1 i starohrad. obdo-
bí (Pleinerová 2000). ZM 12-12-02, 190:83.
• BŘEŽÁNKY, okr. Teplice (10). Sídliště, chaty
(Bubeník 1975). Nově odkryta jáma1/74 s celou nádo-
bou praž. typu (Koutecký 1976). ZM 02-32-22, 249:83.
• BUŠTĚHRAD, okr. Kladno (11a). Dvůr p. Kaimla,
sídliště (Zeman 1976, 120, další). Nelokalizováno.
• BUŠTĚHRAD, okr. Kladno (11b). Bez bližšího
určení; nádobka a několik zlomků keramiky (Zeman
1976, 120).
• BYLANY, okr. Kolín (12). Poloha neurčitelná. Oje-
dinělý nález nádoby, M Kolín, obr. 13:1 (Profantová
2000b). 
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• ČESKÝ BROD, okr. Kolín (13). S okraj města.
Nález nádoby, sídliště? (Zeman 1976, 120). Nelokalizo-
váno.
• ČESKÝ BROD, okr. Kolín (14). Chouranice, J
předměstí, ppč. 480. Náhodný nález, posléze povrcho-
vým sběrem (1969) doloženo sídliště kultury pražského
typu a starohradištního období (Zeman 1976, 120). Ulo-
žení M Český Brod, inv. č. 3212. ZM 13-13-23, 404:179.
• ČÍČOVICE, viz MALÉ ČÍČOVICE. 
• DNEBOH, okr. Mnichovo Hradiště (16). Poloha
Hrada. Jamka 41, z níž pochází nádoba a kamenné
závaží (Pleslová-Štiková 1981, obr. 28 a tab. 22; Bube-
ník 1988bc). ZM 03-34-01, 332:56.
• DOLÁNKY, okr. Louny, vrch Rubín (17). Areál
pozdějšího hradiště (Bubeník 1988a, obr. 10:1, Bubeník
1985, 227). ZM 12-11-17, 392:72.
• DOLNÍ BEŘKOVICE, okr. Mělník (15). Na tera-
se na břehu Labe byla v r. 2000–2001 předstihovým
výzkumem na stavbě dýhárny Danzer zkoumána loka-
lita s polykulturním pravěkým osídlením. Zde byla také
objevena polozemnice kultury pražského typu s ka-
mennou pecí v SV nároží (výzkum P. Foster, ARÚ AV
ČR Praha, 2001). ZM 02-44-22, 385:181. Foster
2003,56.
• DOUBRAVČICE, okr. Kolín (18). Sídliště v pro-
storu akropole pozdějšího hradiště. Snad pozůstatek
povrchového objektu a keramika z vrstev (Profantová
1998cb). ZM 13-31-03, 100:19.
• DRAŽKOVICE, okr. Pardubice (19). Sídliště
(Zeman 1976, 121). Nelokalizováno.
• DŘETOVICE, okr. Kladno (20). Sídliště (Zeman
1976, 121), fáze 2, nové celky (Moucha – Pleslová
1987). ZM 12-23-09, 95:360.
• DUBÍ, o. Kladno, okr. Kladno (21). Sídliště, 1 jáma,
fáze 2/3 (Zeman 1976, 122). ZM 12-23-08, 115:100.
• HOŘEŠOVIČKY, okr. Kladno (25). V od obce,
mírný svah k JV. Sídliště, 1 chata, 3 jámy (Moucha
1995, 90), podrobně nepublikováno. ZM 12-12-20,
367:300.
• HOSTIVICE, okr. Praha-západ (158). Poloha
Palouky, mírný svah se zaniklým potokem. Plošný
výzkum polykulturní lokality I. Pleinerové z let
2000–2002. Polozemnice a jáma fáze I, další objekt fáze
II–III. Nepublikováno, NZ ARÚ Praha 140/04. ZM 12-
23-25, 140:374, 184:374, 172:394, 139:392.
• HOSTY, okr. České Budějovice (26). Soutok Lužni-
ce s Vltavou, areál sídliště doby bronzové. Sídlištní
objekty se zdobenou keramikou pražského typu, sídlišt-
ní vrstva z fáze 2 (přednáška P. Břicháčka 1995, týž ústní
sdělení). ZM 22-42-16, 451:68.
• HRADEC U KADANĚ, okr. Chomutov (148).
Akropole pozdějšího hradiště. Povrchový sběr K. Ježka
z Nové Vísky v r. 2000. Rozpoznána (P. Čech) nepočet-
ná časně slovanská a starohradištní keramika, převažuje
keramika 10. století. Uložení M Chomutov (Čech 2000,
423; k topografii Bubeník 1988, obr.15). ZM 12-11-01,
75:187.
• HRADSKO, okr. Mělník, viz SEDLEC. 
• HRDLÍV, okr. Kladno (28). Ojedinělý nález, zlo-
mek dna časně slovanské nádoby, síla stěny 15 mm. 

M Slaný, inv. č. 4538. Zde též keramika starohradištní,
inv. č. 4539–40. NZ 8627/74 ARÚ Praha. Nelokalizo-
váno.
• HRDLOVKA, okr. Teplice (29). Sídliště v prostoru
pozdější středověké osady. Výzkum 1989–1994. Časně
slovanské objekty a nálezy keramiky jako příměs 
v mladších objektech (Meduna 1996). Časně slovanské
období doloženo i povrchovým sběrem v okolí. ZM 02-
32-22, 35:344.
• HŘIVICE, okr. Louny (149). Poloha Okrouhlík JV
od obce, opevněná ostrožna o rozloze 0,7 ha (opevnění
nedatováno; Čech 2000, 423, Meduna 1991, týž 1995).
Mezi starohradištní a středohradištní keramikou z povr-
chového sběru a zjišťovacího vkopu nalezen 1 v ruce
robený okraj, nejspíše časně slovanský. ZM 12-12-17,
123:348.
• JAROMEŘ, okr. Náchod (30). Sídlištní nálezy
(Vokolek 1997, obr. 3). ZM 13-22-04, 261:108.
• JENČICE, okr. Litoměřice (140). Část chaty s pecí
(Kotyza – Smetana – Tomas 1997, 62; podrobněji 
V. Salač). ZM 02-43-11, 236:300.
• JENIŠŮV ÚJEZD, okr. Teplice (31). Poloha u kři-
žovatky silnic do Liptic a Braňan (zaniklá ves Hrnčíře).
Sídliště na levém břehu Lomského potoka, zkoumané
v l. 1978–81, 1983, 1993–95 a 1997. Z první etapy
výzkumu 3 objekty, z toho 1 větší kůlová jáma. Časně
slovanská keramika též jako příměs v mladších objek-
tech. Fáze 2 a 3 (Bubeník – Velímský 1986, 43, tíž 1993).
Ve druhé etapě výzkumu na druhé straně silnice odkry-
ty 3–4 chaty (Meduna 2000, týž ústní sdělení). ZM 02-
32-21, 424:134.
• JÍLOVÉ, okr. Praha-západ (141). Výkop na zahra-
dě, V obvodová zeď čp. 21, při zdi blíže k náměstí, 
v hloubce 40 cm. Sídlištní objekt s keramikou fáze 3.
Uložení M Jílové, inv. č. 653 (Břicháček 1987, NZ Praha
4615/40). ZM 12-42-23, 269:220.
• KADAŇ, okr. Chomutov (32a). Trať Jezerka. Sídliš-
tě, chaty (Bubeník 1972). ZM 11-22-05, 330:355.
• KADAŇ, okr. Chomutov (32b). Bez bližších údajů.
Náhodný nález (Profantová 1998a).
• KANÍN, o. Opolany, okr. Nymburk (33a). Pravá
strana silnice Libice – Kanín, cca 600 m od Cidliny.
Náhodný nález (Zeman 1976, 122). ZM 13-14-14, 15:55.
• KANÍN, o. Opolany, okr. Nymburk (33b). Pískov-
na U Staré Střelnice. R. 1990 objevena malá kotlovitá
jáma, překrytá kulturní vrstvou (Břicháček 1995; NZ
1142/90). ZM 13-14-13, 445:66.
• KLECANY, místní část Klecánky, okr. Praha-
-východ (34). Může se jednat i o Klecany. Ojedinělý
nález nádoby (Zeman 1976, 122). Nelokalizováno. Ulo-
ženo NM Praha.
• KLIČÍN, okr. Louny (35). Výšinná poloha, povr-
chový sběr (Bubeník – Rathauský 1992, obr. 2). ZM 12-
11-13, 50:125.
• KLUK, okr. Nymburk (36b). Cca 750 m JV od
lokality 36a (Poděbrady), ppč. 365. Ojedinělý nález
(Zeman 1976, 124). Předběžná lokalizace ZM 13-14-12,
475:140. 
• KOLEČ, okr. Kladno (129). V literatuře jako katas-
tr Zákolany. Žárový hrob(?) v kamenné skřínce, zjištěn
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během výzkumu kostrového
pohřebiště na stavbě Energovo-
du, rozpoznán dodatečně (obj.
9: Šolle 1985). ZM 12-23-04,
387:165.
• KOSOŘ, okr. Praha-západ
(37). Při silnici Radotín – Tře-
botov. Sídliště, podrobněji ne-
publikováno (Slabina – Lička
1973, 50–51, Zeman 1976, 124).
ZM 12-42-11, 55:370.
• KOUŘIM, okr. Kolín. Are-
ál pozdějšího hradiště (38). Ná-
hodný nález nádoby (Zeman
1976, 124). ZM 13-31-10,
477:220.
• KOVÁRY, okr. Kladno (39).
Areál pozdějšího hradiště Bu-
deč. V kůlové jamce, součásti
objektu XIII (úsek C47) naleze-
no 6 keramických zlomků kul-
tury pražského typu, z toho 5 
s jednoduchým okrajem (Váňa
1995, 127, obr. 89:3; př. č.
130/1/83). Dále nezdobená
nádoba z chaty 1 (ibid., obr.
14:38). ZM 12-23-04, 415:106. 
• KOZLY, o. Tišice, okr.
Mělník (40) Trať Pazderna. 
Sídlištní objekt, fáze 1 (Zeman
1976, 125). ZM 12-22-24,
383:363.
• KRALUPY N. VLT., Lobeč, okr. Mělník (41).
Bývalá Hájkova cihelna (ppč. 285) na JZ konci obce. 
V jámě střepy z doby hradištní, avšak 2 okraje vzhle-
dem k profilaci a technologickým znakům patří časně
slovanskému období. Zřejmě příměs v mladším objektu.
Uložení M Mělník, inv. č. 5509, 5504 (Sklenář 1982,
205). ZM 12-21-25, 352:318.
• KRALUPY U CHOMUTOVA, okr. Chomutov
(42). JV okraj obce. V červnu 1977 ve výkopu pro při-
vaděč nalezen 1 časně slovanský okraj. Uložení M Cho-
mutov, př. č. 14/77 (Bubeník 1988a, 138). ZM 02-33-16,
65:60.
• KRÁSNÁ HORA N. VLT., okr. Příbram (43). Dvě
nejisté polohy. Poloha A: Louka Voleško (u K. Sklená-
ře neurčitelná). Dvě nezdobené nádoby, patrně ze žáro-
vých hrobů, jedna při hrdle obtáčena, fáze 2 či 3 (Bube-
ník – Pleinerová – Profantová 1998, 127; Sklenář 1984,
tab. XVI). Uložení M Sedlčany, inv. č. 1479, 1480. Polo-
ha B: Sokolské hřiště, ppč.102. Žárový hrob(?). Nádoba
s mírně zataženým ústím, v. 180 mm. Uložení neznámo
(naposledy u prof. Hlaváčka z Příbrami). Datování neji-
sté, může jít o mladší pravěk (Knor 1937). 
• KŠELY, okr. Kolín (44). JV od křižovatky silnic
Praha – Kolín a Bylany – Kšely. Sídliště. Povrchový sběr
r. 1990 (Gojda – Břicháček 1995, 156), obr. 9. Kerami-
ka časně slovanská (nezdobená i zdobená) i starohra-
dištní (časně slovanský horizont nepublikován). ZM 13-
13-24, 350:70. Uložení ArÚ Praha.

• KUTNÁ HORA, okr. Kutná Hora (45a). Bez bližší
polohy. Nádobka zdobená kolky a hřebenem (nejmlad-
ší fáze kultury pražského typu; Borkovský 1940, Tab.
IV:47, obr.5:47). Uložení MMP, inv. č. B1062.
• LHOTA, o. Dolní Břežany, okr. Praha-západ (46).
Poloha U Altánu. Sídliště, 1 chata ze smíšeného hori-
zontu (Zeman 1981). ZM 12-42-12, 102:240.
• LHOTA, o. Dolní Břežany, okr. Praha-západ (47a).
JZ část akropole hradiště Závist, prostor laténského
dvorce. Objekty i jednotlivé nálezy v kulturní vrstvě
(Drda – Rybová 2000, 96, Rybová – Drda 1997, 127).
ZM 12-42-12, 130:210.
• LHOTA, o. Dolní Břežany, okr. Praha-západ (47b).
Poloha U kamenného stolu, nejvyšší místo celého
vrchu. Nalezeny dva zlomky časně slovanské keramiky
(Drda – Rybová 1998, 97). ZM 12-42-12, 130:211.
• LIBICE, okr. Nymburk (48a). Sídliště v JZ části
pozdějšího předhradí. Prostor sond 1, 3, 4 a 30. Jedna
chata a tři jámy kultury pražského typu, několik druhot-
ně přemístěných keramických zlomků. Fáze 1 (Justová
1980, táž 1985, 310; Princová-Justová 1999, 109; Prin-
cová-Justová 2003). ZM 13-14-13, 403:115.
• LIBICE, okr. Nymburk (48b). Areál vnitřního hra-
diště. Pět zlomků včetně okraje z jedné menší nádoby 
v zásypu hrobu 163 (Turek 1978, 64–65). Uložení NM
Praha, inv. č. 154537–538, 154541–542, 309539.
Momentálně k dispozici jen kopie, vystavená v Libici.
ZM 13-14-13, 344:116.
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Obr. 9. Topografická situace na lokalitě Kšely, okr. Kolín. Podklad mapa SMO. – Fig. 9. Topo-
graphic situation of the site of Kšely, Kolín district.



• LIBICE, okr. Nymburk (48c). Železniční stanice.
Náhodný nález r. 1913. Nezdobená nádoba oble dvoj-
kónického tvaru s mírně vytaženým, vodorovně seříz-
nutým okrajem. Materiál ostřen pískem, kaménky a slí-
dou. Obtáčení nevýrazné. V. 79 mm, průměr okraje
86–89 mm. Uložení M Poděbrady, P 10187. ZM 13-14-
13, 449:126.
• LIBKOVICE, okr. Most (49). Sídliště nebo druhot-
né uložení, keramika fáze 2–3 (Nováček – Vařeka 1996,
Fig. 1b). ZM 02-32-21, 205:287.
• LIBUŠÍN, okr. Kladno (50). V prostoru akropole
pozdějšího hradiště. Sídliště, (Váňa 1973, 14, 44). ZM
12-23-06, 356:159.
• LIPTICE, okr. Teplice (51). Sídliště, 1 jáma (Bube-
ník 1979). V r. 1977 objeven další, dosud nepublikova-
ný objekt. ZM 02-32-22, 194:333.
• LIPTICE, okr. Teplice (sine). Poloha Za kostelem II.
Při výzkumu J. Mušky v r. 1987 zjištěna v sektoru A6 
kompaktní tmavá vrstva s keramikou pražského typu. ZM
02-32-22, 86:266. Informace P. Meduny (ARÚ Praha). 
• LOMAZICE, o. Poláky, okr. Chomutov (52). SZ
okraj obce, niva Ohře. Sídlištní vrstva s nálezy kultury
pražského typu a starší doby hradištní (Bubeník 1988a,
143, Tab. 142:5). ZM 12-11-01, 335:50.
• LOVOSICE, okr. Litoměřice (53a). Resslova ul.
Sídliště s fází 1 kultury pražského typu, ve starší době
hradištní ohrazeno. Chaty (Salač 1987a, 114; týž 1987b).
ZM 02-43-06, 442:320.
• LOVOSICE, okr. Litoměřice (53b). Ústecká ul.,
čp.720. Starší nález (G. Just, v r. 1932) štíhlé nezdobené
nádoby (Kotyza – Smetana – Tomas 1997, 62). 
• LOUNY, okr. Louny (54). Prostor ovčína státního
statku. V r. 1959 zde nalezeny zlomky časně slovanské
a pozdně římské keramiky, dnes nezvěstné. Další tři
zlomky uvádí I. Pleinerová a J. Muška (1981, 7; Bube-
ník 1988a, 143). ZM 12-12-02, 416:105.
• LOUNY, okr. Louny (55). Staveniště stadionu. Síd-
lištní objekt (Zeman 1976, 126, Bubeník 1988, 143). ZM
12-12-03, 177:85.
• LUŽICE, o. Tušimice, okr. Chomutov (142). Pra-
vobřeží Lužického potoka. Sídliště, výzkum 1983, zachy-
ceny 2 mělké jámy v rámci většího plošného odkryvu ve
V části plochy (Smrž 1991). ZM 12-11-01, 300:380.
• MALÉ ČÍČOVICE, okr. Praha-západ (56a). Žáro-
vý hrob (Zeman 1976, 120). Nelokalizováno.
• MALÉ ČÍČOVICE, okr. Praha-západ (56b). Bez
bližších údajů, zlomky keramiky, nezvěstné (Zeman
1976, 120). 
• MARKVAREC, o. Hřivice, okr. Louny (57). Při
západním okraji obce, na svahu obráceném k S, povr-
chový sběr (Bubeník 1988a, Tab. 147: 6). ZM 12-12-16,
277:320.
• MÁSLOVICE, okr. Praha-východ (58). Náhodný
nález, patrně sídliště (Zeman 1976, 128). ZM 12-24-01,
327:246.
• MOCHOV, okr. Praha-východ (59). Poloha U čtyř
lip. Sídliště zjištěné povrchovým sběrem na pravém
břehu Výmoly (1960), nezpracováno (Zeman 1976, 128,
Kudrnáč 1963, obr.9:2, Špaček 1972, 19). ZM 13-13-08,
105:15.

• MOST, okr. Most (60). Kopistská ul. Ojedinělý
nález (Zeman 1976, 128). ZM 02-33-05, 371:95.
• MOST, okr. Most (61). Důl Jan (1927). Náhodný
nález (Zeman 1976, 128). Nelokalizováno.
• MOST, okr. Most (62). Opletalova ul. čp. 1632. Síd-
liště (Zeman 1976, 128). ZM 02-33-10, 339:305.
• MUTĚJOVICE, okr. Rakovník (63). Trať U Milostí-
na. Zakládání chmelnice, 4 zlomky časně slovanské a sta-
rohradištní keramiky (Justová 1971, obr. 6, Bubeník
1988a, 145). Uložení F. Hammer(?). ZM 12-14-01, 365:50.
• NEBOVIDY, okr. Kolín (134). Sídlištní jáma
(Zeman 1976, 129), kulturní příslušnost ne zcela jistá.
Zvláštní poklička zdobená vlnicemi. Uložení M Kolín.
Nelokalizováno.
• NEHVIZDY, okres Praha-východ (150). Výzkum J.
Špačka v r. 2000 při stavbě rodinného domu. Sídlištní
objekt ze smíšeného horizontu (fáze 2; Profantová –
Špaček 2003).
• NESUCHYNĚ, okr. Rakovník (65). Trať Jeďama.
Sídliště, povrchové sběry F. Hammera (Bubeník 1988a,
146; Justová 1971, obr. 2 a 3). Uložení neznámo. ZM
12-14-01, 355:5.
• NUČNIČKY, okr. Litoměřice (143). U přívozu.
Sídliště, vrstva s keramikou časně slovanskou a staro-
hradištní, porušená polozemnicí mladohradištního
období. Uložení OVM Litoměřice (Kotyza – Smetana –
Tomas 1997, 62; k poloze Zápotocký 1975, 50). ZM 02-
43-09, 260:185.
• NYMBURK, okr. Nymburk (66). J část nám. Čs.
armády. Sonda I/82 (prostor asanovaného domu čp.
17). Mladšími zásahy porušený objekt s nádobou oblo-
ženou kameny. Rozměry nádoby neudány, uvnitř nádo-
by zjištěny vaječné skořápky. Typ objektu nelze jedno-
značně určit. Uložení M Poděbrady, inv. č. P33615-618
(Sakařová – Kostelníková 1990, 679, Tab I). ZM 13-14-
01, 367:8.
• NYMBURK, okr. Nymburk (67). Gottwaldova ul.
50–55. Výzkum r. 1989. 1 zlomek keramiky (Sakařová
1995, 226). Uložení M Poděbrady, př. č. 2045/92. ZM
13-14-01, 382:27.
• OPOLÁNKY, osada Staré Badry, okr. Nymburk
(68). Sídliště fáze 2–3 (Justová 1970, Princová 1994).
Dva náhodné nálezy nádob, fáze 2 (Zeman 1976, 130).
ZM 13-14-14, 345:133.
• OTRADOVICE, okr. Mladá Boleslav (151). Poloha
Na široké louce. Sídliště, fáze 2–3, výzkum J. Špačka
1980–81. Uložení M Čelákovice (Profantová – Špaček
2003). ZM 13-13-02, 177:296, 178:289. 
• PAVLIČKY, obec Tuhaň, okr. Česká Lípa (135).
Ppč. 5/2, J svah menší ostrožny, V od silnice, která ji
protíná ve směru S–J. V r. 1976 byly při zemních pra-
cích prováděných buldozerem na stavbě chaty nalezeny
velké zlomky nádoby. Ležely v hloubce cca 200 cm
v SV části obdélného výkopu o rozměrech 19  8 m,
zahloubeného do svahu (obr.10). Lokalitu následně
ohledal F. Gabriel. Podle jeho popisu ležela na povrchu
30–40 cm mocná černá hlinitá půda s vegetačním kry-
tem, dále 100–120 cm mocná, šedá hlinitopísčitá vrstva,
pod ní spraš. Pod spraší byl zjištěn žlutý písek se zlom-
ky pískovcových desek, pod nimi zlomky keramiky.
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Zásah do souvrství nebyl pozorován. V šedé vrstvě bylo
zjištěno několik zlomků pozdně hradištní keramiky,
které s nálezem nesouvisejí. Nález byl předán do M
Česká Lípa, kde byla sestavena nádoba pražského typu
(inv. č. 8735; za informace děkuji F. Gabrielovi). Jde 
o větší, v ruce robenou nádobu s nízkým válcovitým
hrdlem, víceméně vodorovně seříznutým. Doplněna jen
malá část okraje. Maximální výduť situována v horní
třetině hrnce. Materiál je ostřený pískem a malým
množstvím slídy, na povrch prostupují drobné kamínky.
Barva povrchu načervenalá, uvnitř hnědá. Nádoba není
symetrická, ale mírně deformovaná s oválným ústím.
Dno nepatrně vybrané. Průměr ústí 218–223 mm, max.
výduť 257 mm ve výšce 191 mm, průměr dna 128 mm.
V. nádoby 270 mm, obr. 11. Index H1:H je 0,7, index
D2:D3 je 0,81; nádoba tedy odpovídá proporcím defi-
novaným pro kulturu pražského typu (Rusanova 1973).
Podle Zemana (1976) patří nádoba k typu I, podle Parc-
zewského (1988) k typu 2.2. Vzhledem ke kontextu
nálezu nelze vyloučit situaci sídlištní ani ojedinělý žáro-
vý hrob. Místo je dosud přístupné. ZM 02-44-03,
278:213.
• PEČKY, okr. Kolín (69). U továrny p. Jouzy. Nez-
dobená, v ruce robená nádobka z písčité hlíny s přímě-
sí slídy. Max. výduť v polovině nádoby, vytažený okraj.
V. nádoby 89 mm, průměr dna 55 mm. Uložení M
Poděbrady, inv. č. P 8659. Fáze 2/3. ZM 13-14-16,
288:44.
• PCHERY, okr. Kladno (70). Poloha Humny. Síd-
lištní jáma, fáze 2 (Zeman 1976,
130). ZM 12-23-02, 349:80.
• PÍSEK, okr. Písek (71).
Samota Staré Lázně na pravém
břehu Otavy, kat. č. 730/1.
Nádobka inv. č. 1109, náhodný
nález při těžbě štěrku. Kulturní
zařazení není jisté (Michálek
1972, 107, tab. LXV:B). ZM 22-
41-08, 258:315.
• PLAŇANY, okr. Kolín (72).
SZ od obce. Žárový hrob, fáze 1
(Zeman 1976, 132). ZM 13-14-
21, 218:97. 
• PLATĚNICE, okr. Pardu-
bice (73). Na okraji eponymní
pravěké lokality. Patrně žárové
hroby, dochovány 4 nádoby
(Vokolek 1997, obr. 2). ZM 13-
42-05, 182:20.
• PLAZY, okr. Mladá Bole-
slav (136). Za hřbitovem na S
okraji vsi. 1 zlomek keramiky
z povrchového sběru, jinak pra-
věké osídlení (Krásný 2000,
141). Během přípravy katalogu
se při ověření ukázalo, že zlo-
mek nutno zařadit až do doby
starohradištní. Uložení M Mla-
dá Boleslav, př. č. 624/98. ZM
03-33-25, 350:320.

• PLZEŇ, okr. Plzeň (74), Lochotínská ul. na levém
břehu Mže. Sídliště v nivě, původně v blízkosti dvou
vodotečí. S časně slovanským obdobím souvisejí dru-
hotně přemístěné zlomky keramiky v sondě B/65. Fáze
3 až přechod ke starohradištnímu období, k němuž patří
i sídlištní objekt (Doubová – Nechvátal 1996, obr.
13:1A,B; 10:2; Metlička 1996, 30–40). ZM 12-33-16,
366:244.
• PŇOV, místní část Předhradí, okr. Kolín (75). Žáro-
vý hrob (Zeman 1976, 132). ZM 13-14-18, 170:97.
• POČEDĚLICE, okr. Louny (152). Sídliště, 1 chata
a několik jam, doloženo i osídlení starší doby hradištní.
Výzkum P. Meduny z r. 1995. Nepublikováno. ZM 12-
12-04, 320:308.
• PODBOŘANY, okr. Louny (76). Dům před spalo-
vnou, v květnu 1947 nalezeny v hloubce 150 cm pravě-
ké a raně středověké zlomky nádob včetně časně slo-
vanských (5 ks, z toho 1 okraj). Uložení M Žatec, 
č.j/6/263 (Bubeník 1988a, 149, tab. 161:12; Dobeš
1992, 27). ZM 12-11-22, 262:310.
• PODĚBRADY, okr. Nymburk (77). Trať Na hrázi.
Patrně žárový hrob. Fáze 2 (Turek 1982, Tab. 24, Bube-
ník – Pleinerová – Profantová 1998, 127, obr. 9:3). ZM
13-14-12, 430:195.
• PODĚBRADY, okr. Nymburk (36a). U J. Zemana
(1976) vedeno jako katastr Kluk. Břeh Labe. Nálezy
keramiky při těžbě štěrkopísku, dnes v prostoru jezera.
Nálezy keramiky, sídliště (Zeman 1976, 124). ZM 13-14-
12, 430:220.
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Obr. 10. Topografické umístění lokality v Pavličkách, okr. Česká Lípa. – Fig. 10. Topograp-
hic location of the site at Pavličky, Česká Lípa district.



• PODLESICE, o. Veliká Ves, okr. Chomutov (78).
Sídliště (Bubeník 1988a, 150, Tab.161). ZM 12-11-11,
12:37.
• POSTOLOPRTY, okr. Louny (79). Areál pozdější-
ho blatného hradiště Drahúš. Výkop J. Maschata, z něj
nádobka bez dochovaného okraje, její řazení k časně
slovanské keramice nejisté (Bubeník 1988a, tab. 244:5).
Malý okrajový zlomek keramiky pochází z povrchové-
ho sběru v severní části předhradí (Bubeník 1973, obr.
1:4). ZM 12-12-01, 295:10.
• PRAHA-BĚCHOVICE, obv. Praha 9 (2). Sídliště,
chaty, fáze 1 (Vencl 1973). ZM 12-24-25, 145:353.
• PRAHA-BOHNICE, obv. Praha 8 (96a). Poloha
Zámka, v areálu a na předpolí pozdějšího hradiště.
Chaty (Profantová 1996). ZM 12-24-12, 120:355.
• PRAHA-BOHNICE, Praha 8 (96b). Bez bližších
okolností. Náhodně nalezená nádoba (Zeman 1976, 156).
• PRAHA-BOHNICE, Praha 8 (97). Trať Čihadlo.
Sídliště (Zeman 1976, 152–3). Nové nálezy v MM Praha
(A 22/94: 246358, 246359). ZM 12-24-12, 143:273.

• PRAHA-BOHNICE, Praha 8 (98). Eledrova ul.
Dva žárové hroby, kulturní příslušnost bohatšího z nich
je nejasná (Fridrichová – Profantová 1997). ZM 12-24-
12, 120:197.
• PRAHA-BOHNICE, Praha 8 (99a). Poloha Tříkrál-
ka, S od čistírny odpadních vod. Sídlištní objekty (Pro-
fantová 1996, obr.41, 42:1, 49a). ZM 12-24-12, 50:255.
• PRAHA-BOHNICE, Praha 8 (99b). Poloha Tříkrál-
ka, v prostoru kostrového pohřebiště (staré cesty) nale-
zeny zlomky mladší časně slovanské keramiky. K místu
se váže i zmínka o žárovém hrobě (Profantová 1996,
obr. 42:2,3). ZM 12-24-12, 50:255.
• PRAHA-BUBENEČ, obv. Praha 6 (89). Okruh
Roosveltovy ul. Sídliště, nově odkryty 2 chaty a 3 obil-
nice. Fáze 1–3 (Zeman 1976, 134, Kostka 2000, 150).
ZM 12-24-17, 099:278.
• PRAHA-BUBENEČ, obv. Praha 6 (90a.). Okruh
Papírenské ul. Sídliště, fáze 1–2 (Zeman 1976, 142). ZM
12-24-17, 93:333.
• PRAHA-BUBENEČ, obv. Praha 6 (90b). Bez bližší
lokalizace. Sídliště (Zeman 1976, 144).
• PRAHA-ČIMICE, obv. Praha 8 (100). Čp. 820, čp.
1. Celkem 13 jam a 3 polozemnice časně slovanského
období (Huml 1978, 197; týž 1980, 252–3; 1984, celko-
vá publikace chybí). ZM 12-24-12, 290:285. 
• PRAHA-DEJVICE, obv. Praha 6 (91). Polohy U via-
duktu a Nová Juliska. Sídliště, fáze 1 (Zeman 1976, 145).
ZM 12-24-17, 30:380.
• PRAHA-DEJVICE, obv. Praha 6 (92). Poloha Kot-
lářka, cihelna. Dvě nádoby (z hrobů?), fáze 1 (Zeman
1976, 146). Podle nejstaršího inventáře MMP má nádo-
ba inv. č. A545 pocházet z Prahy-Košíř (ppč. 279/1),
kde je též poloha Kotlářka. ZM 12-24-16, 455:303.
• PRAHA-ĎÁBLICE, obv. Praha 8 (101). Čp. 41,
zadní trakt školy a přilehlé hřiště v ul. U Parkánu.
Záchranná akce M. Kostky v r. 1995 a 1996 (1997, 188,
1998, 144). 1 rekonstruovaná nádoba. Fáze 1. ZM 12-
24-13, 201:371.
• PRAHA-HORNÍ POČERNICE, obv. Praha 9,
místní část Svépravice (22). Chata, fáze 2 (Vencl –
Zadák  1985, 300 n.). ZM 12-24-20, 44:189.
• PRAHA-HORNÍ POČERNICE, obv. Praha 9 (23).
Místní část Chvaly, Z od domu čp. 920 v ul. Stoliňské.
Sídlištní objekt A (Vencl – Zadák 1981, 684). Další
výzkum MMP, nepublikováno. Fáze 1. ZM 12-24-20,
10:322.
• PRAHA-HORNÍ POČERNICE, obv. Praha 9 (24).
Náhodný nález nádoby (Zeman 1976, 122). ZM 12-24-
20, 170:245.
• PRAHA-HORNÍ POČERNICE, obv. Praha 9
(sine). Bez bližších okolností. Hrncovitá nádoba slepená
z velkých částí: menší štíhlá nezdobená, vyrobená
v ruce; dva reparační otvory, jeden nedovrtaný, vedle
druhého otvoru malý náznak dalšího vrtání. Povrch
drsný s vystupujícími kaménky ostřiva. Velmi nízký
vodorovně seříznutý okraj. Na dně slabý, mírně vydro-
lený kruhový otisk podložky o průměru cca 17 mm.
Rozměry nádoby: průměr ústí 120 mm, průměr dna 72
mm, celková výška 174 mm. Uloženo M Roztoky inv. č.
242749 (evidována v r. 2001).
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Obr. 11. Nálezy kultury pražského typu. 1: Pavličky, okr. Česká
Lípa, 2: Zámostí, okr. Jičín.  – Fig. 11. Prague-type culture finds.
1: Pavličky (Česká Lípa district). 2: Zámostí (Jičín district).



• PRAHA-HRADČANY, obv. Praha 1 (80). Loretán-
ské nám. Výzkum 1934–35, mladšími zásahy narušené
pohřebiště (Zeman 1976, 132, obr. 46:5). Popelnice
z hrobu 105 je vysoká 200–202 mm, průměr ústí
140–150 mm, průměr max. výdutě 190–195 mm ve
výšce 129–130 mm, průměr dna 94–97 mm, výška
hrdla 9–10 mm. Inv. č. 12787. Spodek další nádoby
vysoký 890 mm, průměr dna 95 mm. Obr. 12a:1,3. ZM
12-24-17, 17:98.
• PRAHA-HRADČANY, obv. Praha 1 (81). Vikářská
ul.(?). Sídlištní vrstva s časně slovanskou keramikou
(Frolík 1986, 76). ZM 12-24-17, 82:125.
• PRAHA-HRADČANY, obv. Praha 1 (82). Kanov-
nická ul. čp. 7/73. Okraj terasy nad vodním tokem.
Výzkum v letech 1982–84. Sonda III v SZ rohu dvora.
Časně slovanský střep, nalezený v druhotné poloze 
v zásypu recentního potrubí. Indicie pro přítomnost síd-
liště (Frolík 1986, 76). ZM 12-24-17, 31:119.
• PRAHA-HRADČANY, obv. Praha 1 (83). Kapu-
cínská ul. Při opravě vodovodu nalezeny 2 časně slo-
vanské střepy (Frolík 1986, 81). ZM 12-24-17, 23:115.

• PRAHA-HRADČANY, obv. Praha 1 (84). Hrad-
čanské nám., čp. 184/IV. Výzkum J. Čiháková 1983
(Čiháková 1987), 1 zlomek časně slovanské keramiky
(určil J. Zeman). ZM 12-24-17, 58:109.
• PRAHA-KOBYLISY, obv. Praha 8 (157). Prostor
mezi ulicemi Klapkovou a Pod sídlištěm. V roce 2002
byly archeology Muzea hl m. Prahy (M. Kostka) doku-
mentovány různorodé situace při hloubení východního
vestibulu stanice metra Kobyliské náměstí. Hlavním
zdrojem nálezů byla mocná kulturní vrstva, která obsa-
hovala kromě zlomků pravěké keramiky i keramiku raně
středověkého až vrcholně středověkého stáří. Jedna celá
nádobka a torzo 1–2 dalších, nalezené v destrukci
kamenné pece, patří nejstarší keramice pražského typu.
Uloženo MMP. Nepublikováno. ZM 12-24-13, 5:120.
• PRAHA-KOŠÍŘE viz Praha-Dejvice (92). 
• PRAHA-LIBEŇ, obv. Praha 8 (102). Návrší Libu-
šák, dva žárové hroby (Zeman 1976, 156). ZM 12-24-18,
135:367.
• PRAHA-LIBOC, obv. Praha 6 (156a). Lokalita 1,
mírný svah nedaleko (cca 50 m) Libockého potoka
v nadmořské výšce  310 m. Sídliště; v r. 2003 zde byly
zachyceny 3 domy a několik obilnic (výzkum M. Bureš,
Archaia Praha). Nepublikováno. ZM 12-24-16, 45:101.
• PRAHA-LIBOC, obv. Praha 6 (156). Lokalita 2, na
ploše 3, 5 a 6, cca 200 m od předchozí lokality. Sídliště:
několik domů. Výzkum 2004 (M. Bureš, Archaia
Praha). ZM 12-24-16, 63:112.
• PRAHA-MICHLE, obv. Praha 4 (103a). Horní část
ulice Michelské (bývalý hostinec zrušen). Sídlištní
objekty (Zeman 1976, 157–8), fáze 2. ZM 12-24-22,
15:27.
• PRAHA-MICHLE, obv. Praha 10 (103b). Bývalá
Rennerova pískovna, TJ Lokomotiva Vršovice, pravý
břeh Botiče. Sídliště, fáze 1. Zeman 1976, 157–8. ZM
12-24-23, 0:203. 
• PRAHA-ŘEPORYJE, obv. Praha 5 (85). Sídlištní
jáma na SV okraji obce (Zeman 1976, 132–4). ZM 12-
41-05, 360:280.
• PRAHA-ŘEPY, obv. Praha 6 (95). Sídliště na mír-
ném svahu asi 200 m SZ od kostela. Výzkum 1982. Část
chaty s destrukcí kamenné pece, fáze 1. Sídlištní jáma,
fáze 3, případně starohradištní (Konopa 1983). ZM 12-
23-25, 311:302.
• PRAHA-STODŮLKY, obv. Praha 5 (86a). Trať
Velminoha. Povrchový sběr, 11 okrajů nezdobených, 1
zdobený svazkem vodorovných rýh. Fáze 1–3 či 2–3.
Uložení MMP, inv. č. 229469-229481, koupeno od pí.
Hrudkové. Ze stejné polohy pochází i starohradištní
keramika (Profantová 2000a). ZM 12-24-21, 11:33.
• PRAHA-STODŮLKY, obv. Praha 5 (86b). Malá
Ohrada. Obilnice s žernovem, odkrytá J. Kováříkem,
patrně i několik dalších objektů (Fridrich – Fridrichová
– Havel – Kovařík 1995, 242, 258). Nelze vyloučit, že
zkoumaná plocha navazuje na polohu 86a. ZM 12-42-
01, 160:340.
• PRAHA-VELESLAVÍN, obv. Praha 6 (93). Areál
bývalé Vysoké školy politické. Sídliště a pravděpodob-
ně i pohřebiště (celé nádoby v malých jamách, jedna
velká nádoba s proraženým dnem, viz obr. 12b; paro-

81

N. P R O FA N TO VÁ , M . K U N A , D. M O R AV E C, L . H A I Š M A N O VÁ : Č A S N Ě  S L O VA N S K É  O S Í D L E N Í  Č E C H

Obr. 12a. Nálezy kultury pražského typu. Praha-Hradčany, Lore-
tánské nám. Nálezy z hrobu 105. – Fig. 12. Prague-type culture
finds. Prague-Hradčany, Loretánské nám. Ceramics from grave
105.



hový hřeben, pazourek), fáze 1, 2 a 3 (Zeman 1976,
146–7). Nádoba nebyla J. Zemanem identifikována,
znovu objevena v MMP pod inv. č. α 12. ZM 12-24-16,
89:139. 
• PRAHA-VOKOVICE, obv. Praha 6 (94). Radiobi-
ologický ústav. Sídlištní objekt, fáze 1 (Zeman 1976,
152). ZM 12-24-16, 160:180.
• PRAHA-ZBRASLAV, obv. Praha 5 (87). Prelatura
zbraslavského kláštera. SV část polozemnice s kamen-
nou pecí a celou nádobou poblíž ní (Dragoun – Stehlí-
ková 1992, 137, 139). ZM 12-42-07, 26:13.
• PRAHA-ZBRASLAV, obv. Praha 5 (88). Náměstí.
Nad pravěkým objektem 3 v prohlubni (objektu?) nale-
zena okrajová část nezdobené nádobky (Bernat – Lutov-
ský – Vařeka 1997, 356, obr. 1, 18:9). ZM 12-42-12,
24:366.
• PRACHOV, Horní Lochov, o. Holín, okr. Jičín
(104). Nálezy časně slovanské keramiky na mladším síd-
lišti v JV části pevnosti Prachovské skály (Zeman 1976,
160). ZM 03-34-15, 315:60. 
• PŘEROV N. LABEM, okr. Nymburk (105). Bez
bližšího určení, náhodný nález nádoby (Zeman 1976,
160).
• PŘISTOUPIM, okr. Kolín (106). Náhodný nález,
bližší poloha neznáma (Zeman 1976, 160).

• PŘÍVORY, okr. Mělník (137). V r. 1989 náhodně
nalezl p. Němeček v okolí svého domu zlomky kerami-
ky z neolitu a časně slovanského období, mezi nimi 4
nezdobené okraje ze 2–3 nádob. R. 1991 nález předal
M. Kunovi. Poblíž registrována i starohradištní kerami-
ka. Uložení ArÚ Praha (Profantová 2002b). ZM 12-22-
14, 328:18. 
• PURKAREC, o. Hluboká n. Vltavou, okr. České
Budějovice (107). S od jádra obce, J svah k potoku. R.
1989 prozkoumány 2 chaty a jedna jáma (Břicháček
1992, 133). ZM 22-44-07, 422:134.
• RADIM, okr. Kolín (108). Náhodně nalezená nádo-
ba (Zeman 1976, 160). ZM 13-14-21, 177:257.
• RADONICE, okr. Louny (153). Intravilán obce.
Sekundární umístění několika zlomků keramiky (1
okraj). Výzkum P. Meduny 1994. Nepublikováno. ZM
12-12-05, 7:314. 
• ROZTOKY U PRAHY, okr. Praha–západ (109).
Sídlištní areál na levém břehu Vltavy, celkem registro-
váno 120–122 chat, oproti tomu podstatně méně obilnic
a jiných jam (Gojda – Kuna 1985, Gojda 1991). 
• SEDLEC, okr. Mělník (27). Náhodný nález nádoby
v místě pozdějšího hradiště Hradsko (Zeman 1976, 122).
ZM 02-44-19, 462:101. 
• SEDLEC, okr. Kutná Hora (45b). Poloha Mokři-
ny, mezi Vrchlicí a prostorem kláštera Sedlec (nyní
závod Tabák) a Ústavem nerostných surovin. Polykul-
turní lokalita, k ní blíže Šumberová (2000, obr. 4:L4,
obr. 23 a 28). Sídliště s několika chatami časně slovan-
ského a starohradištního období (Šumberová 2000,
obr. 9:16–18). V r. 1998 poničeno skrývkou pro
záchranný výzkum (M. Madaj zde zachytil jen pravěké
osídlení). Dále sběry na skryté a poničené ploše. Ulo-
žení M Kutná Hora (ústní sdělení P. Břicháčka a J.
Valentové, nálezy M Kutná Hora). ZM 13-32-15,
260:157.
• SEMICE, okr. Nymburk (110). Náhodný nález
(Zeman 1976, 160). ZM 13-13-09, 85:230.
• SLATINA, okr. Kladno (111). Časně slovanská
nádoba (Zeman 1976, 160). Nelokalizováno.
• STARÝ KOLÍN, okr. Kolín (64). V prostoru lužic-
kého pohřebiště vykopal F. Dvořák v r. 1940 několik síd-
lištních objektů s časně slovanskou keramikou. Nepubli-
kováno. Uložení M Kolín, sine. Nelokalizováno. 
• STATENICE, okr. Praha-západ (155). Bývalá
cihelna p. Štěpánka a sousední pole. Sídliště (jámy I,
III, kulturní vrstva či povrchový objekt), dvě nádoby a
zlomek hřebene, kostěný proplétáček, keramické
zlomky, fáze 2 a 3 a asi starohradištní období. Nádoba
zdobená dvěma pásy vlnic mezi třemi pásy vodorov-
ných rýh, jejíž výzdoba začíná nad výzdobným
bodem, okraj ven vyhnutý a  zaoblený. Sbírka ing.
Poláčka, nyní Středočeské muzeum Roztoky, nádoby
nenalezeny (Gojda 1985, 125; Neustupný a kol. 1960,
fototab. 103; fotoarchiv NM v Praze, NZ ARÚ Praha
4552 /40). Revidováno (Profantová  2002). ZM 12-23-
15, 398:265.
• STEHELČEVES, okr. Kladno (112). V od vsi, při
levém břehu Dřetovického potoka. Sídliště, tři časně
slovanské chaty (1/76, 6/76, 69/77) fáze 1 i 2. Chaty

82

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H

Obr. 12b. Nádoba kultury pražského typu s proraženým dnem
z Prahy-Veleslavína. – Fig. 12b. A vessel of the Prague-type culu-
re from Prague-Veleslavín.



měly pec či ohniště v SZ a JZ rohu (Krutina 1985,
237–8; Moucha – Pleslová 1987, obr. 25). Uložení M
Slaný. ZM 12-23-09, 77:320.
• SVRKYŇĚ, okr. Praha-západ (113). Ojedinělý
nález, okraj nádobky modelované v ruce. Uložení M
Roztoky, inv. č. 20000 (Gojda 1988 II, obr. 56:3). Nelo-
kalizováno. Obr. 298:10.
• ŠLAPANICE (též jako JARPICE), okr. Kladno
(139). Chmelnice u osady Budenice, blízko silnice, sběr
A. Knora z r. 1952. Na povrchu terénu okrajový střep
pražského typu (Knor 1974). Uložení neznámo, datová-
ní nelze ověřit. ZM 10 12-21-12, 393:310.
• TATCE, okr. Nymburk (114). Sídliště, blíže nepub-
likováno, výzkum M. Slabina. Uložení NM Praha
(Zeman 1976, 161). ZM 13-13-20, 390:40.
• TŘEBOSICE, okr. Pardubice (115). Sídliště, 1 chata
(nepublikovaný výzkum, Sigl – Vokolek 2000). Uložení
M Hradec Králové. Nelokalizováno.
• TUHAŇ, okr. Mělník (116). U myslivny, nález v r.
1921. Žárový hrob (pozdní doba římská či časně slo-
vanské období). NZ chybí (Zeman 1976, 161, obr. 49:4).
ZM 12-22-14, 40:92.
• TURNOV, okr. Semily (133). Poloha Maškovy
zahrady, mezi železniční tratí, levým břehem Jizery 
a městským jádrem. Sídliště s více než 20 objekty 
u zaniklého koryta Jizery. Výzkum J. Prostředníka 
r. 2000. Nepublikováno. ZM 03-32-23, 187–189:242–256.
• TURSKO, okr. Praha-západ (117). Zahrada p.
Matucha. Náhodně nalezená nádoba (Zeman 1976,
Abb. 41:4), kterou se nepodařilo identifikovat. ZM 12-
24-01, 10:135.
• ÚDLICE, okr. Chomutov (118). Zahrada p. Groh-
mana (ppč. 58/1, čp.160). 1 zlomek zdobené časně slo-
vanské keramiky, M Chomutov, inv. č. 3283 (Bubeník
1988a, 157, tab. 192). ZM 02-33-18, 104:230.
• ÚHERCE, o. Panenský Týnec, okr. Louny (119).
Náhodný nález nádoby (Zeman 1976, 161). Nelokalizo-
váno.
• VELEMYŠLEVES, okr. Louny (120). Sídliště
(Zeman 1976, 161). ZM 02-33-24, 336:380.
• VELKÉ ŽERNOSEKY, okr. Litoměřice (144). Z
břeh zatopené pískovny. Povrchový sběr B. Jabůrka
1986–87 (Salač 1989, 212). Nálezy keramiky, uložení
OVM Litoměřice, př. č. 47/87. ZM 02-43-02, 94:66.
• VESEC U SOBOTKY, o. Libošovice, okr. Jičín
(121). Hradiště Poráň. Povrchový sběr (Zeman 1976,
161, Waldhauser 2000, 218–19). Uložení M Liberec, M
Mladá Boleslav. ZM 03-34-13, 60:221.
• VILÉMOV, okr. Chomutov (122). Pravý břeh
Liboce. Povrchový sběr v r. 1977, 1 okraj časně slovan-
ské nádoby. M Chomutov, př. č. 5/77 (Bubeník 1988a,
162). Nelokalizováno.
• VINAŘE, okr. Chomutov (123). Trať Zaluža, JZ
část obce. Povrchové sběry 1962–1971, 1975 (Bubeník
1988, 162, obr. 206:1,2). ZM 11-22-10, 433:145.
• VLINĚVES, okr. Mělník (154). Intravilán obce,
severozápadně od kostela. Výzkum P. Meduny 1999.
Chata nejmladší fáze pražského typu a další keramika
v sekundárním uložení (P. Meduna, investorká zpráva
čj. 971/00). Uložení ArÚ Praha. ZM 12-22-10, 445:239. 

• VOJKOVICE, okr. Mělník (124). Nález sídlištního
rázu, bez bližších okolností (Zeman 1976, 161). Neloka-
lizováno.
• VRBČANY, okr. Kolín (125). Dva žárové hroby, 
z nichž jeden pochází z bývalé cihelny (Zeman 1976,
163; Bubeník – Pleinerová – Profantová 1998, 127; Pro-
fantová 2000b). Druhý představuje jen nádoba, uložená
v M Kolín, obr. 13:2. ZM 13-14-21, 37:35.
• VRCHNICE, o. Tušimice, okr. Chomutov (126). JZ
okraj osady. Povrchový sběr E. Neustupný 1962, časně
slovanská(?) keramika (Bubeník 1988a, 163, Tab. 210).
Uložení ÚAPPSZČ Most, př. č. 109/62. ZM 02-33-21,
50:70.
• VŠEHRDY, okr. Chomutov (127). Bez bližších
okolností. Nádobka, z místa známo pohřebiště z doby
hradištní, souvislost nálezů nejasná (Bubeník 1988a,
232, Tab. 274:4). Nelokalizováno. 
• VŠESTUDY, okr. Mělník (128). Výzkum r. 1960,
sídliště, 2–3 chaty a několik jam (Zeman 1976,
163–166). ZM 12-22-16, 191:325.
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Obr. 13. Nálezy kultury pražského typu. 1: Bylany, 2: Vrbčany,
obě okr. Kolín. Podle N. Profantové 2000b. – Fig. 13. Finds of
the Prague-type culture. 1: Bylany, 2: Vrbčany (both in Kolín
district). After N. Profantová 2000b.



• ZÁBOŘÍ N. LABEM, okr. Kutná Hora (145). JV od
obce „u Dubiny na kopečku“. Povrchový sběr 1983 (obr.
14:1), 4 zlomky keramiky, z toho 3 okraje. Obr. 14:2–4.
Další nálezy na pravém břehu Doubravy naproti čerpací
stanici (1 zlomek těla), jeden zlomek podhrdlí ve vrstvě
v nedaleké rýze pro plyn (r. 2001). Uložení ARÚ Praha
exp. Bylany, př. č. 2/83, 5/83 a 2/01 (Pavlů – Rulf 1985,
204 a ústní sdělení I. Pavlů). ZM 13-41-01, 165:103.
• ZÁKOLANY, viz Koleč
• ZÁMOSTÍ, o. Samšina, okr. Jičín (130a). Mohyly
pod Kozím hřbetem (Turek 1946, 114, obr. 77,78,
79:1–2). R. Turek později interpretoval situaci jako plo-
chý urnový hrob, později překrytý mohylovým zásy-
pem (diskuse u Zoll-Adamikowa 1979, Turek 1982). ZM
03-34-15, 188:164. Obr.11:2.
• ZÁMOSTÍ, o. Samšina, okr. Jičín (130b). Poloha Na
Stájích uvnitř Prachovských skal. Sídliště, nálezy v dru-
hotné poloze(?). Výzkum R. Turka, který mezi kerami-
kou starší doby hradištní uvádí i časně slovanské zlom-
ky (Turek 1948, 115, Zeman 1976, 166). Pravděpodob-
ně stejná či velmi blízká poloha jako 130a. 

• ZLATNÍKY, okr. Praha-západ (131). Z část obce.
Nález nádoby, sídlištní objekt nezjištěn (Motyková
1991). ZM 12-42-13, 156:170.
• ŽATEC, okr. Louny (147). V r. 2000 výzkum v místě
středověkých hradeb města (JV část města, opevnění
raně středověkého předhradí), sonda IV/2000. Podle
ústní informace P. Holodňáka nalezen v druhotné situa-
ci 1 okraj nádoby pražského typu. Uložení M Žatec.
Další nález (okrajový zlomek) pochází z polohy Za Střel-
nicí, ze sondy 1/99. Nalezen v požárové vrstvě pod bází
opukové zídky, svým charakterem se blíží časně slovan-
ské keramice fáze 2 (Holodňák – Holodňáková 1999,
Obr. 2). ZM 12-11-09, 217–219:140–142.
• ŽDÁNICE, o. Malotice, okr. Kolín (132a,b). Dva
žárové hroby bez možnosti určit jejich vzájemný pro-
storový vztah. Jeden z nich nalezen na poli pana Jelínka
r. 1936 (Zeman 1976, 166). Nelokalizováno.

Lokality bez přesnější lokalizace (neuváděny v mapě):
• KOLÍNSKO. Nádoba bez bližší lokalizace (Zeman
1976, 166).
• PODĚBRADSKO. Nádoba bez bližší lokalizace
(Zeman 1976, 166).

Lokality nejasné (neuváděny v mapě):
• NOUTONICE, dříve Lichoceves, okr. Praha-západ.
Sběr r. 1974. Neověřeno. NZ 8330/74 (J. Justová).
• OPOLANY, okr. Nymburk. SZ obce, pole při poto-
ku spojujícím Sánský kanál a Cidlinu. Sídliště, zjištěné
sběrem P. Břicháčka. Datováno jako starohradištní,
avšak trvající „patrně již od pražského typu“ (Břicháček
1982, 85). Nepublikováno, neověřeno.
• PŘEPEŘE, okr. Semily (153). Nálezy se nepodařilo
revidovat, nebyly ani podrobně publikovány (Košnar –
Waldhauser 1976). Vzhledem k tomu, že v okolí lokali-
ty byly při ověření dvě lokality předatovány (Vokolek
1997, 654), nelze ani tuto zařadit do soupisu bez komen-
táře. V muzeu v Turnově nalezeny jen zlomky kerami-
ky střední doby hradištní.

II.1.3. ÚZEMÍ KULTURY
PRAŽSKÉHO TYPU

Územní rozsah kultury pražského typu v podstatě odpo-
vídá rozsahu pravěkých kultur. Ve středních a severozá-
padních Čechách se víceméně kryje s nejúrodnějšími 
a klimaticky nejvýhodnějšími oblastmi pod hranicí 400 m
nadmořské výšky. V této části země ukazuje rozmístění
sídelních areálů několik teritoriálních celků, které jsou
vyděleny výrazněji, než tomu je např. u katastrů s osídle-
ním období stěhování národů (obr. XIV:A). Největší sku-
pinu lokalit pražského typu vytváří pražsko-slánská oblast,
dále Kolínsko, Pardubicko(?), Jíčínsko, Litoměřicko, střed-
ní Poohří a Bílinsko. Ve všech těchto regionech jsou
zachyceny i nálezy staršího horizontu pražského typu.

Z jižních a západních Čech nebyla kultura pražské-
ho typu donedávna známa (srov. Zeman 1976), v 70. 
a 80. letech však byly první nálezy zachyceny i zde. Zdá
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Obr. 14. Topografická situace nálezů kultury pražského
typu Záboří nad Labem a nálezy z povrchového sběru. – Fig. 14.
Topographic situation of Prague-type culture site at Záboří nad
Labem and finds from surface survey.



se tedy, že pronikavý rozdíl v hustotě nálezů mezi sever-
ní a jižní (západní) částí Čech může být do značné míry
dán stavem výzkumu, resp. dalšími druhotnými faktory,
např. tafonomickými procesy. Je dokonce možné, že
v jižních Čechách je doložen již starší horizont kultury
pražského typu (Písek), třebaže kulturní určení přísluš-
ného nálezu není zcela jisté. Postupné objevování dokla-
dů této kultury v jižních a západních Čechách tedy asi
bude opakovat situaci, která zde dříve nastala v pozná-
vání některých pravěkých kultur. 

Základní geografickou charakteristiku území, které
zaujala kultura pražského typu, podal již J. Zeman
(1976). Jelikož od té doby se nálezový katastr nezvětšil
natolik zásadně, aby se změnily jeho geografické cha-
rakteristiky, a zároveň nejsou k dispozici ani nová geo-
grafická data, je zbytečné Zemanovy závěry opakovat.
K novým, byť dílčím závěrům může v současném oka-
mžiku vést podrobnější vyhodnocení digitálních map,
které jsou dnes – na rozdíl od 70. let – k dispozici. Při
aktualizaci soupisu nálezů pro oblast Čech proto také
byly odečítány některé geografické parametry, vztahují-
cí se k sídelním areálům kultury pražského typu a obdo-
bí chronologicky blízkých, a to právě z tohoto zdroje.
Konkrétně bylo možné využít podrobnou databázi výš-
kopisných a klimatologických dat, kterou disponuje
katedra kartografie a geoinformatiky PřF UK (D. Mora-
vec), a softwarové prostředky typu geografických infor-
mačních systémů na tomto pracovišti a v ARÚ Praha. 

Sledovány byly tři hlavní proměnné: nadmořská
výška, průměrná roční teplota a roční úhrn srážek. Při
zjišťování nadmořské výšky nebyla brána v úvahu přes-
ná poloha nálezu (nadmořská výška místa nálezu je,
pokud je přesné místo známo, uvedena v soupise loka-
lit a v tab. 9), nýbrž průměr pro určitý katastr, resp. prů-
měrná hodnota v okruhu 1 km kolem středu intravilá-
nu. Souřadnice máme pro všechny katastry k dispozici.
Tento postup znamenal, že např. pro Roztoky nebyla
udána hodnota kolem 180 m (nadmořská výška vlast-
ního obytného areálu), nýbrž 233 m, představující prů-
měr širšího okolí. Domníváme se, že tento postup je
nejen snazší (nevyžaduje přesnou lokalizaci nálezu,
která u mnoha nálezů není známa), ale v daném přípa-
dě i správnější, pokud nadmořskou výšku chápeme
jako údaj o charakteru celého sídelního areálu. Další
dva údaje, průměrná roční teplota a roční úhrn srážek
úzce souvisejí s nadmořskou výškou, takže jejich sledo-
váním dospíváme v podstatě k obdobným výsledkům
(obr. 15). 

Na základě zjištěných údajů můžeme sledovat roz-
dělení sídelních areálů kultury pražského typu v rozme-
zí od cca 150 m do 455 m nadmořské výšky. Nejvyšší
hodnoty souvisejí s osídlením jižních Čech (Hosty: 455
m, Krásná Hora n. Vlt.: 434 m, Purkarec: 401 m), ve
středočeské sídelní oblasti tvoří maximum Jílové 
u Prahy (400 m) a Mutějovice na Rakovnicku (395 m).
Ostatní hodnoty vytvářejí křivku se dvěma vrcholy,
odpovídající v podstatě charakteru krajiny v české sídel-
ní oblasti. První vrchol, v nadmořských výškách mezi
175–200 m, souvisí s osídlením rovinaté krajiny střed-
ního Polabí a Poohří, druhý vrchol, s nadmořskými 
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Obr. 15. Histogram průměrné nadmořské výšky, průměrných
ročních teplot (údaj na ose X násoben 10) a ročního úhrnu srá-
žek v katastrech osídlených kulturou pražského typu.  – Fig. 15.
Histogram of the average height above sea level, average annu-
al temperature (data on the X axis multiplied by 10) and annu-
al precipitation in cadastres settled by the Prague-type culture.
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výškami mezi 275–300 m, souvisí s osídlením pražsko-
slánské oblasti a dalšími částmi středních Čech a Pod-
krušnohoří. 

Průměrné roční (současné) teploty se v katastrech
s osídlením pražského typu pohybují v poměrně úzkém
rozmezí hodnot 8,2–9,2 °C. Pouze deset katastrů leží
v území s teplotou mezi 8,0–8,2 °C a dalších deset pod
hranicí 8,0 °C; vesměs (s jednou výjimkou) jde o katast-
ry položené nad 300 m, resp. 350 m nadmořské výšky.
Minima průměrných teplot dosahují lokality v jižních
Čechách (Hosty: 7,2, Bechyně 7,4 °C). Nad hranicí 
9,2 °C se objevuje jen 6 katastrů, z nichž pět patří do
území Prahy – vyšší teploty jsou v daném případě asi
důsledkem antropického vlivu. 

Roční úhrn srážek se v osídleném území pohybuje
mezi 360 a 700 mm. Skupina nejvyšších hodnot (kolem
650 mm) souvisí s lokalitami na Jíčínsku a Českolipsku.
Dílčí vrchol mezi 560–580 mm představuje střední Pola-
bí a některé jihočeské katastry, vrchol 520–540 mm
zejména oblast Pražska a vrchol mezi 480–500 mm pak
Slánsko a Poohří. Minimální množství srážek (pod 470
mm) charakterizuje 16 katastrů, vesměs z okresu Tepli-
ce, Most, Louny a Litoměřice. 

Naším cílem nebyla jen geografická charakteristika
sídelních areálů kultury pražského typu, neboť tu
v základních rysech známe, ale především srovnání
hodnot zjištěných pro několik po sobě jdoucích období
raného středověku. Východiskem se stala databáze
katastrálních území s doklady osídlení daných období.
Databáze byla vytvořena z těchto zdrojů:
Období stěhování národů (5.–6. stol.): 
Archeologická databáze Čech (databáze výzkumů vede-
ná v ARÚ Praha), publikované soupisy (Svoboda 1965;
pro jižní Čechy: Zavřel 1999), nepublikovaný soupis 
R. Koreného (za laskavé zapůjčení děkujeme). V úvahu
nebyly brány nálezy mincí. Celkem 172 katastrů. 
Kultura pražského typu (6.–7. stol)
Soupis vytvořený J. Zemanem a doplněný N. Profanto-
vou (viz kap. II.1.2.). Celkem 130 katastrů, z toho na 53
katastrech doložen starší horizont kultury. 
Starohradištní období (RS.2, pol. 7.–8. stol.)
Soupis vytvořený J. Bubeníkem (1997b). Celkem 254
katastrů. 
Středohradištní období (RS.3, 9.–pol. 10. stol.)
Soupis J. Bubeníka (1997b). Soupis zřejmě není vyčer-
pávající, protože autor se zabýval jen starší částí daného
období. Celkem 204 katastry. Daný soupis je možno
srovnat s daty, která pro dané období obsahuje Archeo-
logická databáze Čech (výběr „RS3.ADČ“ – celkem 397
katastrů). Tento výběr nebyl revidován. 

Hradištní období celkem (7.–12. stol.)
Výběr celého hradištního období z Archeologické data-
báze Čech, tj. včetně záznamů označených pouze jako
„hradištní obd.“. Vzhledem k počtu katastrů se lze
domnívat, že většinu budou tvořit nálezy nejmladšího
horizontu, tzv. mladohradištního období. Výběr nebyl revi-
dován. Celkem 1944 katastrů. 

Ze srovnání průměrů pro jednotlivá období vyplývá
celkem jednoznačný, byť očekávaný trend, odrážející
postupné osidlování České kotliny (tab. 8). Nejzřetelně-
ji je patrný na posunu průměrných hodnot nadmořské
výšky, které se mění od 253 m v období stěhování
národů do 313 m ve středohradištním období, resp. 330
m v období hradištním jako celku. Velmi dobře tomu
odpovídá i vývoj průměrných ročních teplot a v pod-
statě i ročního úhrnu srážek, třebaže u nich není závis-
lost na nadmořské výšce jednoznačná.

Zajímavý je náznak určitého rozdílu mezi katastry,
na nichž je prokázáno osídlení již v nejstarším horizontu
pražského typu, a katastry kultury pražského typu jako
celku. Zatímco katastry s nejstarším horizontem pražské-
ho typu se svými parametry prakticky neliší od katastrů
s doklady stěhování národů, průměrné hodnoty pro
pražský typ jako celek ukazují mírné zvýšení průměrné
nadmořské výšky v celkovém trendu, v němž pokračují
období následující. Pracovně bychom z tohoto pozoro-
vání mohli vyvodit, že nejstarší osídlení kultury pražské-
ho typu navázalo bezprostředně na (optimálně polože-
nou a relativně menší) sídelní oblast doby stěhování
národů, avšak ještě během trvání kultury pražského typu
došlo k mírnému zvětšení sídelní oblasti jejím rozšířením
do poloh o něco vyšších. Již kulturu pražského typu
bychom tedy mohli chápat jako období dynamické, ať
už k rozšiřování osídlené oblasti docházelo z důvodu
populačního růstu nebo dalších migrací obyvatelstva. 

Tuto hypotézu můžeme podepřít dalšími argumenty.
Katastry s osídlením staršího horizontu pražského typu se
spíše koncentrují v jádru, méně často na okraji sídelní
oblasti (obr. XIV:B). Nápadné je to např. na Kadaňsku 
a Chomutovsku. Toto pozorování sice nemusí být zcela
spolehlivé, protože samo přesnější datování areálů praž-
ského typu není často nesporné, nicméně můžeme je brát
jako indicii. U staršího horizontu je navíc patrná i větší
kontinuita s katastry osídlenými během stěhování náro-
dů. Z celkového počtu 130 katastrů s kulturou pražského
typu obsahuje 38 (tj. 29 %) i doklady osídlení období stě-
hování národů. V případě staršího horizontu kultury
pražského typu je toto procento vyšší: z 53 katastrů se jich
s obdobím stěhování národů překrývá 22, tj. 42 %. 

Tab. 8. Průměrná nadmořská výška a základní klimatické údaje v katastrech s raně středověkým osídlením (podle D. Moravce). –
Tab. 8. Average height above sea level, average annual temperature and annual precipitation in cadastres with the Early Medieval
settlement, according to phases (after D. Moravec).

VELIČINA / OBDOBÍ
STĚHOV. RS1 Σ

RS2 RS3
RS3

RS2–RS4
NÁRODŮ STARŠÍ RS1 ADČ

AD 375–530 530–630 530–700 700–800 800–950 800–950 700–1200

Počet katastrů 172 53 130 254 204 397 1944

Průměrná nadmořská výška (m) 253 254 266 293 313 316 330

Průměrná roční teplota (°C) 8,63 8,72 8,56 8,38 8,26 8,24 8,13

Průměrný úhrn ročních srážek (mm) 516 530 526 534 542 561 566
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KATASTR OKR. Č. LOK. LOKALIZACE / OKOLNOSTI ZM10
Z J N. V. 

PI TYP
(mm) (mm) (m)

Bechyně TA 1 areál hradu 22-42-13 52 355 399 2 I

Běšice CV 3 povrchový sběr 11-12-01 290 233 308 3 III

Bílina TP 5 u železničního nádraží 02-32-22 413 5 198 2-3 x

Blšany u Podbořan LN 4 ppč. 663/2(?) 11-12-23 231 145 274 3 IV

Bobnice NB 6 nelokalizováno x x x x 4 x

Bohušovice n. Ohří LT 7 ppč. 313 02-43-08 245 95 152 2-3 V

Břežánky TP 10 výzkum 1972 02-32-22 249 83 215 2-3 IV

Březno u Loun LN 9 výzkum ARÚ Praha 12-12-02 190 83 190 2-3 II

Brnky PV 8 náhodný nález x x x x 4 x

Brozany n. Ohří LT 138 M Litoměřice x x x x 4 x

Buštěhrad KL 11a dvůr p. Kaimla x x x x 4 x

Buštěhrad KL 11b nelokalizováno x x x x 4 x

Bylany  u Č. Brodu KO 12 nelokalizováno x x x x 4 x

Český Brod KO 14 Chouranice 13-13-23 404 179 232 3 IV

Český Brod KO 13 S okraj města, nelok. x x x x 4 x

Dneboh MB 16 výšinná poloha Hrada 03-34-01 332 56 403 3 I

Dolánky LN 17 areál hradiště Rubín 11-12-17 392 72 333 3 I

Dolní Beřkovice ME 15 dýhárna Danzer 02-44-22 385 181 160 2-3 IIx

Doubravčice KO 18 areál hradiště 13-31-03 100 19 342 3 I

Dražkovice PA 19 levobřežní niva Labe x x x x 4 x

Dřetovice KL 20 výzkum 1954 12-23-09 95 360 263 2-3 IV

Dubí KL 21 nebo 145:145 mm (314 m n. m.) 12-23-08 115 100 318 x IV

Hořešovičky KL 25 výzkum 1990 12-12-20 367 300 283 2 IV

Hostivice PZ 158 výzkum SM Roztoky 2000–2002 12-23-25 159 382 340 2 x

Hosty CB 26 soutok Lužnice a Vltavy 22-42-16 451 68 352 3 VI

Hradec u Kadaně CV 148 areál hradiště 11-12-01 75 187 310 2-3 I

Hrdlív KL 28 nelokalizováno x x x x 4 x

Hrdlovka TP 29 výzkum 1989–94 02-32-22 35 344 212 2-3 IV

Hřivice LN 149 Okrouhlík 12-12-17 123 348 444 2-3 I

Jaroměř NA 30 Horní Dolce 13-22-04 261 108 280 3 IV

Jenčice LT 140 výzkum V. Salač 02-43-11 236 300 196 2-3 III

Jenišův Újezd TP 31 výzkum 1978–97 02-32-21 424 134 225 2-3 IV

Jílové PZ 141 čp. 21 12-42-23 269 220 380 2 III

Kadaň CV 32a Jezerka 11-22-05 330 355 296 3 IV

Kadaň CV 32b bez bližších údajů x x x x 4 x

Kanín NB 33b „U Staré Střelnice“ 13-14-13 445 66 192 2 III

Kanín NB 33a pravá strana silnice Libice-Kanín 13-14-14 15 55 192 2-3 x

Klecany PV 34 nelokalizováno x x x x 4 x

Kličín LN 35 výšinné sídliště 11-12-13 50 125 347 3 I

Kluk NB 36b ppč. 365, ojedinělý nález 13-14-12 475 140 186 3

Koleč KL 129 u cukrovaru 12-23-04 387 165 236 2-3 VI

Kosoř PZ 37 ppč. 348, 350, 35 12-42-11 55 370 340 2-3 II

Kouřim KO 38 areál hradiště 13-31-10 477 220 285 3 I

Kováry KL 39 areál hradiště Budeč 12-23-04 415 106 286 2 I

Kozly u Tišic ME 40 Pazderna, výzkum 1929 12-22-24 383 363 165 2-3 V

Kralupy n. Vlt. ME 41 Lobeč 12-21-25 352 318 200 2-3 IV

Kralupy u Chomutova CV 42 nález 1977 02-33-16 65 60 330 3 x

Krásná Hora n. Vlt. PB 43 nelokalizováno x x x x 4 x

Kšely KO 44 sběr 1990 13-13-24 350 70 244 x IV

Kutná Hora KH 45a nelokalizováno x x x x 4 x

Lhota PZ 46 U altánu, areál hradiště 12-42-12 102 240 336 x I

Lhota PZ 47ab akropole hradiště 12-42-12 130 210 385 x I

Libice nad Cidlinou NB 48a předhradí 13-14-13 403 115 193 3 V

Libice nad Cidlinou NB 48c u nádraží 13-14-13 449 126 193 2-3 V

Libice nad Cidlinou NB 48b akropole 13-14-13 344 116 192 2-3 V

Libkovice MO 49 výzkum ARÚ Most 02-32-21 205 287 254 2-3 IV

Libušín KL 50 areál hradiště 12-23-06 356 159 403 2-3 I

Liptice TP 51 u rybníka 02-32-22 194 333 200 3 IV

Tab. 9. Seznam lokalit s osídlením kultury pražského typu v Čechách, jejich lokalizace a zasazení do krajiny. Údaj o typu polohy (I–VI)
je vysvětlen v kapitole II.2.1. Sestavil M. Kuna na základě soupisu N. Profantové, lokalizaci provedla z větší části L. Haišmanová. – 
Tab. 9. List of sites with Prague-type culture settlements in Bohemia.
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KATASTR OKR. Č. LOK. LOKALIZACE / OKOLNOSTI ZM10
Z J N. V. 

PI TYP
(mm) (mm) (m)

Liptice TP sine Za Kostelem II 02-32-22 86 266 x x x

Lomazice CV 52 výzkum ARÚ Most 11-12-01 335 50 248 3 VI

Louny LN 54 ovčín státního statku 12-12-02 416 105 182 2-3 V?

Louny LN 55 starý cukrovar 12-12-03 177 85 186 2 ?

Lovosice LT 53a Resslova ul. 02-43-06 442 320 150 3 VI?

Lovosice LT 53b Ústecká ul., čp. 720 02-43-06 438 374 157 3

Lužice CV 142 pravobřeží Lužického p. 11-12-01 300 380 281 2 ?

Malé Číčovice PZ 56 bez okolností x x x x x x

Markvarec LN 57 u rybníka 12-12-16 277 320 406 2-3 ?

Máslovice PV 58 náhodný nález 1955 12-24-01 327 246 186 2 VI

Mochov PV 59 „Píska“, ppč. 898 13-13-08 105 15 189 3 IV

Most MO 60 Kopistská ul. 02-33-05 371 95 233 2-3 ?

Most MO 62 Opletalova ul. 02-33-10 339 305 278 2-3 ?

Most MO 61 Důl Jan x x x x 4 x

Mutějovice RA 63 „U Milostína“ 12-14-01 365 50 359 3 IV

Nebovidy KO 134 výzkum 1917 x x x x 4 x

Nehvizdy PV 150 výzkum J. Špaček 2000 13-13-12 10 169 244 x x

Nesuchyně RA 65 „Jeďama“ 12-14-01 355 5 355 3 IV

Nučničky LT 143 u přívozu 02-43-09 260 185 148 3 V

Nymburk NB 67 Gottwaldova ul. 13-14-01 382 27 186 2 V

Nymburk NB 66 Nám. Čs armády 13-14-01 367 8 184 2 V

Opolánky NB 68 Staré Badry 13-14-14 345 133 196 3 V

Otradovice PV 151 Na široké louce 13-13-02 177 269 180

Pavličky CL 135 nález 1976 02-44-03 278 213 270 2 VI

Pchery KL 70 výzkum 1939 12-23-02 349 80 344 3 III

Pečky NB 69 Dobřichovská ul. 13-14-16 288 44 198 3 ?

Písek PI 71 „Staré Lázně“ 22-41-08 258 315 390 2-3 ?

Plaňany KO 72 Macháčkova cihelna 13-14-21 218 97 240 2-3 III

Platěnice PA 73 eponymní lokalita 13-42-05 182 20 233 3 V

Plazy MB 136 Za hřbitovem 03-33-25 350 320 228 2 ?

Plzeň PM 74 Lochotínská ul. 12-33-16 366 244 305 3 ?

Pňov NB 75 Předhradí 13-14-18 170 97 191 2-3 V

Počedělice LN 152 plynovod 1995 12-12-04 320 308 171 2 V

Podbořany LN 76 nález 1947 12-12-22 262 310 310 2-3 IV

Poděbrady NB 36a břeh Labe, těžba písku, jezero 13-14-12 430 220 186 3 V

Poděbrady NB 77 jezero v Kluku 13-14-12 430 195 186 3 V

Podlesice CV 78 „U křížku“ 11-12-11 12 37 307 2-3 III

Postoloprty LN 79 blatné hradiště Drahúš 12-12-01 295 10 186 3 V

Prachov JC 104 Prachovské skály 03-34-15 315 60 390 3 I

Praha-Běchovice P9 2 Pískovna MNV 12-24-25 145 353 236 2-3 IV

Praha-Bohnice P8 99a „Tříkrálka“ a okolí 12-24-12 50 255 186 3 VI

Praha-Bohnice P8 99b „Tříkrálka“ a okolí 12-24-12 50 255 186 3 VI

Praha-Bohnice P8 97 „Čihadlo“ 12-24-12 143 273 266 3 II

Praha-Bohnice P8 98 Eledrova ul. 12-24-12 120 197 268 2-3 II

Praha-Bohnice P8 96a ostrožna Zámka 12-24-12 120 355 246 2-3 I

Praha-Bohnice P8 96b nelokalizováno x x x x 4 x

Praha-Bubeneč P6 90a Papírenská ul. 12-24-17 93 333 185 3 V

Praha-Bubeneč P6 89 Roosveltova ul. 12-24-17 99 278 212 3 III

Praha-Bubeneč P6 90b nelokalizováno x x x x 4 x

Praha-Čimice P8 100 ppč. 820 12-24-12 290 285 280 2-3 IV

Praha-Ďáblice P8 101 sondáž M. Kostky 1995 12-24-13 201 371 270 1 III

Praha-Dejvice P6 92 Kotlářka-cihelna 12-24-16 455 303 230 2-3 III

Praha-Dejvice P6 91 u viaduktu 12-24-17 30 380 190 2-3 VI

Praha-Horní Počernice P9 22 Svépravice, dálnice 12-24-20 44 189 240 3 IV

Praha-Horní Počernice P9 23 Chvaly 12-24-20 10 322 259 3 IV

Praha-Horní Počernice P9 24 čp. 1597 a 1598 12-24-20 170 245 263 2-3 III

Praha-Horní Počernice P9 sine katastr obce x x x x 4 x

Praha-Hradčany P1 84 Hradčanské nám. 12-24-17 58 109 260 2-3 I

Praha-Hradčany P1 82 Kanovnická ul. 12-24-17 31 119 256 2-3 III

Praha-Hradčany P1 83 Kapucínská ul. 12-24-17 23 115 260 2-3 III

Tab. 9. pokračování – Tab. 9. (cont.)
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KATASTR OKR. Č. LOK. LOKALIZACE / OKOLNOSTI ZM10
Z J N. V. 

PI TYP
(mm) (mm) (m)

Praha-Hradčany P1 80 Loretánské nám. 12-24-17 17 98 274 2 II

Praha-Hradčany P1 81 Vikářská ul. 12-24-17 82 125 254 2 I

Praha-Kobylisy P8 157 výzkum MMP 2002 12-24-13 5 120 282 2 ?

Praha-Libeň P8 102 návrší Libušák 12-24-18 135 367 208 3 III

Praha-Liboc 1 P6 156 výzkum Archaia Praha 2003 12-24-16 45 101 315 2 IV

Praha-Liboc 2 P6 sine výzkum Archaia Praha 2004 12-24-16 63 112 315 2 IV

Praha-Michle P4 103a horní část Michelské ul. 12-24-23 15 27 248 3 III

Praha-Michle P4 103b Rennerova pískovna 12-24-23 0 203 202 3 III

Praha-Řeporyje P5 85 Durasova cihelna, výzkum 1932 12-41-05 360 280 322 3 IV

Praha-Řepy P6 95 200 m SZ od kostela 12-23-25 311 302 338 2 III

Praha-Stodůlky P5 86a „Velminoha“ 12-24-21 11 33 323 2-3 IV

Praha-Stodůlky P5 86b Malá Ohrada 12-42-01 160 340 303 3? IV

Praha-Veleslavín P6 93 bývalá cihelna 12-24-16 89 139 315 2 IV

Praha-Vokovice P6 94 Radiobiol. ústav 12-24-16 160 180 304 3? IV

Praha-Zbraslav P5 87 zámek 12-42-07 26 13 194 1 V

Praha-Zbraslav P5 88 náměstí 12-42-12 24 366 203 2 VI

Přerov n.L. NB 105 bez okolností x x x x 4 x

Přistoupim KO 106 nelokalizováno x x x x 4 x

Přívory ME 137 náhodný nález 1989 12-22-14 328 18 175 3? IV

Purkarec CB 107 výzkum 1989 22-44-07 422 134 365 2 VI

Radim u Kolína KO 108 školní zahrada 13-14-21 177 257 207 3? IV

Radonice LN 153 12-12-05 7 314 x 2 ?

Roztoky PZ 109 výzkum 1980-1989 viz text x x x x VI

Sedlec ME 27 areál hradiště Hradsko 02-44-19 462 101 332 2-3 I

Sedlec KH 45b Mokřiny 13-32-15 260 157 212 2-3 V

Semice nL NB 110 nález 1924 13-13-09 85 230 177 3? V

Šlapanice (Jarpice) KL 139 Budenice, chmelnice 12-21-12 393 310 224 3? III

Slatina u Velvar KL 111 nelokalizováno x x x x 4 x

Starý Kolín KO 64 nelokalizováno x x x x 4 x

Statenice PZ 155 cihelna p. Štěpánka 12-23-15 398 265 266 2 VI

Stehelčeves KL 112 výzkum ARÚ Praha 12-23-09 77 320 266 x IV

Svrkyně PZ 113 nelokalizováno x x x x 4 x

Tatce NB 114 „Na čtverých“ 13-13-20 390 40 214 2-3 II

Třebosice PA 115 nelokalizováno x x x x 4 x

Tuhaň ME 116 u myslivny, nález 1921 12-22-14 40 92 161 x V

Turnov SM 133 Maškovy  zahrady 03-32-23 187 242 250 2-3 VI

Tursko PZ 117 zahrada p. Matucha 12-24-01 10 135 292 2? IVx

Údlice CV 118 zahrada p. Grohmana 02-33-18 104 230 286 2? IV

Úherce u PanTýnce LN 119 bez okolností x x x x 4 x

Velemyšleves LN 120 „Im Grund“ 02-33-24 336 380 278 3? IV

Velké Žernoseky LT 144 sběr 1986-7 02-43-02 94 66 150 x VI

Vesec u Sobotky JC 121 areál hradiště Poráň 03-34-13 60 221 305 2 I

Vilémov u Kadaně CV 122 pravý břeh Liboce x x x x 4 x

Vinaře CV 123 sběry 1962-1975 11-22-10 433 145 288 3? IV

Vliněves ME 154 intravilán 12-22-02 445 239 x 2 ?

Vojkovice ME 124 bez okolností x x x x 4 x

Vrbčany KO 125 cihelna, V okraj obce 13-14-21 37 35 235 2 II

Vrchnice CV 126 JZ okraj vesnice 02-33-21 50 70 x 3 ?

Všehrdy CV 127 bez okolností x x x x 4 x

Všestudy ME 128 výzkum 1960 12-22-16 191 325 171 3 V

Záboří n. L. KH 145 sběr 1983 13-41-01 165 103 203 2 V

Zámostí JC 130a mohyly pod Kozím hřbetem 03-34-15 188 164 364 3 ?

Zámostí JC 130b „Na stájích“ 03-34-15 188 164 364 3 ?

Zlatníky PZ 131 náhodný nález, Z část obce 12-42-13 156 170 357 3 III

Žatec LN 147 předhradí, sonda IV/2000 11-12-09 219 142 235 2 ?

Žatec LN 147 „Za Střelnicí“, sonda 1/99 11-12-09 217 140 235 2 ?

Žďánice KO 132 bez okolností x x x x 4 x

Tab. 9. pokračování – Tab. 9. (cont.)
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II.2.1. VZTAH AREÁLU 
K RELIÉFU KRAJINY

Zasazení archeologických pramenů do krajiny bylo
v archeologii donedávna traktováno jako víceméně
okrajová informace a krajina sama jako statické pozadí
historických událostí. Teprve relativně nedávno se tento
přístup mění. Krajina začíná být pojímána jako vyvíjejí-
cí se dynamický systém, ovlivňující život společnosti 
a zároveň činností člověka ovlivňovaný. Určitá krajina
byla člověku nejen souborem ekonomických zdrojů, ale
i prostředím a předmětem jeho sociálních aktivit a inspi-
rací symbolických reflexí. Z takového hlediska se
výzkum krajiny v diachronické rovině stává význam-
ným historickým pramenem a zdrojem nezbytných
informací pro interpretaci archeologických dat (srov.
např. Rossignol – Wandsnider 1992; Zvelebil – Beneš –
Kuna 1993; Tilley 1994; Neustupný ed. 1998; Gojda
2000). 

Krajinný kontext sídelních areálů vypovídá o cha-
rakteru komunit v nich usazených a jejich ekonomic-
kých a sociálních potřebách. Některé z těchto údajů,
např. základní informace o geologickém podloží a kli-
matu, byly již stručně zmíněny v úvodní kapitole této
publikace. Archeologické práce většinou obsahují
množství podobných dat, ale poměrně zřídka ukazují,
jak specifické vlastnosti prostředí podmiňovaly nebo
ovlivňovaly život komunity sídlící v určité lokalitě.
V kapitole II.2. vybíráme z možných parametrů krajiny
jen dva, zasazení areálu do reliéfu krajiny a otázku cha-
rakteru původního vegetačního krytu, avšak pokoušíme
se je rozebrat podrobněji a s dopadem na hodnocení
někdejších aktivit člověka. Obě hlediska přinášejí někte-
ré zajímavé aspekty do interpretace roztockého sídelní-
ho areálu. 

II.2.1.1. Poloha roztockého areálu
Vlastnosti krajiny hrály při zakládání areálů aktivit
obecně významnou roli; na tomto předpokladu staví
lokační analýza a v poslední době i archeologická pre-
dikce (např. Neustupný 1998; Kuna 2000). Poloha areá-
lů aktivit je ovlivňována dostupností vodního zdroje,
charakterem geologického podloží, půdního pokryvu
nebo i vlastnostmi reliéfu. Za charakteristické prostředí
areálů kultury pražského typu se zpravidla považuje
rovinatý terén, výhodný z hlediska dostupnosti zázemí 
i kvality půd. Zdá se, že dominantní krajinné body 
a strategicky položená místa neměly v daném období
větší význam, čemuž odpovídá i dosavadní absence
jakýchkoli stop opevňování areálů a jejich hierarchiza-
ce. Nové hledisko v tomto směru přinesl teprve J. Bube-

ník (1986 s další lit.), který upozornil na relativně četné,
byť zpravidla nepříliš výrazné stopy osídlení ve výšin-
ných polohách, zejména těch, v nichž v následujících
obdobích vznikla opevněná sídliště – hradiště. 

Obecným problémem hodnocení polohy areálů je
prokázání intencionality určitého výběru. V mnoha pří-
padech totiž není snadné jednoznačně rozhodnout, zda
určitá vlastnost areálů je důsledkem skutečné volby,
nebo jen „kopíruje“ průměrné vlastnosti širšího území.
V kopcovité krajině např. bude mnohem více areálů
situováno v místech s velkým převýšením nad okolním
terénem, aniž by tento fakt musel nezbytně znamenat
zvláštní zájem na strategické poloze areálu. 

Dalším problémem jsou specifické kulturní normy,
které sídelní chování komunit v minulosti ovlivňovaly 
a které nemusejí být dnes srozumitelné. Prokázání 
a pochopení takových norem je obtížné: může k němu
vést např. srovnání struktury osídlení ve stejném pro-
středí v různých obdobích. 

Lokalita v Roztokách je výraznou prostorovou jed-
notkou s jasně definovanými hranicemi. Jde o část údol-
ního dna, vyvýšeného nad dnešním tokem řeky mimo
dosah (dnešních i minulých) záplav. Prudké, částečně
skalnaté svahy kolem lokality představují podobné
omezení komunikace jako prudké svahy kolem hradišť
na ostrožnách a kopcích, s tím rozdílem, že v daném pří-
padě byl obytný areál ve sníženém, nikoliv zvýšeném
prostoru (Obr. 3–4, I–II, V). 

Tento charakter lokality se stává výraznějším smě-
rem od severu k jihu. Zatímco v severní části lokality,
při ústí Únětického potoka, se údolí Vltavy rozšiřuje
směrem do bočního údolí a vytváří větší prostor pro
potenciální hospodářské zázemí a komunikaci, směrem
k jihu se využitelný prostor zužuje a svahy, které jej
vymezují, jsou prudší. Na jihu je (byla) lokalita zcela
uzavřena skalami; čím dále k jihu v jejím rámci byl urči-
tý sídelní bod položen, tím obtížnější a časově náročněj-
ší musel být k němu přístup z okolních areálů, ale i vlast-
ního zemědělského zázemí. 

Obtížná přístupnost jižní části lokality byla zřejmě
příčinou, proč se pravěké osídlení omezovalo jen na její
část severní. Z té známe doklady osídlení prakticky
všech pravěkých kultur (srov. kap. I.3.). Pokud bychom
raně středověké nálezy nalezli jen v severní části 
a v přiměřeném množství, nemohli bychom situaci
považovat za nějak mimořádnou. Raně středověké
nálezy však pokrývají mnohem větší plochu než pravě-
ké a jejich těžiště je situováno nikoliv v severní, ale
právě v jižní, obtížně dostupné části lokality. Zde se
raně středověké nálezy nepřekrývají s žádnými staršími
(pravěkými) situacemi. Preferování jižní části lokality
proto bylo stěží náhodné, musely pro něj existovat
zvláštní příčiny. 

II.2. Krajinné prostředí sídelního areálu



Přes výrazně uzavřený a obtížně dostupný charakter
jižní části lokality nemůžeme mluvit o poloze strategic-
ké, natož pak dominantní. Prostor celé lokality je např.
vizuálně zcela pokryt pohledem z protějšího břehu,
např. z ostrožny Zámka (cf. dia na CD), zatímco výhled
z údolního dna do krajiny nad údolím není žádný. 

Zvláštní umístění obytného areálu roztocké raně
středověké komunity podtrhuje i skutečnost, že osídlení
v jižní části lokality nemá pokračování v následujících
obdobích. Zatímco na většině jiných lokalit s kulturou

pražského typu existuje následná sídelní kontinuita,
v Roztokách zatím nebyly zjištěny žádné výraznější
stopy dalšího trvání areálu. Z tratě Kovárna jsou sice ze
starších sběrů uváděny nálezy hradištního období (obr.
297–298), avšak při výzkumech v 80. letech se žádné
doklady tohoto stáří nalézt nepodařilo. Můžeme nanej-
výš připustit, že se v hradištním období mohla sídelní
situace vrátit do podoby, v jaké byla v pravěku (tj. rela-
tivně malý obytný areál při ústí Únětického potoka;
kromě několika starších ojedinělých nálezů však ani pro
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Obr. 16. Roztoky. Odhad ekonomického zázemí obytného areálu. A: Mapa okolí areálu s vyznačením ploch se svažitostí nad 10°. B: Mapa
isochronické vzdálenosti od středu obytného areálu (viz šipka; udáno v minutách chůze). C–D: Mapa potenciálního zázemí areálu (nejbliž-
ší plocha o celkové rozloze 100 ha na svazích pod 10°). – Fig. 16. Roztoky: Estimation of the economic hinterland of the residential area.
A. Map of the site environs showing slopes over 10°. B: Map of isochronic distances from the centre of the residential area (given in minu-
tes). C-D: map of the potential hinterland (the closest area totalling 100ha on slopes of less than 10°).



to nejsou doklady). Rozsáhlý areál s těžištěm aktivit
v jižní části lokality tedy rozhodně v hradištním období
neměl pokračování. 

Je zajímavé, že úvahy vyplývající z hodnocení relié-
fu krajiny v určitém smyslu korespondují s výsledky
geobotanické rekonstrukce, kterou předkládáme v kap.
II.2.2. Rekonstruovaná vegetace s málo patrným kultur-
ním zásahem do přirozené krajiny navozuje a dokreslu-
je představu stinného, těžko dostupného a skalami
sevřeného údolí, v době kultury pražského typu ještě
nepříliš pozměněného činností člověka. Tento krajinný
ráz lokality se z ekonomického a komunikačního hle-
diska jeví spíše jako nevýhoda areálu. Musíme se proto
pokusit odhadnout důvody, které vedly k intenzivním 
a (z hlediska předchozích a následujících období) neob-
vykle umístěným sídelním aktivitám, a nalézt takové
vlastnosti lokality, které mohly ztíženou dostupnost are-
álu vyvážit. Nalezení těchto důvodů, ať už šlo o důvody
ekonomické, společenské či jiné, bude zřejmě hlavním
klíčem k interpretaci celého areálu. Bohužel, zatím však
v tomto ohledu ještě víme málo. 

II.2.1.2. Dostupnost hospodářského zázemí

Přestože je omezení sídelního areálu v Roztokách, vyplý-
vající z reliéfu krajiny, víceméně evidentní, s pomocí digi-
tálních map a příslušného softwaru jej lze dále upřesnit 
a kvantifikovat. Geografické informační systémy nabízejí
např. vytvoření mapy dostupnosti (tzv. cost surface analy-
sis), která každému bodu v krajině přiřazuje hodnotu,
odpovídající jeho isochronické vzdálenosti (tj. vzdálenos-
ti měřené časem spotřebovaným na její překonání) od
zvoleného výchozího bodu. Isochronická vzdálenost je
ovlivněna především reliéfem krajiny. V našem případě
jsme při hodnocení reliéfu použili tzv. Naismithovu for-
muli, která stanovuje, že při pěším pochodu přidává kaž-
dých 300 m převýšení na vzdálenosti 10 km půl hodiny
navíc (ke dvěma hodinám, které pochod obvykle trvá po
rovině; Wagstaff 1988, 66). Z této formule lze odvodit, že
tříprocentní sklon svahu zpomaluje chůzi 1,25krát, šesti-
procentní svah 1,5krát atd. 

Pokud jako výchozí bod vezmeme střed největší
koncentrace sídelních aktivit v jižní části lokality a vliv
reliéfu ohodnotíme výše uvedeným způsobem, dospěje-
me k mapě dostupnosti, jakou vidíme na obr. 16B. Řeku
považujeme v tomto případě za „nepřekročitelnou“ pře-
kážku, což je z hlediska každodenních hospodářských
aktivit asi oprávněné. Isolinie dostupnosti proto kon-
struujeme jen na levém břehu Vltavy. Na mapě vidíme,
že areál dostupnosti je vlivem reliéfu výrazně deformo-
ván severojižním směrem; pohyb směrem k západu kra-
jina značně ztěžuje. 

Průměrnou plochu běžného sídelního areálu (eko-
nomického zázemí jedné komunity) můžeme odhad-
nout na cca 100 ha, pokud v areálu předpokládáme
standardní, tj. poměrně malou komunitu (4–6 rodin;
Dreslerová 1995; Kuna 1997). Ve zcela rovném terénu
bez jakýchkoli překážek by optimální areál o ploše 100
ha tvořil kruh o poloměru cca 560 m, přičemž průměrná
vzdálenost libovolného bodu od středu by byla 376,2 m.

Pokud výchozí bod situujeme na okraj rovné „nepřeko-
natelné“ překážky (jako tomu zhruba je v případě Roz-
tok), vytvoří optimální stohektarový areál půlkruh 
o poloměru cca 770 m s průměrnou vzdáleností 502,2 m
od výchozího bodu. Pravděpodobnou plochu areálů
však musíme konstruovat ve skutečném reliéfu a navíc
musíme z „nabídky“ okolní krajiny vyloučit ty části,
které byly pro hospodářské využití nevhodné (v případě
Roztok např. prudké svahy, skály apod.). Procedury GIS
(např. procedura hinterland) i takový postup umožňují. 

V daném případě bylo předpokládané zázemí obyt-
ného areálu (sídelní areál) vymezeno tak, aby do něj
byly zahrnuty plochy, které jsou podle konfigurace kon-
krétního terénu „nejblíže“ zvolenému výchozímu bodu,
a zároveň byly vynechány plochy prudkých svahů (viz
obr. 16A). Výsledek vidíme na obr. 16 C–D. Zde je
vyznačena plocha o celkovém rozsahu 100 ha, která je
nejblíže zvolenému středu obytného areálu a přitom je
na svazích mírnějších než 10°. Tato plocha může být
přibližným modelem sídelního areálu (ekonomického
zázemí) roztocké komunity. Je zajímavé, že takovéto
vymezení sídelního areálu nepostrádá určitou logiku:
patří do něj celá lokalita na údolním dně, na sever od
Únětického potoka přesahuje jen málo, avšak zahrnuje
celé území Velkého háje, které dohromady s údolním
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Obr. 17. Schematický nákres zasazení lokalit do terénu, typy
poloh I–VI. – Fig. 17. Schematic drawing of the site setting in
the landscape relief, types I-VI.



dnem takřka přesně pokrývá odhadnutý prostorový
nárok. Převedeme-li dostupnost tohoto prostoru v časo-
vých jednotkách zpětně na vzdálenost, je průměrná
vzdálenost tohoto areálu 1328,6 m; jde tedy o areál
obtížně dostupný. Na základě tohoto údaje lze dostup-
nost areálu vyjádřit i jako násobek teoretické dostup-
nosti areálu v ideálních podmínkách (tedy: 1328,6 /
376,2 = 3,53). 

Stranou je zde ponechána otázka, zda předpokláda-
ných sto hektarů plochy mohlo roztocké komunitě
(komunitám) skutečně stačit. Podle našeho současného
názoru se zdá, že asi nikoliv, protože vše nasvědčuje
tomu, že obyvatel muselo žít na dané lokalitě mnohem
více, než kolik předpokládají obvyklé modely pravě-
kých a raně středověkých vesnických komunit. Tato
otázka však už přesahuje hodnocení krajinného prostře-
dí směrem k interpretaci konkrétní archeologické a his-
torické situace, kterou nelze řešit na tomto místě. Stej-
ným způsobem, jako jsme postupovali výše, bychom
samozřejmě mohli vytvořit modely zázemí o libovolné
velikosti, za předpokladu, že budou k dispozici vhodné
digitální mapy. 

II.2.1.3. Poloha dalších areálů kultury
pražského typu v Čechách

Roztocká lokalita představuje výrazný krajinný typ. Lze
k ní nalézt další analogie; zároveň však  konstatujeme
řadu lokalit s osídlením kultury pražského typu, které
jsou situovány v krajině odlišného typu. Údolí vodních
toků, které byly samozřejmě hlavními osami sídelní sítě,
poskytují různé varianty krajinného reliéfu a v řadě pří-
padů i různé možnosti volby umístění obytného areálu.
Vztah obytných areálů k reliéfu můžeme charakterizo-
vat v několika hlavních typech (obr. 17):
• Dominantní, vertikálně oddělená místa v kra-
jině (I), tj. kopcovité útvary a ostrožny říčních teras či
podobných geomorfologických tvarů. Tyto polohy jsou
z více stran vymezené hůře schůdným terénem.
K jejich vlastnostem patří oddělení obytných a výrob-
ních areálů (Smrž 1991), třebaže většinou nejde o vzdá-
lenost, která by mohla představovat vážný komunikač-
ní problém. J. Bubeník (1986) uvádí 14 lokalit s osídle-
ním kultury pražského typu na podobných lokalitách 
a na jeho soupise se zatím nic podstatného víceméně
nezměnilo (přidat je případně možné evidenci z Bechy-
ně a Kličína). 
• Vyvýšené terasovité břehy řek a potoků (II),
oddělené od údolí výrazným a hůře schůdným terén-
ním zlomem o různé výšce. Tyto polohy se dominantní
polohou mohou blížit předchozím, avšak obtížně schůd-
ným svahem jsou vymezeny jen na jedné, nejvýše na
dvou stranách. Často jde o terasy nad údolní nivou vět-
ších toků nebo o vyšší břehy menších asymetrických
údolí (Czudek 1997) v relativně ploché krajině; proto 
i z těchto míst může být relativně dobrý rozhled všemi
směry. K tomuto typu polohy můžeme počítat např.
Březno u Loun, u menších vodních toků je (v daném
období) využití vyšších břehů méně časté. 

• Horní svahy údolí řek a potoků (III) čili místa
na mírných svazích ve větší vzdálenosti od vodního
toku, který vytváří dané údolí. Podobně situované are-
ály se vyskytují tam, kde hlavní vodní tok není ostře
zaříznut do krajiny, nýbrž vytváří údolí s táhlými, mír-
nými svahy. Podmínkou situování areálu v tomto
místě, tj. ve větší vzdálenosti od (hlavního) toku, je
ovšem přítomnost dalšího, zpravidla malého a krátkého
potoka, jehož horní část, případně pramenná pánev
představovala dostupný zdroj vody. Z takovýchto míst
existuje dobrý přehled o vlastním údolí, směrem od
vodního toku je však vizuálně dostupný pouze úsek
k nejbližšímu rozvodí (k nejbližšímu hřbetu). Typickým
příkladem takto situovaného areálu jsou např. Pchery
(obr. XV); podobný ráz má i areál v Praze-Bubenči
(Roosveltova) aj. 
• Dolní svahy malých údolí (IV). Místa v bezpro-
střední blízkosti menších vodních toků, které nejsou hlu-
boko zaříznuty do krajiny a odděleny od ní terénním
schodem. Areály jsou v tomto případě často situovány
velmi blízko ke zdroji vody, v dolní části mírného svahu.
Velmi často jde o nižší břehy asymetrických údolí. V těch-
to případech byla evidentně dávána přednost pohodlné-
mu přístupu k vodě a skryté poloze areálu před lepším
rozhledem a dominantním krajinným umístěním, které
nabízí protější břeh. Toto umístění areálů lze v povodí
malých toků považovat za typické, jako příklad uveďme
areál v Hořešovičkách, Dřetovicích, Stehelčevsi apod. 
• Meandry řek v ploché krajině (V). Místa v údo-
lích větších, meandrujících toků, vytvářejících spletitou
síť meandrů, slepých ramen a mokřin, tvořících přiroze-
nou překážku. V těchto polohách mohla později vznik-
nout blatná hradiště. Pro kulturu pražského typu jde
rovněž o polohu typickou, na českých nalezištích dolo-
ženou např. v Kozlech, Libici nad Cidlinou, Opolanech,
zřejmě ale i v Praze-Bubenči (Papírenská) aj. 
• Dna údolí větších toků hluboko zaříznutých
v krajině (VI). Místa na údolních dnech větších vod-
ních toků v hlubších údolích, vymezených příkrými až
kaňonovitými svahy. Často jde o relativně malý prostor,
o lokální rozšíření jinak úzkého údolí, často v místech
malého bočního, rovněž hluboko zaříznutého přítoku.
Takto lze charakterizovat kromě Roztok např. i areály
v Lomazicích, Máslovicích, Praze-Dejvicích, Purkarci
(obr. XVI) a Turnově. 

Uvedená typologie sídelních poloh navazuje na
podobné pokusy klasifikace lokalit (Bouzek – Koutecký
– Neustupný 1966; Vencl 1971; Gojda 1996), avšak
zatím asi nepostihuje veškerou možnou variabilitu kraji-
ny. Je také zřejmé, že některé konkrétní případy stojí na
přechodu mezi různými typy. Předběžně stanovená cha-
rakteristika lokalit pražského typu (tab. 9) má tedy cha-
rakter orientační, v neposlední řadě i proto, že většina
lokalit mohla být posuzována jen podle mapy, což
nemusí být dostatečně přesné a spolehlivé. Lze konsta-
tovat, že areály kultury pražského typu se vyskytují ve
velmi různém krajinném umístění; pro získání obsažněj-
ších informací by bylo třeba srovnat preference kultury
pražského typu vůči typům krajinného reliéfu s prefe-
rencemi jiných období pravěku či středověku. 
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Nezdá se pravděpodobné, že by v kultuře pražské-
ho typu hrály podstatnou roli hlediska „strategického“
umístění obytných areálů, přičemž ani známé domi-
nantní krajinné polohy (typ I) nemusely mít primárně
obranný význam. Proti obranné funkci těchto poloh
mluví nejen absence opevnění (Bubeník 1986 aj.), ale 
i další indicie. Jednou z nich je např. sama existence roz-
tockého areálu. Zde bylo strategicky položené místo
(ostrožna Zámka) bezprostředně na dosah, avšak mimo-
řádně velká skupina obyvatel dala přednost usazení na
údolním dně. Ostrožna Zámka sice osídlena byla, ale
podle současných poznatků se zdá, že s mnohem menší
intenzitou než údolní prostor. Ostrožna přitom v žád-
ném případě nemohla roztocké populaci sloužit ani jako
příležitostné útočiště, protože od údolního areálu byla
oddělena poměrně velkým vodním tokem. 

S problematikou významu a vyhledávání strategic-
ky položených míst souvisí i interpretace dalších typů
sídelních poloh (typy II–IV). V mnoha případech
poblíž menších vodních toků totiž existovala možnost
volby mezi umístěním areálu výše či níže na svahu, na
vyšším či nižším terasovém stupni, vyšším či nižším
břehu vodního toku apod. Ani zde poloha areálů kul-
tury pražského typu strategická hlediska příliš nezo-
hledňuje, naopak markantní je spíše jejich tendence
sestupovat dolů, do maximální blízkosti vodního toku.
Např. v Lomazicích pocházejí nálezy pražského typu 
(a doby římské) z okraje nivy Ohře (Bubeník 1988,
143), zatímco areály celého předchozího pravěku byly
situovány o něco výše, na terasovém stupni (poloha
Kostelní pole, cf. Smrž 1981, 78; mapa též Bouzek –
Koutecký – Neustupný 1966, 76; zde obr. XVI nahoře).
Malý zájem o strategické položení areálu vidíme i v pří-
padě Stehelčevsi a Dřetovic, kde jsou areály pražského
typu situovány na nižším, resp. pozvolnějším svahu
potoka s minimálním přehledem po okolní krajině,
zatímco přímo protější břeh nabízel polohu s převýše-
ním cca 30 metrů. 

Preferenci nižšího břehu lze pozorovat i na lokali-
tách v Českém Brodě, Hořešovičkách a dalších. Odji-
nud víme, že lokality na nižším břehu bývají osidlovány
také v době římské, zatímco vyšší břehy jsou preferová-
ny staršími pravěkými kulturami (zejména v době bron-
zové a halštatské; cf. situaci na Vinořském potoce: Kuna
– Adelsbergerová 1995; Kuna 1997). 

Zajímavou otázkou je vztah areálů kultury pražské-
ho typu k říčním nivám a větším, meandrujícím vod-
ním tokům (typ V). Na první pohled se zdá, že jde 
o preferované prostředí, avšak nedostatek komparativ-
ních dat a četnost výskytu kultury pražského typu 
i v jiných typech krajiny zatím brání jednoznačnému
závěru. Specifický zájem komunit pražského typu však
nelze vyloučit, neboť existují i případy podobně situo-
vaných areálů pražského typu s absencí dokladů jiných
období. Poukázat lze např. na nálezy v Kozlech na niž-
ším nivním stupni nebo na lokalitu poblíž starého
meandru Vltavy ve Všestudech (obr. XV dole). V prv-
ním případě pocházejí ze širšího okolí jen sporadické
pravěké nálezy (např. sídlištní objekty kultury zvonco-
vitých pohárů: Zápotocký 1960; římská spona z průko-

pu zaniklým meandrem: nepubl. nález v projektu
ALRB), v druhém případě byly v dálkovém výkopu
zachyceny výhradně objekty kultury pražského typu,
případně starohradištního období (podle počtu objektů
jde o jednu z největších prozkoumaných komponent
v Čechách: Zeman 1976). 

Mezi areály kultury pražského typu nalezneme 
i několik příkladů, které se podobají roztocké lokalitě
(typ VI). Jde o areály v hlubokých údolích větších řek,
alespoň částečně ohraničené vysokými a prudkými
údolními svahy. K těmto případům počítáme Lomazice
(již zmiňovaný areál v údolí Ohře, dnes zatopený
Nechranickou přehradou), Máslovice (nález v malém
prostoru na dně kaňonovitého údolí Vltavy při soutoku
s malým potokem), Praha-Bohnice (nálezy z trati Tří-
králka), Purkarec (areál na soutoku Vltavy s potokem
Rachačka; obr. XVI dole) a případně i nálezy z Hostů či
Prahy-Dejvic (cihelna v Podbabě). Můžeme konstato-
vat, že přinejmenším v některých z těchto případů
(Máslovice, Praha-Bohnice) musel pro obyvatele areálu
vzniknout problém s dostupností zemědělského zázemí
– podobně jako u výšinných sídlišť bychom měli hledat
doplňkové důvody pro volbu takového areálu. Důvody
mohou souviset s významem vodního toku jako komu-
nikace, doplňkového zdroje obživy nebo prvku kultov-
ní či obecně kulturní sféry. 

Analogie sídelních poloh, připomínajících typy V
a VI, nalezneme v kulturně příbuzném prostředí prak-
ticky všude. Umístění areálu na nižších terasách větších
řek, na písečných ostrůvcích v široké nivě, mezi mean-
dry říčního toku, případně na dně hlubšího údolí a ost-
rovech jsou typická pro většinu současných lokalit
západní Ukrajiny (Berezovec 1963; Chavljuk 1963;
Rusanova 1973; Baran 1988 aj.), vyskytují se na jižní
Moravě (Pohansko: Dostál 1985, 12), v Polsku (Par-
czewski 1969, 8). Pokud lze z dostupných publikací sou-
dit, je těmto polohám kolem poloviny 1. tis. n. l. dávána
určitá přednost: nálezy staršího pravěku (např. tripylská
k., Baran 1988) a následujících fází raného středověku
(stupeň Luka Rajkoveckaja, Rusanova 1973) se i v těch-
to oblastech vyskytují spíše na vyšších terasách. Je tedy
možné vidět ve vztahu obytných areálů k vodním
tokům součást určité tradice (kulturní normu, viz Neu-
stupný 1997), vlastní kultuře pražského typu; i zde však
musíme připustit, že zatím nejde o víc než o pouhou
hypotézu. 

II.2.2. GEOBOTANICKÁ
REKONSTRUKCE
SÍDELNÍHO AREÁLU

Jak bylo konstatováno v předchozí části, raně středově-
ký obytný areál byl situován v krajině, která tvořila
výrazný geomorfologický a hydrologický celek. Tento
celek je charakterizován přítomností dvou přirozených
elementů, výrazně determinujících charakter a rozsah
sídelních aktivit: vodního toku a strmých svahů/skali-
sek. Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, umístění obyt-

94

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H



95

M . G O J D A , M . K U N A , J . S Á D L O : K R A J I N N É  P R O S T Ř E D Í  S Í D E L N Í H O  A R E Á L U

Tab. 10. Roztoky. Determinace makrozbytků ve vzorcích z výzkumu. – Tab. 10. Roztoky. Classification of the  palaeobotanical samples.

Druhy v jediném vzorku: Carum carvi(2) 1:+, Panicum miliaceum(2) 1:+, Barbarea vulgaris(2) 1:a, Galium aparine(2) 1:+, Rumex ace-
tosa(2) 1:+, Echinochloa crus-gali(2) 1:+, Dipsacus silvestris(2) 1:+, Nigella arvensis(2) 1:+, Trifolium pratense(2) 1:+, cf. Linum catharti-
cum(2) 1:+, Cardaria draba(2) 2:+, Galium spurium(2) 3:+, Fallopia dumetorum(2) 3:+, cf. Sinapis alba(2) 3:+, Rumex obtusifolius(2) 4:+,
Setaria verticillata(2) 4:+, Anthemis arvensis(2) 4:a, Plantago media(2) 4:+, Vicia tetrasperma(2) 4:+, Herniaria cf. glabra(2) 4:+. Hor-
deum sp(2). 6:+, Malva cf. pusilla(2) 6:+, Galium tricorne(2) 6:+, Aphanes arvensis(2) 7:+, Fallopia convolvulus(2) 10:+, cf. Melandri-
um/Papaver(2) 11:+, Alnus sp.(1) 13:a, Gallium mollugo(2) 13:+, Plagiochila asplenioides(4) 13:+, cf. Trifolium sp.(2) 14:+, Filago arven-
sis(2) 14:+.
Vysvětlivky: Stupnice četnosti makrozbytků: +: 1–5 kusů a: 6–20 ks., b: 21–50 ks., c: 51–200 ks. d: 201 ks. Typ makrozbytku: (1) –
dřevo a kůra, valnou většinou zuhelnatělé, (2) – plody a semena, (3) – oddenky, (4) – celé rostliny. Nálezová situace: k – keramika,
vzorky z obsahu nádob; p – destrukce pecí, topeniště; x – podlahy domů, zemina pod podlahou, kůlové jamky, destrukce zdí a střech
a výplně pod nimi. 
Původní značení vzorku (Dohnal 1989): 1: XXXVII/1070/SZ/východní část; 2: XXXVII/1073/SZ/pec; 3: XXXVII/1073/SZ/ východně od
pece; 4: XXXVII/1070/SZ/západní část; 5: XXXVII/1073/SZ/severně od pece; 6: 5700; 7: 5701; 8: 5703; 9: XXXVII/1077/SZ; 10: 5702/dno;
11: 5702/vrchní část; 12: 5702/mix; 13: XXXVII/1078; 14: 5704; 15: 6054; 16: 5962; 17: 5986; 18: 5961; 19: 5982; 20: 6016; 21: 6047/”a”;
22: 6048; 23: 5679; 24: 5670; 25: 5992; 26: 6025; 27: 6026; 28: 6047/”b”; 29: 5644; 30: 5695; 31: 5647; 32: XXXVII/1072/S; 33: 5707; 34:
5763; 35: 5977; 36: 5979; 37: 5778; 38: 5761; 39: 5797; 40: 5709; 41: 6056; 42: 5729; 43: 5673; 44: 5693; 45: 5748; 46: 5710; 47: 5725;
48: 5803; 49: 5934; 50: 6009; 51: 5760; 52: 6014; 53: 5687; 54: 5658; 55: 5648; 56: 6015; 57: 5758.

ného areálu do úzkého kaňonu vltavského údolí bylo
stěží náhodné; předložený pokus o rekonstrukci původ-
ního charakteru vegetačního krytu lokality může přispět
k poznání jeho příčin. 

V době, kdy výzkum v Roztokách probíhal, nebylo
zapojení environmentálních otázek do terénního výzku-
mu ještě zcela běžné a v prvních letech výzkumu bylo
v konkrétních podmínkách předstihového výzkumu
proveditelné jen v omezené míře. Teprve v sezónách
1987–89, kdy terénní výzkum neprobíhal pod tlakem
časových lhůt ze strany investora, byl terénní výzkum

cíleně zaměřen i na tyto otázky, zahrnující rekonstrukci
přírodního prostředí lokality v minulosti. Z tohoto
důvodu byly v průběhu pozdějších sezón soustavně
odebírány vzorky výplně z předem stanovených vrstev
vybraných objektů, a to s ohledem na pylovou analýzu
a paleobotanický rozbor rostlinných makrozbytků. Pře-
vážně se přitom jednalo o spodní vrstvy výplní zahlou-
bených domů, z míst těsně nad jejich podlahami. Ana-
lyzovány byly také kompletní obsahy některých nádob,
odkrytých v původním uložení, a zlomky zuhelnatělého
dřeva, zachované v relativně značném množství v tope-



ništích kamenných pecí (Tab. 10). Interpretaci výsledků
paleobotanických analýz z hlediska rekonstrukční geo-
botaniky provedl J. Sádlo (Sádlo, Gojda 1994), podstat-
né části této práce přináší tato kapitola. 

II.2.2.1. Metoda geobotanické rekonstrukce
Hlavním principem geobotanické rekonstrukce je empi-
rie výskytových analogií mezi flórou (vegetací) a urči-
tým typem prostředí. Interpretace materiálu z Roztok je
založena na následujících informačních souborech: (1)
determinovaných makrozbytcích zuhelnatělého dřeva
(Dohnal 1989), (2) výsledcích pylové analýzy (Jankov-
ská 1989), (3) charakteru recentní flóry a vegetace zkou-
maného území a jeho referenčních lokalit a (4) literár-
ních údajích o flóře a vegetaci se vztahem ke zkouma-
nému území a o jejich ekologické, fytogeografické a his-
torické interpretaci (Dušek 1949; Kubíková 1976; Kubí-
ková – Molíková 1981; Ložek 1973; Mikyška 1968;
Moravec – Neuhäusl et al. 1991; Ondráková 1950; Piv-
ničková 1971; Skalický – Jeník 1974). Jména rostlin jsou
uváděna podle Neuhäuslová – Kolbek 1982), názvy syn-
taxonů podle Chytrý – Kučera – Kočí 2001). 

Tafonomické procesy, ale i některé aspekty původ-
ních aktivit (rozdíly v míře zachování a v selektivitě
sběru a používání rostlin) mohou extrémně zkreslit dru-
hovou skladbu archeobotanických nálezů a stát se zdro-
jem zásadních interpretačních omylů. Čím však bohat-
ší je nálezový soubor a čím pestřejší okolnosti jeho
vzniku a zachování, tím roste pravděpodobnost, že se
bude skladba nalezených druhů blížit reálné skladbě
fosilní vegetace, a tím stoupá i naděje na správnou
interpretaci.

Z tohoto hlediska je zkoumaný archeobotanický
soubor uspokojivý. Je dostatečně různorodý (semena,
uhlíky, pyl), početný (řádově tisíce makrozbytků, málo
je ovšem zjištěných pylů) a druhově bohatý (asi šedesát
druhů). Navíc má původ v různých lidských činnostech
a přírodních procesech (těžba stavebního či otopového
dřeva, pěstování obilí s plevely, zarůstání obytného are-
álu plevelovou vegetací) a byl zachován v různých tafo-
nomických poměrech (podlahy domů – nádoby – vnitř-
ní prostory pecí). Ani podle úložných podmínek, ani
podle druhové skladby nic nenasvědčuje kontaminaci
materiálu, ať už by šlo o heterogenitu časovou (materiál
z různých období) či prostorovou (import materiálu
z velké vzdálenosti). Výhodou je i to, že podmínky loka-
lity nejsou v Čechách nijak výjimečné, takže máme
k dispozici četné analogie na celém území Českého
masivu a to historickou interpretaci místní vegetace
usnadňuje. 

Sporné ovšem je, z jak velkého území analyzovaný
fosilní materiál pocházel. Většina planých bylin (pleve-
le) asi rostla přímo v obytném areálu a jeho nejbližším
okolí, z větší vzdálenosti mohly být donášeny dřeviny.
U některých užitkově významných druhů (tis) lze pří-
padně uvažovat i o záměrném importu z větší dálky,
třeba už ve formě (nedochovaných) předmětů. Pyl může
být běžně přinesen větrem i ze vzdáleností desítek kilo-
metrů (tak lze vysvětlovat např. nález pylových zrn raše-

liníku a smrku). Přítomnost naprosté většiny druhů však
lze vysvětlit trvalým výskytem v okruhu cca 1 km vltav-
ského levobřeží, což je plocha, s níž počítají archeolo-
gické modely sídelního areálu Roztok. Navíc krajina
s velmi podobnými podmínkami (a tedy asi i podobnou
pravěkou vegetací) pokračuje i ve vzdálenějším okolí
tohoto areálu, přibližně mezi Černým Volem, Úholič-
kami, Klecany a Bohnicemi. 

Konečně možným zdrojem nejistoty jsou i některé
konkrétní determinace (Dohnal 1989), např. druhové
určení vzájemně podobných semen r. Galium. Zde je
však pragmatickým řešením prostá důvěra ve správnost
determinací, protože její alternativou by byla jen rede-
terminace celého originálního materiálu, což v současné
době není reálné. 

II.2.2.2. Současné krajinné a fytogeogra-
fické poměry zkoumaného území

Krajinná konfigurace lokality – skalnaté říční údolí
s úzkou nivou, ostře zahloubené do okolní ploché kraji-
ny – není v ČR výjimečná a dokonce je v rámci střední
Evropy typická právě pro Český masiv (tzv. údolní feno-
mén: Jeník – Slavíková et al. 1964; Ložek 1973).
Obdobné rysy mají dlouhé úseky toků Vltavy, Sázavy,
Berounky, Jizery, Oslavy, Jihlavy, Dyje a dalších řek;
jejich vzájemná podobnost je jak v synchronii (geomor-
fologie, stanoviště, flóra, vegetace atd.), tak nepochybně
i v diachronii (vývoj přírody v minulosti). 

Zkušenost z těchto krajinných analogií ukazuje, že
zde má smysl rozlišovat tři autonomní, vzájemně kon-
trastní krajinné celky se specifickým vzhledem i speci-
fickým dlouhodobým vývojem. Jsou to:
• Údolí řeky s plochou, ale dosti úzkou nivou,
příkrými svahy a velkými komplexy skal, s velmi pest-
rou drobnozrnnou krajinnou mozaikou prvků vzájemně
velmi odlišných a odlišně fungujících (voda – stinné lesy
– exponované skály). Údolí mají většinou dlouhodobý
antropogenní impakt, projevující se rozvojem xeroterm-
ního bezlesí (tj. velmi suchých a teplých stanovišť) a pří-
tomností četných a často i rozsáhlých sídel.
• Užší a stinnější, mezoklimaticky chladnější a vlhčí,
vegetačně méně pestrá údolí bočních přítoků, větši-
nou potoků či malých říček s velmi úzkou nivou.
Typický rozdíl oproti hlavnímu údolí je úbytek xero-
termních druhů a naopak i v teplých oblastech hojnost
druhů „hercynských“, tj. teplotně nenáročných mezofil-
ních druhů, vlastních kyselým podkladům chladnějších
pahorkatin. Osídlení bývá oproti ostatním dvěma cel-
kům mladší a sídla bývají soustředěna do okrajových zón
(horní tok, ústí do řeky). Většina délky údolí je dnes osíd-
lena jen lokálně (mlýny, hájovny) a bývá silně zalesněna.
Les se v těchto údolích zpravidla chová konzervativně 
a při odlesnění celé krajiny zde nejdéle vytrvává. 
• Okolní plochá krajina, dnes silně odlesněná,
původně naopak zcela pokrytá lesem. Antropogen-
ní impakt je velkoplošný a velmi intenzivní; vzniká jím
monotónní agrární krajina s naprostou převahou roz-
sáhlých polí a pravidelnou sítí vesnic. 
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Tento obecný popis zároveň dobře ilustruje i krajin-
né poměry v širším okolí zkoumané lokality. Jak je zřej-
mě již jasné, první oblast odpovídá vlastnímu údolí
Vltavy, druhá údolí Únětického potoka a třetí oblast
okolní krajině po obou stranách Vltavy.

Fytogeograficky je dolní Povltaví jedním z typic-
kých území českého termofytika. Atributy této přísluš-
nosti zde jsou: malý podíl plochy přirozeného lesa 
a chudá garnitura hájových druhů, velkoplošně vyvinu-
té xerotermní bezlesí (s vegetací svazů Festucion valesia-
cae, Prunion spinosa, Arabidopsion thalianae, Alysso-Festuci-
on pallentis), teplomilné ruderální a segetální archeofyto-
cenózy (Onopordion, Caucalidion), slanomilná vegetace
(Scorzonero-Juncion gerardii), bohatý výskyt rostlinstva
indikujícího bezlesí, které trvá po celý holocén, třebas je
mozaikovité a toulavé, cf. Sádlo 1999). Častá interpreta-
ce těchto jevů je taková, že v krajině byl také mohutný
a celkem časově kontinuální impakt pravěkého osídlení. 

Dnešní vegetace lokality je derivát stavu, v jakém
byla zhruba do začátku 20. století. Zvlášť v posledních
padesáti letech se charakter vegetace značně změnil:
skalnaté stráně byly z valné části zalesněny (akát) nebo
zarůstají, niva Vltavy je ruderalizována a zastavěna. Na
většině území se značně snížila rozmanitost na úrovni
druhů, populací i společenstev. Naše porozumění dlou-
hodobým rysům vývoje krajiny v období po průmyslo-
vé revoluci je dosud omezené. Proto tuto poslední velmi
krátkou etapu vývoje vegetace pokládáme z hlediska
historické interpretace za irelevantní, resp. interpretova-
telnou zatím pouze jako šum.

Jednou z možných alternativ dnešní skladby
vegetace by byl teoretický stav, popisovaný potenci-
ální rekonstruovanou vegetací. Popis krajiny tímto

mentálním konstruktem ukazuje, jak by se vegetační
jednotky, konvenčně pokládané v dané krajině za při-
rozené, rozmístily na jednotlivých dnešních stanoviš-
tích. Jde tedy o rekonstrukci do jakési „alternativní
přítomnosti“. Potenciální vegetaci na daném území
můžeme charakterizovat těmito jednotkami (cf.
Moravec – Neuhäusl et al. 1991; Kubíková – Molíko-
vá 1981): 
• Melampyro nemorosi-Carpinetum, habrová doubrava
na plošinách s bohatšími substráty, na mírnějších sva-
zích a na sušších nezaplavovaných částech nivy;
• Tilio-Betuletum, lipová doubrava na plošinách 
s chudšími hlinitými a jílovitými půdami; spolu s před-
chozí skupinou jde o plošně převažující jednotky; 
• Aceri-Carpinetum, suťový les s javorem, dubem 
a habrem na suťových substrátech strmých svahů; 
• Querco-Ulmetum, Salici-Populetum, Salicetum triandrae
– mozaika lužního lesa zaplavovaných částí vltavské
nivy s jilmem, dubem, jasanem, topolem a vrbami; 
• Stellario-Alnetum, potoční olšina na štěrkové nivě
Unětického potoka; 
• Sorbo torminalis-Quercetum, Festucion valesiacae, Alysso-
Festucion pallentis, mozaika xerotermních společenstev
skalnatých strání: zakrslá teplomilná doubrava na slun-
ných svazích s minerálně bohatšími horninami, krát-
kostébelné kostřavové trávníky, skalní společenstva
s tařicí; 
• Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Calluno-Quercetum,
kyselé nízké doubravy s výskytem borovice na mine-
rálně slabých podkladech na plošinách (štěrky vltav-
ských teras), konvexních svazích a skalinách (zejména
buližníky).
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Tab. 11. Roztoky. Determinované sporo-
morfy ve vzorcích. – Tab. 11. Roztoky.
Classification of sporomorphs in soil
samples.

Druhy přítomné pouze v jediném vzorku: Sphagnum 1:1, Picea 2:1, Corylus 3:1, Abies 1:1, Quercus 1:1, Rumex 3:1, Fagus 4:1, Salix
4:1, Brasicaceae 4:2, Lamiaceae 4:1, Silenaceae 4:1, Anthoceros punctatus 4:1, Cerealia indet. 5:2, Lilium 5:1, Asteraceae Tubuliflorae
6:1. Lokalizace vzorků: 1: sonda XXXI, 1037/SV. 2: sonda XXXI, 1040/SV. 3: sonda XXXI, 1040/SZ. 4: 5913. 5: 5701. 6: 5704. Uvedeny
jsou absolutní počty pylových zrn. Nálezová situace: x – podlahy domů, k – výplně nádob.

ČÍSLO VZORKU 1 2 3 4 5 6

nálezová situace x x x k k k

Dřeviny
Pinus 3 3 4 3 2 1
Betula - - 2 1 - -
Juglans 1 - 1 - - -
Tilia 5 - 1 - - -
Alnus - - - 1 1 -

Kulturní a plevelné byliny
Chenopodiaceae 2 3 2 3 1 1
Cerealia typ Triticum - 1 4 - - 1
Polygonum aviculare - - - 1 - 1

Ostatní druhy bylin
Poaceae 6 2 2 1 - 1
Asteraceae Liguliflorae 4 1 2 - 1 -
Artemisia 2 1 1 3 - -
Polypodiaceae - 11 1 5 1 -



II.2.2.3. Rekonstrukce vegetace 
zkoumaného území v počátcích
středověku

Interpretace zkoumaného archeobotanického materiálu
je celkem jednoznačná. Vegetační obraz, který tento
materiál nabízí, je překvapivý, alespoň vzhledem k dneš-
ní vegetaci i k obvyklým geobotanickým „rekonstrukč-
ním“ představám. Daný materiál sice lze chápat jako
produkt odpovídající vegetaci kaňonovitého říčního
údolí, není to však vegetace termofytika s výraznou účas-
tí antropogenního xerotermního bezlesí a antropogenní
degradací lesů, nýbrž spíše enkláva termofilní antropo-
gennní vegetace, uzavřená v silně kontrastním prostředí
mikroklimaticky poměrně chladného a vlhkého lesnaté-
ho údolí. Toto prostředí dnes na lokalitě neshledáváme
– takové je dnešní vltavské údolí teprve na svém střed-
ním toku zhruba v oblasti Slapské přehrady.

Data, která jsou k dispozici, shrnujeme v tab. 10 
a 11. Do tabulek nebyly zařazeny položky s minimální
výpovědní hodnotou v důsledku nejednoznačné deter-
minace (např. semena určená jen jako cf. Viciaceae, což
může ekologicky znamenat téměř cokoli). V tab. 12 dále
shrnujeme data, získaná M. Kunou plavením výplní
některých objektů v letech 1981–1983. Tato data zachy-
cují užší spektrum druhů, převážně dřevin, a vzhledem
k následně získanému materiálu jsou víceméně redun-
dantní. Uvádíme je proto jen pro úplnost, ale při vlastní
analýze jsme k nim nepřihlíželi.

V materiálu makrozbytků (tab. 10) jsou patrné dvě
skupiny vzorků s odlišnou skladbou. První skupina
(vzorky č. 1–14), z velké části pocházející z obsahů
nádob (k) a destrukcí pecí (p), se liší vyšším počtem pří-
tomných druhů, což je dáno hlavně účastí plodů 
a semen kulturních a plevelných bylin. Vzorky druhé
skupiny (č. 15–57) pocházejí převážně z podlahových
vrstev domů včetně kůlových jamek, destrukcí stěn 
a střech apod. Jsou druhově mnohem chudší, s relativní
převahou uhlíků dřevin. 

Rozdílnou skladbu obou skupin vzorků lze vysvětit
jejich odlišným kulturním (funkčním) a v důsledku toho
i tafonomickým kontextem (v nádobách byla semena
nejen záměrně skladována, ale také se tu snáze zacho-
vala; podobně asi fungovaly suché vnitřky pecí). Nepře-
kvapuje, že v první skupině se ocitly i některé vzorky
pocházející z obecně chudších podlahových vrstev.
Běžná zkušenost s dnešními ruinami kůlen, chat 
a podobných staveb napovídá, že v témž domě se těsně
střídají suchá místa, kde se semenný materiál snadno
uchová, a místa, kde rychle podlehne hnití. Příslušné
vzorky byly tedy pravděpodobně odebrány buď v mís-
tech s primárně velkou účastí semen (např. okolí nádob
destruovaných např. při zřícení střechy, zbytky výmazu
srubových stěn), anebo na místech nějak chráněných
(spadlé kameny či trámy, snad i zbytky hlodavčích
zásob v norách, později zazemněných). Nápadné je, že
nálezy lísky spadají do první skupiny vzorků – zachova-
ly se skořápky, tedy semena. Do první skupiny patří 
i vzácné nálezy dřeva, resp. uhlíků jedle a tisu; nejde-li

o náhodu, mohlo by to znamenat, že šlo o nástroje
uchovávané spolu se zásobami. Naopak přeslička patří
evidentně do druhé skupiny – zachovaly se oddenky,
které patrně nebyly součástí sbíraného semenného
materiálu. Ve vzorkované zemině byly přítomny buď už
před stavbou domu (zejména, pokud byl stavěn na pol-
ním úhoru), anebo tam prorostly teprve druhotně po
zřícení domu.

Podle vazby druhů na jednotlivé typy vegetace je
možno rozlišit tyto druhové kombinace:

I. Lesní druhy:
• Quercus, Carpinus, Tilia, Corylus: mezofilní lesy typu
(habrových) doubrav (resp. jejich historického před-
chůdce; habrové doubravy v dnešní podobě vznikaly až
pod intenzivním vlivem člověka);
• Quercus, Carpinus, Tilia, Corylus, Ulmus, Fraxinus,
Abies, Taxus: suťové lesy;
• Quercus, Pinus: doubravy suchých kyselých substrátů;
• Quercus, Ulmus, Fraxinus: lužní lesy tvrdého luhu;
• Alnus, Salix, Salix/Populus: lužní lesy měkkého luhu;
• Alnus, Fraxinus: potoční lužní lesy;
• Plagiochila, Polypodiaceae, Lilium: uzavřené stinné
lesy, nejspíše lesy suťové nebo vlhčí typy habrových
doubrav. Pyl Lilium lze ovšem interpretovat různě
(náhoda; polní plevel v případě, že by šlo o L. bulbife-
rum: kulturní rostlina).

II. Obilná pole: 
• Triticum, Lens, Pisum, Secale, Panicum, Sinapis, Horde-
um: kulturní druhy;
• Galium spurium, G. cf. tricorne, Nigella: teplomilné
plevele přísně vázané na obdělávaná pole a většinou
rostoucí na bohatých vápnitých půdách;
• Filago, Aphanes, Anthoceros, Anthemis, Fallopia convol-
vulus, snad i Herniaria: plevele obdělávaných polí na
živinově chudých, písčitých nebo štěrkovitých půdách.

III. Vesnické plevele:
• Chenopodium vulvaria, Ch. hybridum, Malva cf. pusilla,
Rumex obtusifolius: hnojiště, okolí chlévů apod., místa
přezásobená dusíkem a fosforem, u Ch. vulvaria a Malva
navíc stanoviště suchá, sešlapávaná, popeliště slepic
apod.;
• Cardaria, Equisetum, Eragrostis, Setaria, Echinochloa,
Sinapis: nově osidlované vysychavé hlinité nebo štěrko-
vité substráty, čerstvé úhory, okopávané záhony, zboře-
niště;
• Carum: pokud nebyl kmín aktivně pěstován, indiku-
je intenzivně využívané, pasené a mnohosečné a záro-
veň hnojené nízké „návesní“ trávníky;
• Polygonum aviculare, Herniaria, Plantago media, Erag-
rostis: sešlapávaná stanoviště cest a proluk mezi domy;
• Barbarea, Fallopia dumetorum, Dipsacus sylvestris, Vicia
tetrasperma, Galium aparine: polopřirozená lemová spo-
lečenstva na periferiích obcí, na nesoustavně využíva-
ných pastvinách, chrastinách či na rozvolněných lesních
okrajích, v poříčních kopřivištích a štěrcích kolem křoví
a cest za vsí apod.
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IV. Přirozená společenstva:
• Galium verum, G. mollugo, Rumex acetosa, Trifolium
pratense aj.: louky nebo pastviny. Linum catharticum
a Plantago media: pastviny.

Celkový charakter makroklimatu prozrazuje nejlépe
skladba plevelů. Plevelová vegetace nemá omezení při-
rozených společenstev (migrační bariéry, zpomalující
autoregulační mechanismy aj.), a proto citlivě reaguje
na aktuální prostředí. Dosti početná skupina teplomil-
ných synantropních druhů (Nigella arvensis, Setaria verti-
cillata, Eragrostis, Cardaria, Galium spurium, Galium tri-
corne, Chenopodium vulvaria, Malva pusilla, Juglans) ukazu-
je, že makroklima zkoumaného území bylo srovnatelně
teplé jako dnes. Tyto druhy zároveň kvantitativně indi-
kují intenzivně využívanou zemědělskou krajinu.

V opozici k této indikaci však stojí dosti početná
skupina lesních druhů, které dnes mají optimum mimo
termofytikum, ve vyšších polohách: Taxus, Abies, Plagio-
chila, Polypodiaceae, Lilium, Sphagnum, Picea. Přítomnost
těchto lesních druhů indikuje existenci uzavřených
mezofilních lesů. Zvlášť nápadná je přítomnost makro-
zbytků tisu a jedle (pokud ovšem šlo o autochtonní
materiál; alespoň přítomnost jedle je však doložena 
i palynologicky). Tyto druhy jsou dnes vázány na mezo-
fytikum a oreofytikum (Skalická 1988) a v kontextu
ostatních dřevin nutně navozují představu smíšených
suťových lesů, jaké jsou dnes nejblíže ve středním Povl-
taví nebo na Křivoklátsku.

Dalším argumentem, který podporuje představu les-
naté krajiny, jsou některé nápadné absence. Uvedené
teplomilné druhy jsou v nejužším slova smyslu synan-
tropní; v nálezovém materiálu nebyl zjištěn žádný zře-
telněji teplomilný druh přirozených společenstev. 
V území, kde je v celém pozdějším období doložena
silně rozvinutá vegetace xerotermních pastvin, je to pře-
kvapivé. Na skalnatých stráních v okolí studované loka-
lity jsou dnes hojné teplomilné keře, poskytující ovoce:
trnka, šípková růže, dřišťál, jeřáby muk a břek, moučna-
tý, ale poživatelný hloh a zejména lahodný dřín, který
by byl určitě konzumován. Přitom tyto druhy nebyly
nalezeny; zato je ve vzorcích opakovaně přítomna líska,
mezofilní druh lesního interiéru, antropogenních les-
ních okrajů, porostních mezer, strání ve vlhčích a chlad-
nějších polohách apod. Dále je nápadné, že oproti hoj-
nému dubu je velmi vzácný habr, který je dnes jeho spo-
ludominantou jak v habrových doubravách, tak v suťo-
vých lesích. Habr nebyl zachycen ani pylovou analý-
zou, a kdyby byl ve větší míře přítomen v okolí lokali-
ty, byl by pravděpodobně aspoň příležitostně těžen
např. jako letnina. Jeho vzácnost může být způsobena
tím, že šlo o lesy velmi blízké původnímu stavu, málo
ovlivněné člověkem, kde byl habr soustavně vytlačován
kompetičně silnějším a dlouhověkým dubem jako dře-
vina spíše plevelná.

Představa poměrně teplého makroklimatu se v zása-
dě nevylučuje s existencí lesů, jaké nacházíme dnes
teprve v pahorkatině daleko od hranic termofytika.
Dnešní absence buku, tisu a jedle v nižších polohách je
patrně antropogenní jev (Pott 2000) a antropogenně
modelovaná je i skladba a struktura habrových doub-

rav. Uzavřené lesy s přirozenou strukturou mají své
vlastní konzervativní mikroklima, které se může dosti
lišit od klimatu otevřených ploch i od klimatu dnešních,
člověkem ovlivněných lesů. Navíc prostorové i časové
střídání xerotermní vegetace a mezofilní vegetace lesní
je jevem příznačným pro kaňonovitá údolí obecně.

Expanze xerotermní vegetace ve vltavském údolí
byla pravděpodobně pozdějšího data. Část xeroterm-
ních druhů sem snad přišla teprve dodatečně jako pas-
tevní plevele, lze však očekávat, že většina těchto druhů
byla v raném středověku již na území přítomna, ovšem
v nevelkých populacích na plošně omezených refugiích
na okrajích skal apod., takže se vegetace v archeobota-
nickém materiálu neprojevila.

Ukazuje se tedy, že rekonstruovaný vegetační obraz
raně středověké vegetace v okolí Roztok se celkově
podobal spíše údolí střední Vltavy před vznikem pře-
hrad, údolí Berounky u Skryjí nebo údolí Dyje pod Vra-
novem. Na základě uvedeného rozboru lze předpoklá-
dat asi následující podobu vegetační mozaiky. 

Antropogenní bezlesí bylo patrně omezeno jen na
nivu, jak ukazuje absence xerotermních druhů v archeo-
botanickém materiálu. Odlesněnou část nivy mohla
porůstat smíšená heterogenní vegetace chrastin (sensu
Smetánka 1992), zahrnující mozaiku luk a pastvin, polí
a úhorů, křovin a rozptýlené stromové vegetace. Kromě
výskytu vlhkomilných dřevin, které mohly růst v úzkém
pásu při samotné řece nebo na jesepech v toku, není 
v materiálu žádná indikace pravidelných záplav nebo
vlhkého prostředí vůbec. Spíše se zdá, že vlastní obytný
areál byl na poměrně suchém místě s hydrologickými
poměry podobnými dnešním. Svahy nad sídly byly
patrně pokryty zapojeným stinným druhově bohatým
lesem a lesy podobného typu lze očekávat i na ploši-
nách nad údolím. Suchomilná vegetace přirozeného
bezlesí byla omezena jen na samotné skalní komplexy 
a bezprostředně navazovala na les, takže vegetace „step-
ních“ trávníků téměř chyběla. Vzhledem k mezičnosti
lesnaté krajiny je dále zřejmé, že oproti potenciální
vegetaci ve smyslu rekonstrukčních map byla silně ome-
zena i plocha teplomilných a suchomilných lesních spo-
lečenstev (Luzulo-Quercetum, Sorbo-Quercetum). 

Z hlediska historického vývoje na počátku středově-
ku považujeme tedy za významné zjištění, že okolí obyt-
ného areálu bylo ještě rozsáhle pokryto lesním porostem
(podobný předpoklad pro území v bezprostředním sou-
sedství roztockého areálu a období ještě o něco pozdější
vyslovil i Z. Smetánka 1992, 238). Les se tedy zřejmě
nacházel i v relativně těsném sousedství obytného areá-
lu. Tato skutečnost může teoreticky dokládat buď to, že
roztocký sídelní areál byl koncem mladšího pravěku
opuštěn a před příchodem nových osadníků zalesněn do
klimaxového stadia (dubový les bez „antropogenní“ pří-
měsi habru), anebo že udržování rozsáhlých odlesně-
ných ploch nebylo zapotřebí vzhledem k přenesení hos-
podářských aktivit do prostoru dnešní nivy. 

Intenzivní osídlení z doby bezprostředně předchá-
zející období pražského typu z lokality skutečně nezná-
me, avšak areál asi nebyl zcela opuštěn nikdy. Ještě ve
starší době římské musely být nároky na těžbu dřeva

99

M . G O J D A , M . K U N A , J . S Á D L O : K R A J I N N É  P R O S T Ř E D Í  S Í D E L N Í H O  A R E Á L U



100

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H

poměrně vysoké a musely vést k odlesnění bezprostřed-
ního okolí obytného a výrobního areálu (v severní části
lokality existovalo poměrně rozsáhlé sídliště s řadou
výrobních aktivit včetně hutnické výroby). Pro mladší
dobu římskou a dobu stěhování národů něco podobné-
ho prokázat nelze, lokalita však jistě nebyla zcela opuš-
těna (jsou odtud známy tři hroby mladší doby římské 
a jeden hrob z doby stěhování národů, sídlištní nálezy
z těchto období zatím neznáme). Nelze proto ani vylou-
čit, že by sporadickému osídlení mohl prostor údolního
dna a nivy jako ekonomické zázemí dostačovat. Napro-

ti tomu se něco podobného nezdá možné v období kul-
tury pražského typu. Říční údolí je v těchto místech
poměrně úzké, a niva tudíž nemohla poskytovat dosta-
tek úživného prostoru. Vzhledem k tomu, že osídlení
lokality v kultuře pražského typu trvalo nejméně sto let
a vzhledem k dosavadním poznatkům bylo mimořádně
intenzivní, jsou závěry o malém stupni odlesnění bez-
prostředního okolí lokality překvapivé a musí být brány
v úvahu při rekonstrukci ekonomického systému raně
středověké komunity.
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OBJEKT
DRUH Č.

KONTEXT SPECIES DRUH KS DRŤ
OBJEKTU VZORKU

142 dům vz. 6 výplň jamky u pece Quercus sp. dub x

209 dům vz. 5 obsah nádoby u pece Quercus sp. dub x

vz. 7 obsah nádoby u pece Quercus sp. dub x

298 obil. vz. 22 uhlíkatá vrstva, hl. 130 Quercus sp. dub 9

330 obil. vz. 28 výplň Quercus sp. dub 9

vz. 42 výplň, hl. 100-dno Quercus sp. dub 14

425 dům vz 24 dno topeniště pece Fagus silvatica buk 2

604 obil. vz. 68 sekt. V, hl. 0-20 Quercus sp. dub x

vz. 105 výplň Quercus sp. dub x

651 obil. vz. 102 sekt. V, výplň Quercus sp. dub x

661 dům 3504 černohnědá vrstva Quercus sp. dub x

662 dům 3512 výplň Betula sp. bříza 3

Quercus sp. dub 9

663 dům 3619 kůlová jamka v podlaze Quercus sp. dub x

664 dům 3515 vrstva u dna Corylus avellana líska 14

665 dům 3689 vrstva u dna Quercus sp. dub 100 x

3690 kůlová jamka v podlaze Quercus sp. dub x

3691 obsah nádoby u pece Quercus sp. dub x

668 dům 3529 sekt. B, vrstva u dna Acer sp. javor 1

Quercus sp. dub 3 x

3693 kůlové jamky v podlaze Acer sp. javor x

669 dům 3627 vrstva u dna Quercus sp. dub 13

3628 vrstva u dna Quercus sp. dub 3 x

670 dům 3541 báze černé kamenité vrstvy u dna Quercus sp. dub 3

672 dům 3546 sekt. A, vrstva u dna Quercus sp. dub 16

4154 pod destrukcí – podlaha domu Quercus sp. dub x

4155 pod destrukcí – podlaha domu Corylus avellana líska 2

Quercus sp. dub 1 x

673 dům 5019 kůlová jamka jižně od pece Quercus sp. dub 1

5020 svrchní část destrukce pece Quercus sp. dub 1

681 obil. vz. 110 sekt. Z, hl. 0–20 Acer sp. javor 1

Carpinus betulus ? habr? 1

Quercus sp. dub 29 x

vz. 111 sekt. Z, hl. 20–40 Acer cf. campestre babyka? 2

Pinus silvestris borovice 2

Quercus sp. dub 126 x

? smola

vz 112 sekt. Z, hl. 40–60 Fagus silvatica buk 1

Quercus sp. dub 57 x

vz. 113 sekt. Z, hl. 60–80 Pinus silvestris borovice 1

Populus/Salix topol/vrba 1

Quercus sp. dub 32 x

vz. 114 sekt. Z, hl. 80–100 Quercus sp. dub 45 x

vz. 115 sekt. Z, hl. 100–120 Quercus sp. dub 9

3786 sekt. Z, hl. 80–90 Quercus sp. dub 31 x

3806 sekt. Z, hl. 90–120 Quercus sp. dub x

685 dům 3753 pod destrukcí – dno topeniště(?) Quercus sp. dub x

902 dům 5050 sekt. Z, vrstva u dna Corylus avellana líska 21 x

Fagus silvatica buk 4

Pinus silvestris borovice 13 x

Quercus sp. dub 41 x

5159 destrukce pece Acer sp. javor 3

Corylus avellana líska 1

Pinus silvestris borovice 9

Quercus sp. dub 13

5160 dno topeniště pece a kůlová jamka u pece Corylus avellana líska 5

Pinus silvestris borovice 6

Quercus sp. dub 1

Tab. 12. Roztoky. Určení vzorků zuhelnatělého dřeva z raně středověkých objektů, výzkum z let 1981–1983. Čísla s označením „vz.“
jsou čísly vzorků samostatného seznamu; ostatní čísla jsou součástí přírůstkového deníku (seznamu sáčků). Připravil M. Kuna podle
nepublikovaného posudku (podkladu pro nálezovou zprávu) E. Opravila z r. 1983. – Tab. 12. Classification of samples of carbonised
wood from Early Medieval features at Roztoky, excavation in 1981–1983. After E. Opravil (unpublished report 1983).
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Tab. 12. pokračování – Tab. 12. (cont.)

OBJEKT
DRUH Č.

KONTEXT SPECIES DRUH KS DRŤ
OBJEKTU VZORKU

903 dům 5044 sekt. V, vrstva u dna Quercus sp. dub 2

5176 dno topeniště pece Quercus sp. dub x

905 dům 5066 dno topeniště pece Quercus sp. dub 17

5322 sekt. V, vrstva u dna Quercus sp. dub x

5323 sekt. V, výplň kůlové jamky Quercus sp. dub x

906 dům 5099 sekt. Z, vrstva u dna Quercus sp. dub 17

5105 dno topeniště pece Quercus sp. dub 17 x

909 dům 5082 sekt. S, svrchní část výplně (0?20) Fagus silvatica buk 1

Quercus sp. dub 11

5085 výplň, hl. 20?35 Quercus sp. dub x

5154 destrukce pece Quercus sp. dub 9

Tilia sp. lípa 1

5178 dno topeniště pece Corylus avellana líska 1

Quercus sp. dub 2 x

911 dům 5249 destrukce pece Fagus silvatica buk 5

Quercus sp. dub 20

912 dům 5238 sekt. Z, vrstsva u dna Acer sp. javor 2 x

Betula sp. bříza 1

Quercus sp. dub 3 x

913 dům 5061 dno topeniště pece Quercus sp. dub x

5101 dno topeniště pece Quercus sp. dub 3

5102 dno topeniště pece Quercus sp. dub 13 x

915 dům 5092 sekt. Z, svrchní část výplně Quercus sp. dub x

5181 destrukce pece Quercus sp. dub x

917 dům 5263 sekt. J, vrstva u dna u pece Quercus sp. dub 5 x

918 dům 5211 sekt. Z, vrstva u dna Corylus avellana líska 2

5220 sekt. Z, vrstva u dna Quercus sp. dub 21

Quercus sp. dub 11

5324 svrchní hnědá, mezi kameny Quercus sp. dub 3

920 dům 5191 sekt. Z, svrchní část výplně (0?30) Corylus avellana líska 1

Quercus sp. dub 9 x

5224 sekt. JZ, vrstva u dna Quercus sp. dub 11

5364 sekt. V, vrstva u dna Quercus sp. dub 3

921 dům 5275 povrch po začištění, tmavý střed Quercus sp. dub 3

5281 sekt. J, vrstva u dna Quercus sp. dub 5

5354 destrukce pece Quercus sp. dub 1

922 dům 5188 sekt. Z, vrstva u dna Quercus sp. dub 3

5230 pec, velké množství zlomků Quercus sp. dub xxx

925 dům 5279 sekt. J, výplň hl. 0?35 Quercus sp. dub 14

5286 sekt. J, vrstva u dna Quercus sp. dub 6 x

5288 destrukce pece Quercus sp. dub 9

5367 sekt. S, vrstva u dna Quercus sp. dub x

926 dům 5283 sekt. JV, výplň hl. 0?50 Quercus sp. dub 9

5284 sekt. JV, vrstva u dna Quercus sp. dub 1

927 dům 5273 sekt. J, vrstva u dna před pecí Pinus silvestris borovice 2

Quercus sp. dub 4

932 5392 uhlíková vrstvička na podlaze před pecí Quercus sp. dub 3

932 dům 5397 dno topeniště pece Quercus sp. dub 2

5398 prohlubeň v JZ rohu domu Tilia sp. lípa 3

934 dům 5404 svrchní hnědá vrstva Quercus sp. dub 37 x

5405 vrstva u dna v okolí pece Quercus sp. dub 8

975 dům 5410 sekt. V, spodní světlá vrstva Quercus sp. dub x
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II.3.1. CELKOVÝ ROZSAH
KOMPONENTY

Jedním z nejzajímavějších aspektů lokality v Roztokách
je velký plošný rozsah obytné komponenty a mimořád-
ně velký počet sídlištních objektů. Množství dosud pro-
zkoumaných objektů (122 domů, 35 zásobních a dalších
objektů) se přitom nemůže ani zdaleka blížit jejich
původnímu počtu, neboť prozkoumána byla zatím jen
menší část komponenty. V této kapitole se proto pokou-
šíme odhadnout celkový počet objektů raně středověké-
ho stáří v komponentě, a vytvořit tak jeden z předpo-
kladů pro následující interpretaci nálezů. Za důležitý
považujeme zejména celkový počet domů, který vypo-
vídá, byť ne vždy zcela jednoznačně, o velikosti původ-
ní komunity a celkovém rázu daného areálu. 

II.3.1.1. Plocha komponenty
Jako komponentu můžeme označit soubor archeologic-
kých pozůstatků určitého stáří a funkce na určité lokalitě
(k tomuto pojmu viz Neustupný 1987, 1998). Kompo-
nenta představuje archeologický odraz určitého areálu
aktivity, vytvořený kumulací pozůstatků příslušných
aktivit a dalšími archeologickými transformacemi. V pří-
padě kultury pražského typu v Roztokách jde o kompo-
nentu obytnou (rezidenční); jiné než obytné a skladova-
cí objekty zatím nebyly nalezeny nebo rozpoznány.

Plochou komponenty můžeme rozumět území,
které je víceméně souvisle pokryté objekty kultury praž-
ského typu. Tato plocha je v případě roztocké lokality
na východní straně jednoznačně vymezena řekou, resp.
vrstevnicí 179 m n. m., která tvoří okraj vysokého břehu
nad korytem řeky. Je bezpečně doloženo, že raně stře-
dověké sídlištní objekty sahaly až k této hranici (cf.
sonda XVI), avšak zároveň je málo pravděpodobné, že
by šly za ni, tj. pod vysoký břeh do vlastní nivy, kde již
muselo existovat nebezpečí záplav (cf. kap. I.1.). Na
jižní a západní straně byl využitelný prostor lokality
omezen svahem Velkého háje, jehož sklon činí 20–30°.
Lom poměrně rovného údolního dna a prudkého svahu
háje je ostrý, a vytváří tedy rovněž zřetelnou hranici.
Vlastní úpatí svahu je dnes sice v celé délce porušeno
silnící, přesto se můžeme domnívat, že raně středověké
objekty dosahovaly až ke spodnímu okraji svahu. Může-
me tedy předpokládat, že na východě, jihu a západě se
rozsah sídlištní komponenty kryje s maximálním rozsa-
hem využitelného prostoru na lokalitě. 

Na pochybách při prostorovém vymezení kompo-
nenty můžeme být jen v případě její severní hranice,
protože nevíme, jak blízko k Únětickému potoku raně
středověké osídlení přistupovalo, zda jej překročilo 

a případně s jakou intenzitou využilo i prostor na jeho
severním břehu. Víme, že se objekty kultury pražského
typu vyskytovaly ještě na samém severním okraji pro-
zkoumané plochy (sondy III). Je tedy pravděpodobné,
že výskyt raně středověkých objektů směrem k severu
dále pokračuje (ve větším počtu zřejmě směrem do
Únětického údolí než podél Vltavy), jistotu však v tomto
ohledu nemáme. Pro účel dalších kalkulací se uchyluje-
me k odhadu a zahrnujeme v severním směru ke kom-
ponentě body s výskytem raně středověkých objektů 
a pás o šířce 100 m, vymezený kolem nich. Takto vytvo-
řená hranice se přibližně shoduje s tokem potoka, 
a může mít proto určité opodstatnění. Plocha takto vy-
mezené komponenty je 20,6 ha (obr. 4, 18, V). 

Rozsáhlá komponenta nebyla prozkoumána rovno-
měrně a rovnoměrná zřejmě nebyla ani hustota raně
středověkého osídlení. Odhad hustoty objektů by proto
měl být proveden samostatně pro dílčí části komponen-
ty – k tomuto účelu lze použít členění komponenty na
sektory, což bylo již zmíněno výše (16 sektorů, viz kap.
I.2.; obr. 4, VI). Tímto postupem se omezí nebezpečí
chyby z extrapolace náhodných hodnot a vznikne i urči-
tá představa o proměnlivé hustotě objektů v různých
částech komponenty. 

II.3.1.2. Počet objektů v komponentě
Při odhadu celkového počtu domů v komponentě počí-
táme s tím, že na prozkoumané ploše bylo zachyceno
118 obytných objektů – polozemnic. (Tento počet odrá-
ží stav poznání před definitivním uzavřením analýzy
terénní situace. Po opraveném rozboru několika super-
pozic bychom dnes spíše počítali s číslem vyšším, a to
122 domů; pro účel rámcového odhadu je však zbyteč-
né již provedené výpočty přepracovávat.) Všechny
domy lze zařadit do kultury pražského typu. Některé
z nich, zejména ty částečně prozkoumané, sice nelze
samostatně hodnotit, chybí však jakékoli indicie, že by
kterýkoli z objektů na dané lokalitě bylo možné řadit do
doby mladší. Odhad počtu domů v neprozkoumaných
částech komponenty probíhal v několika následujících
krocích. 

V první řadě byl zjištěn počet obytných objektů
v jednotlivých sektorech komponenty. Použity k tomu
byly digitalizované plány sektorů a objektů v podobě
mapových vrstev GIS (poloha každého objektu byla
v tomto případě určena jedním bodem, odpovídajícím
jeho středu). Již v tomto okamžiku byl zjištěn významný
poznatek, že s výjimkou sektoru 7 není žádný ze sekto-
rů komponenty prázdný: rozptyl domů tedy potvrzuje
velký rozsah komponenty a její víceméně souvislé
pokrytí pozůstatky raně středověkých sídlištních aktivit
(tab. 13). 

M . K U N A

II.3. Objekty a struktura obytného areálu
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Dalším krokem bylo určení rozsahu „prozkoumané
plochy“ v každém sektoru. „Prozkoumaná plocha“ se
v našem pojetí nekryje s plochou sond, nýbrž je zvětše-
na o 1,5 m všemi směry. Rozšíření sond bylo provede-
no v digitální mapě přidáním tzv. „bufferu“ kolem plo-
chy sond. Tato úprava je velmi nutná, neboť vyrovnává
tzv. okrajový efekt, který by jinak výpočty podstatně
zkreslil. Každou sondou totiž musely být zachyceny
nejen objekty, které ležely celé nebo svou převážnou
částí uvnitř sondy, ale i ty, které ležely blízko sondy,
větší částí  však mimo (měly-li např. polozemnice roz-
měry cca 300 × 300 cm, musely být zachyceny i v pří-
padech, kdy jejich střed ležel do vzdálenosti 1,5 m od
okraje sondy; pokud by osy domů směřovaly k okraji
sondy pod úhlem 45°, šlo by o vzdálenost 2,1 m). Při-
dání obvodového pásu („bufferu“) ovšem podstatně
mění velikost „prozkoumané plochy“ (ve srovnání s plo-
chou sond jako takových), a to zejména u liniových
výkopů. Má-li např. stometrový úsek výkopu o šířce 
1 m skutečnou plochu 100 m2, „prozkoumaná“ plocha
po dané úpravě je mnohem větší, konkrétně 400 m2. Je
tedy jasné, že bez této úpravy by se hustota domů muse-
la jevit jako podstatně vyšší, než jaká ve skutečnosti je 
(v uvedeném případě bychom hustotu nadhodnotili
dokonce čtyřikrát!). Plocha archeologických výkopů
bez „bufferu“ celkem tvořila kolem 2 ha (tj. asi 10 %
komponenty). Celkový rozsah plochy, o které nám
sondy poskytují informace (čili „prozkoumaná plocha“
ve výše uvedeném smyslu), je 3,36 ha (16,3 % kompo-
nenty). Dalších 0,56 ha představuje „prozkoumaná plo-
cha“ ve výkopech mimo komponentu, tedy např. v těch
částech lokality, kde liniové průkopy sestoupily z vyvý-
šeného břehu pod hranici 179 m n. m. (do míst, které již
nepovažujeme za součást obytného prostoru). 

Známe-li počet objektů v jednotlivých sektorech
(Op) a rozsah „prozkoumané plochy“ (Pp) v každém sek-
toru, můžeme pro každý sektor vypočítat hustotu objek-
tů jako počet objektů na jednotku plochy (Op/Pp).
Odhad celkového počtu objektů (O) pak získáme extra-
polací hustoty pozorované v sondách na plochu celého
sektoru (O=Op/Pp*P). 

Spolehlivost tohoto výpočtu závisí především na
tom, zda prozkoumaná část sektoru je reprezentativním
vzorkem celého sektoru. Z toho, co víme o výběru plo-
chy pro stavební činnost a tím i pro archeologický
výzkum, se zdá, že tento předpoklad je reálný. Podle
našeho názoru byly provedené sondy vždy víceméně
náhodným vzorkem plochy jednotlivých sektorů, a to
jak v případě velkých plošných sond v některých čás-
tech komponenty, tak v případě liniových výkopů, pro-
cházejících napříč celou komponentou. (Předpoklad
náhodnosti rozmístění sond by samozřejmě byl proble-
matický u komponenty jako celku – právě proto jsme
přistoupili k výpočtům hustoty po sektorech.) Domnívá-
me se, že kvalita informace získané dosavadními sonda-
mi je v zásadě dostatečná k provedení odhadu, přičemž
některé sporné detaily extrapolovaných hodnot budou
diskutovány níže. 

Veškeré zjištěné a vypočtené údaje jsou obsaženy
v tabulce 13. Z tabulky vyplývá, že hustota raně středo-
věkých domů kolísá v jednotlivých sektorech od 5–10
domů na 1 ha (v jednom případě byl ovšem sektor
prázdný) do hodnot bezmála o řád vyšších (50–90 domů
na 1 ha). Prostorové rozdělení vypočítaných hodnot
hustoty domů podle sektorů můžeme sledovat na plánu
a grafu (obr. 18, 19). Na grafu (obr. 19) vidíme, že hus-
tota domů vytváří ve směru podél řeky křivku s několi-
ka vrcholy. Dva z nich jsou víceméně logicky zasazeny

ODHAD INTUITIVNĚ
ÚSEK PLOCHA

PROZKOUMANÁ PODÍL POČET 
HUSTOTA CELKOVÉHO OPRAVENÉ

(SEKTOR) (ha)
ČÁST ÚSEKU PROZKOUMANÉ ZNÁMÝCH 

(obj. / 1 ha) POČTU (SNÍŽENÉ)
(ha) ČÁSTI (%) OBJEKTŮ

(O) HODNOTY

P Pp Pp/P*100 Op Op/Pp Op/Pp*P

1 2,3272 0,1325 5,7 1 7,5 18 9

2 1,8708 0,4862 26 3 6,2 12 6

3 1,8544 0,2138 11,5 8 37,4 69 35

4 2,3176 0,4421 19,1 5 11,3 26 26

5 1,3128 0,2223 16,9 2 9 12 12

6 0,6752 0,075 11,1 5 66,7 45 23

7 0,84 0,0532 6,3 0 0 0 0

8 0,8692 0,1209 13,9 2 16,5 14 14

9 0,9484 0,1705 18 3 17,6 17 17

10 1,128 0,1717 15,2 4 23,3 26 26

11 1,2036 0,1581 13,1 5 31,6 38 38

12 1,2372 0,2117 17,1 17 80,3 99 99

13 1,144 0,5313 46,4 47 88,5 101 101

14 1,1676 0,282 24,1 12 42,6 50 50

15 1,0896 0,0492 4,5 3 61 67 33

16 0,6192 0,0415 6,7 1 24,1 15 8

Celkem 20,6048 3,362 Celek: 16,3 118 Celek: 35,1 609 497 (500)

Tab. 13. Roztoky. Výpočet hustoty raně středověkých domů v jednotlivých úsecích (sektorech) komponenty a odhad jejich celkového
počtu. – Tab. 13. Roztoky. Calculation of the densities of the Early Medieval houses in individual sectors of the site and the estima-
tion of their overall number.



do okolních hodnot: vrchol uprostřed jižní části (sekto-
ry 12–13) a vrchol uprostřed severní části komponenty
(sektor 3). V těchto sektorech tedy lze očekávat jádra
sídelních aktivit. Je důležité, že právě v těchto sektorech
je absolutní i relativní rozsah prozkoumané plochy
poměrně velký, a tudíž tyto hodnoty patří ke spolehli-
vějším. Problematický je třetí vrchol v sektoru 6 a nulo-
vá hodnota v sousedním sektoru 7. Tyto hodnoty vzbu-
zují nedůvěru proto, že prozkoumaná plocha byla
v těchto sektorech velmi malá, a proto nelze vyloučit
zatížení výsledku velkou náhodnou chybou. Proto by
bylo asi správnější křivku hodnot na základě intuitivní
úvahy „vyhladit“, tj. opravit s přihlédnutím k sousedním
hodnotám. Podobnou výhradu lze vznést i vůči sekto-
rům 15 a 16, jejichž vysoké hodnoty byly také získány z
velmi malých sond. Tyto údaje mohou být sice správné,
opatrnější však prozatím bude pracovat s hodnotami
poněkud nižšími (viz níže).

Na základě hustoty domů a plochy sektorů vypočí-
táme pravděpodobný počet domů v jednotlivých sekto-
rech a celé komponentě. V tabulce 13 vidíme, že počet
domů v sektorech kolísá od nuly do 101 na sektor. První

odhad celkového počtu domů 
v komponentě, daný součtem
odhadů pro jednotlivé sektory,
činí 609. U těchto počtů je třeba
vzít v úvahu výše zmíněné
výhrady, vyplývající z příliš
malého vzorku v některých sek-
torech. Kromě toho je třeba
znovu zvážit i vliv rozšíření
komponenty v její severní části
(sektory 1–3). Plocha kompo-
nenty se zde připojením 100
metrů širokého pásu značně
rozrostla, což při extrapolaci
hustoty objektů znamená pří-
růstek několika desítek domů. 
I to bereme v úvahu v posled-
ním sloupci tabulky 13, kde
vypočtené hodnoty v některých
sektorech pro jistotu redukuje-
me na polovinu (týká se to sek-
torů 1, 2, 3, 6, 15 a 16). Tím se
dostáváme k opatrnějšímu od-
hadu 497 (po zaokrouhlení 500)
domů v dané komponentě.

Z hlediska kvantifikace sí-
delních aktivit v daném areálu
není počet ostatních (neobyt-
ných) objektů významný. Těch-
to objektů bylo celkově zjištěno
mnohem méně, jejich výskyt
v rámci komponenty se omezu-
je jen do některých částí a jejich
počet má obecně menší vypoví-
dací hodnotu směrem k velikos-
ti komunity. Celkem bylo za-
chyceno 20 zásobních jam (obil-
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Obr. 18. Roztoky. A: Rozdělení komponenty na sektory a rozmístění známých raně středo-
věkých domů. B: Vypočtená hustota domů (počet domů na 1 ha) v jednotlivých sektorech
komponenty. – Fig. 18. Roztoky. A. Division of the component into sectors and the distri-
bution of known Early Medieval houses. B: Calculated density of houses (number of houses
per hectare) in individual component sectors.

Obr. 19. Roztoky. Graf hustoty domů (počtu domů na 1 ha)
v sektorech komponenty. A + B: zjištěný počet; A (černá): počet
po snížení; B (bílá): oprava snížením; C (šedá): oprava zvýšením.
– Fig. 19. Roztoky: Graph of house density (number of houses
per hectare) in component sectors. A+B: identified values; A
(black): corrected values; B (white): corrected by reduction; C
(grey): corrected by adding.



nic) a 8 dalších objektů. Většina z těchto objektů se kon-
centruje v severní části komponenty (sektor 3), v ostat-
ních částech se vyskytují jen ojedinělé případy. Za této
situace nemá smysl provádět pro tyto objekty podobné
odhady jako pro domy. Celkový přehled o neobytných
objektech a jejich rozmístění v komponentě obsahuje
tab. 5 a kapitoly II.3.3. a II.3.5.4. 

II.3.2. DOMY A PRVKY JEJICH
INTERIÉRU

Obydlí, jednoprostorové čtvercové polozemnice s ka-
mennou pecí, jsou jedním z typických projevů kultury
pražského typu na rozsáhlém území mezi středním
Polabím, západní Ukrajinou a dolním Podunajím.
Tento typ obydlí je součástí stavební kultury, charakte-
ristické v raném středověku pro velkou část střední,
východní a jihovýchodní Evropy (k pojmu stavební kul-
tura: Vařeka 1998, 15). Některé z jeho vlastností bývají
vysvětlovány geografickým rázem lesostepní zóny
západní Ukrajiny, kde je hledán jeho původ (Baran
1988; Parczewski 1993). Zahloubení pod úroveň terénu
a mohutné otopné zařízení bývají spojovány s výskytem
hlubokých sprašových půd a kontinentálním klimatem
(Donat 1980, 62); podobná obydlí se v daných oblas-
tech místy udržela donedávna. Specifičnost těchto
objektů ovšem zdaleka nelze vysvětlit jen adaptací vněj-
ším podmínkám. Během první poloviny 1. tis. existova-
lo i v kulturách západní Ukrajiny a přilehlých oblastech
(kultury przeworská, zarubiněcká, černjachovská) více
typů obydlí, přičemž teprve v 5. stol. n. l. se objevuje ta
forma, která se stává součástí vznikající kultury pražské-
ho typu. 

Na rozdíl od starších typů obydlí jsou polozemnice
kultury pražského typu charakteristické čtvercovým tva-
rem, umístěním otopného zařízení v rohu místnosti 
a užíváním kamene jako materiálu, z nějž jsou otopná
zařízení (pece) budována (Baran 1988; Parczewski
1993). Typ domu s těmito rysy vznikl a šířil se jako
prvek kultury pražského typu, třebaže vzájemná souvis-
lost tohoto domu a ostatních prvků kultury není abso-
lutní. Existují např. oblasti s kulturou příbuznou praž-
skému typu, avšak bez typických polozemnic (např.
větší část Polska mimo Malopolsko: Zeman 1976;
Zeman 1979; Parczewski 1993), případně s polozemni-
cemi, ale bez některé charakteristické vlastnosti (např.
kamenné pece jsou nahrazovány hliněnými v Podunají
a v jižní části západní Ukrajiny: Rappoport 1975; Doli-
nescu-Ferche 1981, 1984, 1986). 

Daný typ domu, resp. kulturu pražského typu jako
celek, lze spojovat se šířením slovanského etnika. Rov-
nítko mezi archeologickou kulturou a určitým etnikem
ovšem nemusí platit beze zbytku, protože archeologické
a lingvistické (etnické) kategorie většího rozsahu se stěží
mohly reálně zcela překrývat. Zajímavá je v této souvis-
losti např. teze o původu daného typu domu v etnicky
smíšeném prostředí okrajových oblastí černjachovské
kultury (Parczewski 1993, 100). Naproti tomu názory,

které pražskému typu příbuznou kulturu připisovaly
Dákům (kultura Ipotești – Ciurel – Cîndești v rumun-
ském Valašsku; Zeman 1976; Dolinescu-Ferche 1992)
nebo dokonce kočovníkům avarského původu (Bóna
1973, 143), jsou již překonány. 

Význam domu, jednoho z klíčových prvků kultury,
nicméně jistě přesahoval rovinu adaptace vnějším pod-
mínkám. Ve všech archaických kulturách hraje dům
významnou roli také v rituálu a v symbolickém zařaze-
ní člověka do řádu okolního světa (Bajburin 1983, 11).
S tím úzce souvisí i jeho význam jako znaku sociální či
etnické identity, třebaže v měřítcích mnohem menších
než výše zmíněné obecné etnické kategorie. Můžeme se
domnívat, že jednotlivé komunity či skupiny komunit
(regiony, kmeny) vytvářely vlastní varianty kulturních
prvků, které pak mohly vystupovat jako rozlišující soci-
ální znaky (z literatury k tomuto tématu alespoň Wobst
1977; Hodder 1982).

Symbolický význam forem obydlí lze nejlépe dolo-
žit pravidelností, s níž se uspořádání některých prvků
opakuje na jednotlivých lokalitách, a zároveň arbitrár-
ností, s níž jsou různé kombinace prvků na různých
lokalitách a v různých regionech vytvářeny, aniž by je
bylo možno jakkoliv odvozovat z vnějších podmínek 
(v tomto smyslu srov. např. různé umístění pecí
v domech). Soubor nálezů z Roztok představuje díky
své početnosti příležitost sledovat některé pravidelnosti
a variabilitu domů, třebaže velká část obydlí z této loka-
lity byla prozkoumána jen částečně. V následujícím
textu se zabýváme rozborem jednotlivých prvků obydlí
právě z těchto hledisek. Otázky funkční a stavebně kon-
strukční jsou zde zmiňovány jen tam, kde materiál
z Roztok přináší nový pohled: základní údaje o těchto
aspektech domů shrnula v nedávné době I. Pleinerová
(2000). 

Pokud jsou domy z Roztok srovnávány s jinými
lokalitami kultury pražského typu, jde většinou o lokali-
ty již publikované a lokality s většími soubory domů,
které umožňují řešit širší spektrum otázek. Kromě Břez-
na v severozápadních Čechách (Pleinerová 2000) jde 
o lokality Raškov, Korčak a Kodyn na západní Ukrajině,
Dessau-Mosigkau ve středním Polabí a Dunaújváros
v karpatské kotlině. Lokalita Raškov obsahuje dva roz-
lehlé areály kultury pražského typu (5.–7. stol. n. l.) na
břehu Dněstru, z nichž jeden byl prozkoumán částečně
(Raškov II, 14 domů) a druhý v úplnosti (Raškov III, 91
domů; Baran 1988; zde obr. 41). Známá lokalita Korčak
v povodí Teterevky zahrnuje 14 víceméně současných
komponent s celkovým počtem několika desítek (sto-
vek?) domů, výzkumy však zatím proběhly jen v někte-
rých z nich (Korčak I, VII, IX; Rusanova 1973; zde obr.
42–43). Kodyn v povodí Prutu je dvojicí lokalit s celkem
76 domy (Rusanova – Timoščuk 1984), lokalita Dessau-
-Mosigkau poskytla 44 domy (Krüger 1967) a Dunaújvá-
ros 37 domů (Bóna 1973: autor ovšem objekty interpre-
tuje jako zimní tábory avarských pastevců). Důležité, byť
početně menší soubory domů pocházejí i odjinud, např.
z Břeclavi-Pohanska (Dostál 1985; zde obr. 43) a z řady
lokalit západní Ukrajiny (Stecovka, Semenki, Lug,
Makarov ostrov; publikováno v různých článcích tema-
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tického sborníku v MIA 108, 1963) a Valašska (Doline-
scu-Ferche 1984, 1986, 1992). Pro rozbor staveních tech-
nik jsou důležité i teoreticky zaměřené práce s rozsáhlý-
mi soupisy od P. A. Rappoporta (1975) a P. Donata
(1980), právě tak jako práce I. Pleinerové (1975, 1986,
2000). Určitým problémem při zpracování daného téma-
tu je malá podrobnost zveřejněné terénní dokumentace
v mnoha publikacích, neumožňující sledovat některé
jevy s dostatečnou přesností. Uvědomujeme si ovšem,
jak silně jsou způsoby terénního odkryvu, dokumentace
i publikace pramenů podmíněny teoretickými otázkami,
které byly v době výzkumu aktuální – sami dnes při pub-
likaci výzkumu v Roztokách zjišťujeme, že ledacos, co
bychom rádi sledovali dnes, nám při práci v terénu
nepřipadalo důležité, a tudíž v našich datech chybí. 

II.3.2.1. Velikost domů
Polozemnice kultury pražského typu jsou ve všech zná-
mých případech relativně malé. Jejich plocha se pohy-
buje mezi 4 a 20 m2, s nejčastějšími hodnotami mezi
9–12 m2 (Pleinerová 2000, 182). Tomu odpovídá i plo-
cha roztockých objektů (tab. 3, obr. 20). Celkový počet
rekonstruovaných půdorysů je v Roztokách 34, jejich
průměrná plocha je 9,13 m2, směrodatná odchylka 2,31
m2. Určitý rozdíl mezi údaji z Roztok a údaji z jiných
lokalit (např. v Březně je průměrná plocha domů 11,6
m2) může být částečně v tom, že v případě Roztok počí-
táme plochu dna (podlahy) domu, nikoliv horního okra-
je objektu, který považujeme za rozměr nejistý, závislý
na sekundárních faktorech (zániku objektů apod.).
V některých případech jde o rozdíl zanedbatelný, v něk-
terých však rozdíl mezi plochou dna a plochou horního
okraje objektu může činit až 10 %. 

Rozdělení domů podle podlahové plochy ukazuje
obr. 20. Na něm vidíme rovnoměrné rozdělení hodnot
v rozmezí 6–11 m2, s určitou preferencí hodnot kolem
10 m2. Ze souboru se vyčleňují dva případy, a to domy
727 (15,4 m2) a 920 (16,4 m2). Odpovídá to situaci
v Březně v prvním a druhém horizontu osídlení, kde
vedle 12 domů o obvyklé ploše existoval jeden dům
mimořádně velký (obj. 5: 19,3 m2; Pleinerová 2000,
182).

II.3.2.2. Tvar domů

Půdorys domů kultury pražského typu je zhruba čtver-
cový. Po vyhodnocení většího souboru (34 domů) se
nicméně ukazuje, že nejčastějším tvarem v Roztokách
není přesný čtverec (za který bereme tvar, kde se strany
neliší více než o 5 % délky), ale spíše čtverci se blížící
obdélník. Poměr stran podlah domů je nejčastěji kolem
1,1, přičemž tato skutečnost zřejmě není způsobena jen
náhodnými odchylkami (domů s tímto poměrem stran
je podstatně více než domů přesně čtvercových, srov.
obr. 21). Preference mírně obdélného půdorysu není
patrná např. v Březně na menším souboru dat, ale
v Roztokách se jeví jako průkazná. 

O tom, že nejde o důsledek náhodných odchylek,
svědčí i fakt, že kratší a delší osy se nevyskytují náhod-
ně, nýbrž kratším rozměrem je většinou ten, který je
souběžný s osou, na níž  stojí kůl podpírající hřeben
střechy. Pokud bychom tuto osu brali jako „délku“, má
většina domů v Roztokách délkošířkový index menší
než 1,0 („délka“ je tedy kratší než „šířka“; 20 případů,
obr. 22). Poměr takto stanovené „délky“ a „šířky“
zahloubené části domu se nejčastěji pohybuje kolem 0,9
(v Roztokách v 16 případech), druhým nejčastějším pří-
padem je čtvercový půdorys (poměr stran 0,95 až 1,05;
7 případů). Existují však případy, kdy osa s nosným
kůlem je podstatně kratší (poměr stran 0,7 – 0,85; cel-
kem 4 případy; viz obr. 22), ale i případy, kdy kratší je
osa napříč předpokládanému hřebenu střechy (poměr
stran 1,05 – 1,4; celkem 7). 

Můžeme předpokládat, že i vzájemný poměr délky
stran zahloubených obydlí byl součástí určité stavební
normy. Opačný poměr „délky“ a „šířky“, než jaký byl
zjištěn v Roztokách, lze sledovat např. v Dunaújváros,
kde je většina půdorysů mírně protáhlých (index 1,1 –
1,3) ve směru předpokládaného hřebene střechy. 

Kromě pravoúhlých půdorysů se u domů kultury
pražského typu setkáváme i s tvary lichoběžníkovitými,
třebaže tyto nejsou příliš časté. V Roztokách shledává-
me lichoběžníkovitý půdorys jen u domů 1073 a 1091,
potenciálně i u domu 1077. Nezdá se, že by tvar zahlou-
bené části nějak ovlivňoval ostatní prvky domu. Mírně
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Obr. 20. Roztoky. Rozdělení domů podle velikosti podlahové
plochy. – Fig. 20. Roztoky: Distribution of houses according to
the size of floor area.

Obr. 21. Roztoky. Rozdělení domů podle poměru delší a kratší
strany. – Fig. 21. Roztoky: Distribution of houses according to
the ratio of longer to shorter sides.



lichoběžníkovitý půdorys má i dům 5 v Březně (Pleine-
rová 2000, Abb. 19), domy 28 a 111 na Pohansku
(Dostál 1985, 33, 52). Podle současných poznatků se
zdá, že lichoběžníkovitý půdorys je výsledkem spíše
náhodných faktorů. 

Nároží zahloubených objektů jsou pravoúhlá až
oblá. Jak dokládá rozbor I. Pleinerové (2000, 205), nelze
tvar nároží jednoznačně spojovat s konstrukcí stěn, tře-
baže určitý vztah by byl logický (oblá nároží u plete-
ných stěn, ostrá nároží u srubových konstrukcí). Úvahu
v tomto ohledu komplikuje fakt, že v některých domech
z Roztok se vyskytují ostrá i oblá nároží zároveň (např.
dům 918, 921 aj.). 

II.3.2.3. Hloubka domů
Domy kultury pražského typu jsou objekty výrazně
zahloubenými, málokdy však přesahují hloubku 100
cm, a to jak od úrovně podloží, tak od dnešního terénu.
Proto se pro jejich označení užívá spíše pojem „polo-
zemnice“ než „zemnice“, který se ponechává pro objek-
ty hlubší než 100 cm (Zeman 1976; Vařeka 1998, 17).
Na základě pečlivého rozboru a rekonstrukce původní
úrovně terénu rozlišuje I. Pleinerová (2000, 172) tři sku-
piny domů podle jejich původní hloubky (do 60 cm,
60–80 cm, 80–120 cm), přičemž zjišťuje, že hloubka
domů se měnila v jednotlivých fázích osídlení.

Určení původní hloubky domů je ovšem vždy poně-
kud nejisté, a to zvlášť na lokalitě v Roztokách. V růz-
ných částech zkoumaného areálu byl terén pozměněn
stavebními úpravami, v jednotlivých sondách proběhla
různě hluboká skrývka a navíc můžeme předpokládat 
i přirozený, avšak nerovnoměrný vývoj reliéfu v době
od raného středověku dodnes (lokalita je sama na svahu
a pod svahem, můžeme proto předpokládat akumulaci
půdy splachy aj.). Tam, kde byly domy pražského typu
sledovány v souvislém řezu od dnešního povrchu, byla
jejich dna zachycována v hlubce 90 cm (sonda XIII),
100–120 cm (např. sondy XVI, XVII) nebo 130 cm
(sonda XLI) pod dnešním terénem. Ve všech těchto pří-

padech však lze předpokládat mírné dodatečné zvýšení
terénu v době po zániku areálu. Na otevřené ploše
sondy III můžeme úroveň terénu před stavebními zása-
hy odhadnout na cca 80 cm nade dnem raně středově-
kých domů. Rozdělení domů podle hloubky v podloží
ukazuje obr. 23. Pro odhad původní hloubky však tyto
hodnoty mají význam jen orientační. Odkazujeme zde
však na data získaná přesnou nivelací podlah domů,
která by mohla posloužit dalšímu rozboru (tab. 3). 

II.3.2.4. Orientace domů
Obydlí kultury pražského typu byla budována s ohle-
dem na světové strany. Vzhledem k tomu, že domy
pražského typu jsou zhruba čtvercové a o charakteru
nadzemních částí máme málo informací, nelze jedno-
značně rozlišit „přední“ a „zadní“ stranu domu a i výše
naznačené rozlišování „délky“ (osa s nosníkem krovu) 
a „šířky“ (osa příčná) je jen hypotetické a ne vždy uplat-
nitelné. O orientaci objektů můžeme proto uvažovat jen
na obecnější rovině, a to v těchto variantách:
• osy zahloubeného objektu jsou nasměrovány přesně
vůči světovým stranám, tj. mají orientaci S–J a V–Z
(varianta I); 
• osy jsou mírně pootočeny ve směru hodinových
ručiček, tj. SSV–JJZ, resp. VJV–ZSZ (varianta II); 
• osy jsou mírně pootočeny proti směru hodinových
ručiček, tj. SSZ–JJV, resp. VSV–ZJZ (varianta III); 
• osy jsou otočeny o 45°, orientace os domu tedy je
zhruba SZ–JV a SV–JZ (varianta IV). 

Na obr. 24 vidíme, že v případě domů z Roztok
nejsou všechny typy orientace zastoupeny rovnoměrně.
Nejčastější variantou je přesné dodržení světových
stran; po ní následuje orientace s mírným vychýlením
ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Vari-
anta IV, půdorys domu vzhledem ke světovým stranám
výrazně otočený, je evidentně málo zastoupena. Lze se
proto domnívat, že respektování světových stran je
dokladem určitého záměru, nikoliv výsledkem náhody. 

U situace v Roztokách by bylo možné namítnout, že
orientace domů vzniká důsledkem jejich zasazení do
okolní krajiny: řeka zde probíhá od jihu k severu a ori-
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Obr. 22. Roztoky. Rozdělení domů podle poměru délky podélné
a příčné osy („podélnou“ osou rozumíme osu s předpokládaným
nosníkem krovu). – Fig. 22. Roztoky: Distribution of houses
according to the ratio of the lengths of the longitudinal and
transverse axes (the longitudinal axis being understood to be
that with the presumed truss bearer, the “main post”).

Obr. 23. Roztoky. Rozdělení domů podle hloubky v podloží. –
Fig. 23. Roztoky. Distribution of houses according to the depth
in the sub-soil.



entace domů se tomu mohla přizpůsobovat. Proti tomu
ovšem mluví např. situace v Březně, kde řeka teče zhru-
ba od JZ k SV, avšak domy jsou přesto nasměrovány
převážně v osách světových stran. S významem světo-
vých stran, nikoliv s konkrétní konfigurací krajiny, sou-
visí i další rysy staveb. Např. v Březně u Loun je břeh
vodního toku, k němuž se osada váže, situován severo-
západně od obytných objektů, v Roztokách východně;
v umístění otopného zařízení však v obou případech
převládá severozápadní roh. Snaha o vhodné zasazení
do konkrétní krajiny (která je typická např. pro dnešní
architekturu) tedy není při výstavbě raně středověkých
obydlí příliš patrná. V tomto ohledu se raně středověká
kultura nelišila od pravěkých kultur, u nichž je silný
vztah ke světovým stranám při výstavbě obytných 
i pohřebních objektů dobře známý. Vysvětlení tohoto
vztahu může být jak v rovině praktické (např. orientace
domu s ohledem na maximální intenzitu slunečního
svitu apod.), tak, a to mnohem pravděpodobněji, v rovi-
ně symbolické, v níž se dům zařazuje do určité kosmo-
logické struktury (Bajburin 1983). 

II.3.2.5. Otopné zařízení
Nejvýraznějším prvkem vnitřního zařízení domů kultu-
ry pražského typu je otopné zařízení – kamenná pec.
Příznačné a zajímavé je, že název materiálu (kámen,
odtud pec – „kamenka“) se dodnes objevuje v základě
označení otopného zařízení jako takového – kamna.
Kamenná pec se vždy objevuje v rohu místnosti, při-
čemž většinou zcela vyplňuje roh zahloubeného objek-
tu, výjimečně je vybudována v určitém odstupu od
okraje objektu, snad proto, aby za pecí ještě zbylo místo
na srubovou stěnu. Mezi roztockými objekty je první
případ častější (např. obj. 665, 901, 905, 917, 918, 920,
925, 926, 927, 1038, 1039 a další); druhý případ je dolo-
žitelný půdorysy domů 672, 727, 1073 a 1086. Pece byly
zpravidla stavěny na úrovni podlahy domu, pouze v jed-
nom případě je pec umístěna v mírné prohlubni (obj.
909) a jednou (obj. 932) je pec na nízkém stupínku. Roz-
měry destrukcí pecí jsou zhruba čtvercové o straně

100–150 cm, tvar vlastního topeniště většinou bývá
obdélný a jeho vnitřní rozměry se pohybují kolem 60,
resp. 40 cm. 

Pece byly budovány z velkých bloků kamene,
postavených na užší stranu a lemujících obdélníkový
prostor topeniště. Typickým příkladem je např. pec
v domu 926, kde je topeniště o rozměrech 40 × 60 cm
vymezeno trojicí velkých balvanů a překryto na plocho
položenou deskou (obr. 25C). Takováto základní kon-
strukce byla svrchu a případně i ze stran obložena men-
šími kameny do celkového kupolovitého tvaru. V tělese
pecí byly občas použity i fragmenty žernovů a drtidel
(např. obj. 850). Množství kamenů použité ke stavbě
pece, resp. zachované uvnitř domu, sice do určité míry
kolísalo a různá byla i jejich uspořádanost; prokazatelně
jiný typ otopného zařízení však v Roztokách nebyl
zachycen. Pozorované rozdíly lze vysvětlit spíše druhot-
nými faktory, zejména způsobem zániku objektu.
Záměrné rozebrání (větších) kamenů pece lze předpo-
kládat např. u domů 921, 932, 934, 937 a 1037. 
O původní podobě pecí v těchto případech vypovídá
jak tvar vypáleného dna topeniště, tak např. stopy po
kamenech zarytých do dna domu. 

S konstrukcí pecí z mohutných kamenů se setkává-
me i na jiných lokalitách, např. v Raškově (Baran 1988;
zde 25A) a v některých domech v Dunaújváros (Bóna
1973; zde 25B,D), na dalších lokalitách převládají v pro-
storu topeniště menší kameny, navíc často v méně uspo-
řádaném uložení (Březno, Dessau-Mosigkau). Podobně
jako v Roztokách nemusí být tento rozdíl ve všech pří-
padech původní, nýbrž může být způsoben záměrným
rozebráním pece po opuštění domu; např. v Dunaújvá-
ros byly takto pece rozebrány ve většině případů.

Předpecní jáma byla v Roztokách zachycena proka-
zatelně jen jednou (dům 932). Šlo o nepravidelně kru-
hovou jamku o průměru cca 30 cm a hloubce 10–20 cm,
umístěnou před ústím pece a vyplněnou tmavou hlínou
s uhlíky a popelem. Druhý případ předpecní jámy (dům
739.2) je nejistý (srov. I.4.). 

Poloha pecí v domech v Roztokách byla evidentně
v nenáhodném vztahu ke světovým stranám. Četnosti
výskytu vidíme v tabulce 14. U domů s orientací I–III
(51 případů) jednoznačně převládá severozápadní roh
(78 % případů), v případě více pootočeného půdorysu
(orientace IV) se vyskytuje pouze roh západní. 

Poloze pece v rámci domu přisuzuje I. Pleinerová
(2000, 174–175) chronologický význam, neboť v Březně
se jiné umístění než v SZ rohu objevuje až v nejmladší
fázi lokality (9. stol.). V Roztokách je kromě SZ rohu
doložena i poloha v SV a JZ rohu, a to již v období star-
šího pražského typu; stejného stáří je i polozemnice
s pecí v SV rohu v Běchovicích (Vencl 1973, 353).
V Dessau-Mossigkau převládá umístění v SZ rohu (SZ:
31krát; JZ: 4krát; Krüger 1967, 26), přesná vnitřní chro-
nologie lokality je však poněkud nejasná. V osadě č. II
na Pohansku je pec doložena třikrát v SV rohu a jen
dvakrát v SZ rohu (Dostál 1985, 45–47). Na ukrajinské
lokalitě Raškov II–III převládá poloha pece v SV, resp.
V rohu (Baran 1988), podobně je tomu i na lokalitách
Korčak VII a IX (Rusanova 1973). 
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Obr. 24. Roztoky. Rozdělení domů podle orientace os vůči svě-
tovým stranám (srov. kap. II.3.2.4.). – Fig. 24. Roztoky. Distribu-
tion of houses according to the compass-point oritentation of
the axes.
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Obr. 25. Příklady kamenných pecí kultury pražského typu. A: Raškov III, dům 14 (před pecí na podlaze spodek nádoby, Baran 1988,
130); B: Dunaújváros, dům 43 (Bóna 1973, 40); C: Roztoky, dům 926 (před pecí zapuštěná nádoba, a: destrukce, b: základové kameny,
c: pohled zepředu, d: pohled z boku); D: Dunaújváros, pec z domu 14 (a: pohled shora, b: pohled zepředu, Bóna 1973, 23). – Fig. 25.
Examples of stone ovens of the Prague-type culture: A. Raškov III, house 14 (in front of the oven the lower part of a vessel on the floor,
Baran 1988, 130); B: Dunaújváros, house 43 (Bóna 1973, 40); C: Roztoky, house 926 (in front of the oven an inset vessel, a: destruction,
b: foundation stones, c: frontal view, d: side view); D: Dunaújváros, oven from house 14 (a: view from above, b: frontal view, Bóna
1973, 23).



Dobrá zachovalost pecí v Roztokách umožňuje
v mnoha případech zjistit nejen jejich polohu, ale 
i směr, kterým bylo topeniště otevřeno. Tento údaj
může mít smysl zejména proto, že otvor topeniště sou-
visel s polohou pracovního prostoru před pecí, a tedy 
i s polohou dalších součástí vnitřního zařízení domu.
Směr otvoru topeniště bylo možné určit nebo s velkou
pravděpodobností odhadnout v 69 případech, a to na
základě tvaru dochované kamenné konstrukce, v men-
ším počtu případů jen na základě tvaru vypáleného dna
topeniště (vnitřní prostor pece byl většinou protáhlý,
s delší osou ve směru k otvoru topeniště). Je důležité, že
prakticky ve všech případech byla pec orientována rov-
noběžně se stěnou domu, nikoliv šikmo do středu
obydlí; v tomto směru se naše pozorování shodují se
závěry P. A. Rappoporta (1975, 137; poněkud odlišná
pozorování publikovala z Března I. Pleinerová, 2000,
200). Z daného materiálu se zdá, že i v Březně v nej-
starší fázi převládala orientace pece podél stěn, nikoliv
do středu domu (v Březně je u domů 10, 24, 28 orien-
tace víceméně jasná, u domů 5, 11, 22 a 34 nezjištěná
nebo z obrázku nejasná). V Roztokách lze orientaci
topeniště šikmo do středu domu připustit jen v několi-
ka případech (obj. 918, 921, 1035, 1070.1, 1071, 1073),
ani jeden z nich však není zcela přesvědčivý. V domě
1073 je pec dokonce mírně zahloubena do západní
stěny domu.

Je-li pec orientována rovnoběžně s některou stra-
nou domu, jsou vždy dvě možnosti, jak může být
nasměrována. Z tabulky 14 ovšem vidíme, že ve sku-
tečnosti byla z těchto možností využívána vždy jen
jedna. V případě Roztok jsou totiž všechny pece v seve-
rozápadním a severovýchodním rohu otevřeny smě-
rem k jihu (třebaže teoreticky by mohly být otevřeny 
i k východu, resp. západu), všechny pece v jihozápad-
ním rohu směrem k východu (teoreticky by mohly smě-
řovat i k severu) a všechny pece v západním rohu 
(v případě orientace typu IV) směrem k jihovýchodu
(teoreticky by mohly být natočeny i k severovýchodu).
Ze dvou možností se tedy v každém případě uplatňuje
jen jedna, a to bez jediné výjimky. Domníváme se
proto, že orientace pecí nebyla náhodná, nýbrž souvi-
sela s celkovou vnitřní dispozicí obytného prostoru,
která se do značné míry musela odrážet i v charakteru
nadzemních částí domu. 

II.3.2.6. Vedlejší pece a ohniště
Kromě kamenných pecí byly v interiérech domů 

v Roztokách zjištěny další vypálené plochy na podlaze,
a to celkem v pěti nebo šesti případech (obj. 665, 672,
912, 917, 919, 1045.1). Ve čtyřech případech byla tato
plocha situována přibližně ve středu domu, jednou v SV
rohu (dům 665; pec je v tomto případě v SZ rohu). Tyto
plochy lze interpretovat jako příležitostná ohniště. Zcela
vyloučit nelze ani možnost, že některé z těchto vypále-
ných ploch vznikly náhodou při požáru či jiném zániku
objektu; skutečné „požárové vrstvy“ však v obytných
objektech v Roztokách nejsou. 

V domě 739.2 byla zjištěna kupolovitá hliněná pec
jako druhé otopné zařízení. Tato pec byla situována
těsně vedle kamenné pece. Kamenná pec stála v SZ
nároží, hliněná pec vedle ní, celá vkopána do západní
stěny domu zhruba uprostřed její délky. Kupolovitá pec
měla kruhový půdorys o průměru cca 100 cm, vypále-
né dno zhruba v úrovni podlahy domu a přibližně 30
cm nad ním zbytky propálené klenby. Přítomnost před-
pecní jámy u této pece je možná, ale ne jistá (srov. kap.
I.4). Pec velmi podobného rázu představuje i samostat-
ně zjištěný objekt 1057. Je velmi pravděpodobné, že
tento objekt je součástí domu 1058, který byl částečně
zachycen v protější stěně výkopu. Podle prostorového
vztahu obou fragmentů soudě, mohla být pec v domu
umístěna analogickým způsobem jako v obj. 739.2. Nej-
pravděpodobnější účel obou těchto pecí je pečení chle-
ba, případně jiná úprava potravy. 

Podobná pec byla zjištěna i v domě kultury praž-
ského typu v Praze-Bubenči (výzkum M. Kostky, MMP,
v r. 1998). Pece obdobného rázu známe také např.
z lokality Donaújvaros, podle Bóny (1973) však většina
z nich patří až pozdějšímu arpádovskému období. Podle
autora byly tyto pece většinou samostatné, avšak byly
často vkopány do prohlubní po starších obytných objek-
tech (ibid., 147). Obydlí se dvěma odlišnými otopnými
zařízeními se objevují vzácně na Moravě (Břeclav-
-Pohansko, Pavlov: Dostál 1982; Jelínková 1993), na
Slovensku (Nitra, Velký Cetín: Fusek 1994), na Ukraji-
ně (Ripnev), v SZ Rumunsku (Stanciu 1998, 10) 
a v Moldávii. B. Dostál (1982, 80) vysvětluje funkci těch-
to dalších typů pecí jako zařízení pro řemeslnou činnost
(Dostál 1982), k témuž výkladu se přiklání i G. Fusek
(1994, 132). Na sídlištích v Rumunsku jsou pícky ve stě-
nách spojovány s vypalováním keramiky (Stanciu 1998,
9). Jak uvedeno výše, v našem případě považujeme tyto
pece nejspíše za pece chlebové. 

II.3.2.7. Předpecní nádoby
Relativně častým prvkem vnitřního zařízení chat v Roz-
tokách byly nádoby zapuštěné do podlahy v okolí pece.
Nádoby byly zjištěny celkem 20krát, prázdné jamky po
nádobách 8–9krát. Tyto případy můžeme dělit podle
polohy do následujících skupin:
• Nádoba u zadní stěny domu za pecí (na druhé
straně, než je otvor topeniště a předpecní prostor). Zjiš-
těno v 9 případech (906, 913, 921, 927, 932, 939, 974,
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Tab. 14. Roztoky. Poloha pecí v raně středověkých domech
vzhledem ke světovým stranám. – Tab. 14. Roztoky. Location of
ovens in the Early Medieval houses according to their compass
orientation.

POLOHA 
ORIENTACE

PECE 
(TOPENIŠTĚ OTEVŘENO SMĚREM K)

J V JV CELKEM

SZ roh 51 – – 64

SV roh 3 – – 6

JZ roh – 8 – 12

Z roh – – 3 3

neurčena 4 – – 37

celkem 58 8 3 122



1040, 1086), jednou byla nádoba zapuštěna spíše u boku
pece (665), jednou je vzadu zapuštěná nádoba doplněna
o nádobu ležící na podlaze před pecí (904). Ve 4–5 pří-
padech se po nádobě zachovaly pouze jamky (142?,
904, 909, 1039, 1070.3); tyto případy však není vždy
snadné rozlišit od kůlových jamek. 
• Nádoba u boční stěny domu před pecí. Zjištěno
šestkrát v „levé“ variantě interiéru (920, 926, 931, 1061,
1077), jednou v „pravé“ (209; k pojmu „pravé“ a „levé“
uspořádání interiéru viz kap. II.3.2.11.). Čtyřikrát byla
zjištěna pouze jamka 595, 727, 902, 912). 
• V domě jsou dvě zapuštěné nádoby, a to u zadní
i boční stěny. Zjištěno dvakrát (1038, 1040). 
• Dvakrát nebylo umístění nádoby jasné, resp. nejas-
ný byl sám půdorys domu (543 a 1004). 

V některých dalších případech byly v podobném
umístění zjištěny nádoby ležící na podlaze, nikoliv
zapuštěné (850, 1041). Okolí pece a povrch destrukce
jsou obecně místa koncentrace větších částí keramic-
kých nádob. V těchto případech nemusí být vždy jasné,
co lze považovat za pozůstatek předpecní nádoby a co
za odpad uložený do zaniklého objektu (kolem destruk-
ce pece bylo ve spodní části výplně obvykle určité
množství větších keramických zlomků). 

Výskyt předpecních nádob jakožto víceméně stan-
dardní součásti interiéru nebyl na sídlištích kultury praž-
ského typu dosud registrován. V Březně a na většině
dalších lokalit nebyly předpecní nádoby zjištěny, šest-
krát se vyskytly v Raškově II–III (ovšem v celkovém
množství více než sta prozkoumaných domů), z dalších
lokalit je zatím víceméně neznáme. 

II.3.2.8. Konstrukce stěn a střechy
Stěny polozemnic kultury praž-
ského typu mohly být zbudová-
ny technikou pletenou nebo
srubovou. Srubová technika se
mohla dále lišit charakterem
užitého materiálu (trámy, kulati-
ny, fošny) a způsobem jejich
spojení v rozích (konstrukce bez
nárožní vazby s trámy přidržo-
vanými svislými kůly; konstruk-
ce s trámy či fošnami zasazený-
mi do drážky ve svislých ků-
lech; konstrukce s pravou sru-
bovou vazbou s přeplátováním
v rozích; srov. Frolec – Vařeka
1983). Na příkladě lokality
v Březně naposled podrobně
pojednala všechny tyto varianty
I. Pleinerová (2000). 

Za současného stavu poz-
nání se zdá, že v případě Roz-
tok můžeme vyloučit pletenou
konstrukci, neboť řady malých
kůlových jamek podél stěn,
které by s takovou konstrukcí
měly souviset, nebyly v žád-

ném objektu nalezeny (pletenou konstrukci stěny před-
pokládá I. Pleinerová v domě 5 v Březně, podobné pří-
pady lze nalézt i v Donaújváros, obj. 18, 23 aj.: Bóna
1973, 26). Rovněž málo pravděpodobná se zdá v Roz-
tokách přítomnost stěn z trámů nebo fošen zasazova-
ných do drážky v rohových sloupech, neboť takové
sloupy nebyly většinou zjištěny (srov. instruktivní pří-
klady takové konstrukce na lokalitách Kodyn a Gore-
ča: Rusanova – Timoščuk 1984, 70). Na volně kladené
trámy nebo kulatiny podél stěn mohou ukazovat
jamky po kůlech, postavených v určitém odstupu od
stěny (Roztoky, obj. 906, 919, 920, 925, 1073).
V některých případech jde o stopy po půleném kmeni,
otočeném plochou stranou ke stěně (obj. 672, 673, 727,
918, 926). V jednom z těchto případů (obj. 672) byl 
u stěny za tímto kůlem zjištěn v podlaze žlábek.
V podobném místě byl v domě 1086 zjištěn rohový
schůdek, rovněž možná opora ležícího trámu. V obou
těchto domech se navíc zdá, že pec je odsazena od
vnitřního nároží objektu, takže ležící kůly či trámy
mohly teoreticky procházet kolem celého domu.
V mnoha jiných případech jsou ovšem nosné kůly při-
sazeny tak těsně ke stěně, že místo pro eventuální leží-
cí trámy neponechává (Roztoky, obj. 912, 913, 927,
932, 937, 939, 1084, 1089). Těsně u stěny jsou často
přistaveny i zapuštěné nádoby (obj. 926, 927, 1038). Je
proto možné, že pokud existovaly stěny z vodorov-
ných kůlů či trámů, musely vynechat prostor kolem
pece. Na to ukazuje i rozptyl malých kůlových jamek
např. u domů 925 a 926, které respektují cca 20 cm
široký pás podél stěn právě s výjimkou kamenné pece
a předpecní nádoby. Možné ale také je, že srubové
stěny byly postaveny až na úrovni okolního terénu, tj.
mimo zahloubenou část domu. 
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Obr. 26. Schéma typů a variant kůlové konstrukce v domech kultury pražského typu. – Fig.
26.  Scheme of types and variants of post construction in houses of the Prague-type culture.



Uspořádání větších kůlů v půdorysu domů kultury
pražského typu ukazuje na jednotlivých lokalitách opa-
kující se varianty. Pro potřeby pracovní klasifikace roz-
lišujeme několik typů půdorysů (obr. 26):
• Typ 1: bez větších obvodových kůlů (1A), případně
s ojedinělým kůlem v některém z rohů (1B);
• Typ 2: s jedním kůlem uprostřed stěny protilehlé
peci (2A), který může být také usazen ve větší jámě (2B),
zdvojen (2C, 2D), případně doplněn jedním nebo
dvěma rohovými kůly u téže stěny (2E, 2F);
• Typ 3: se dvěma kůly, kde je kůl protilehlý peci
doplněn kůlem u stěny za pecí, zpravidla menším

a/nebo mělčím (3A), případně ojedinělými menšími
rohovými kůly (3B, 3C); s menšími kůly podél stěn
(3D), případně třetím, srovnatelně velkým kůlem upro-
střed stěny, u níž nestojí pec (3E). 
• Typ 4: se čtyřmi kůly uprostřed stěn;
• Typ 5: se čtyřmi kůly v rozích;
• Typ 6: s osmi kůly, tj. v rozích i uprostřed stěn. 

Je zajímavé, že na každé z lokalit s větším souborem
domů převládají vždy jen některé varianty uspořádání
kůlů. Tak např. na lokalitě Raškov je vůdčím typem
půdorys bez větších vnitřních kůlů (typ 1), v Roztokách
a v Březně převažuje typ 2, v Donaúváros typ 3, typ 4
se vyskytuje v Dessau-Mosigkau, typ 5 je zřejmě nejčas-
tější na lokalitách Korčak a Kodyn (z dostupných publi-
kací však nelze zcela jednozačně usuzovat) a typ 6 je
charakteristický pro Dessau-Mosigkau a relativně častý 
i v Kodynu (tab. 15, obr. 27). Je stěží představitelné, že
by se za jednotlivými typy uspořádání kůlů skrývaly
funkční rozdíly nebo vliv vnějšího prostředí – mnohem
pravděpodobnější je, že jde o tradiční stylové varianty
určité stavební kultury. Zda jde o varianty lokální, regi-
onální nebo nadregionální (případně chronologické),
lze zatím pro nedostatek publikovaných nalezišť stěží
rozhodnout; v neposlední řadě tomu brání i nedostateč-
ně přesná publikace velké části dosud známých dat. 

Převládajícím typem kůlové konstrukce v Rozto-
kách je typ 2, tj. půdorys, kde existuje jen jediný větší
obvodový kůl. Tento kůl je vždy situován u strany pro-
tilehlé peci. Na základě umístění jej lze chápat jako
jeden z kůlů nesoucích hřeben střechy, v etnografické
terminologii označovaný jako „socha“, případně obec-
něji jako nosník krovu („Firstsäule“: Pleinerová 2000).
Přítomnost jen jednoho kůlu v půdorysech domů zřej-
mě znamená, že druhý z nosníků stál mimo zahloube-
nou část domu. I v případech, že v domě stály dva větší
protilehlé kůly (typ 3), je v případě Roztok kůl naproti
peci vždy větší a/nebo hlubší. Jsou-li na ploše stavby
nějaké další kůly, jsou také zpravidla menší a/nebo
mělčí. Proto používáme pro velký kůl uprostřed stěny
pracovní označení „hlavní nosník“. Hlavní nosník stojí
buď bezprostředně u stěny, nebo ve vzdálenosti do 50
cm od ní. Průměr jamky je zpravidla alespoň kolem 20
cm a jeho hloubka kolem 15 cm a více. Tvar kůlové
jamky bývá kruhový, oválný nebo půlkruhový, což
indikuje použití po délce rozštípnutého kůlu. 

Poloha hlavního nosníku je v evidentním vztahu
k orientaci pece. Hlavní nosník je situován vždy napro-
ti otvoru topeniště pece. U 34 domů, u kterých bylo
možné stanovit jak orientaci pece, tak přítomnost hlav-
ního nosníku, vidíme (tab. 14), že hlavní nosník stál
vždy(!) uprostřed stěny protilehlé otvoru topeniště.
Tento vztah můžeme interpretovat tak, že pec a přístup
k peci byly vždy orientovány v ose hřebene střechy. 

Danému modelu neodporuje ani situace v Březně.
Model jasně vyhovuje chatám 10, 24, 35 a pravděpo-
dobně i domu 11. U domů 5, 22, 27 a 189 není orienta-
ce pece zřejmá (v domě 22 je navíc „hlavní nosník“
umístěn mimo zahloubený prostor); domy 18, 45 a 93
jsou bez vnitřních obvodových kůlů, půdorysy domů
1001 a 1003 se nezachovaly. U domů 5 a 22 poloha nos-
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Obr. 27. Zastoupení jednotlivých typů kůlové konstrukce na
některých lokalitách kultury pražského typu. – Fig. 27. Repre-
sentation of individual types of post construction at several
Prague-type culture sites.

Tab. 15. Četnost typů a variant kůlové konstrukce v domech na
hlavních lokalitách kultury pražského typu. – Tab. 15. Frequen-
cies of types and variants of the post construction pattern in
houses in the major sites of the Prague-type culture in Central
and Eastern Europe. 

TYP
KŮLOVÉ
KONSTRUK-
CE

1A 79 6 2 4 2

1B 6 2

2A 1 14 5 1

2B 1

2C 1 8

2D 1

2E 1 1

2F 1 1

3A 1 13

3B 2

3C 1

3D 2

3E 7

4 2

5 6 1

6 1 20
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ného kůlu naznačuje, že vaznice střechy probíhala smě-
rem západovýchodním. Poloha pece tedy i v těchto
domech byla stejná (SZ roh), nadzemní konstrukce
domu se však mohla od ostatních současných domů lišit
otočením o 90 stupňů. Bylo by zajímavé vědět, zda s tím
v souhlase byla i orientace topeniště – v daném případě
však tuto informaci nemáme (srov. Pleinerová 2000,
Abb. 19 a 22). 

Funkce nosníku jako opory vaznice střechy je potvr-
zována příklady protilehlých kůlů (typ 3). Problém
s rozpoznáním protilehlé kůlové jamky však vyplývá ze
skutečnosti, že většinou jde o jamky mělčí, které se pří-
liš neliší od jamek, které v podlaze domů zůstaly po
zapuštěných nádobách. Absenci protilehlé kůlové
jamky (a také případy absence hlavního nosného kůlu)
však lze vysvětlit poměrně jednoduše, totiž jejich umís-
těním mimo zahloubenou část obydlí (Pleinerová 2000,
202). 

Jak bylo již řečeno, s osou, na které stál hlavní nos-
ník (předpokládaný hřeben střechy), souvisí i délkošíř-
kový index domů. Pokud vezmeme rozměr zahloubené
části v ose předpokládaného hřebene střechy jako
„délku“ a příčný rozměr jako „šířku“, zjistíme, že
„délka“ zahloubené části je zpravidla poněkud menší
než „šířka“. Znamenalo by to, že zahloubená část domu
zpravidla tvoří obdélník postavený napříč delší ose celé-
ho domu (hřebenu střechy). 

II.3.2.9. Kůlové konstrukce v interiéru
V podlaze polozemnic kultury pražského typu se obvy-
kle vyskytuje větší počet kůlových jamek různého prů-
měru a hloubky, nejčastěji však poměrně malých. Tyto
kůlové jamky vytvářejí většinou obtížně interpretovatel-
ná uspořádání. Jejich počet v domě se může podstatně
lišit; otázkou je, zda je tento rozdíl způsoben především
rozdíly v užívání domů, délkou obývání, charakterem
původní podlahy (podlaha pokrytá prkny by neumož-
ňovala konstrukce zahloubené do podlahy: Pleinerová
2000, 185), druhem podloží nebo metodou výzkumu. 
U některých půdorysů (obj. 142, 209, 380) si navíc
nemůžeme být jisti, zda všechny kůlové jamky skutečně
patří k raně středověkému objektu. Náznaků určité pra-
videlnosti v uspořádání malých kůlových jamek je málo. 

Jedním z příkladů opakujících se uskupení jsou sku-
piny kůlových jamek před ústím pece. Tyto skupiny
mají buď podobu dvojice středně velkých jamek (obj.
939, 974, 1091), nebo, a to je častější, podobu dvou shlu-
ků malých kůlových jamek, jakoby svědčících pro opa-
kované budování určitého zařízení (např. obj. 917, 920,
926). V druhém případě byly malé kůlové jamky někdy
tak těsně u sebe, že vytvářely dojem jedné větší jamky
s vícehrotým dnem. Signifikantní je u těchto seskupení
zejména vzdálenost mezi jamkami, resp. skupinami,
která ve všech případech kolísá jen s malým rozptylem
kolem jednoho metru. Nejjednodušší vysvětlení opaku-
jící se vzdálenosti jsou ovšem standardní rozměry
samotné pece, s níž dané zařízení zřejmě funkčně a pro-
storově souvisí. Podobné dvojice jamek uvádí I. Pleine-
rová z Března (2000, 195–196) a interpretuje je jako

pozůstatek sušicího zařízení před pecí. Této možnosti je
asi třeba dát přednost před interpretací jako dýmníku
(srov. tamtéž): v Roztokách jsou totiž zmíněné dvojice
jamek někdy poměrně daleko od vlastní pece (např.
dům 920). 

V domech 925, 926 a 939 se dokonce zdá, že exis-
tují dvě dvojice takových jamek, resp. skupin jamek,
jedna cca 35 cm a druhá 90–110 cm před ústím pece.
Naproti tomu v jiných případech se setkáváme jen s jed-
ním shlukem, umístěným vždy před pecí u stěny domu
(např. obj. 902, 904, 909, 913); v domě 901 je v podob-
ném postavení jen jedna středně velká kůlová jamka. 

Výjimečným seskupením malých jamek jsou 2–3
paralelní řady po 4–5 malých jamkách v SV sektoru
domu 926. Podobnou skupinu jamek v domě 69 v Břez-
ně interpretuje I. Pleinerová (2000, 188, obr. 33/1) jako
stopu po dřevěném schodu, po němž se sestupovalo do
domu. V našem případě hovoří proti takové interpreta-
ci zejména větší vzdálenost od stěny. 

II.3.2.10. Sklípky
Raně středověké domy na různých lokalitách občas
zahrnují i zahloubený zásobní prostor, vkopaný do
stěny objektu nebo do jeho podlahy (Pleinerová 2000,
199). Tento prostor má buď charakter malého sklípku,
nebo zásobní jámy. V Roztokách byl podobný prvek
zachycen 7krát, přičemž s jedinou výjimkou (obj. 939)
vždy jde spíše o jámu menší (průměr 80 cm a méně; obj.
727, 903, 911, 920, 932, 939, 1040), nikoliv srovnatel-
nou např. s obilnicemi. Většinou jde o jamky zahloube-
né šikmo do stěny a zároveň pod úroveň podlahy (pět-
krát), výjimečně buď pouze do stěny (dům 727), nebo
pouze do podlahy (dům 1040). Sklípek je umístěn buď
uprostřed stěny vedle pece (1), v rohu proti ústí pece (4),
nebo diagonálně proti peci (2). Ve dvou případech je 
v ústí sklípku (obj. 903, 911) kůlová jamka, z toho v jed-
nom případě byla za kůlem uložena nádoba. Celá nádo-
ba byla nalezena celkem ve dvou sklípcích (obj. 911 
a 939). 

II.3.2.11. Vchody
Určit polohy vchodů do chat by bylo velmi žádoucí, 
a to jak pro poznání struktury vnitřního prostoru obyd-
lí, tak struktury celých osad. Bohužel, v tomto ohledu
bylo získáno jen velmi málo informací. Soudě podle
jiných lokalit, vchody lze identifikovat v podobě úzkých
zahloubených výběžků (Březno, Korčak, Dessau-Mos-
sigkau aj.; obr. 28), nebo je lze předpokládat na základě
nepřímých indicií (viz Březno: vydlážděný stupeň na
úrovni podorničí, kůlové jamky jako veřeje dveří nebo
pozůstatek dřevěného žebříku apod., srov. Pleinerová
2000, 187–188). 

Charakteristické vchodové výběžky byly v Rozto-
kách zjištěny 3–4krát. V domě 1034 byl výběžek umís-
těn ve východní, tj. „boční“ stěně (vzhledem k peci; obr.
28:11; 182), v domě 1040 byl výběžek ve stěně za pecí
(severní, obr. 28:12; 190), v domu 1035 bylo umístění
stejné jako u domu 1034 (severovýchodní nároží), ale
pec byla neobvykle natočena směrem k východu. Půdo-
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Obr. 28. Příklady domů s vchodovými výběžky. 1: Korčak VII/7; 2: Korčak IX/6; 3: Korčak VII/14; 4: Korčak IX/3; 5: Raškov III/46; 6: Raš-
kov III/7; 7: Buki, d. 1; 8: Dessau-Mosigkau, d. 1; 9: Dessau-Mosigkau, d. 27a; 10: Mužla d. 225; 11: Roztoky d. 1034; 12: Roztoky, d.
1040 (Korčak, Buki podle Rusanova 1973; Dessau-Mosigkau podle Krüger 1967; Mužla podle Hanuliak – Kuzma – Šalkovský 1993). –
Fig. 28. Examples of houses with entrance penthouses. 1: Korčak VII/7; 2: Korčak IX/6; 3: Korčak VII/14; 4: Korčak IX/3; 5: Raškov III/46;
6: Raškov III/7; 7: Buki, house 1; 8: Dessau-Mosigkau, house 1; 9: Dessau-Mosigkau house 27a; 10: Mužla, house 225; 11: Roztoky,
house 1034; 12: Roztoky, house 1040 (Korčak & Buki after Rusanova 1973; Dessau-Mosigkau after Krűger 1967; Mužla after Hanuli-
ak, Kuzma & Šalkovský 1993).
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rys tohoto domu se navíc na
východní straně vytrácel, takže
jeho celkový rozsah a tvar není
znám (obr. 182). V domě 727
byl podobný výběžek umístěn
v JZ rohu (potenciální vchod od
západu), ale podle jeho tvaru 
a hloubky není jisté, zda šlo 
o vchodový výběžek nebo sklí-
pek (obr. 134). 

Na lokalitě Korčak VII byly
vchodové výběžky zachyceny
pětkrát, a to vždy na straně
jižní, v JZ rohu, diagonálně
proti peci. Stejné umístění mělo
několik vchodových výběžků 
v Dessau-Mosigkau, s tím rozdí-
lem ovšem, že poloha pece 
a předpokládaného vchodu jsou
zrcadlově obráceny (pec v SZ,
vchod v JV). V Raškově je
několik vchodových výběžků
na západní straně, opět v polo-
ze proti peci. Z těchto případů
by bylo možné vyvodit, že
poloha vchodu souvisí s polo-
hou a orientací pece, což ostat-
ně naznačil rozbor Rappopor-
tův (1975, 137–138), ukazující,
že v 6.–8. stol. převládá poloha
vchodu proti peci. Zjištění
v Březně a v Roztokách tomuto
předpokladu zcela neodpovída-
jí, přičemž existující data neuka-
zují žádnou pravidelnost (Plei-
nerová 2000, 188). Je však třeba
připustit, že dostatečně kvalit-
ních informací k této otázce exi-
stuje velmi málo. 

II.3.2.12. Prostorová
struktura 
interiéru

Raně středověké polozemnice 
z Roztok ukazují poměrně sil-
nou ustálenost formy a vnitřní-
ho uspořádání. Při rozboru
půdorysů chat bylo konstatová-
no, že k jejich ustálené formě
patří orientace domu vzhledem
ke světovým stranám, poloha
otopného zařízení a jeho orien-
tace, typ kůlové konstrukce
nesoucí střechu a stěny, umístě-
ní předpecních nádob a některé
další detaily interiéru. 

Jako pravidelnost, o které
nemůže být pochyb, se jeví pro-
storový vztah mezi orientací
pece a hlavním nosníkem hře-

Obr. 29b. Struktura vnitřního prostoru a orientace domů podle světových stran na lokali-
tách v Roztokách, Raškově (k. pražského typu) a Mužli (9.–12. stol.). Sledováno umístění
pece (horní řada) a její orientace (dolní řada), vytvářející buď „levé“ (L), nebo „pravé“ (P)
umístění pece ve vztahu k předpokládanému vchodu. – Fig. 29b. The structure of internal
space and the compass-point orientation of houses at sites in Roztoky, Raškov (Prague-type
culture) and Mužla (9th-12th century). The location of the oven (top row) and its orientati-
on (bottom row) are shown, forming either a “Left” (L) or “Right” (P) siting in relation to
the presumed entrance.

Obr. 29a. Struktura vnitřního prostoru domů kultury pražského typu – teoretické možnos-
ti vzájemného vztahu mezi orinentací pece a umístěním nosníku střechy (vchodu). – Fig.
29a. The structure of the internal space of houses of the Prague-type culture; possible rela-
tions between the oven, its orientation and the position of the truss bearer (presumed ent-
rance to the house).



bene střechy. Osa předpokládaného hřebene střechy je
vždy rovnoběžná s osou topeniště pece. Vzájemný
vztah hlavního nosníku a pece se může teoreticky reali-
zovat v osmi variantách: pec může stát u stěny, u níž
stojí „hlavní kůl“, nebo u stěny protilehlé; může být
vlevo nebo vpravo od něj a její osa může být orientová-
na rovnoběžně s touto stěnou nebo kolmo k ní (obr.
29a). Bylo však již ukázáno, že z těchto variant nalezne-
me v Roztokách pouze dvě: 
• variantu, kdy pec je z pohledu od hlavního nosného
kůlu umístěna „vlevo vzadu“, s topeništěm otevřeným
proti pozorovateli obr. 29a:1; 
• variantu stranově obrácenou, kdy pec je vzhledem 
k nosnému kůlu „vpravo vzadu“, ale s topeništěm otev-
řeným rovněž proti němu obr. 29a:2. 

Všechny dostatečně čitelné půdorysy chat z Roztok
lze převést na společného jmenovatele jedné z těchto
dvou variant. Tak např. půdorysy s pecí v jihozápadním
rohu jsou zcela identické s půdorysy s pecí v rohu
západním a severozápadním: jde o stejné („levé“) uspo-
řádání, pouze o 45, resp. 90 stupňů otočené. „Pravá“
varianta uspořádání se vyskytuje mnohem vzácněji a lze
ji spojovat pouze s výskytem pece v severovýchodním
rohu (pouze 6 případů; srov. obr. 29b). 

Podobné zákonitosti můžeme najít i na jiných loka-
litách. Tak např. v Raškově se, na rozdíl od Roztok,
pece vyskytují takřka rovnoměrně ve všech čtyřech
rozích domů (obr. 29b). Zajímavé však je, že ve více než
90 % případů jde o uspořádání „pravé“, takové, které je
v Roztokách vzácné a vázané jen na pece v SV rohu 
(v Raškově sice většinou nejsou zachyceny nosníky
krovu, uspořádání ale hodnotíme stejně jako v Rozto-
kách). Pece v SZ rohu zde byly obráceny směrem
k východu (v Roztokách k jihu), pece v SV rohu jsou
obráceny k jihu (zde je shoda), pece v JZ rohu jsou obrá-
ceny k severu (v Roztokách k východu) a pece v JV
rohu směrem k západu (v Roztokách pec v tomto rohu
není nikdy). Zdá se tedy, že hlavní normou zde bylo
dodržet vnitřní uspořádání obytného prostoru, přičemž
vztah k určité světové straně byl méně významný.
Měnila-li se např. z nějakého důvodu poloha vchodu,
měnila se i poloha pece, avšak struktura interiéru mohla
zůstat zachována. Další lokalita, na níž lze do určité
míry sledovat tyto vztahy, je opevněné sídliště v Mužli,
patřící ale až 9.–12. stol. (obr. 29b). Schéma umístění 
a orientace pecí v domech se na této lokalitě blíží mode-
lu známému z Raškova („pravé“ varianty), nikoliv
z Roztok („levé“ varianty).

II.3.3. HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

V sídelních areálech kultury pražského typu lze před-
pokládat řadu hospodářských činností, od lovu (rybolo-
vu) přes zemědělskou výrobu, chovatelství, výrobu
keramiky, zpracování kosti a textilu až po (přinejmen-
ším v některých areálech) specializovanou výrobu,
např. kovů. Tyto činnosti lze při archeologických výzku-
mech obytných komponent zpravidla doložit jen někte-
rými druhy artefaktů a ekofaktů; vlastní výrobní objek-

ty a specializovaná zařízení většinou chybí. V případě
Roztok byly kromě domů nalezeny jen skladovací
objekty (jámy), jednu zdánlivě samostatně stojící pec
(obj. 1057) považujeme spíše za nerozpoznanou součást
domu 1058. Jiné objekty, např. zahloubené stavby,
které nelze spojovat s obytnou funkcí (např. Dostál
1985; Parczewski 1993), nebyly v Roztokách zjištěny. 

Jámy byly na lokalitě v Roztokách zachyceny
v počtu 35. Lze mezi nimi vysledovat několik formál-
ních skupin, které ovšem nejsou ohraničeny zcela ostře.
Rozdělení jam podle jejich šířky a hloubky vidíme na
obr. 30. Podle velikosti a poměru šířky ku hloubce
můžeme jámy rozdělit na (1) obilnice, tj. jámy velké 
a hluboké; (2) velké mělké jámy a (3) malé jámy, při-
čemž obilnice můžeme dále dělit na obilnice s (A) hro-
titým a (B) rovným dnem. Jedinou skutečně výraznou
kategorii ovšem představují jen obilnice s hrotitým
dnem; úsilí o přesnější třídění ostatních jam je zřejmě
marné. Brání tomu malý počet případů, příliš jednodu-
chý tvar jam i sekundární tvarové deformace, kterými
většina objektů prošla. Nejistota panuje i v ohledu přes-
nějšího funkčního určení ostatních jam. V následujícím
stručném rozboru vynecháváme 4 případy jam nedato-
vaných a/nebo nedokumentovaných (obj. 975, 983,
1001, 1063; srov. kap. I.4, tab. 5). 

II.3.3.1. Obilnice
Obilnice s hrotitým dnem představují (po domech) dru-
hou nejpočetnější skupinu objektů; celkem jich bylo
nalezeno 20. Roztocké případy odpovídají zhruba typu
II I. Pleinerové (2000, 213). Tento tvar je specifický pro
dané období a rovněž jeho funkce je zřejmě nesporná.
Obilnice tohoto typu se vyznačují hrotitým až oble hro-
titým dnem a válcovitými až vejčitými stěnami. Původ-
ní tvar stěn těchto obilnic byl spíše vejčitý, s ústím poně-
kud užším, než je maximální šířka jámy (typický příklad
je jáma 651, dále též 681 aj.). Válcovitý tvar (např. jáma
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Obr. 30. Roztoky. Rozdělení jam do základních skupin podle
poměru šířky a hloubky. – Fig. 30. Roztoky. Distribution of pits
into basic groups according to the width:depth ratio.



201) je zřejmě druhotný; je výsledkem postupného opa-
dávání stěn v horních partiích jámy. Hloubka obilnic
v podloží je nejméně 100 cm; několik výjimek (obj. 634,
842, 843) zřejmě souvisí s příliš hlubokou skrývkou 
(v těchto místech mohlo být odstraněno 20–30 cm pod-
loží). Poměr hloubky a maximální šířky je u typických
příkladů zhruba 1:1; tento poměr by se však změnil,
pokud bychom hloubku měřili od původního terénu.
Třebaže ve vrstvě nad podložím se stěny obilnic tohoto
typu mohly ještě dále zužovat, není pravděpodobné, že
by se původně podobaly obilnicím s dlouhým úzkým
hrdlem, které známe z pozdějších období. Obilnice
s hrotitým dnem se vyskytují jen v severní části lokality,
v sektorech 2 a 3. 

Zásobní jámy s rovným dnem (celkem 5) odpovída-
jí skupině I a V I. Pleinerové (2000, 213). V Roztokách
představují méně početnou i tvarově méně výraznou
skupinu objektů; rovněž jejich funkce je méně jasná než
u předchozího typu. Jsou většinou mělčí a stěny mají
válcovité nebo kotlovitě podebrané (1075). Prostorově
se víceméně vylučují s předchozím typem: zjištěny byly
v sektorech 6 a 13 ve střední a jižní části lokality. V jed-
nom případě (jáma 929) je zásobnice daného typu prav-
děpodobně součástí domu. Na rozdíl od některých
jiných lokalit (srov. Raškov III nebo Dessau-Mosigkau:
Baran 1988, 129, 139, 140; Krüger 1967) jsou zásobní
jámy v domech prvkem výjimečným. 

Objem zásobních jam v Roztokách má poměrně
široký rozptyl od cca 6 hl (menší objem než 6 hl mají
zřejmě jen objekty zmenšené hlubokou skrývkou) až po
22 hl. Měřen byl objem celé jámy ve tvaru, jaký byl zjiš-
těn terénním výzkumem; sekundární změny tvaru 
a zmenšení způsobené vystláním jámy nebyly uvažová-
ny. Objem byl vypočten podle vzorce 

,

kde „p“ je plocha jámy v řezu a „h“ je hloubka jámy. Na
obr. 31 vidíme zhruba rovnoměrné rozdělení obilnic do
tří kategorií (<8 hl: 9 objektů; 8–16 hl: 8 objektů; >16
hl: 5 objektů). Pokud posuzujeme jen obilnice s hroti-

tým dnem, bude rozdělení do těchto tří kategorií ještě
vyrovnanější, a to 6, 8 a 6 objektů (obilnici 330 sice
nemůžeme přesně změřit, ale podle její hloubky je
jasné, že patřila do nejobjemnější kategorie). Zajímavé
je srovnání kapacity obilnic s lokalitou Březno. V nej-
starší fázi osídlení v Březně byly zjištěny jen obilnice
menší než 8 hl, ve druhé fázi (starohradištní období) 
i kategorie 8–16 hl, větší obilnice scházejí. Obilnice větší
než 16 hl se v Březně vyskytuje jen 2krát, a to až v nej-
mladší (středohradištní) fázi. 

II.3.3.2. Ostatní jámy
Odlišnou kategorii jam tvoří větší, ale relativně mělké 
a široké jámy. V některých případech (např. jáma 649)
sice můžeme váhat, zda nejde o spodní část obilnice, 
u většiny případů je však rozdíl v hloubce poměrně mar-
kantní (obr. 30). Od obilnic s hrotitým dnem se tyto jámy
liší i rovným tvarem dna a svislými, byť krátkými stěnami. 

Ze souboru jam se vyčleňují i dva případy jam
malých. Jejich šířka je kolem 50 cm a hloubka kolem 25
cm. Obě jámy jsou si podobné: mají kruhový půdorys 
a mísovité dno; v obou případech také obsahovala jejich
výplň větší množství drobných kamenů; v jednom pří-
padě (j. 914) byly stěny jámy vypáleny. Oba případy se
vyskytovaly blízko domů, mohly tedy snad souviset
s přípravou stravy nebo určitým druhem výroby. 

II.3.4. FORMAČNÍ PROCESY

Archeologická data nejsou nikdy přímým odrazem
vlastností původní kultury, nýbrž odrazem zkresleným
řadou procesů, kterými pozůstatky kultury při svém ulo-
žení do země a po něm prošly. Tyto procesy nazýváme
formačními (z původní kultury se při nich formuje
archeologický pramen) či transformačními (transformu-
je se původní struktura kultury). Existují tři obecné
druhy transformací, lišící se svým původem, a to trans-
formace (1) systémové, tj. vznikající působením samotné-
ho sídelního systému (živé kultury); (2) tafonomické, tj.
probíhající vlivem vnějších činitelů v archeologickém
prameni (v mrtvé kultuře) a (3) metodické, tj. vznikající
způsobem vedení samotného archeologického výzku-
mu. Podobnými pojmy lze popsat i struktury, které vzni-
kají v archeologických datech (Neustupný 1996). Vzá-
jemné odlišení těchto struktur je podstatnou součástí
analýzy a syntézy dat, bez níž nelze provést jejich věro-
hodnou interpretaci. V následující kapitole se těmto
otázkám věnujeme, nikoliv však z hlediska systematiky
samotných transformací, nýbrž z hlediska některých
jejich konkrétních účinků na strukturu raně středově-
kých nálezů z Roztok. 

II.3.4.1. Úplnost a objem 
prozkoumaných objektů

Při hodnocení nálezů je nutno vzít v úvahu, že zdaleka
ne všechny obytné a skladovací objekty byly prozkou-
mány v úplnosti. Např. z celkového počtu 122 domů
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V = 3,14 x h x ( 
p

) 2

2h

Obr. 31. Rozdělení obilnic v Roztokách a Březně (fáze 1 a 2)
podle objemu. – Fig. 31. Distribution of silos according to their
volume at Roztoky and Březno (phases 1 and 2).
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byly 4 pouze registrovány a 38 případů bylo pouze
ovzorkováno (šlo zejména o objekty zachycené v rý-
hách dálkových potrubí, kde nebylo možno provést roz-
šiřující sondu). Dalších 46 domů bylo prozkoumáno 
z 15–75 %: tyto případy zahrnovaly zejména objekty
zkoumané malou rozšiřující sondou v dálkových
rýhách, objekty, kde půdorys nebylo možno rozeznat
nebo byl z větší části zničen při skrývce, objekty u okra-
je větších sond apod. Třicet čtyři domy byly prozkou-
mány v úplnosti nebo takřka v úplnosti (nad 75 % plo-
chy domu). Pouze tyto případy
umožňují spolehlivou rekon-
strukci rozlohy a vnitřního zaří-
zení (obr. 32). 

U každého domu nicméně
můžeme alespoň určit jeho
hloubku a odhadnout poměr-
nou část jeho celkové plochy,
která byla prozkoumána (od
nuly v případě pouhého zamě-
ření objektů do 100 % v případě
úplně prozkoumaných půdory-
sů). Pokud tyto údaje použijeme
v kombinaci s průměrnou plo-
chou domů (9,13 m2; vypočteno
z 34 dobře prozkoumaných
domů), můžeme odhadnout cel-
kový objem výplní prozkouma-
ných domů, který činí 220,2 m3.
Tato kubatura představuje ekvi-
valent 52,4 celých „průměr-
ných“ domů. Pokud bychom za
základ vzali rozměry domů nej-
starší sídelní fáze v Březně (prů-
měrná plocha 11,6 m2, průměr-
ná hloubka zkoumané výplně
kolem 0,6 m) šlo by o objemový
ekvivalent cca 32 domů (v Břez-
ně jich bylo prozkoumáno
sedm). Celková kapacita pro-
zkoumaných obilnic v Rozto-
kách činila 24,4 m3, což je pod-

statně více než v případě Března (4,9 m3 v první, resp.
9,4 m3 v druhé sídelní fázi), celkový objem všech jam
(včetně obilnic) v Roztokách dosáhl 29,9 m3. Tyto odha-
dy mají význam při hodnocení celkových počtů nálezů,
resp. „bohatosti“ komponenty na artefakty či ekofakty
určitého druhu. Vyplývá z nich, že při obdobném cha-
rakteru sídelních aktivit a podobných depozičních pro-
cesech by v Roztokách mělo být zachyceno 4–5krát více
artefaktů a ekofaktů než v Březně.

Výběr zkoumaných částí domů nebyl zcela náhod-
ný; u částečně prozkoumaných objektů byla častěji
zkoumána část s pecí (např. mezi 66 případy domů pro-
zkoumaných z 15–50 % byly nejméně 42krát zachyceny
pece). K preferenci těchto částí docházelo především
tím, že pece byly v mnoha případech jedinou částí
domu, kterou bylo možno při hrubé skrývce rozeznat,
uchovat a prozkoumat. V některých případech byla část
s pecí preferována záměrně, neboť obsahuje nejvíce
konstrukčních detailů a zřejmě i nejvíce nálezů. I tento
faktor může do jisté míry ovlivňovat hodnocení boha-
tosti komponenty jako celku, např. v počtu celých
nádob, které se ve velké většině případů vyskytují pouze
v okolí pece.

II.3.4.2. Celková četnost a skladba nálezů
Jak bylo právě naznačeno, celkové počty movitých
nálezů musíme hodnotit ve vztahu k prozkoumanému
objemu kulturních vrstev (výplní objektů). Z tohoto hle-
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Tab. 16. Srovnání celkových četností artefaktů v Roztokách a v Březně, fázi 1. Údaje pro Břez-
no převzaty z Pleinerová 2000, str. 148 a 215. Vysvětlivky: * údaje vypočtené pouze na zákla-
dě domů 209 a 727 a obilnic 191, 201, 604, 605, 651 a 681; ** údaj vypočtený pouze na zákla-
dě obilnic. Jako celé nádoby označujeme pouze úplné keramické tvary, které byly v okamži-
ku uložení nebo opuštění ještě funkční. Rozdíl v četnosti „větších zlomků“ způsobují zřejmě
různé definice této kategorie. – Tab. 16. Comparison of the overall frequency of artefacts at
Roztoky and phase 1 at Březno (data for the latter from Pleinerová 2000, 148 & 215).

SROVNÁVANÉ KATEGORIE ROZTOKY BŘEZNO 1

Počet zkoumaných domů 122 7

Počet zkoumaných jam (v závorce obilnic) 35 (20) 18 (10)

Celkový objem prozkoumaných objektů (m3) 250,1 50–60

Celé nádoby 22 4

Větší zlomky RS keramiky 284 5

Ostatní zlomky RS keramiky 1502 1035

RS keramických jedinců celkem 1808 1044

Hustota RS keramiky v domech (ks/m3) 6,6 *  14,3

Hustota RS keramiky v jamách (ks/m3) 11,8 * 42,4 **

Pravěká keramika (intruze) 2261 * 100

Hustota intruzí v domech (ks/m3) 26,3 * 1,6

Hustota intruzí v jamách (ks/m3) 228,4 * 2,9 **

Přesleny 19 6

Kostěné hřebeny 6 3

Kostěné brusle 4

Kostěná šídla 7

Jiné kostěné artefakty 3

Polotovary kostěných artefaktů 4

Brousky vč. zlomků 13 2

Drtidla vč. zlomků 27 ?

Žernovy vč. zlomků 10 3

Artefakty z barevných a drahých kovů 6 1

Železné nože 3 –

Ostatní železné artefakty a zlomky 23 3

Skleněné korálky 7 –

Obr. 32. Roztoky. Rozdělení domů podle relativní velikosti jejich
prozkoumané části. – Fig. 32. Roztoky. Distribution of houses
according to the relative sizes of their investigate parts.
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diska se zdá, že komponenta v Roztokách se relativními
počty nálezů nijak výrazně neliší od lokality v Březně,
přestože obě lokality se liší intenzitou svého osídlení. Na
tabulce 16 vidíme srovnání četnosti  artefaktů těchto
dvou lokalit. Počty nálezů u většiny kategorií artefaktů
víceméně odpovídají rozdílu v objemu prozkoumaných
objektů. Poněkud překvapivá může být nižší průměrná
hustota raně středověké keramiky v objektech v Rozto-
kách. Pokud bychom původ keramiky ve výplni objek-
tů spojovali s náhodným odhazováním odpadu do
zaniklých objektů (viz níže), mohl by tento jev zname-
nat rychlejší průběh zaplňování objektů, což se v pod-
mínkách prostorově omezeného areálu zdá pochopitel-
né. Na druhé straně by zůstalo nejasné, jak se dostalo
tolik keramiky do objektů (zejména obilnic) v Březně,
pokud by po skončení první sídelní fáze byla lokalita
opuštěna. U ostatních kategorií artefaktů nevidíme mezi

oběma lokalitami žádné pronikavé rozdíly, ve prospěch
Roztok hovoří pouze poněkud četnější výskyt železných
předmětů a zlomků. 

Sledována byla i druhová skladba nálezů. Byla pro-
vedena faktorová analýza četnosti artefaktů v objektech,
přičemž byly sledovány nejen kombinace druhů arte-
faktů, ale i potenciální závislost na druhu objektu
(dům/obilnice) a na objemu prozkoumané části objektu.
Výsledek nebyl příliš zřetelný, nicméně alespoň dva
faktory jsou interpretovatelné (tab. 17). První faktor jed-
noznačně ukazuje, že počty předmětů jsou nejvíce závis-
lé na kubatuře prozkoumaného objektu. Nepřímo to
dokládá skutečnost, že artefakty se do výplní objektů
dostaly všeobecně buď jako součást kulturní vrstvy,
nebo v podstatě náhodným odhozením během relativně
rychlého zaplňování objektů. Druhý faktor prozrazuje
určitý rozdíl mezi domy a obilnicemi. V obilnicích je
mírně vyšší hustota keramiky, častěji se v nich vyskytu-
jí přesleny a kostěné artefakty, zatímco kovové (železné)
předměty se vyskytují spíše v chatách. Tato souvislost je
překvapivá, neboť v absolutních počtech předmětů ji
vysledovat nelze. Zdá se nicméně, že vyšší hustota kera-
miky v obilnicích mohla souviset s odhazováním odpa-
du mimo domy, přičemž zde se mohly relativně hojněji
vyskytovat i přesleny(?) a kostěné nástroje jako drobné,
méně hodnotné artefakty, které byly v pracovním pro-
storu kolem domů (kde byly i obilnice) snadno poztrá-
ceny. Kovové artefakty byly asi ceněny více a mohly
být pečlivěji uschovávány v domech, pokud nešlo
přímo o součásti jejich konstrukce. Celkově malý počet
nálezů ovšem činí další analýzu v tomto směru proble-
matickou. Obecně se však potvrzuje známá skutečnost,
že většina nálezů ve výplni objektů nesouvisí s užíváním
objektů, nýbrž odráží spíše mechanismy jejich zaplňo-
vání sídlištním odpadem. 

II.3.4.3. Zánik a zaplnění objektů
Vrstvy, které vyplňují zahloubené objekty, s užíváním
objektů souvisí jen zčásti a nepřímo. Výplň objektů vět-
šinou odráží události, které následovaly po zániku
objektů, a obsahuje artefakty, které nemusejí časově 
a funkčně souviset s jejich užíváním. U objektů v Roz-
tokách můžeme předpokládat následující hlavní druhy
depozičních mechanismů:
• nanášení a našlapání hlíny a odpadu na podlahu
domů (tzv. primární odpad: Schiffer 1976), případně
zanechání zbytků uložených produktů (v případě obil-
nic) – pouze tyto vrstvy souvisejí s užíváním objektů;
• cílené ukládání a přemisťování odpadu, odklízení
stavebních destrukcí apod. do objektů, které již přestaly
sloužit své původní funkci (tzv. sekundární odpad:
Schiffer 1976);
• zarovnání zahloubených objektů okolní zeminou
čili planýrka terénu; 
• zaplňování objektu přirozenými sesuvy a splachy
zeminy z okolních vrstev. 

Jednotlivé druhy depozičních procesů se v případě
konkrétních vrstev mohly kombinovat a jejich klasifika-
ce je bez účasti specialisty-mikrogeomorfologa nesnad-

Tab. 17. Faktorová analýza (matice rotovaných faktorů) rozdě-
lení hlavních druhů artefaktů v raně středověkých objektech
v Roztokách. Použit statistický balík SPSS 8.0, metoda hlavních
komponent, rotace Varimax. První dva faktory vysvětlují 31,1 
a 17,9 % variability, další faktory neobsahovaly významnější
informaci. – Tab. 17. Factor analysis (rotated factor matrix) for
the distribution of the major artefact types from the Early Medi-
eval features at Roztoky. The first two factors explain 31.1% and
17.9% of the variability.

Obr. 33. Roztoky. Vztah mezi hustotou raně středověké kera-
miky ve výplni (počtem zlomků na 1 m3) a hloubkou domu. –
Fig. 33. Roztoky. The relationship between the density of Early
Medieval ceramics in the fill (number of fragments per m3) and
the depth of the house.

KATEGORIE 
FAKTOR

1 2

nádoby a velké okrajové zlomky 0,731 0,148

velké zlomky s dnem 0,654 0,289

zlomky den nádob 0,739 0,312

ostatní zlomky (stěny) 0,796 0,317

přesleny 0,166 0,661

kostěné artefakty 0,115 0,792

brousky, drtidla, žernovy 0,174 0,389

kovové předměty 0,447 -0,183

druh obj. (dům 1, jáma 0) 0,402 -0,183

objem prozkoumané části 0,732 0,065



ná. Proto i v případě Roztok zůstaly popisy vrstev v tra-
diční rovině (barva, viditelné příměsi), která nemá ke
způsobům, jakým vrstvy vznikaly, jednoznačný vztah.
Pro interpretaci sídlištních situací by poznání geneze
vrstev mělo nicméně velký význam, a to (i) kvůli posou-
zení vnitřní souvislosti souborů artefaktů v jednotlivých
vrstvách a objektech a (ii) kvůli rekonstrukci vývoje
obytného areálu (délka užívání objektů, způsoby jejich
zániku a opouštění atd.). O interpretaci zánikových pro-
cesů se zde proto pokoušíme alespoň rámcovým způso-
bem. 

Výraznější vrstvy, přímo související s užíváním
objektu (sub a), byly v Roztokách zjištěny pouze dva-
krát, a to v domě 727 a 1061. V těchto objektech byla
zachycena tenká tmavší vrstvička o mocnosti 2–4 cm,
kopírující podlahu. Podobnou podlahovou vrstvu
bychom mohli očekávat v domech běžně, avšak při
výzkumu (ať už v jeho první fázi v časové tísni nebo při
následujícím pomalejším postupu) nebyla zachycována.
Jedním z důvodů může být i to, že za „podlahovou“
vrstvu byla (asi mylně, viz níže) považována celá moc-
nější promíšená vrstva výplně u dna, která byla
v domech velmi častým jevem. 

Ve spodních partiích výplně domů chybí jakékoli
stopy, které by bylo možné interpretovat jako doklady
náhlé destrukční události, např. požáru. Až na výjimky
malých propálených skrvn na podlaze (interpretova-
ných jako vedlejší ohniště) nejsou v domech mimo pece
stopy po ohni a ve výplni chybí větší množství vypále-
né mazanice (kap. III.3.). Na podlaze chat nebyly nale-
zeny ani větší kusy zuhelnatělých dřev nebo popelovité
vrstvy (mimo pec a předpecní prostor). 

Poměrně častý případ (u zhruba třetiny domů) před-
stavují výplně zcela homogenní, skládající se jen z jedi-
né rozlišitelné vrstvy. Charakter výplně (barva, struktu-
ra) je v těchto případech většinou shodný s okolní
podorniční vrstvou (srov. např. domy 451, 662), někdy
se od této vrstvy mírně liší (dům 977, 978, 980). Pokud
není homogenita těchto výplní zdánlivá, bylo by v těch-
to případech asi logické předpokládat relativně rychlej-
ší, jednorázové a záměrné zaplnění objektů (planýrku)
okolní vrstvou. 

Většinou je ovšem výplň domů členěna do několi-
ka, zpravidla dvou až tří, hlavních vrstvev. Spodní vrst-
va, ležící na podlaze domů, bývá obvykle 15–25 cm
mocná, skoro vždy promíšená (složená z drobnějších
zrn tmavé a světlé hlíny, uhlíků, případně malých úlom-
ků mazanice). Tato vrstva byla zpravidla slehlejší, 
a proto byla během výzkumu považována za vrstvu
vznikající na podlahách domů našlapáním. Dnes již tuto
interpretaci nepovažujeme za pravděpodobnou. Moc-
nost této vrstvy je většinou příliš velká (např. obj. 917,
927), často se směrem ke stěnám vrstva zvedá (obj. 911,
925). Zdá se spíše, že tato vrstva odráží první fázi záni-
ku objektu. Lze si představit proces, kdy po opuštění
domu byly stěny a střecha, v některých případech i pec,
rozebrány, některé části odneseny k dalšímu použití 
a zbývající části domu zarovnány tak, že po slehnutí
vytvořily podobnou vrstvu. Specifická struktura vrstvy
mohla vzniknout přítomností nevypáleného výmazu

stěn, drobnějších součástí dřevěných konstrukcí apod.
Jen výjimečně je ovšem stavební destrukce naznačena
tvarem spodní vrstvy výplně (obj. 932). 

Spodní vrstva výplně domů skoro vždy pokrývala
celou plochu podlahy a nasedala bezprostředně na
stěny (výjimek je málo, např. domy 1073, 1077, 1086).
Není proto pravděpodobné, že by po opuštění domu
zůstaly stát jeho srubové stěny. Rozebírání domů po
jejich opuštění je na různých lokalitách doloženo v pří-
padě kamenných pecí; doklad podobného postupu lze
vidět i v překrývání kůlových jamek plochými kameny,
což bylo zjištěno v Dunaújváros (Bóna 1973). 

Horní část výplně se skládala zpravidla jen z jedné
vrstvy, výjimečně dvou (obj. 926), obvykle více homo-
genní než vrstva spodní. Tato vrstva byla uložena buď
vodorovně, nebo byla její báze prokleslá a vytvářela
charakteristický zásypový kužel (obj. 911, 921, příp.
926). Na bázi této vrstvy, zpravidla ve středu objektů,
byla v některých případech (obj. 909, 918, 920, 926,
927, nejlépe 922 a 925) uložena kamenná destrukce, svr-
chu připomínající destrukci pece, avšak s pecí nesouvi-
sející a neobsahující ani jakékoli stopy po ohni. Tuto
destrukci interpretujeme jako součást druhé fáze záměr-
ného zarovnávání pozůstatků domů, následující možná
až s určitým časovým odstupem po fázi první. K tomu-
to zarovnání mohlo být použito kamenů z pecí jiných
domů. 

Podobnou strukturu vrstev výplně vykazuje i většina
obilnic. I zde zachycujeme případy obilnic s homogenní
výplní, např. u jam 191, 245.2, 246.2 aj. Většinou však
lze výplň obilnic rozdělit (podobně jako u domů) na
poloviny až třetiny, přičemž spodní polovina či třetina je
vyplněna vrstvou (vrstvami) nehomogenní, promíšenou
a pravděpodobně související s uložením nějaké destruk-
ce či odpadu. Světlé proplástky a límce podél stěn (j. 605,
651) pak zřejmě ukazují na relativně delší období, po něž
byla jáma otevřena. Horní části obilnic bývají jednolitěj-
ší – mohou tedy souviset se závěrečným rychlejším
zarovnáním nefunkčního objektu. 

Indikátorem původu vrstev jsou i intruze pravěké
keramiky (cf. Kuna 2002), resp. rozmístění artefaktů ve
výplni vůbec. V Roztokách bylo zjištěno, že hustota in-
truzí v objektech kultury pražského typu je mimořádně
vysoká a jejich podíl v souborech artefaktů přesahuje
místy i 80–90 % všech zlomků keramiky v objektech.
Nejvyšší hustota intruzí (200 až 300 ks na 1 m3) byla
v objektech v terénní proláklině v J části sondy III, kde
se raně středověké objekty zahlubovaly do pravěkých
kulturních vrstev. I mimo tento prostor však byla husto-
ta pravěkých intruzí poměrně velká (cca 20–120 ks na 
1 m3) a v podstatě se příliš nelišila od hustoty keramiky
ve výplních objektů pravěkých (např. objekty pozdní
doby bronzové v Roztokách měly průměrnou hustotu
zlomků kolem 150 ks na 1 m3, přičemž u více než 70 %
z nich ležela hodnota mezi 50–250 ks na 1 m3; cit. podle
A. Němcové 2001). Chronologickou skladbu pravěkých
intruzí z vybraných objektů ukazuje tab. 2 (kap. I.3).

Z vysokého podílu pravěké keramiky ve výplni raně
středověkých objektů lze usuzovat, že většinu výplně
tvoří přemístěná kulturní vrstva. V raném středověku
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tedy na povrchu terénu musela ještě ležet poměrně
mocná pravěká kulturní vrstva, která musela obsahovat
velké množství keramiky. Variabilita hustoty intruzí
odráží nasycenost kulturní vrstvy artefakty.Tato hustota
se mohla na různých lokalitách i v různých částech areá-
lů lišit v důsledku různé intenzity pravěkého osídlení 
a průběžných akumulačně erozních procesů. Z tab. 18 vi-
díme, že různé vrstvy v jednotlivých objektech zpravidla
mají velmi podobnou hustotu intruzí. Je tedy pravděpo-
dobné, že vznikly obdobným způsobem a z obdobného
zdroje materiálu, přičemž nejpravděpodobnějším způso-
bem vzniku je planýrka zeminou z bezprostředního okolí. 

Způsob zaplnění objektu názorně ukazuje rozmístě-
ní keramických zlomků v obilnici 604 (obr. 34). Na řezu
tímto objektem byly po prozkoumání západní poloviny
rozeznány dvě větší vrstvy, vyplňující horní a dolní

polovinu objektu. Při výzkumu
východní poloviny objektu byly
trojrozměrně zaměřovány vše-
chny artefakty a ekofakty (cel-
kem přes 500 ks; srov. databázi
Obj_604 na CD). Raně středo-
věké zlomky keramiky byly zjiš-
těny pouze na dně objektu a na
rozhraní obou vrstev: na těchto
úrovních vytvářejí jakési „sou-
vislé vrstvy“. Ve zbývajících
částech výplně nebyly raně stře-
dověké zlomky žádné, byly zde
pouze pravěké intruze. Zdá se
tedy, že daná obilnice byla zapl-
něna zhruba ve čtyřech roze-
znatelných epizodách či časo-
vých úsecích: (1) Během dočas-
ného otevření již nefunkčního 
a prázdného objektu se dovnitř
dostávají náhodně odhozené
raně středověké zlomky. (2)
Následuje zaházení spodní části
objektu zeminou z okolní vrst-
vy, v tomto materiálu nejsou
žádné raně středověké zlomky.
To může znamenat, že zaplnění
bylo rychlé, ne-li jednorázové.
(3) Po této epizodě je objekt,
nyní napůl zasypaný, určitou
dobu opět otevřen. Dovnitř se
dostává další skupina odhoze-
ných raně středověkých zlomků
keramiky. (4) Zaplnění objektu
je ukončeno opět rychlým zapl-
něním (zaházením) zbývající
části objektu materiálem z okol-
ní vrstvy bez raně středověkých
zlomků. Zajímavá je i skuteč-
nost, že raně středověké zlom-
ky, vyskytující se ve dvou úrov-
ních výplně objektu (celkem 18
zlomků) pocházejí z různých

nádob nebo je přinejmenším nelze slepit. Nejsou tedy
výsledkem jednoho či dvou odhození rozbité nádoby,
nýbrž náhodné akumulace jednotlivých zlomků, vyža-
dující určitý čas.

II.3.4.4. Původ keramického odpadu
V případě objektu 604 se zdá, že raně středověké a pra-
věké artefakty se do objektu dostaly nejspíše různými
způsoby. Zatímco pravěké intruze tam byly přemístěny
s kulturní vrstvou, raně středověké zlomky do objektu
přišly náhodným uložením jednotlivých zlomků nádob
během období, kdy objekt již nebyl používán, ale ještě
nebyl zaplněn. Z hlediska hodnocení souborů raně stře-
dověké keramiky jako chronologického ukazatele je
tento předpoklad relativně příznivý, neboť takové sou-
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Obr. 34. Roztoky. Rozmístění keramických zlomků ve východní polovině obilnice 604, prů-
mět do roviny S–J (vlevo) a Z–V (vpravo). A: raně středověké zlomky třech velikostních kate-
gorií (index fragmentarizace <5, 5–10, >10); B: pravěké intruze. Linií naznačeno rozhraní
mezi dvěma hlavními částmi výplně. Osy v centimetrech. – Fig. 34. Roztoky. The distributi-
on of ceramic fragments in the eastern half of silo 604, displayed on the north-south (left)
and west-east (right) sections. A: Early Medieval ceramics in three size categories (index of
fragmentarisation <5, 5–10, >10); B: prehistoric intrusions (residuals). The line shows the
interface between the two main parts of the fill. Axes in centimeters.



bory by se skládaly nejspíše ze zlomků nádob používa-
ných sice až po zániku objektu, nicméně však ještě
v době relativně blízké. 

Případ objektu 604 však asi nelze zobecnit. Je prav-
děpodobné, že u jiných objektů mohly raně středověké
zlomky keramiky pocházet i z již dříve vytvořené kul-
turní vrstvy, a v tom případě mohou být libovolně star-
ší než objekt. Zdá se, že tomu tak být musí, vezmeme-
-li v úvahu např. nesrovnalosti v datování objektů,
které by podle jiných indicií měly být současné (srov.
např. rozdílné datování domů a prostorově souvisejí-
cích zásobních jam v Březně, Pleinerová 2000; něco
podobného platí i v Roztokách, viz kap. o chronologii
areálu). Protože podrobné zaměřování artefaktů ve
výplních nemohlo být u ostatních objektů provedeno,
nemáme k dispozici data srovnatelná s objektem 604,
indikující mechanismy jejich uložení. Proto jsme se
pokusili sledovat původ keramických zlomků jinou ces-
tou, a to na základě různé míry jejich fragmentarizace.
Můžeme očekávat, že velikost zlomku keramiky je
v průměru tím menší, čím delší byl časový odstup
(počet destrukčních událostí) mezi odhozením rozbité
nádoby a konečným uložením střepů v určité vrstvě.
Zlomky odhozené přímo do jámy tedy nejspíše byly
velkými kusy nádob či nádobami takřka celými. Při
odhození rozbité nádoby na povrch terénu a teprve
následném přemístění zlomků do objektů při planýrce
terénu muselo dojít k větší fragmentarizaci keramiky.
Fragmentarizace dále rostla zhruba s časem, po který
keramické zlomky zůstávaly v povrchové vrstvě: u vrs-
tev vzniklých přirozenými splachy či planýrkou ve vel-
kém časovém odstupu můžeme očekávat v průměru
nejmenší zlomky keramiky (extrémní případ v tomto
směru představují např. pravěké intruze v raně středo-
věkých objektech). 

Při sledování fragmentarizace keramiky jsme praco-
vali s váhou zlomků, která je veličinou rychle měřitel-
nou a jednoznačnější než rozměry zlomku. Váha i veli-
kost keramických zlomků ovšem odrážejí nejen tafono-
mické procesy, ale i vlastnosti samotné keramiky,
zejména specifickou odolnost, ovlivněnou technologií
výroby a druhem nádoby (sílou stěny). Zatímco první
faktor musíme na tomto místě pominout, neboť nemá-
me dostatek informací (nezdá se však, že by keramika
pražského typu mohla být odolnější než keramika pra-
věká), druhému faktoru musíme věnovat pozornost.

Na příkladě jiného souboru keramiky, u nějž lze
předpokládat jednotnou, v podstatě maximální možnou
míru fragmentarizace, bylo sledováno, jak síla stěny
nádoby ovlivňuje velikost a váhu zlomku. K tomu byl
použit soubor pravěké keramiky z povrchových sběrů
na Brandýsku (cca 10 000 zlomků). Na tomto souboru
bylo zjištěno, že zatímco velikost (největší rozměr,
„délka“) zlomků roste lineárně se sílou stěny nádoby,
jejich váha roste s mocninou této hodnoty (obr. 35).
Chceme-li proto z váhy zlomku odvodit srovnatelný
údaj („index fragmentarizace“) pro různé druhy nádob
(nádoby o různé síle stěny), je třeba buď (1) dělit váhu
každého zlomku průměrnou váhou zlomků o stejné síle
stěny v kontrolním vzorku, nebo (2) jej vypočíst podle
vzorce stanoveného na základě grafu na obr. 35 (rovni-
ce byla vypočtena v MS Excel), tj.:

Takto vypočtený index fragmentarizace pak každé-
mu zlomku přiřazuje hodnotu, sdělující, kolikrát je jeho
váha větší než průměrná váha zlomků o stejné síle stěny
v kontrolním, tj. silně fragmentarizovaném souboru. 
U této hodnoty nerozhoduje, zda zlomek pochází
z jemné stolní nádoby nebo zásobnice; hodnota jednot-
ným způsobem vyjadřuje stupeň fragmentarizace zlom-
ku. Zlomky s indexem fragmentarizace 1 odpovídají
průměrné velikosti v silně fragmentarizovaném soubo-
ru, čím vyšší je hodnota indexu, tím zachovalejší (méně
fragmentarizovaný) je daný kus nádoby. 

Rozdělením indexu fragmentarizace můžeme cha-
rakterizovat celé soubory. Na histogramu srovnávacího
souboru (obr. 36 nahoře) vidíme jasný vrchol mezi hod-
notou 0,5 až 1 a rychlý, plynulý sestup křivky směrem
k vyšším hodnotám. Žádný z keramických zlomků
nepřesahuje hodnotu 5, přičemž zlomky blížící se této
hodnotě jsou většinou nestandardními kusy (dna, ucha,
zlomky s plastickou výzdobou atd.). Podobné uspořádá-
ní, jen s nepatrným posunem četností do vyšších pásem,
vidíme v souboru pravěkých intruzí z obilnice 604 (428
zlomků; obr. 36 uprostřed). Tuto shodu jsme předpo-
kládali, protože jak u povrchových souborů, tak u intru-
zí můžeme předpokládat podobnou, tj. velmi vysokou
míru fragmentarizace. Fragmentarizace raně středověké
keramiky (obr. 36 dole) vykazuje zřetelně několik odliš-
ností. K nim patří: (a) nejpočetnější zastoupení je v třídě
1–2; (b) mnohem pomalejší sestup křivky četností smě-
rem k hodnotě 5; (c) nižší, ale přesto patrné vrcholy
křivky mezi hodnotami 7–9 a 11–13; (d) u zhruba 10 %
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Obr. 35. Závislost délky, resp. váhy keramického zlomku na jeho
síle. Měřeno na souboru cca 10 000 zlomků keramiky z povrcho-
vých sběrů z Brandýska. – Fig. 35. The dependence of the
length, resp. weight, of a ceramic fragment to its width. Mea-
sured from an assemblage of around 10,000 ceramic fragments
from surfaceartefact surveys in the Brandýs na Labem area.

index_fragmentarizace = 
váha_zlomku

0,1724 x síla_zlomku 1,7974
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jedinců index větší než 25 (tyto hodnoty již na grafu
nejsou). U raně středověké keramiky z Roztok bylo
počítáno nikoliv se zlomky, ale s keramickými jedinci
(váha sestavitelných zlomků se sčítala; tento postup ale
výsledky nemohl příliš ovlivnit, protože sestavitelných
kusů nebylo v materiálu mnoho). 

Můžeme předpokládat, že za jinou mírou fragmen-
tarizace stojí odlišné mechanismy uložení keramiky do
vrstev. Hypoteticky můžeme např. usuzovat, že zlomky
s hodnotou menší než 5 („malé“ zlomky) mohly být do

objektů přemístěny s kulturní vrstvou. Podobné hodno-
ty totiž běžně mají i zlomky z povrchových sběrů a star-
ší intruze. Pro chronologickou analýzu jsou tedy takové
zlomky méně spolehlivé, neboť mohou být podstatně
starší než objekt. Nemusí tomu však být vždy, jak
naznačuje situace v objektu 604. U zlomků s indexem 5
až 10 („střední“ zlomky) není delší pobyt na povrchu
nebo kulturní vrstvě pravděpodobný; tyto zlomky
můžeme spíše považovat za kusy přímo odhozené do
objektu nebo kusy přemístěné, ale relativně brzy po
rozbití nádoby. U jedinců s indexem větším než 10
(„velké“ zlomky) je ještě pravděpodobnější, že jde 
o kusy odhozené (tzv. sekundární odpad podle Schiffe-
ra 1976) nebo uložené přímo do kontextu, v němž byly
nalezeny. 

Střední a velké zlomky se objevují v různých úrov-
ních výplně objektů (tab. 18), a to jak v domech, tak
v jámách. Z toho lze usuzovat, že zaplnění objektů bylo
vícefázové, přerušované a trvalo delší dobu, zatímco
v okolí zaniklých objektů pokračoval život sídliště. Prů-
běžné odkládání odpadu do zaniklých objektů naznaču-
je i skutečnost, že neexistuje vztah mezi zachovalou
hloubkou domu a celkovou hustotou keramiky v jeho
výplni (obr. 33); tento vztah by se měl ukázat, pokud by
se např. odpad vyskytoval jen u dna nebo jen v horní
části výplně.

II.3.4.5. Opouštění a ukládání předmětů
V rozboru formačních procesů jsme dosud neuvažovali
o předmětech, které nelze zařadit do kategorie odpadu
a předmětů ztracených. Předměty, které nepatří do
těchto kategorií, jsou předměty zachovalé a ještě funkč-
ní, ale přesto z nějakých důvodů buď „opuštěné“ (kate-
gorie „abandonment“ u Schiffera 1976) v kontextu
svého původního užívání, nebo záměrně uložené do
určitého (strukturovaného) kontextu, jako je tomu 
u depotů či hrobových výbav. K problematice výskytu
těchto předmětů existuje rozsáhlá teoretická literatura, 
a to zejména v procesuálně orientované archeologii.
Např. „opouštění“ předmětů (či jeho opak, tzv. „přená-
šení“, curate behaviour) je chápáno jako indikátor sídel-
ního systému, mobility komunit atd. (např. Cameron –
Tomka 1993). Konstatuje se např. nepřímá úměra mezi
počtem předmětů opuštěných (ještě použitelných nádob
na dně obydlí) a hustotou odpadu v jejich výplni, při-
čemž poměr těchto hodnot ukazuje na způsob zániku
obydlí a jeho relativní stáří v rámci sídliště (tzv. relative
room abandonment measure: Montgomery 1993,
157–159). V případě raně středověkého areálu v Rozto-
kách jsou možnosti podobné analýzy omezené, a to
zejména malým počtem artefaktů v jednotlivých objek-
tech. V tomto okamžiku lze zkoumat v podstatě jen dva
typy předmětů (kontextů) opuštěných či uložených, a to
nádoby nalézané v okolí pecí v domech a žernovy
vyskytující se v některých zásobních jámách. S těmito
artefakty v některých případech souvisejí i další před-
měty, a to buď společným výskytem (např. drobné arte-
fakty, uložené do nádob v chatách), nebo způsobem
uložení (celé nádoby v zásobní jámě). 

Obr. 36. Rozdělení zlomků podle zachovalosti (indexu fragmen-
tarizace) u souboru z povrchových sběrů, pravěkých intruzí z
obilnice 604 a vybraných souborů raně středověké keramiky
v Roztokách. – Fig. 36. Distribution of fragments according to
the degree of preservation (index of fragmentarisation) in a sur-
face artefact survey assemblage, the assemblage of prehistoric
intrusions from silo 604, and the selected assemblages of Early
Medieval ceramics from Roztoky.
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Celé nádoby jsou v raně středověkých objektech
v Roztokách nálezem relativně častým (tab. 19). Ve vět-
šině případů jde o nádoby zapuštěné do podlahy domů
v okolí pecí, v menším počtu případů jde o nádoby polo-
žené na podlahu u pece nebo na jiné místo (do sklípku ve
stěně nebo podlaze). V některých případech zbývala 
z nádoby v okamžiku opuštění domu již jen spodní část,
zapuštěná v zemi. Kromě toho existuje v Roztokách 
i velký počet případů, kde v destrukci pece či jejím okolí
byly nalezeny velké kusy nádob, u nichž není zcela jasné,
zda jde o předměty v poloze funkční (možné je to zejmé-
na u spodních částí nádob), nebo o druhotný odpad. 

Z jiných lokalit známe výskyt celých nádob u pecí
také, ale relativně vzácně. Nádoby u pece nesporně
souvisely s určitou funkcí (zásoba vody nebo potravin
u ohniště), jejich přítomnost v archeologickém kon-
textu však evidentně zahrnuje více aspektů. Ne ve
všech případech byly nádoby na původním místě
ponechány, v některých domech byly vyjmuty a od-
neseny a v okolí pece nalézáme jen prázdnou jamku
po nádobě. S vlastní funkcí zapuštěných nádob jistě
nesouvisí ani (třikrát doložené: domy 665, 926, 1038)

vložení druhé nádoby nebo části nádoby, případně
vložení dalších předmětů (3 brousky, dům 1038 
v Roztokách; přeslen v domě 4 v Semenkách: Chavl-
juk 1963). V původním funkčním postavení patrně
nejsou ani nádoby nebo spodní části postavené
dovnitř pece doložené nikoliv v Roztokách, ale na
jiných lokalitách (Raškov III, domy 85 a 87: Baran
1988; podobně i Dunaújváros, dům 42: Bóna 1973,
141). Kontext „opuštěných“ předmětů tedy nejspíše
není přesnou ilustrací jejich původní funkce a užívání,
nýbrž do určité míry kontextem „aranžovaným“
v okamžiku opouštění objektu, ať už toto aranžmá
zahrnovalo jen specifický výběr artefaktů (na jiných
lokalitách nádoby u pecí ponechávány nebyly, třeba-
že jistě byly také podobně používány) nebo i vytváře-
ní specifických sestav artefaktů (dvojice vložených
nádob apod.). Zjišťujeme tedy, že kategorie „opuště-
ných“ a záměrně „uložených“ artefaktů vlastně nelze
odlišit, neboť obě kategorie se logicky prolínají. 

Specifickou kategorii artefaktů mohou představo-
vat i spodní části nádob, které se v Roztokách často
vyskytují jak zapuštěné u pece, tak položené na podla-
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VRSTVA PRAVĚK RS MALÉ
RS STŘEDNÍ (+), HUSTOTA HUSTOTA 

OBJEKT (HLOUBKA (POČET ZLOMKY
VELKÉ (X; I > 10) OBJEM PRAVĚKÝCH MALÝCH 

V cm) ZLOMKŮ) (I < 5)
ZLOMKY, (m3) ZLOMKŮ RS ZLOMKŮ 

CELÉ NÁDOBY (N) (ks/m3) (ks/m3)

191 0–40 17 8 0,38 44,7 21,1

obilnice 40–80 11 3 0,33 33,3 9,1

80–dno 5 0 0,09 55,6 0

201 0–70 67 8 0,53 126,4 15,1

obilnice 70–105 39 1 X 0,23 169,6 4,3

105–dno 1 5 0,04 25 125

604 0–40 138 0 0,61 226,2 0

obilnice 40–80 166 6 + X 0,61 272,1 9,8

80–120 139 2 + X 0,50 278,0 4,0

120–dno 15 5 X 0,16 93,8 31,3

605 0–40 192 13 0,62 309,7 21,0

obilnice 40–80 132 4 X 0,59 223,7 6,8

80–120 80 4 0,50 160,0 8,0

120–dno 12 3 + + 0,14 85,7 21,4

651 0–40 213 6 0,66 322,7 9,1

obilnice 40–60 248 4 0,64 387,5 6,3

80–120 91 11 0,55 165,5 20

120–dno 69 23 + + + X X 0,38 181,6 60,5

681 0–40 168 13 + + X X 0,51 329,4 25,5

obilnice 40–80 113 10 N 0,51 221,6 19,6

80–120 138 6 0,45 306,7 13,3

120–dno 20 1 0,05 400,0 20,0

209 dům 0–dno 65 6 + X N 2,50 26,0 2,4

727 dům 0–dno 122 6 4,60 26,5 1,3

903 0–40 0 50 + + + + + + X X X X 3,36 – 14,9

dům 40–dno 0 16 + + X N 1,68 – 9,5

918 0–50 0 57 + + 0,28 – 10,8

dům 50–dno 0 30 2,4 – 12,5

925 0–35 0 5 2,03 – 2,5

dům 35–dno 0 26 + + + X 1,36 – 19,1

926 0–45 0 11 4,42 – 2,5

dům 45–dno 0 12 X X N 2,38 – 5,0

Tab. 18. Roztoky. Počty a hustoty raně středověkých keramických zlomků a pravěkých intruzí ve vrstvách výplní domů a obilnic. – Tab.
18. Roztoky. Numbers and densities of Early Medieval ceramic fragments and prehistoric intrusions in house and silo fill layers.
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OBJ. Č. SÁČKU ČÁST NÁDOBY POLOHA OBR.

Nádoby zapuštěné do podlahy

543 3498 celá nádoba u pece 7:9

665 3702 (3688) dvojice vložených nádob u pece, vnitřní nádoba neúplná 12:9 (12:7)

903 5153, 5155 celá nádoba před pecí, č. 1 27:2

906 5433 celá nádoba za pecí 26:7

913 5434 spodní část za pecí 31:13

920 5435 celá nádoba před pecí 27:3

926 5368 dvojice vložených nádob vnitřní nádoba neúplná 38:3 (38:4)

927 5371 celá nádoba za pecí 38:7

927 5374 (5375) dvě vložené spodní části před pecí, dnem vzhůru 38:2 (38:6)

931 5370 spodní část před pecí, horní část možná zničena skrývkou 39:6

1004 5599 celá nádoba u pece, část zničena při terénním zásahu 47:3

1038 5701 celá nádoba vlevo před pecí 51:2

1038 5702 (5703) dvojice vložených nádob za pecí 56:3 (51:3)

1040 5704 celá nádoba za pecí 56:1

1050 5878 celá nádoba u pece 56:2

1061 5913 celá nádoba před pecí, ztracena

1077 6056 celá nádoba před pecí 70:10

1086 6101 spodní část u pece 73:4

Nádoby uložené do „sklípku“

911 5260 neúplná(?) nádoba proti peci, u nosného kůlu 30:5

939 5429 celá nádoba před pecí, ve výklenku 42:5

Nádoby v destrukci pece

932 5388/8,22 neúplná(?) nádoba za pecí? 40:14

972 5528 celá nádoba malá nádobka 43:3

1041 5715 neúplná(?) nádoba 57:7

1046 5850 spodní část 59:9

Nádoby na podlaze domu

209 3497 celá nádoba před pecí 2:5

672 4158, 3544 hrdlo ? 2:2

850 5029 neúplná nádoba u pece 20:7

850 5027, 5028 hrdlo-výduť velká nádoba na dně před pecí 20:8

850 5027? spodní část před pecí 21:1

850 5028? spodní část před pecí 21:2

901 5093 neúplná nádoba před pecí 21:9

902 5094 hrdlo-výduť v jamce u pece 22:7

903 5152 celá nádoba před pecí 27:1

904 5068 spodní část u pece 25:8

908 5058 neúplná nádoba před pecí 28:4

911 2560 neúplná nádoba u pece (a)

911 ? spodní část před pecí (b) ?

921 5369 neúplná nádoba za pecí, spodní část chybí 27:4

922 5186 spodní část před pecí, těsně nad podlahou 36:2

922 5221 hrdlo-výduť před pecí, těsně nad podlahou 36:3

939 5432 spodní část za pecí 42:6

974 5545 spodní část před pecí 43:5

974 5546 spodní část za pecí 43:6

1035 5798 spodní část u pece 51:1

1036 5644 neúplná nádoba před pecí, 5 cm nad podlahou 51:4

1037 5741, 5744 neúplná nádoba u pece 52:5

1038 5700 spodní část před pecí, č. 1, 5 cm nad podlahou 51:5

1039 5794 spodní část před pecí 54:4

1040 5696 spodní část u pece, vedle drtidel 54:6

1040 5731 spodní část před pecí 54:9

1041 5712, 5717 neúplná nádoba za pecí, 5 cm nad podlahou 57:3

1041 5718, 5712 neúplná nádoba u pece, 5 cm nad podlahou 57:4

1044 5856 hrdlo-výduť 59:8

1077 6033 spodní část proti peci, 5 cm nad podlahou 70:9

1086 6104 neúplná nádoba za pecí 72:1

Tab. 19. Roztoky. Seznam celých nádob a větších kusů v raně středověkých objektech. Počty neodpovídají zcela údajům v tab. 6 a 16,
v nichž jako „celé nádoby“ byly chápány i ze zlomků rekonstruovatelní jedinci. – Tab. 19. List of whole vessels and larger vessel parts
from Early Medieval features.
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ze v jejím okolí (tab. 19). Kromě již zmíněných přípa-
dů spodků nádob vložených do pece se setkáváme 
i s kusy položenými před ústí pece (Raškov III, domy
14 a 45). Rozhodnout, zda v případě Roztok byly větší
kusy nádob na podlahu domu uloženy s určitým zámě-
rem, nebo zde byly zapomenuty či sem dodatečně
odhozeny, není snadné a v nálezech nenacházíme
k interpretaci pevnou oporu. Domníváme se nicméně,
že pečlivým terénním výzkumem jsou tyto otázky řeši-
telné. Záměrně uložené mohou být v některých přípa-
dech i jiné artefakty, např. žernovy (srov. ukrajinskou

lokalitu Stecovka, domy 2, 5 a 10 s žernovy uloženými
na podlaze, v destrukci pece i ve výplni objektu: Pet-
rov 1963). 

Něco podobného lze předpokládat i u žernovů nale-
zených v Roztokách v několika zásobních jámách.
Z obilnic pochází několik fragmentů, ale i jeden celý,
dobře zachovalý kus (obj. 298.3) a jeden dosud neprovr-
taný polotovar (obj. 634). Žernovy na dně a v dolní části
výplně zásobních jam se vyskytují i v Březně (Pleinero-
vá 2000, obj. 119, 126 aj.) a na jiných lokalitách. Časté
byly na sídlišti 9. stol. v Mužli, kde na 203 jam připada-
lo 21 celých žernovů a větší množství fragmentů (Hanu-
liak, Kuzma, Šalkovský 1993). Podobné případy jsou
známy i z Klučova (Kudrnáč 1970); velmi instruktivní je
i nedávný nález z Vepřku, okr. Mělník, odkud ze
dna obilnice z 8. stol. (předběžné datování) pochází
funkční pár žernovů (výzkum M. Kuna 2000, zde obr.
37). Výskyt takového množství žernovů v zásobních
jámách nemůže být podle našeho názoru výsledkem jen
náhodných ztrát a odhození poničených a nepotřeb-
ných kusů. Zdá se spíše, že jde o součást rituálního
deponování předmětů při určitých událostech. S tím by
mohly souviset i nálezy zvířecích lebek v obilnicích,
resp. pohřby zvířat apod. (Pleinerová 2000, 214).
Z tohoto úhlu je možné vidět i nález neúplné lebky tura
v jámě 1075 v Roztokách, která měla i neobvyklou
výplň v podobě velkých balvanů (Gojda 1991,
137–138).

II.3.4.6. Rituální aspekty zániku 
sídlištních objektů

Některé body v předchozí části naznačují, že stav,
v jakém nalézáme sídlištní objekty a jejich movitý obsah
(a to včetně artefaktů v „primárním“ uložení), nemusí
být chápán jako obraz funkce a užívání těchto objektů,
nýbrž i jako výsledek činností, které byly prováděny až
v okamžiku, kdy objekt přestal být funkční, a s jeho
funkcí a užíváním přímo nesouvisely. K nim počítáme
např. selektivní ponechávání či odnášení nádob z okolí
pece, ukládání žernovů do jam nebo ukládání předmě-
tů do předpecních nádob. Hypoteticky můžeme uvažo-
vat i o rituálním uložení některých součástí odpadu. Zdá
se např., třebaže v tomto okamžiku to již nelze prokázat,
že keramický odpad v podobě větších kusů se koncen-
troval v okolí destrukce pece: v tomto případě evident-
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OBJ. Č. SÁČKU ČÁST NÁDOBY POLOHA OBR.

1088 6115 neúplná nádoba ? 76:2

1088 6118 celá nádoba proti peci, 5 cm nad podlahou 76:1

1088 sine neúplná nádoba ? 76:5

Nádoby ve výplni objektu

256.2 883 neúplná nádoba hl. 20–30 3:5

256.2 941 celá nádoba hl. 90-100 3:2

256.2 947 hrdlo-výduť hl. 100-110 3:3

256.2 952 celá nádoba hl. 100-110 3:1

681 3588 neúplná nádoba hl. 40–60 17:15

Tab. 19. pokračování – Tab. 19. (cont.)

Obr. 37. Příklad obilnice s párem žernovů. Vepřek, okr. Mělník,
starohradištní obd., výzkum M. Kuna 2000. – Fig. 37. Example
of a silo with a pair of quernstones. Vepřek (Mělník district),
Early “Hill-fort” period, excavated by M. Kuna, 2000.



ně nejde o předměty funkční ani o předměty v původ-
ním uložení. Pokud bychom nepočítali s rituálním roz-
bíjením nádob, mohli bychom uvažovat např. o uložení
větších kusů keramického odpadu z okolí chaty, která
byla opouštěna. K řešení těchto otázek by mohl přispět
jen cílený terénní výzkum, sledující velmi podrobně
mechanismus zániku objektů a vzniku jejich archeolo-
gického obsahu. 

Rituální zacházení se zanikajícími sídlištními objek-
ty může mít různé motivy, vyplývající buď z úcty k enti-
tám, které dané objekty zastupují (např. dům, domác-
nost, obilnice, úroda), nebo k osobám, s nimiž byly spo-
jovány (zemřelý může mít nějaký vztah ke svému domu
i po smrti). Vztah k uprázdněnému domu a majetku
jeho (bývalých) majitelů mohl být jak pozitivní, tak
negativní (tabu). Vyloučit nelze ani ambivalentní vztah
k zasahování či zahlubování do země jako takovému
(jak to naznačil E. Neustupný 1996), který by mohl
vyústit ve snahu fakticky i symbolicky vrátit terén do
původního stavu. Možné je nakonec i to, že otevřené
jámy bylo využito k rituálu jiného druhu – např. oběti,
zajišťující úrodu (cf. Pleinerová 2000, 214). 

Rituální aspekty zániku domů nepřímo souvisejí
s další významnou otázkou roztockého areálu. Jak bude
ještě ukázáno, velký počet domů představuje obtížně
řešitelný problém z hlediska odhadu velikosti původní
komunity. Podobné odhady vycházejí většinou z odha-
du průměrné životnosti domů. Jelikož víme, že srubové
(ale i pletené) stavby daného typu jsou fyzicky velmi
odolné, mohli bychom předpokládat jejich dlouhou
životnost, zřejmě i řadu desetiletí. Tím bychom se
ovšem, ve vztahu k interpretaci roztocké nálezové situa-
ce, dostali do neřešitelných problémů. Rituální aspekty,
indikované některými situacemi v Roztokách, nám
ovšem připomínají, že zánik a opuštění obytného objek-
tu nebylo pouze otázkou z praktického světa, ale přede-
vším otázkou sociální a symbolickou. Můžeme předpo-
kládat, že v komunitách existovaly celkem jasné normy,
stanovující, za jakých okolností je nutno opustit stavení
a vybudovat nové. V současném okamžiku nejsme
schopni odhadnout, s jakou průměrnou frekvencí se tak
dělo, můžeme však věřit, že to bylo častěji, než jak to
vyžadovala fyzická odolnost objektu.

Do jisté míry je sice znepokojující, že o podobných
rituálech nereferují žádné etnografické práce, které jsme
měli k dispozici. Např. důkladná studie Bajburinova
(1983) rozebírá široké spektrum rituálů a zvyků, týkají-
cích se výběru místa, stavby a obývání domu u východ-
ních Slovanů, avšak nezmiňuje jediný příklad rituálu,
který by souvisel s jeho opouštěním. Přijatelným vysvět-
lením zde může být, že současná a recentní etnografie
evropských národů pracuje už s materiálem, který je
v některých zásadních rysech odlišný od způsobu živo-
ta v raném středověku. Jedním z takových rozdílů může
být právě mobilita obytných objektů, která byla zřejmě
běžná v raném středověku, avšak v době současné 
a recentní k ní dochází mimořádně, neboť domy jsou již
trvale vázány k určitému místu, majetku apod. 

II.3.5. FORMÁLNÍ A PROSTOROVÁ
STRUKTURA KOMPONENTY

Typologická klasifikace obytných staveb kultury praž-
ského typu není snadná. Domy jsou – při celkově krát-
kém trvání kultury – typologicky velmi uniformní.
Ostatní objekty, jámy, lze sice rozdělit do několika
základních typů (cf. II.3.3.), avšak jejich zřetelnost 
a počty jsou velmi nevyvážené. Typologicko-chronolo-
gický rozbor souborů artefaktů naráží na problém cel-
kově malých počtů nálezů a na tafonomické problémy,
neboť soubory ve výplni objektů jsou v intenzivně osíd-
leném areálu nezbytně smíšené (Kuna v tisku). Celkově
lze tedy říci, že pro otázky vnitřní struktury komponen-
ty (tj. struktury typologické, prostorové a chronologické)
není daný materiál zdaleka optimální. 

II.3.5.1. Popisné znaky domů
V kapitole II.3.2. byly popsány základní formy domů
kultury pražského typu včetně detailů jejich konstrukce
a vnitřního zařízení. Na základě tohoto rozboru jsou
v této kapitole hlavní vlastnosti raně středověkých
domů systematizovány do popisného kódu, usnadňují-
cího další analýzu. K vlastnostem typologickým je zde
přiřazeno i několik „vlastností“ vyplývajících z okolnos-
tí zániku domů a následných tafonomických procesů.
Některé z těchto znaků mohou odrážet záměrnou (kul-
turně podmíněnou) manipulaci s opuštěným obydlím,
případně jeho troskami, a proto mohou být srovnávány
se znaky typologickými. Jako poslední „vlastnost“ domu
je zde chápáno chronologické zařazení souboru kerami-
ky a dalších artefaktů z výplně objektu, které je zdůvod-
něno v následující kapitole. Celkem bylo takto získáno
33 popisných znaků, jejichž vzájemné vztahy a uspořá-
dání v prostoru a čase jsou dále sledovány (přehled
znaků obsahuje i tab. 20):
• Orientace domu (znaky 1–4). Rozlišovány jsou
čtyři orientace os domu: 1: SZ–JV/SV–JZ; 2: SSZ–JJV/
VSV–ZJZ; 3: S–J/V–Z; 4: SSV–JJZ/VJV–ZSZ.
• Poloha pece (znaky 5–7). Rozlišovány tři polohy: 5:
v Z, resp. JZ rohu; 6: v SZ rohu; 7: v SV rohu.
• Podlahová plocha domu (znaky 8–12). Plocha
domů byla rozdělena do pěti kategorií, a to: 8: do 7,5
m2; 9: 7,5 až 9,5 m2; 10: 9,5 až 11,5 m2; 11: 11,5 až 15
m2; 12: nad 15 m2. 
• Délkošířkový index domu (znaky 13–15). V tomto
indexu považujeme za „délku“ ten rozměr domu, který
je rovnoběžný s osou topeniště – hlavní nosník, třebaže
u samotné zahloubené části je tento rozměr obvykle
kratší než „šířka“. Znaky znamenají: 13: délkošířkový
index do 0,95; 14: index od 0,95 do 1,05 (čtvercový
tvar); 15: index nad 1,05. 
• Hloubka domu v podloží (znaky 16–18). Posuzuje
se hloubka od úrovně skrývky, případně od úrovně, kde
byl objekt v podložních vrstvách patrný: 16: hloubka do
25 cm; 17: hloubka 25–55 cm; 18: hloubka nad 55 cm. 
• Přítomnost hlavního nosníku (znaky 19–20). Kůlo-
vá jamka hlavního nosníku byla buď spolehlivě roze-
znána (znak 19), nebo byla její přítomnost vyloučena
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(znak 20). U nejasných nebo nedostatečně prozkouma-
ných půdorysů nebyl objektu přidělen znak žádný. 
• Jamka pro nádobu (znaky 21–22). Jamka pro nádo-
bu, v kterémkoli místě kolem pece, buď byla nalezena
(znak 21), nebo byla její přítomnost vyloučena (znak
22). V nejasných případech nebyl přidělen znak žádný.
Jde většinou o jamky, v nichž byly nalezeny zapuštěné
nádoby, v některých případech však jamky byly prázd-
né. 
• Předpecní dvojice jamek (znaky 23–24). Jelikož
různých kůlových jamek v okolí pece bylo v mnoha
domech poměrně hodně, nebylo rozlišení těchto znaků
vždy jednoznačné. Znak 23 znamená přítomnost dvoji-
ce jamek před pecí, znak 24 nepřítomnost, nejasným
případům nebyl přidělen znak žádný. 

• Sklípek (znak 25). Znak přidělen pouze v případě
přítomnosti tzv. sklípku. 
• Nádoba na dně domu (znak 26). Znak zachycuje
přítomnost celé nádoby na dně domu, většinou nádoby
zapuštěné do podlahy, v menším počtu případů polože-
né na podlahu v okolí pece. 
• Špatná zachovalost pece (znak 27). Při popisu
domů byly pozorovány rozdíly v mohutnosti kamenné
pece, na základě kresebné a fotografické dokumentace
je však dnes již není možné exaktněji ohodnotit. Proto
nakonec za zvláštní znak považujeme pouze ty situace,
kde pec víceméně chybí, přičemž spíše než za znak
typologický je považujeme za znak behaviorální (roze-
brání kamenné konstrukce s úmyslem nového použití
kamenů). 
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VLASTNOST Č. ZNAKU ZNAK
ROZTOKY ROZTOKY ROZTOKY

NEURČ. ΣΣ
I II III

Orientace domu 1 SZ 1 0 1 1 3

2 SSZ 5 3 1 7 16

3 S 12 8 1 6 27

4 SSV 7 2 3 11 23

celkem 25 13 6 25 69

Poloha pece 5 Z, JZ 6 0 2 3 11

6 SZ 19 15 5 20 59

7 SV 1 2 0 2 5

celkem 26 17 7 25 75

Podlahová plocha 8 do 7,5 m2 5 0 0 3 8

9 7,5–9,5 m2 4 2 1 5 12

10 9,5–11,5 m2 3 3 2 4 12

11 11,5–15 m2 0 0 0 0 0

12 nad 15 m2 1 1 0 0 2

celkem 13 6 3 12 34

Délkošířkový index 13 do 0,95 8 3 2 7

14 0,95–1,05 2 2 0 3 7

15 nad 1,05 3 1 1 2 7

celkem 13 6 3 12 34

Hloubka v podloží 16 0–24 cm 6 2 1 6 15

17 25–54 cm 10 10 4 13 37

18 55 a více cm 11 2 1 7 21

celkem 27 14 6 26 73

Hlavní nosník 19 je 15 6 5 9 35

20 není 2 2 0 3 7

celkem 17 8 5 12 42

Jamka pro nádobu 21 je 13 8 1 6 28

22 není 12 2 4 10 28

celkem 25 10 5 16 56

Předpecní dvojice jamek 23 je 12 3 2 5 22

24 není 8 7 2 7 24

celkem 20 10 4 12 46

Sklípek 25 je 1 3 2 1 7

Nádoba na dně 26 je 8 8 2 4 22

Zachovalost pece 27 pec rozebrána 3 2 1 2 8

Kamenný zával ve výplni 28 je 9 2 1 2 14

Hustota keramiky 29 do 5 ks / 1 m3 11 2 2 21 36

30 nad 5 ks / 1 m3 16 11 6 6 39

celkem 27 13 8 27 75

Tab. 20. Roztoky. Vlastnosti raně středověkých domů podle chronologických fází. – Tab. 20. Roztoky. Attributes of the Early Medie-
val houses by chronological phases (Roztoky I-III).



• Kamenný zával ve výplni (znak 28). Přítomnost
kamenného závalu ve výplni, tj. většího množství kame-
nů stratigraficky nesouvisejících s destrukcí pece, pova-
žujeme rovněž za znak související s osudy domu po jeho
zániku. 
• Hustota keramiky ve výplni (znaky 29–30). Rozli-
šujeme hustotu nízkou (do 5 zlomků na 1 m3) a vysokou
(nad 5 m3, viz obr. 33).
• Datace artefaktů ve výplni (znaky 31–33). Datace
artefaktů ve výplni (diskutovaná v následující kapitole) je
hlavním argumentem chronologického zařazení objektů,
třebaže chronologická souvislost všech artefaktů s objek-
tem zdaleka není zaručena. Na základě rozboru N. Pro-
fantové rozlišujeme tři kategorie – 31: soubory nejstarší,
charakterizované nezdobenou keramikou (Roztoky I);
32: soubory přechodného rázu (Roztoky II); 33: soubo-
ry mladšího charakteru, s výraznějším zastoupením zdo-
bené keramiky (Roztoky III; srov. obr. 38).

II.3.5.2. Variabilita domů v prostoru a čase
Prvním pokusem o utřídění souboru domů bylo sledo-
vání vztahu vlastností domů k chronologickým fázím,
vypracovaným na základě souborů artefaktů N. Profan-
tovou. Výsledek obsahuje tab. 20. K jednoznačné kore-

laci některé z vlastností domů
s chronologickými kategoriemi
sice nedochází, ale určité indi-
cie lze z tabulky vytěžit. Všech-
ny znaky byly také promítnuty
do plánu komponenty (mapy
lokality a poloha objektů existu-
jí v podobě digitálních vrstev
geografického informačního
systému), přičemž bylo sledová-
no, zda v jejich uspořádání
nelze zachytit nějakou zákoni-
tost. Ani zde nebyly zjištěny
výrazné pravidelnosti, až na
několik výjimek, které budou
zmíněny a ukázány na pláncích. 

V následujících odstavcích
postupně probereme výsledky
analýzy u jednotlivých vlast-
ností domů. Z tab. 20 vidíme,
že orientace domů není chro-
nologicky průkazným prvkem
a nemá ani výrazné prostorové
rozložení. Jako chronologický
ukazatel se nejeví ani poloha
pece v domě, což se zdálo
možné na základě evidence
z Března (Pleinerová 2000).
Zatímco nálezy z Března uka-
zují v období pražského typu
pec pouze v SZ rohu, přičemž
až v následujících fázích do-
chází k rozrůznění, objekty
z Roztok ukazují spíše opačnou
tendenci. Domy s keramickými
soubory skupiny I mají pec

v SZ rohu v 73 % případů, domy chronologických sku-
pin II–III celkem v 83 %. V nejstarší fázi (Roztoky I)
jsou zastoupeny všechny tři z obvyklých možností
polohy pece. 

Překvapivým výsledkem je nesporně prostorové
uspořádání obou méně častých variant polohy pece,
tedy polohy v JZ a SV rohu. Všechny případy pece v JZ
rohu se totiž vyskytují v jižní polovině komponenty,
zatímco všechny případy pece v SV rohu jsou známy
jen z její severní části (obr. 39A). Je přitom zajímavé, že
domy s takto umístěnými pecemi pocházejí z různých
fází osídlení. Na základě tohoto poznatku se lze domní-
vat, že poloha pece v domě má hlubší význam, avšak
nikoliv v rovině chronologické. 

V ohledu velikosti domu můžeme konstatovat pouze
to, že velmi malé domy (do 7,5 m2) jsou znakem nejstar-
ší fáze; v následujících fázích se nevyskytují. Domy nej-
starší fáze jsou celkově menší (cca 70 % z nich je menších
než 9,5 m2), zatímco v následujících fázích převládají
spíše – pokud lze usuzovat z malého počtu případů –
domy větší. Podlahová plocha domu však nemůže být
brána jako chronologický argument v jednotlivých pří-
padech. Do nejstaršího období např. patří i jeden ze
dvou domů mimořádně velkých a kromě toho skupina
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Obr. 38. Roztoky. A: Rozmístění raně středověkých domů, zjištěných výzkumem. B: Objekty
nejstarší fáze (Roztoky I). C: Objekty druhé fáze (Roztoky II). D: Objekty nejmladší fáze (Roz-
toky III). 1: domy; 2: jámy. Datování podle N. Profantové. – Fig. 38. Roztoky. A: Spatial
distribution of Early Medieval houses found by excavation. B: Features of the earliest phase
(Roztoky I). C: Features of the second phase (Roztoky II). D. Features of the latest phase
(Roztoky III). 1: houses; 2: pits. Dating after N. Profantová.



čtyř domů, kterou lze považovat za jediný přesvědčivěj-
ší případ aktuálně současných objektů (domy 920, 925,
926, 927, viz níže), se skládá z domů takřka všech veli-
kostních kategorií (odpovídajících znakům 8, 9, 10, 12). 

Délkošířkový index zahloubené části domu jasný
chronologický význam nemá, třebaže index menší než
0,95 je pravděpodobně nejvíce charakteristický pro nej-
starší fázi a „typologicky čistou“ formu domu. Podobně
lze charakterizovat i přítomnost hlavního nosníku krovu
(výrazné kůlové jamky u stěny proti peci) a předpecní-
ho zařízení, projevujícího se dvojicí jamek před vstu-
pem do topeniště. Naproti tomu jamka pro předpecní
nádobu je (vzhledem k počtu chronologicky zařaditel-
ných domů) nejčastější v druhé sídelní fázi. Rovněž sklí-
pek ve stěně domu, pokud lze soudit z celkově malého
počtu případů, je typičtější pro druhou a třetí sídelní
fázi. 

Znaky související s depozičními a tafonomickými
procesy jsou rovněž průběžného charakteru. Zdá se nic-
méně, že zvyk zanechávat nádoby u pece či ukládat je
tam při opouštění objektu byl nejčastější v druhé fázi
(nádoba se vyskytuje nejméně ve 44 % domů), přičemž

ve fázích předchozí a následují-
cí byl poněkud vzácnější (28,
resp. 22 % domů). K rozebrání
pece po opuštění domu dochá-
zelo, byť jen občas, rovněž ve
všech fázích, prostorově se ten-
to jev váže především do sever-
ní části sondy IV (šest z osmi
případů). Kamenný zával ve vý-
plni domu je nejčastější v nej-
starší fázi. Může to souviset
s tím, že u nejstarších objektů
mohla nejspíše vzniknout nás-
ledná potřeba opuštěné domy
zarovnat a zpřístupnit terén pro
jiné účely. Vidíme však také, že
druhotné závaly ve výplních
domů jsou charakteristické zej-
ména pro čtveřici (pravděpo-
dobně současných) domů v jižní
části sondy IV, kterou spojují 
i další znaky. V bezprostředním
okolí této čtveřice domů není
celková hustota domů vysoká,
největší potřebu následné pla-
nýrky bychom tedy spíše hleda-
li jinde. Můžeme se tak domní-
vat, že postupy planýrky opuš-
těného domu mohou být
vysvětlitelné i určitou tradicí či
rituálem (podobně jako např.
prvky interiéru a užívání do-
mu), nejen čistě funkčními pří-
činami. 

Hustota keramiky ve výplni
představuje znak do značné
míry problematický, neboť ob-
jem prozkoumané části objektu
nebylo snadné určit zcela přes-

ně. Vztah „nízké“ hustoty keramiky ve výplni (znak 29)
ke starší fázi osídlení je nicméně jasný, v dalších fázích
se „nízká“ hustota vyskytuje velmi vzácně. Tato skuteč-
nost se zdá být logická, neboť může odrážet postupnou
akumulaci keramických zlomků v kulturní vrstvě
v obytném areálu. 

II.3.5.3. Korespondenční analýza
Protože běžným typologickým postupem se soubor
domů do jednoznačných typů rozdělit nepodařilo, bylo
vyzkoušeno i třídění pomocí matematické multivarianč-
ní analýzy. Za příznivých okolností by podobná metoda
mohla odhalit strukturu, která není intuitivně rozezna-
telná, a přitom by mohla ukázat variabilitu ve více rovi-
nách zároveň. Protože v použitém deskriptivním systé-
mu převážovaly znaky nominální, byly i původně
numerické znaky na nominální převedeny (např. plocha
a hloubka domu) a byla použita korespondenční analý-
za, která s nominálními znaky dokáže pracovat. Její
výsledky nebyly sice také příliš zřetelné, byly však opět
indikovány některé souvislosti, na které bylo upozorně-
no již výše. 
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Obr. 39. Roztoky. Rozmístění některých vlastností raně středověkých domů. A: 1: domy
s pecí v JZ rohu; 2: domy s pecí SV rohu. B: domy s pecí v SZ rohu. C: 1: obilnice s hrotitým
dnem; 2: obilnice s rovným dnem. D: 1: větší mělké jámy; 2: malé jámy. – Fig. 39. Roztoky.
Spatial distribution of several features within the Early Medieval houses. A: 1: houses with
ovens in the south-west corner; 2: houses with ovens in the norh-east corner. B. Houses with
ovens in the north-west corner. C: 1: silos with pointed bases; 2: silos with flat bases. D: 1:
large, shallow pits; 2: small pits.



Při opakovaných pokusech s různým počtem zařa-
zených objektů a různým výběrem znaků se vždy jed-
noznačně vyděloval znak 7 (pec v SV rohu), který byl
ovšem zachycen v příliš malém počtu případů, a proto
byl v konečné fázi vynechán. Vynechány byly posléze 
i znaky pro hloubku objektů a hustotu keramiky ve
výplni, a to proto, že obě vlastnosti mohou být zkresle-
ny tafonomickými faktory a okolnostmi výzkumu.
Nakonec byly v tříděném souboru ponechány pouze
domy z jižní části komponenty, které jsou v průměru
lépe zachovány a poskytují více tříditelných znaků.
V této podobě soubor zahrnoval 54 objektů s průměr-
ným počtem 5,8 znaku na 1 objekt. 

Výsledky analýzy lze prezentovat v podobě grafu, na
kterém jsou vynesena skóre znaků v jednotlivých rozmě-
rech (faktorech) variability. Největší význam se zpravidla
připisuje prvním dvěma faktorům, které by měly obsa-
hovat jádro variability daného souboru. V našem přípa-
dě je ovšem výsledek nutno přijímat kriticky i proto, že
první dva rozměry vysvětlují pouze kolem 25 % variabi-
lity, což je dalším dokladem pro to, že daný soubor je
objektivně špatně tříditelný. Na grafu prvních dvou fak-
torů (obr. 40; každý znak je zde reprezentován svým čís-
lem) vidíme, že znaky nevytvářejí jasné skupiny, nicmé-
ně můžeme pozorovat určitý shluk znaků ve středu grafu
(hodnoty kolem nuly v obou rozměrech) a větší rozptyl
jednotlivých dalších znaků na jeho obvodu (znaky 8, 5,
33, 32 a 20). Toto uspořádání naznačuje, že znaky jako
velmi malá plocha domu (8), pec v JZ rohu (5), keramika
fáze II a III (znaky 32, 33) a absence hlavního nosníku
(20) jsou pro daný soubor objektů jako celek netypické.

Jejich izolovaná poloha na grafu navíc signalizuje, že je
nelze spojovat s žádnými dalšími vlastnostmi domů.
V ohledu chronologie objektů tomu lze rozumět tak, že 
s chronologickou fází II a III (znaky 32 a 33) nelze spo-
jovat žádný další specifický znak, tedy vlastnost domů. 

Naopak chronologický znak 31 (keramika fáze I) se
vyskytuje v těsné blízkosti znaků 13, 22, 23 a 28. Tato
skupina naznačuje, že pro domy nejstarší fáze je typický
délkošířkový index menší než 0,95 (znak 13), přítomnost
dvojice předpecních jamek (23), kamenný zával ve výpl-
ni (28) a absence jamky pro nádobu u pece (22). Tyto
souvislosti byly naznačeny i v předchozím rozboru, jako
překvapivá se může jevit pouze souvislost chat bez
jamek na předpecní nádobu s nejstarší fází, když právě
z této fáze pochází absolutně největší počet zapuštěných
nádob. Tento fakt lze vysvětlit tím, že ve fázi II a v souč-
tu fází II a III je podíl domů se zapuštěnou nádobou ve
skutečnosti vyšší, avšak při celkově menším počtu domů
mladších fází lze tuto skutečnost přehlédnout. 

Na obr. 40 se v relativní vzájemné blízkosti vysky-
tují také hodnoty 21, 24, 26 a 27. Tato skupina zname-
ná souvislost jamky pro nádobu (21) s přítomností nádo-
by (v jamce nebo mimo ni na podlaze, znak 26), absen-
cí předpecní dvojice jamek (24) a rozebranou pecí (27).
Tato skupina je jako celek blíže chronologickému znaku
32 (fáze II) než ostatním chronologickým znakům. 

Závěrem je nutno přiznat, že znaky, které jsou k dis-
pozici, k jednoznačnému typologickému třídění domů
nestačí a přesvědčivé argumenty nepřinesla ani kores-
pondenční analýza. Celý soubor domů se jeví jako více-
méně homogenní a jeho variabilita jako převážně
náhodná. Na úrovni hypotézy lze určitý strukturující
význam předpokládat jen u některých prvků, a to
zejména u polohy pece v obydlí; vzhledem ke kontextu
jednotlivých případů se zdá, že význam umístění pece
není chronologický. To bylo indikováno jak korespon-
denční analýzou, tak v předchozím chronologickém 
a prostorovém rozboru. Rovněž hypoteticky lze před-
pokládat, že domy v nejstarší fázi byly typologicky
výraznější (měly větší počet charakteristických znaků)
než ve fázích následujících. Může to svědčit pro silnější
dodržování určité tradice v počátku osídlení areálu a její
pozdější uvolňování. 

II.3.5.4. Rozšíření typů jam
Jednotlivé typy jam nejsou v rámci komponenty roz-
místěny rovnoměrně. Obilnice s hrotitým dnem se
vyskytují pouze v severní části komponenty na relativně
malé ploše v sondě III, v okolí domů 142, 209, 380 atd.
Obilnice s rovným dnem byly zjištěny pouze v jižní
polovině a v jižní části severní poloviny komponenty;
s předchozím typem obilnic se tedy prostorově vylučují
(obr. 39C). V prostoru mimo shluk obilnic s hrotitým
dnem jsou jakékoli jiné hlubší neobytné objekty velmi
vzácné; vzniká tedy otázka, jakým způsobem se na vět-
šině plochy areálu skladovalo obilí, resp. proč se způso-
by skladování obilí v jednotlivých částech areálu lišily.
Zcela jistě nejde o důsledek chronologických rozdílů
mezi částmi areálu: obilnice pocházejí pouze z první 
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Obr. 40. Roztoky. Výsledek korespondenční analýzy popisných
znaků raně středověkých domů. Čísla odpovídají znakům popsa-
ným v kap. II.3.5.3. – Fig. 40. Roztoky. Results of the corres-
pondence analysis of the main attributes of the Early Medieval
houses. Numbers match the characteristics described in chapter
II.3.5.3.



a druhé fáze osídlení (Roztoky I–II), přičemž právě
z těchto období pochází i většina domů po celé ploše
komponenty. Přesvědčivé není ani vysvětlení odlišným
charakterem podloží či mikroklimatu v jednotlivých
částech areálu – rozdíly v tomto ohledu nejsou tak
velké. Rozdílnou četnost obilnic a jejich různý tvar
v jednotlivých částech komponenty tedy spíše musíme
považovat za jeden z kulturních znaků, kterými se vzá-
jemně odlišovaly skupiny obyvatel areálu. 

Větší mělké jámy byly – byť v malém počtu – zjiš-
těny na celé ploše komponenty, malé jámy pak pouze
v části jižní; při celkově malém počtu těchto objektů
však nejde o závažnou skuteč-
nost. Jedna z větších jam patří
do starší fáze areálu (I), druhá
do fáze nejmladší (III, cf. tab. 5
v kap. I.4.). 

II.3.6. PROSTOROVÁ
STRUKTURA
OBYTNÉHO
AREÁLU

V předchozí části (II.3.5.) jsme
se zabývali definicí formálních
prvků, popisujících obytné ob-
jekty, a sledováním časoprosto-
rových vztahů mezi nimi. V této
části se naproti tomu snažíme
sledovat otázky týkající se vzá-
jemných vztahů mezi objekty
jako funkčními jednotkami živé
kultury. Konkrétně jde např. 
o uspořádání obytné zástavby,
o vztahy mezi sousedními ob-
jekty apod. Sledování těchto
otázek může napomoci modelo-
vání vzniku a vývoje obytného
areálu, zejména řešení otázek,
zda byly domy budovány a pře-
stavovány najednou či postup-
ně, jak velké byly komunity,
které budovaly jednotlivá obyt-
ná jádra, apod. Přesný model
vývoje areálu samozřejmě
vytvořit nelze, lze však rozeznat
některá pravidla v uspořádání
sídlištních objektů a tato pravi-
dla interpretovat. 

II.3.6.1. Prostorové 
vztahy mezi
domy

Jedním z rysů komponent kultu-
ry pražského typu je poměrně
malý počet vertikálních stratigra-
fií domů. Na lokalitě Raškov

II–III si tohoto jevu všiml V. D. Baran (1988, 34), při-
čemž významné je i jeho konstatování, že tendence
k vyhýbání se místům opuštěných domů již není patrná 
u objektů mladšího období (8. stol. n. l., kultura Luka Raj-
koveckaja, lokalita Raškov I). Zdá se, že ani v Roztokách
neodpovídá četnost zjištěných stratigrafií pravděpodob-
nosti náhodného překrývání domů při daném počtu
domů a rozsahu plochy, na které jsou rozmístěny (viz
níže). „Respektování“ starších půdorysů může mít hlubší
význam, ať už praktický nebo symbolický. Na druhou
z těchto možností – byť na opačném příkladě – poukazu-
je např. P. Šalkovský (1993, 68), když uvádí, že jemné
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Obr. 41. A1-2: Plán obytné komponenty kultury pražského typu v Raškově III. Část A2 nava-
zuje na severní okraj části A1. 1: domy; 2: obilnice (podle Baran 1988). B1: pravidlo diago-
nálních návazností. B2: pravidlo lineárních návazností (ilustrováno na situaci Raškov I, podle
Baran, Ja. V. 1999). – Fig. 41. A1-2: Plan of the Prague-type culture residential component
at Raškov III. Section A2 is adjacent to the north of section A1. 1: houses; 2: silos (after
Baran, 1988). B1: The diagonal relationship rule. B2: the linear relationship rule (illustrated
from the situation at Raškov I, after Baran, Ja. V. 1999).



superpozice rohů domů nemusely být náhodné, nýbrž
mohly vznikat záměrně jako zdůraznění následnosti či
dědických práv stavitelů domů. 

Sociální interpretace se objevují i u některých prvků
horizontální stratigrafie, které bývají uváděny v literatu-
ře. K nim patří např. „pravidlo diagonálních návazností“
a „pravidlo lineárních návazností“ mezi obytnými stav-
bami (Šalkovský 1993; Ja. V. Baran 1999, 176–178). Pra-
vidlo diagonálních návazností („prodloužených rohů“:
Šalkovský 1993, 60–61) tvrdí, že sousední domy téže
chronologické fáze, případně fáze bezprostředně násle-
dující, jsou umístěny tak, že prodloužená spojnice rohu
s pecí a rohu diagonálně protilehlého u mladšího domu
protíná jeden z rohů domu staršího (ať už jde o chrono-
logický rozdíl jen předpokládaný nebo o domy násled-

ných archeologických fází; obr.
41–B1). Aplikací tohoto princi-
pu může vzniknout uspořádání
šachovnicového typu. Pravidlo
diagonálních návazností se spat-
řuje v tom, že rohy nejméně tří
archeologicky současných do-
mů leží často na jedné linii (obr.
41-B2). Vztahy tohoto typu
interpretuje Ja. V. Baran jako in-
dicie příbuzenských vztahů
mezi obyvateli domů, přičemž
diagonální návaznost vysvětluje
vztahem dvou následných gene-
rací, domy postavené na linii
jako doklad příbuzenského vzta-
hu v téže generaci. 

Aniž bychom chtěli disku-
tovat o oprávněnosti citovaných
interpretací, je třeba vznést urči-
tou pochybnost o objektivitě
samotných prostorových pozo-
rování tohoto typu. V poměrně
husté zástavbě na sídlištích kul-
tury pražského typu totiž mo-
hou podobná spojení vznikat
čistě náhodně, zejména pokud
se v úvahu bere propojení dia-
gonály jednoho domu s kterým-
koli rohem domu jiného, resp.
kterýchkoli rohů tří blízkých
domů. Navíc je třeba započítat 
i nepravidelnosti jednotlivých
půdorysů, které často neumož-
ňují jednoznačné vymezení
určité linie či bodu. 

Určitou tendenci k uspořá-
dání domů do řad ve směru dia-
gonály jejich půdorysu však
v Roztokách v některých přípa-
dech pozorovat můžeme, aniž
bychom ovšem mohli tato pozo-
rování zobecňovat. Svědčí o tom
skupiny domů v severní části
sondy IV (např. 911, 905, 903,

902 nebo 908, 906, 901; obr. 43C, XI, XVII). V kontras-
tu s navrženým principem ovšem nejde o prodloužení dia-
gonál s pecí, nýbrž ve všech případech o diagonály, na
kterých pec neležela. Dále se zdá, že spíše než o domy
současné jde o domy nejméně dvou následných fází,
uspořádané střídavě. Výskyt domů v řadě sám o sobě tedy
nelze interpretovat jako doklad současnosti objektů. Zcela
hypoteticky bychom mohli naopak uvažovat o následném
vyplňování míst mezi domy již opuštěnými, aniž bychom
ovšem mohli upřesnit, jak velký časový odstup mezi sta-
vebními fázemi existoval. I zde ovšem můžeme předpo-
kládat, že zařazení domů do určité prostorové struktury
starších stavebních fází nebylo náhodné a mohlo mít
kromě praktického i sociální rozměr (podobně jako se to
předpokládá u hrobů na některých pohřebištích). 
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Obr. 42. Plány obytných komponent kultury pražského typu s náznakem půlkruhového uspo-
řádání domů. A: Roztoky, sektor 2–4; B: Korčak I; C: Březno; 1: domy; 2: ostatní objekty. Podle
Rusanova 1973; Pleinerová 2000. – Fig. 42. Plans of the Prague-type culture residential com-
ponents with indication of the semi-circular arrangement of houses. A: Roztoky, sectors 2–4;
B: Korčak I; C: Březno; 1: houses; 2: other features. After Rusanova, 1973; Pleinerová, 2000.



V souvislosti s uspořádáním areálů kultury pražské-
ho typu bývá zmiňován i náznak půlkruhového uspořá-
dání, které může připomínat půdorys osady návesního
typu (Pleinerová 2000, 141). Velmi podobné uspořádá-
ní skládající se z 6–8 domů lze nalézt i v Roztokách
v sondě III a na lokalitě Korčak I (Rusanova 1973; zde
obr. 42). V žádném z těchto případů však domy v půl-
kruhovém uspořádání nejsou jedinými obytnými objek-
ty dané sídelní fáze na lokalitě. V uvedených případech
jde vždy o půlkruh o poloměru cca 20–25 metrů, sklá-
dající se z 5–6 domů, přičemž na rovné straně půlkru-
hového půdorysu mohou být další 1–2 domy. Archeo-
logická současnost domů v tomto uspořádání je potvr-
zována v Březně, v Roztokách patří objekty v tomto
uspořádání sice všechny kultuře pražského typu, ale
v jejím rámci asi různým fázím – celková problematič-

nost datování keramiky z da-
ných objektů ovšem jednoznač-
ný závěr neumožňuje. 

Na rozdíl od předchozího
případu se současnost několika
domů v půlkruhovém uspořá-
dání jeví v Roztokách jako
pravděpodobnější u čtyř domů
v jižní části sondy IV (domy
920, 925, 926, 927), které spoju-
jí pravidelné vzájemné vzdále-
nosti, zvláštní (méně časté)
umístění pece v JZ rohu a něk-
teré další formální prvky
(mohutnost pecí, předpecní
dvojice jamek, zapuštěné nádo-
by, kamenný zával ve výplni).
Vzdálenosti mezi domy jsou
v tomto případě poněkud menší
než ve výše uvedených přípa-
dech (9,6 – 11,4–13,6 m) a také
poloměr naznačeného půlkruhu
je zhruba poloviční (kolem 12
m; obr. 43C, XI, XVII). 

Půlkruhové uspořádání
několika domů a dalších ob-
jektů je uváděno i z Břeclavi-
Pohanska (Dostál 1985; zde
43B) a Dunaújváros (Bóna
1973, 140). Zdá se proto prav-
děpodobné, že uspořádání
několika domů ve více či méně
pravidelném půlkruhu mohlo
být jednou z možností uspořá-
dání obytného areálu, třebaže
jistě ne možností jedinou. Je
možné, že se podobné uspořá-
dání mohlo objevit zejména
v počátku osídlení areálu, kdy
několik domů mohlo vznik-
nout současně na ploše dosud
prázdné; v dalším vývoji moh-
ly jednotlivé domy zanikat
v různou dobu a nové domy již

původní půdorys nemohly respektovat. V případě tak
hustého výskytu domů jako v Roztokách je však třeba
k podobným tezím přistupovat velmi obezřetně, pro-
tože půdorysy osad zde lze konstruovat zcela libovol-
ným způsobem. Výstražným případem je podle naše-
ho názoru prostorová interpretace jednotlivých sídel-
ních fází v Dessau-Mossigkau, která dospěla k velmi
nevěrohodným závěrům (cf. Krüger 1967). Důvodem
k nedůvěře je nejen charakter keramických souborů
(který ovšem nelze na základě publikace dobře ohod-
notit), nýbrž především nepravděpodobně malé vzdá-
lenosti mezi domy v předpokládaných sídelních
fázích. 

Jako poměrně pevné a relativně prokazatelné pravi-
dlo struktury obytných areálů kultury pražského typu se
totiž jeví dodržování určité minimální vzdálenosti mezi
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Obr. 43. Plány dalších obytných komponent kultury pražského typu. A: Korčak VII; B: Břec-
lav-Pohansko, tzv. osada II; C: Roztoky, sonda IV (rozvodna); D: Dessau-Mosigkau; 1: domy,
2: ostatní objekty. Podle Rusanova 1973; Dostál 1985 a Krüger 1967. – Fig. 43. Plans of Pra-
gue-type culture residential components. A: Korčak VII; B: Břeclav-Pohansko, “village II”; C:
Roztoky, trench IV (switching station); D: Dessau-Mosigkau; 1: houses; 2: other features.
After Rusanova, 1973



domy, u nichž můžeme předpokládat současnost nebo
částečné chronologické překrytí. Na většině lokalit totiž
existuje nápadná tendence k pravidelným vzdálenostem
mezi domy stejné fáze (Březno), kterou zpravidla porušu-
jí jen některé dvojice domů s menšími vzájemnými vzdá-
lenostmi (Roztoky-měnírna: jedna dvojice; Korčak I:
jedna dvojice; Korčak VII: tři dvojice atd.). Zdá se prav-
děpodobné, že větší odstupy mezi domy jsou původní,
přičemž menší odstupy jsou výsledkem druhotného
zahuštění v areálech vícefázových. Na dodržování odstu-
pů mezi současnými domy poukázal na příkladě opevně-
ného sídliště 9. stol. v Mužli i P. Šalkovský (1993) a opráv-
něnost jeho předpokladu doklá-
dá evidentně plán nejstarší sídel-
ní fáze na dané lokalitě. Za stan-
dardní odstup mezi rohy domů
autor pokládá vzdálenost 13,5
–14,5 m (obr. 44). 

Posoudit exaktně celkové
prostorové uspořádání domů
v Roztokách je obtížné zejména
proto, že jednotlivé sondy
netvoří souvislou větší plochu
ani systematicky rozmístěný
vzorek. Nasazení nějaké stan-
dardní statistické metody (např.
shlukové analýzy) by proto
nemohlo vést k cíli. Hypotézu 
o standardních vzdálenostech
mezi současnými domy se nic-
méně pokoušíme zkoumat dvě-
ma způsoby. První z nich po-
rovnává vztahy mezi nalezený-
mi objekty se vztahy mezi
náhodně rozmístěnými body;

druhý posuzuje vzdálenosti me-
zi domy jednotlivých chronolo-
gických fází či jinak příbuzných
skupin domů. 

V prvním rozboru byly
vypočteny vzdálenosti mezi
všemi domy na lokalitě (každé-
ho s každým) a zjištěné četnosti
vzdálenostních kategorií byly
srovnány s podobnými údaji 
u stejného počtu bodů rozmístě-
ných náhodně v sondách o stej-
ném tvaru. Toto srovnání by
mělo ukázat, zda vzájemné pro-
storové vztahy domů na pro-
zkoumané ploše jsou náhodné,
nebo zda jde prokázat určitý
druh pravidelnosti. Výsledek je
předložen na obr. 45, kde čet-
nosti v jednotlivých kategoriích
ukazujeme na grafu. Udávané
vzdálenosti jsou vzdálenostmi
mezi středy domů: obvyklé
vzdálenosti naměřené v Mužli
(13,5 až 14,5 m) mezi rohy

domů odpovídá tedy v našem případě vzdálenost cca
16,5 až 19 m (mezi středy domů). Podle těchto výsledků
se domníváme, že pozorované rozdělení četností vzdá-
lenostních kategorií rozhodně náhodné není (test chí-
kvadrát ukázal hodnotu 44,27 při 14 stupních volnosti;
pravděpodobnost získání takového výsledku z náhod-
ných příčin je menší než 0,1 %). 

Z obr. 45 vyplývá, že první rozdíl mezi pozorova-
ným a náhodným rozdělením je již v nejmenší vzdále-
nostní třídě, do 2,5 m mezi středy, kde proti 7 očekáva-
ným dvojicím domů zjišťujeme pouze 4, a to sem ještě
započítáváme tři méně jasné domy (fáze) v superpozici
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Obr. 44. Plán obytné komponenty v Mužle-Čenkově. A: domy 9. stol.; B: domy 10.–12. stol.
1: domy 9. stol.; 2: domy 10.–12. stol.; 3: ostatní objekty. Podle Šalkovský 1993. – Fig. 44.
Plan of the residential component at Mužla-Čenkov. A: houses of the 9th century; B: houses
of the 10th-12th century. 1: houses of the 9th century; 2: houses of the 10th-12th centuries;
3: other features. After Šalkovský 1993.

Obr. 45. Roztoky. Četnost vzájemných vzdáleností mezi raně středověkými domy v Rozto-
kách a v simulovaném vzorku s náhodným rozmístěním. – Fig. 45. Roztoky. The frequency
of mutual distances between Early Medieval houses at Roztoky (solid squares) and in a simu-
lated sample with random spatial distribution (empty triangles).



nad sebou, označené jako obj. 1070.1, 1070.2 a 1070.3
(pokud bychom tyto „domy“ považovali jen za přestav-
by téhož objektu, zbyl by v této kategorii jediný další pří-
pad, a to dvojice domů 934–936). Tento fakt naznačuje,
že citovaný názor o malém počtu superpozic v kompo-
nentách kultury pražského typu je asi správný. Do násle-
dující kategorie (vzdálenost 2,5–7,5 m) spadají jak někte-
ré dvojice domů částečně se překrývajících (931–943;
908–909; 941–943; 928–934; 902–992; 1037–1038), tak
domy nepřekrývající se, ale natolik blízké, že stěží mohly
existovat současně (1085–1086; 928–936; 545–648;
1041–1059); 1070[1–3]–1073 aj.). V této kategorii odpo-
vídá pozorovaný počet případů (35) takřka přesně počtu
náhodných vazeb (34), takže z hlediska statistického
nějakou významnost prokázat nelze. U domů jen okrajo-
vě se překrývajících nebo stojících těsně vedle sebe tedy
nelze prokázat nějaký záměr. 

U dalších tří vzdálenostních kategorií vidíme opačný
jev. V těchto kategoriích převládá jednoznačně počet
pozorovaných dvojic nad dvojicemi náhodně generova-
ných bodů. Domníváme se, že tento fakt dostatečně potvr-
zuje určitý záměr, tendenci umisťovat domy právě v těch-
to vzájemných vzdálenostech. Nejnižší kategorie (7.5–12.5
m mezi středy) odpovídá vzdálenostem např. mezi domy
půlkruhového uskupení domů 920–925–926–927. Násle-
dující kategorie (12,5–17,5 a 17,5–22,5 m mezi středy)
odpovídá vzdálenostem mezi domy v sondě III, mezi
archeologicky současnými domy v sondě IV (viz níže,
obr. XVII), mezi domy 1. sídlištní fáze v Březně a na
jiných lokalitách. Na rozhraní obou kategorií nebo do
vyšší z nich spadá i standardní vzdálenost domů, zjištěná
na sídlišti 9. stol. v Mužli (Šalkovský 1993). 

V dalších kategoriích (22,5–27,5 a 27,5–32,5 m) se
poměr mezi náhodným vzorkem a zjištěnými hodnota-
mi vyrovnává, v následující kategorii (32,5–37,5 m) pak
počet vazeb mezi náhodně vybranými body značně pře-
vyšuje skutečné hodnoty. Podle našeho názoru je to
způsobeno tím, že raně středověké domy jsou na lokali-
tě celkově uspořádány ve větších shlucích, takže vzdále-
nosti této kategorie jsou již méně početné. Vzdálenosti
ještě vyšších kategorií představují vzdálenosti mezi
objekty v různých shlucích. 

Druhým pokusem o posouzení prostorové struktury
areálu je rozdělení domů do skupin podle chronologic-
kého zařazení a polohy pecí a sledování jejich vzájem-
ných vztahů. U těchto skupin předpokládáme, že mohly
obsahovat reálně současné objekty, třebaže ne všechny
objekty daných skupin skutečně současné byly. K defi-
nici skupin využíváme chronologické třídění objektů
podle N. Profantové (Roztoky I, II, III). Polohu pecí
v domech pak považujeme za prvek, který mohl spojo-
vat domy dílčích skupin v rámci určité chronologické
fáze. Sledovat vzájemné vztahy mezi domy takovýchto
skupin má smysl jen na větších, souvisle prozkouma-
ných plochách, tj. v sondě IV a okolních sondách 
a v sondě III. 

Situace v sondě IV potvrzuje některé závěry formu-
lované výše (obr. XVII). V rámci žádné z chronologic-
kých fází nejsou domy v přímé superpozici (s jednou
výjimkou, dvojice domů 931–943) a jen v jednom pří-

padě jsou středy domů téže fáze blíže než 6 metrů
(906–909). Vzdálenost nejbližšího souseda stejné fáze se
zpravidla pohybuje v rozmezí 10–20 m, což odpovídá
výsledkům předchozího rozboru. V některých přípa-
dech se zdá, že domy takto definovaných skupin vytvá-
řejí náznak pravidelného uspořádání, jako např. čtveři-
ce domů s pecí v JZ rohu v jižní části sondy IV nebo
čtveřice domů fáze Roztoky II v severní části téže
sondy. 

V sondě III (obr. XVIII) jsme na pochybách, zda
můžeme hlavní skupinu domů ve středu sondy
(425–209–142–380–543 a další) považovat za současnou
(což může naznačovat prostorové uspořádání), nebo
nesoučasnou (což naznačují keramické nálezy, které
ovšem nejsou ani početné, ani chronologicky jedno-
značně klasifikovatelné). Situaci navíc komplikuje
nesouhlas mezi datováním některých domů a datová-
ním nejbližších obilnic a skutečnost, že v dané skupině
se objevuje dvojí poloha pece (209, 380, možná i 543 
a 425: SV; 142, 593 a 595: SZ). Ani v této sondě však
prostorová situace nepopírá předpoklad záměrného
dodržování dostatečných vzdáleností mezi současnými
nebo následnými domy, a to pouze s výjimkou fragmen-
tárně zachovaných a nedatovatelných domů 545 a 648. 

Prostorové vztahy mezi současnými domy mohly
být samozřejmě původně ještě poněkud jiné. Musíme
totiž brát v úvahu, že na zkoumané ploše existují i další
domy, které nelze zařadit do žádné ze skupin. Kromě
toho ani sám počet chronologicko-typologických skupin
(4, bereme-li domy nejstarší fáze s pecí v JZ rohu jako
samostatnou skupinu) není asi dostatečný, neboť chro-
nologických (stavebních) fází a sídelně sociálních jedno-
tek muselo existovat během trvání areálu více. Celkový
trend v prostorovém uspořádání areálu však přesto
považujeme za zřejmý: potenciálně současné domy se
neshlukují, nýbrž jsou uspořádány v pravidelných
odstupech 10–20 m. Podobné odstupy lze pozorovat 
i na jiných lokalitách; zřejmě jde o vzdálenost odpoví-
dající standardním nárokům na pracovní prostor v okolí
domů. Z tohoto zjištění může vyplývat i předpoklad, že
jednotlivé domy tvořily samostatné prostorové jednot-
ky: je tedy pravděpodobné, že odpovídaly jednotlivým
jednotkám společenským (domácnostem, rodinám).
Tento argument lze postavit proti předpokladu, že jedna
rodina využívala více domů najednou k různým úče-
lům. 

V některých případech lze pozorovat skupiny 4–6
domů ve velmi těsné blízkosti, jako např. domy
906–908–909–913–932 v severní části sondy IV nebo
1037–1038–1085–1086–1088 v sondě XXXI a XXXIX
(obr. XVII). Právě v těchto skupinách se vyskytují
domy všech chronologických fází. Domy různých fází
jsou zde umístěny velmi blízko, v některých případech
se dotýkají rohy (908–909; 1037–1038; 1085–1086). Je
tedy zřejmé, že tyto těsné skupiny nepředstavují součas-
né objekty, nýbrž spíše naznačují diachronický rozměr
sídelní struktury, spojený se záměrnou kontinuitou urči-
tého mikroareálu, či dokonce úsilí o symbolické zdůraz-
nění této kontinuity těsnou prostorovou souvislostí (Šal-
kovský 1993, 68). 
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II.3.6.2. Vztah mezi domy a obilnicemi
Zkoumat vztah mezi domy a obilnicemi a mezi obilni-
cemi navzájem má smysl jen v severní části komponen-
ty, kde se obilnice ve větším počtu vyskytují. Obilnice
(zde vesměs obilnice s hrotitým dnem) jsou rozmístěny
buď jednotlivě (3–4 případy), nebo ve dvojicích (2 pří-
pady) a trojicích (3 případy). Dvojice nebo trojice obil-
nic jsou častým jevem i na některých jiných lokalitách
(Raškov; Baran 1988). 

Vzájemné vzdálenosti mezi jednotlivými obilnicemi,
případně dvojicemi a trojicemi, jsou velmi podobné vzdá-
lenostem mezi domy. Je proto velmi pravděpodobné, že
skupiny obilnic patřily vždy k některému z domů. Z pro-
storového uspořádání však bohužel nelze říci, která skupi-
na patřila ke kterému domu. Skupiny obilnic často leží
uprostřed vzdálenosti mezi domy, někdy jsou dvě skupiny
poblíž stejného domu atd. Komplikaci přináší i skuteč-
nost, že blízké domy a obilnice mají občas rozdílné dato-
vání (obr. XVIII). Je proto otázkou, zda je v těchto přípa-
dech pro posouzení souvislosti objektů významnější dato-
vání jejich obsahu (samo o sobě zřejmě zatížené značnou
nejistotou), nebo prostorový vztah, jako např. u domu 209
(fáze II) a obilnic 191 (fáze II), 201 (fáze I) a 330 (fáze I). 

Ani tam, kde dvojice nebo trojice obilnic patří stejné
chronologické fázi podle svého obsahu, není pravděpo-
dobné, že by byly současné docela, ve smyslu souběžné
existence. Jako pravděpodobnější se zdá, že byly vybu-
dovány postupně během trvání domu, k němuž patřily.
Aniž by bylo možné délku jejich užívání přesněji kvanti-
fikovat, znamená tento předpoklad, že domy (usedlosti)
v daném areálu nemohly být zcela krátkodobé, nýbrž
musely trvat nejméně několik let. S velmi krátkou život-
ností domů se sice obvykle nepočítá, v případě roztoc-
kého areálu by se však taková hypotéza – vzhledem
k mimořádně velkému počtu domů – objevit mohla.

Podle dosavadního datování lze obilnice položit
pouze do I. a II. fáze osídlení, do III. fáze lze zatím dato-
vat pouze jednu větší mělkou jámu. Chronologickým
vývojem lze zřejmě vysvětlit absenci obilnic v jižní části
sondy III, v sondách V, VII a XI, kde starší domy
nejsou (obr. XVIII), nikoli však ve zbývajících částech
lokality (viz výše). 

II.3.7. CELKOVÝ CHARAKTER
OBYTNÉHO AREÁLU

Mimořádně velký počet raně středověkých domů
v Roztokách představuje interpretační problém, který se
vymyká existujícím modelům sídelní struktury pravěku
a počátků raného středověku. Interpretace roztockých
nálezů musí předpokládat buď nestandardní sídelní
události (migrace, opakovaný zánik či opuštění areálu),
nestandardní typ sídelního areálu (např. centrální místo)
a/nebo nestandardní typ komunity. 

Domníváme se, že typická komunita kultury pražské-
ho typu se skládala z cca 3–6 rodin (domácností). Rodiny
v takové komunitě byly patrně pokrevně příbuzné 

a vytvářely patriarchální velkorodinu (Dostál 1982, 1985;
Baran 1988). K této představě vedou jednak obecné
odhady velikosti komunit té doby, jednak vnitřní uspořá-
dání komponent, zejména na lokalitách s menším celko-
vým počtem domů (např. Březno). Každá z rodin komu-
nity obývala v určitém okamžiku nejspíše jen jeden dům;
zatím nelze prokázat, že by mezi polozemnicemi byly
funkční rozdíly, resp. že by jedna rodina mohla zároveň
užívat více domů. Pokud tedy počet domů vezmeme jako
měřítko velikosti komunity, je zřejmé, že v případě Roz-
tok šlo buď o komunitu jinou, podstatně větší, nebo
muselo být v areálu několik menších komunit najednou
(to platí i po rozdělení celkového počtu objektů do více
chronologických fází). Pracovně soudíme, že druhá mož-
nost je pravděpodobnější. V celkovém prostorovém
uspořádání domů totiž nepozorujeme rozsáhlejší pravi-
delnou strukturu, což bychom u jedné velké a vnitřně
organizované komunity snad mohli předpokládat. Zdá se
naopak, že v některých částech komponenty zjišťujeme
jakoby samostatné shluky současných a potenciálně sou-
visejících objektů, které se podobají situacím vyskytují-
cím se na jiných lokalitách izolovaně. 

Domníváme se proto, že roztocká lokalita mohla být
obývána zároveň několika komunitami, které mohly být
různého původu. Na to lze hypoteticky usuzovat z toho,
že ve formách domů se projevují náznaky variability,
která se neváže na chronologické fáze, ale spíše různé
prostorové části komponenty. Jednotlivé komunity
mohly mít některé vlastní tradice stavební kultury a hos-
podářských praktik, které si uchovávaly nejen v první,
ale i v dalších generacích. K této hypotéze nás vedou
zejména rozdíly v umístění pecí v domech a výskyt obil-
nic se zahroceným dnem jen v některých, prostorově
zřetelně vymezených částech komponenty. Oba tyto
prvky mají v rámci celého areálu nenáhodné prostorové
uspořádání a nelze je vysvětlit ani chronologicky. 

Různé části lokality s celkovou obytnou plochou cca
20 ha byly využívány souběžně ve všech doložitelných
sídelních fázích; v jižní části však intenzita osídlení byla
větší. Zdá se, že nejvíce lidí žilo v areálu v Roztokách
na počátku jeho osídlení (v nejstarší fázi), není však
důvod domnívat se, že všichni obyvatelé přišli do areá-
lu najednou. Náznaky pravidelného uspořádání někte-
rých skupin domů (např. do půlkruhu v sondě III a IV)
mohou souviset s počátkem osídlení lokality, s přícho-
dem jednotlivých komunit do areálu. Pravidelné uspo-
řádání domů se postupně muselo vytrácet, neboť jedno-
tlivé domy byly opouštěny v nestejný okamžik a záro-
veň v nepravidelných intervalech vznikaly domy nové.
Současné či alespoň částecně časově se překrývající
domy nicméně dodržovaly pravidelné odstupy, vyplý-
vající z nároků na pracovní prostor kolem domu. 

Domy mladších fází osídlení do značné míry
respektovaly zaniklé stavby fází starších, nerespektovaly
však již příslušný pracovní prostor kolem nich. Hypoté-
za, že těsný vztah mezi chronologicky rozdílnými domy
mohl symbolizovat kontinuitu nebo příbuzenský vztah,
se nám jeví jako možná, avšak přímo nelze zatím dolo-
žit ani pravidelnost daného prostorového vztahu, ani
jeho interpretaci. 
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II.4.1. KERAMICKÉ NÁDOBY

Movité artefakty z roztockého areálu nejsou příliš počet-
né vzhledem k množství prozkoumaných objektů, avšak
přesto představují nejpočetnější soubor a nejširší druho-
vé spektrum předmětů denní potřeby časně slovanského
období v Čechách. Jde především o výrobky z hliněné-
ho těsta (keramika, přesleny, závaží), železa, bronzu,
kamene (drtidla, žernovy), vzácně stříbra, skla, kosti
(šídla, jehly, brusle) a parohu (hřebeny, obložení rukoje-
ti). Nejpočetnější druh nálezů představují zlomky kera-
mických nádob, které byly nalezeny takřka ve všech
objektech a které v daném období bývají mnohdy jedi-
nou oporou pro datování a kulturní zařazení komponent. 

Pro zpracování keramiky z Roztok byl vypracován
popisný kód, na jehož základě byla vytvořena databáze
keramických jedinců, srovnatelná s rozsáhlými soubory
časně slovanské keramiky zveřejněnými M. Parczews-
kým (1988a,b, 1989). Popisný systém tvoří 37 deskripto-
rů (polí). Celkem byly do databáze uloženy informace 
o 1835 keramických jedincích, což však nemusí být zcela
přesné číslo; asi ve 2–5 případech se totiž dodatečně uká-
zalo, že zlomky původně vložené jako dva jedinci pochá-
zejí z jedné nádoby. Z tohoto počtu je zhruba 76–80 %
jedinců zastoupeno jen jedním zlomkem. 

II.4.1.1. Nádoby v živé kultuře
Nádoby patřily k nejčetnějším artefaktům každodenní
potřeby. Jejich funkce však nebyla nutně vázána na
výrobky z keramiky, ale mohlo ji plnit i dřevěné nádo-
bí (misky, lžíce, naběračky, talíře), košíky a kožené
měchy. Je pravděpodobné, že celkově menší množství

keramiky v kultuře pražského typu (ve srovnání např.
s kulturami českého pravěku) mohlo souviset právě
s častějším užíváním artefaktů z organických materiálů.
Dřevěné nádobí a keramika si konkurovaly, avšak jejich
vzájemný podíl nemůžeme přesně stanovit; přesně
neznáme ani tvarovou a funkční škálu dřevěných
nádob. Základní tvary nekeramických nádob můžeme
odvodit per analogiam, a to podle nádob nalezených ve
studních v Berlíně-Marhzahn, Eythře a jinde (čerpáčky,
vědra, misky: Seyer 1980; Herklotz-Stuchly 1987, Abb.
6–8) a podle artefaktů z pozdější doby (např. Staré
Město, pohřebiště Na Valech: čutora, talíř, vědra:
Hrubý 1955). 

Základní funkce nádob vedou k jejich tvarové roz-
různěnosti. V časně slovanském období zachycujeme
rozdíly ve velikostech nádob, méně pak v jejich tvarech.
Tvarová škála nádob v Roztokách zahrnuje hrnce, hrn-
covité mísy, misky a talíř, případně pohárek; kontext
nálezů však nikde neumožňuje odhadnout, jaký byl sou-
časný počet artefaktů v jedné domácnosti a původní
poměr jednotlivých druhů. 

Původní počet nádob v jednom domě (domácnosti)
lze snad odhadovat na základě experimentů. Při pokusu
I. Pleinerové používala pětičlenná rodina jednu zásob-
nici (20 litrů), jeden větší (7 litrů) a dva menší hrnce 
(3 litry), jednu dvoulitrovou nádobu, čtyři malé hrnky 
o objemu 1 litr a jednu misku, tedy celkem deset hlině-
ných nádob; ty byly doplněny dvěma dřevěnými vědry
a dvěmi dřevěnými mísami (Pleinerová 1986). Při vaře-
ní stála nádoba na ohništi při ústí pece, zahřívána byla
jen její polovina. Při obytném pokusu se nejvíce uplat-
nily nádoby o objemu jeden a tři litry, postrádán byl
naopak hrnec pětilitrový. Výsledky tohoto experimentu
se výrazně liší od rekonstrukce výbavy časně slovanské-
ho domu na lokalitě Obuchov II, kde autoři předpoklá-
dají 29 zároveň používaných nádob (Kravčenko –
Strunka 1984). Zde bylo 6 nádob nalezeno v původní
poloze na nízkém stupni podél čelní stěny, ostatní
exempláře byly zastoupeny jen střepy a torzy nádob ze
zásypu; mohou tedy představovat soubor zlomků aku-
mulovaných během delšího období. Reálně proto
můžeme i v případě tohoto domu počítat s 10–12 sou-
časnými nádobami.

O podomácké výrobě keramiky v Roztokách svěd-
čí absence stop obtáčení na horních částech nádoby,
vizuálně značně variabiliní povrch nádob, nepravidelné
vyhlazování apod. Keramika byla zřejmě produkována
jen sezónně a na její výrobě se podílely spíše ženy. Způ-
sob výroby a distribuce keramiky v kultuře pražského
typu odpovídá 1. typu produkce podle etnoarcheologic-
kých výzkumů D. Peackoka (1982; cit. podle Macháček
2001b, 219). Trochu zjednodušeně jej můžeme charak-
terizovat následujícím způsobem. Keramika se vyrábí

N. P R O FA N TO VÁ

II.4. Analýza movitých artefaktů

Obr. 46. Roztoky. Skladba keramického souboru podle morfolo-
gických částí nádob. – Fig. 46. Roztoky. Frequencies of vessel
parts from the site.
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OBJEKT
OBJEKT ΣΣ KER. RS OKRAJE

DNA
ZDOBENÉ CELÉ VELKÉ 

PROZKOUMÁN ZLOMKŮ JEDINCI ΣΣ (%) ZLOMKY NÁDOBY ČÁSTI

142 celý 6

191 celý 44 11 2 18 2 1

201 celý 118 6-10 2 20-33

209 celý 82 10 1 10 1 1

245.2 většina 83 21 3 14 2 1

246.2 celý 65 + x 10 3 1

256.2 celý 6 2 33 1 1? 2 1

257.2 většina 2 1 50

298.3 celý 9 1? 1

311.2 polovina xx 1 1 100 1

330 celý 177 18 2 11 4 1

374 celý 43? 28 4

380 polovina 4 2

417.2 většina 99 3-4 1

425 torzo 22 3 14 1 1

449 torzo 1 1 1 100

450 torzo 2 2 2 100

451 torzo 2 2 1 50

535 celý 100 2 1

543 pec 15 4 27 3 1 1

545.2 pec 3

575 celý 72 3 3 100 1

593 pec 92 3 1? 1

595 celý 2 2

596 spodek 4

604 celý 463 18 2 11 2 2 2

605 celý 448 22 2 9 6 3

623 celý 546 9 2

634 většina ?

648.3 pec x 15-16 1 7 2

649 většina 50 ? 5

651 celý 676 56 8 14 6 1

662 torzo 11 1 9 1

663 torzo 12 2 17

664 torzo 5 2 1

665 větší část 42 7 17 2 3 1 1

667 torzo

668 torzo 17 3-4 19 2 1

669 torzo 15 4 27 1 3

670 torzo 19 3 16 2

672 polovina 19 7 37 2 1

673 polovina 14 3 21 5

681 celý 490 70 11 16 5 1

685 torzo 59 20 1 5 1

727 celý 132 10 1 1

739.2 celý 115 32 3-4 9 1 3 1

747 pec 1

753.2 celý 5 1

842 většina 10 1 10 1 1

843 většina 17 2 12 1

850 torzo 29 29 3 10 7 2 1 1

852 torzo 36 8 2 25 2 1

860 většina 6 6 1 20 1

901 (984) polovina 34 34 2 5,9 4 2 1

902 (993) polovina 28 28 6 21 5

903 celý 63 63 11 18 12 2 2

904 polovina 9 9 4 44 2 1

905 celý 6 6

Tab. 21. Roztoky. Počty časně slovanských keramických jedinců a pravěkých intruzí v objektech. V případě zdobených okrajových
zlomků je zlomek započten jak k okrajům, tak ke zdobeným zlomkům. – Tab. 21. Roztoky: Numbers of Early Slavic and prehistoric
(residual) pottery fragments in features.
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Tab. 21. pokračování – Tab. 21. (cont.)

OBJEKT
OBJEKT ΣΣ KER. RS OKRAJE

DNA
ZDOBENÉ CELÉ VELKÉ 

PROZKOUMÁN ZLOMKŮ JEDINCI ΣΣ (%) ZLOMKY NÁDOBY ČÁSTI

906 celý 8 8 3 38 2 1

907 většina 6 2

908 většina 6 6 2 36 3 1

909 celý 32 32 3 9 5

910 torzo 9 4 1

911 většina 35 35 3 9 12 3 1

912 celý 26 25 8 32 2

913 polovina 13 13 2 15 4 1

914 jamka 2 1 50 1

915 polovina 5 5 3 60

917 větší část 4 2 50

918 celý 59 59 3 5 7 2 1

919 torzo 1 1

920 celý 15 15 4 27 1 1 1

921 celý 16 4 25 2 2 1

922 větší část 4 1 25 1

925 celý 22 22 6 27 5

926 celý 13 13 1 8 2 2

927 celý 7 1 14 5 1 1

928 torzo 1 1

929 celý 12 4 33 1 1

931 torzo 4 4 1-2 25 1

932 polovina 82 82 14 17 11 6 1

934 většina 5 1 20 1

936 torzo

937 celý 5 1 20 1 1

939 polovina 3 2 1 1

942 torzo 4 1 25

943 torzo 8

970 polovina 16 16 3 25 2

971 polovina 3 3 1

972 polovina 5 5 1

974 většina 25 25 3 12 4 1

975 polovina

977 torzo 2 2 2

978 torzo 1 1

979 torzo 1

980 torzo

981 torzo

982 torzo

983 torzo 5 5 1 2

987 torzo

989 torzo ? ?

990 torzo 6 6 2

991 torzo 2

992 torzo 13 3 23 2

994.2 torzo 40 12 2 17 3

996 polovina 8 2 25 1

997 torzo 9 3 33

998 torzo 1

1000 torzo 2 2 1

1002 torzo

1004 torzo 4 4 1 1

1034 celý 43 43 7 16 9 4

1035 polovina 6 6 2? 2-3 1

1036 polovina 6 6 2 33 3 1

1037 většina 9 9 4 1

1038 celý 36 36 6 19 6 3

1039 celý 9 9 4 2 1

1040 celý 15 15 3 1
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v každé domácnosti, avšak dosti sporadicky, z ekono-
mického hlediska jde o druhořadou činnost. Pro výrobu
je používána jen podložka, keramika je vypalována
obvykle na otevřeném ohništi. Vyrábějí ji především
ženy vedle dalších činností v domácnosti, jako je vaření,
předení, tkaní apod. Druhy keramiky jsou produkovány
podle přísných měřítek funkcionality. Styl keramiky 
a prostorové rozšíření typů respektují výskyt různých
etnických skupin.

O hodnotě, která byla keramickým nádobám přisu-
zována, svědčí jejich opravy, u celých kusů zjištěné 
v 16 % z jejich celkového počtu. Mezi celými nádobami
jde mj. o př. č. 3498 z obj. 543 (obr. 221:9), př. č. 5701
z obj. 1038 (obr. 273:1, 4) a př. č. 5703 z obj. 1037 (obr.
271:5). Dále byly reparační otvory zjištěny na rekon-
struované nádobě z obj. 901, na nezdobených zlomcích
z obj. 915 a 1051 (282:10), ze zdobených kusů pak na
nádobě z obj. 1041 a okrajovém zlomku z obj. 1062.2
(obr. 285:3). Zvláštností je malá asymetrická nádobka 
z obj. 903, kde lze dokumentovat dvojici nedovrtaných
reparačních otvorů. Je však třeba si uvědomit, že právě
již opravované nádoby mohly být častěji zanechávány

v chatách při jejich opouštění. Tomu odpovídá relativně
menší zastoupení dokladů oprav v rámci souboru zlom-
ků okrajů.

II.4.1.2. Nálezový kontext nádob 
v Roztokách

Při popisu keramických nálezů z Roztok bylo rozlišová-
no několik základních druhů kontextu nálezu v objektu
(domě), a to (1) kontext neurčen, (2) na dně objektu
(podlaze domu), (3) na povrchu nebo uvnitř destrukce
pece, (4) v topeništi či výplni pece, (5) v kůlové jamce
v podlaze domu, (6) v jiném objektu v podlaze domu,
(7) v objektu zapuštěném do stěny domu nebo na pod-
laze u stěny, (8) zapuštěn do podlahy, (9) ve výplni
objektu, (10) v jiné nádobě a (11) v kamenném závalu
uprostřed chaty. O funkci a užívání keramických nádob
svědčí nejvíce nálezy celých a rekonstruovatelných
tvarů, a to zejména pokud byly nalezeny in situ. Nále-
zový kontext těchto jedinců dokumentuje obr. 47. 
K dalším úvahám lze ovšem použít i některé neúplné
kusy (zejména spodky nádob) v původním umístění.

Tab. 21. pokračování – Tab. 21. (cont.)

OBJEKT
OBJEKT ΣΣ KER. RS OKRAJE

DNA
ZDOBENÉ CELÉ VELKÉ 

PROZKOUMÁN ZLOMKŮ JEDINCI ΣΣ (%) ZLOMKY NÁDOBY ČÁSTI

1041 polovina 6 6 2 33 2 1 2 1

1042 profil

1043 většina 4 4 2 50 1

1044 vetšina 6 6 4 1 1

1045.1 torzo 6 1 17 1

1045.2 torzo

1046 většina 3 3 2 1

1048 torzo

1050 polovina 44 44 12 27 4 1 1 1

1051 torzo 7 7 1 14 1

1052.1, 2 torzo

1054 torzo

1056 torzo

1057 torzo 2 1

1058 torzo 7 7 2 14

1059 polovina 14 14 3

1060 torzo 14 14 3 21 1

1061 torzo 20 20 1 5 3 1

1062.1 torzo ?

1062.2 torzo ? 21 2 9 3 2

1070.1 celý 40 40 6 15 6 1

1070.3 podlaha 9 9 2 22 1

1071 většina 9-14 1

1073 celý 12 3 25 1

1075 celý 1 1 100

1077 většina 39 39 6 15 3 1 1

1078 celý 3?

1085 většina 9 9 4 44 1 ?

1086 celý 30 30 5 16 4 1 1

1087 celý 31 31 3 10 3

1088 celý 45 45 12 27 4 1 2 1

1089 celý 29 29 7 24

1090 celý 10 10 1 10 2 1

1091 celý 3



Výzkum v Roztokách dobře dokumentoval zvyk
umísťovat jednu větší nádobu v těsném sousedství pece,
někdy spolu s další menší nádobou (nádobami). Tyto
nádoby byly objeveny v původní poloze; byly tedy sou-
částí vnitřní výbavy domu. V některých případech
nebyla zachycena u pece nádoba, ale jen jamka, do níž
byla původně nádoba zapuštěna (např. 209-II, 595, 903,
909, 912-I, 918-IV, 1039, 1040, snad i KJ II v domě
1090). V těchto případech nejspíše obyvatelé domu
nádobu vyňali a odnesli při opuštění domu. Podobně
šetrné počínání se předpokládá i na několika lokalitách
na Slovensku (Fusek 1994, 133). V domě 209 byla nádo-
ba položena na podlaze domu vedle jamky II, odkud
patrně pocházela (obr. 113). 

Celkem bylo v okolí pece zjištěno 38 celých či
rekonstruovatelných nádob. Po jedné nádobě bylo 
v sedmnácti domech (209, 543, 901, 906, 913, 920, 921,
931, 932 (při výzkumu ukradena), 972, 1004, 1035,
1036, 1037, 1041, 1044, 1086); k nim lze připočíst pří-
pady dochovaných den či spodků nádob in situ (např.
593, 850, 909, 927, 974, 1070). Po dvou nádobách bylo
zjištěno minimálně v deseti domech (665, 850, 903, 904,
926, 927, 974, 1041?, 1061, 1077, 1088);  druhou nádo-
bu ovšem často zastupuje jen spodek.

Skutečně zapuštěných nádob bylo zjištěno devate-
náct, a to v domech 543, 665, 903, 906, 913 (neúplná),
920, 926, 927 (neúplná), 931 (neúplná), 932, 974 (neú-
plná), 1004, 1038 (př. č. 5702 a 5701), 1040 (př. č.
5704), 1050, 1061, 1077 a 1086; pokud započteme
další, menší torza (např. 904), bylo by jich podstatně
více. Jiné nádoby stály na podlaze, např. v domech
850, 908, 922, 972 (př. č. 5528), 974 (př. č. 5545), 1035
(neúplná), 1037 (nad podlahou), 1040 (př. č. 5696),
1041, 1044 nebo na malém soklu nad ní (domy 1036,
1041 a 1088). Také talíř z chaty 664 stál zřejmě na dně
objektu. V chatě 921 se nepodařilo určit, zda byla
nádoba jen nepatrně zapuštěna, či stála na dně. Ve
dvou domech (911 a 939) byly nádoby nalezeny ve

specifickém uložení, totiž v prohlubních (sklípcích) ve
středu stěn, což nás vede k úvahám o jejich zvláštním
významu. 

V domě 1040 byly do podlahy zřejmě původně
zapuštěny dvě nádoby (zapuštěná nádoba př. č. 5704 
a prázdná jamka II), analogicky k domu 1038. Nádoby
byly zapouštěny jak jen několik cm (1038), tak až do
poloviny své výšky (926), někdy téměř po hrdlo (543,
906, 932, 1004, 1061). Zapouštěny byly jak středně velké
hrnce, tak zásobnice (906, 1038), nejméně nádobky malé. 

Jen ve dvou případech se můžeme domnívat, že
nádoby stály přímo na klenbě pece (992, 1038), ty se
pak nedochovaly celé. Na povrchu pece bylo též zjiště-
no dno nádoby (dům 1088), ale zpětně se nepodařilo
určit, zda šlo o větší torzo. 

Výjimečnou situaci představoval dům 1038, v němž
byly nalezeny tři nádoby v původním umístění u pece 
a další neúplná tak, že její původní polohu lze odhad-
nout. Jedna nádobka byla spadlá uprostřed ústí pecního
prostoru (př. č. 5700), další byla umístěna mezi západní
stěnou domu a vnější jižní stěnou pece (př. č. 5701), třetí
nádoba (př. č. 5702) byla částečně zapuštěna do podla-
hy mezi severní stěnou domu a východní stěnou pece.
Poslední nádoba (př. č. 5703) byla zasunuta do před-
chozí nádoby, kterou převyšovala (obr. 185, 319:2,
337:1). Zvyk umístit menší nádobu do větší je zachycen
i v případě chaty 665, kdy v kompletní nádobě byly
nalezeny fragmenty asi třetiny menší nádoby. Umístění
menší nádoby ve větší zapuštěné či stojící nádobě je
doloženo též na Slovensku, na lokalitě Siladice-Bodoš
IV v domě II/59 (Bialeková 1962, 118).

Tři nádoby jako výbavu chaty předpokládáme též 
v obj. 1040, kde byly na původním místě zjištěny dvě
(př. č. 5704 zapuštěná do podlahy, př. č. 5696 na podla-
ze u severní stěny), avšak další jamka (č. II) vedle vstup-
ního prostoru pece (obr. 190, 319:5) je negativním
pozůstatkem umístění třetí nádoby. Minimálně čtyři
nádoby jsou doloženy z výbavy chaty 850, kde jednu
nádobu nacházíme před pecí při jihozápadní stěně, další
při severní stěně a dvě dna vedle sebe před pecí.

Roztoky představují lokalitu, kde je zapouštění
nádob do podlahy u pece a přistavování nádob k peci
doloženo zatím nejpočetněji. Z jiných lokalit časně slo-
vanského a starohradištního období tento zvyk sice
známe také, ale objevuje se mnohem méně. Zapuštěná
byla např. nádoba v domě 55/68 v Praze-Běchovicích
(Vencl 1973, 351, obr. 10); nově se zapuštěné nádoby
objevily na lokalitě 1 i 2 v Praze-Liboci. Častěji stály
nádoby či jejich části in situ na podlaze domu, jako např.
v domě 11 v Březně u Loun (spodní část nádoby: Plei-
nerová 2000, Taf. 3:3), v sondě 1/63 v Bohnicích-
-Zámka (Profantová 1996, 69, obr. 9:3) nebo v Dolních
Beřkovicích (výzkum 2001–2002). Obdobně tomu bylo
i u pece v sondě 43 na hradišti v Doubravčicích (menší
nádobka a mísa: Profantová 1998b, obr. 71). V chatě
v sondě 78, úseku 8–10 na Klučově šlo o dvě nádoby
(výška 160 a 210 mm) u pece chaty(?), v sondě 90 o tři
nádoby (výška 205, 255 a 180 mm), z nichž však jen
jediná byla zapuštěna v původní poloze (Kudrnáč 1970,
Tab. LIV:2, 4, 5; XLV:1, 5, 6). Mísa stála přímo v ohniš-
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Obr. 47. Roztoky. Diagram hlavních nálezových kontextů celých
nádob. Údaje v procentech. Srov. tab. 19 a 22 se širším výběrem
jedinců.  – Fig. 47. Roztoky. Diagram showing the main find
contexts of whole vessels.
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ti v sondě 66 (Kudrnáč 1970). Zvyk zapouštět nádobu je
doložen i na Moravě, a to v Pavlově (Jelínková 1993, 78,
obr. 2:1). V chatě 111 v Břeclavi-Pohansku nádoba zřej-
mě jen stála u pece (spodek nádoby in situ: Dostál 1982,
Tab. II:2). 

Se zvykem zapouštět nádobu do podlahy se setká-
váme také na Ukrajině, ale ani zde není doložen hojně
(např. Raškov II, chata 10: Baran 1988, tab II; Raškov
III, chata 38; Luka Kavetčinkaja, dům 2: Vakulenko –
Prichodnjuk 1985, obr. 10:2; Goreča, dům 21 a 25,
Kodyn II, dům 12: Rusanova – Timoščuk 1984, 30).
Častěji stojí nádoby na podlaze (Kodyn I, dům 25,
Kodyn II, dům 9: Rusanova – Timoščuk 1984, 52, 56;
Boršiv I, dům 5 a Boršiv II, dům 6: Baran 1972, 145,
150) nebo uvnitř pece či před jejím otvorem (Raškov
III, chata 84: Baran 1988, Tab. XX, a chata 14: ibid.,
Tab. V; Zoziv, dům 3: Baran 1972, 188, obr. 61). 

II.4.1.3. Technologická analýza keramiky

II.4.1.3.1. Povrch nádoby a ostřivo
Povrch nádob byl charakterizován jako (1) hrubý písči-
tý; (2) hlazený; (3) tenká povrchová vrstvička (přetah),
často popraskaná (nejtypičtější vzhled) a (4) jemně
drsný. Hlazený povrch se obvykle nevyskytuje na celé
nádobě, ale jen při hrdle a někdy i na spodku nádoby.
Přihlazoval se dřívkem, méně často textilií, někdy jen

prsty. Nejčastěji byl zjištěn povrch s přetahem tenkou
vrstvičkou (č. 3). Jemně drsný povrch se vyskytuje čas-
těji v souvislosti s výrazně slídnatým těstem. U složení
keramické hmoty byla konstatována velká variabilita;
tento fakt patrně odpovídá charakteru podomácké výro-
by nádob, kdy se hlína i příměsi získávaly z více zdrojů. 

Ostřivo bylo rozlišeno na makroskopické s velikostí
od 2–3 mm a mikroskopické (0,5–2 mm). Dále byl sle-
dován druh příměsi: písčitá (P); slídnatá (S); nepatrná
příměs slídy (MS); s větším množstvím kamínků (K). 
V ojedinělých případech obsahovalo těsto větší množ-
ství organické příměsi, po které zůstaly po vypálení
dutinky. Součástí těchto organických příměsí jsou též
otisky slámy (např. př. č. 5644, 5703, 5702), plev, semen
(př. č. 5644, 5703) a obilek. 

Podrobněji jsme se pokusili vyhodnotit keramické
těsto s výraznou příměsí slídy, neboť v této skupině se
objevily střepy vizuálně již připomínající tzv. starohra-
dištní materiál, tedy těsto běžně užívané minimálně
další dvě století. Proto se může jednat o chronologicky
mladší prvek. Záměrné přidávání slídy bylo zjištěno 
u 182 keramických jedinců, tj. téměř u 10 % jedinců 
z celého souboru. Abychom mohli sledovat další typo-
logické a chronologické korelace, bylo pro naše úvahy
důležité, zda lze použití této příměsi zachytit také 
u celých tvarů a okrajových zlomků, případně zda se 
v nějakém objektu jedinci z tohoto těsta kumulují.

Tab. 22. Roztoky. Přehled objektů s vyšším zastoupením keramiky obsahující větší podíl slídy v keramické hmotě. – Tab. 22. Roztoky.
Overview of features with a high proportion of ceramics containing mica in the ceramic mass.

CELKOVÝ SE SLÍDOU Z TOHO VÁHA
OBJEKT POČET 

ΣΣ % OKRAJE NÁDOBY
SLEPENÝCH STRATIGRAFIE DATOVÁNÍ 

JEDINCŮ ZLOMKŮ

209 8 12,5 1 2000 II?

374 28 7 25 340 I

648.3 15 4 26,6 270

651 56 5 9 690 I

665 40 11 27,5 810 I

739.2 21 3 14 30 III

850 29 4 14 1 70 III

901 21 5 23,8 420 II

902 23 5 22 1 290 I

903 62 12 19 2 1 2040 II

909 31 12 38,7 1 spodek 2060 starší obj. I

911 35 8 23 2 1285 starší obj. II

912 25 8 32 2 770 I

918 59 12 20 1240 II

920 15 8 53 2 1050 I

925 21 7 33 3 620 I

926 14 5 35,7 1 3240

929 11 4 36 620 mladší obj. II

932 81 34 42 6 7425 III

939 2 0 50 1 430 III

974 25 4 16 250 I

992 6 3 50 1 200

996 8 3 37,5 1 290 I

1004 1 0 100 1 1200 II?

1038 41 5 12 80 starší obj. I

1040 15 5 33 120 I

1041 7 1 0 1 795 mladší obj. III

1086 29 1 0 1 1150 horizontální II
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Obr. 48. Roztoky. Rozmístění nálezových celků s výrazným podílem keramiky obsahující slídu (3), resp. významným podílem zdobe-
né keramiky (2); ostatní chaty (1). – Fig. 48. Roztoky. Spatial distribution of features containing a significant proprotion of ceramics
with mica (3) and a significant proportion of decorated ceramics (2). Other houses shown (1).



Celé nádoby s výraznou příměsí slídy byly zjiště-
ny jen v pěti objektech, a to v obj. 209, 926, 939,
1004 a 1086. V chatě 909 byl nalezen spodek nádo-
by z tohoto materiálu v poloze u pece, takže ji může-
me počítat k původní výbavě chaty. Na tab. 22 před-
kládáme přehled objektů s nádobami, v jejichž těstě
je výrazná příměs slídy (obvykle více než jeden kera-
mický jedinec, pokud se nejedná o celou nádobu).
Okrajové zlomky s příměsí slídy byly nalezeny ve 13
objektech, přitom v obj. 932, 925, 912 a 903 šlo 
o více okrajových zlomků. Pokud budeme sledovat
všechny zlomky, větší počet jedinců byl zjištěn 
v objektech 932 (34 jedinců), 903, 909, 918 (po 12
jedincích), 665, 920, 912, 911, 925 (7 jedinců), 926 (5
jedinců). Orientačně je uvedena i váha keramiky 
s příměsí slídy.

Pokud hodnotíme keramické těsto spolu s dalšími
kritérii (výzdoba, typy okrajů), můžeme doložit tenden-
ci častějšího užívání těsta s příměsí slídy v mladších
fázích osídlení lokality (fáze Roztoky II a III). Do těch-
to fází totiž spadá keramický materiál z obj. 901, 903,
932 a 939 i podle jiných kritérií. Obj. 911, 918(?) a 1086
patří nejspíše již horizontu (Roztoky II). V obj. 932 byla
tato keramika zastoupena nejpočetněji, a to ve velkých
zlomcích (srov. největší hmotnost).

V případě superpozice chat 909 a 908 ovšem sledu-
jeme větší koncentraci slídnaté-
ho materiálu ve starším domě
909. Oproti tomu v domech
1038 a 1059, stratigraficky pře-
krytých mladšími stavbami,
keramika s příměsí slídy nebyla
zjištěna. U jediného zlomku ze
stratigraficky mladší chaty 928
byla tato příměs registrována. 
V případě starší chaty 911 
a snad mladší jámy 929 je
zastoupena keramika s příměsí
slídy v obou objektech, přičemž
u materiálu z jámy tvoří 50 %
zjištěných keramických jedinců,
v obj. 911 jen 23 % (viz tab. 22).
Vizuálně slídnaté těsto se tedy
vyskytuje ve všech fázích vývo-
je areálu, v mladších fázích je
však jeho výskyt četnější. 

II.4.1.3.2. Stopy tvarování 
Popisný kód keramiky orientač-
ně sledoval i barvu střepu či
převažující barvu nádoby (čer-
ná, odstíny šedé, odstíny hnědé,
cihlově červená, světle šedá až
bělavá – ta se však objevuje
výjimečně, např. na nádobě
z obj. 1037, viz obr. 49:1). Sle-
dovány byly i stopy prstování či
hlazení, dotáčení okraje, stopy
podložky na dně a stopy nále-
pové techniky.

Keramika z Roztok nenese výrazné a zřetelné stopy
obtáčení vně ani uvnitř okrajových zlomků (snad až na
nezdobený okraj nádoby z obj. 1037). V daném soubo-
ru jde jednoznačně o keramiku výráběnou podomácku,
s minimem péče. V souboru jsou zachytitelné techno-
logické stopy po různém způsobu výroby. Jde zejména
o stopy formování na vnější straně okrajů (např. 
u nádob z obj. 665, 850, 739.2, 925, 1038 – př. č. 5703,
1041, 1062). Na vnitřní straně okrajů stopy formování
nejsou zachytitelné. Výjimkou je malý zlomek okraje
př. č. 5317 z obj. 903, který i na vnitřní straně krátkého
válcovitého hrdla stopy formování nese, zvnějšku
ovšem mnohem výraznější (obr. 240:8). Stopy po utvá-
ření nádoby většinou nebyly zahlazeny. Lze rozeznat
formování pomocí dřívka (obj. 937, č. 5412), jehož
šířka je zřetelná díky hmatem dobře rozeznatelným
hranám. 

Na okraji velké nádoby z chaty 1089 (č. 6182) jsou
z vnitřní strany zřetelné nevyhlazené pozůstatky nalepe-
ných válečků; kromě toho je až po maximální výduť
vidět hlazení dřívkem (obr. 295:7).

Na vnitřní straně těl nádob se občas objevují stopy
svislého uhlazování stěn prsty (např. u maximální výdu-
tě nádoby př. č. 5222 z obj. 917, př. č. 5514 z obj. 902,
též na části nádoby př. č. 5068 z obj. 904, př. č. 5510 
z obj. 991) nebo dřívky (př. č. 5892 z obj. 1059).
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Obr. 49. Roztoky. Výrobní stopy na časně slovanské keramice. 1: detail povrchu pravděpo-
dobně obtáčené nádoby (obj. 1037); 2–3: hrubě podsýpané podstavy nádob (obj. 604 a 931).
– Fig. 49.Traces of vessel production on the Early Slavic pottery from Roztoky. 1: Detail of
the surface of a partly wheel-turned vessel; B: coarse sand imprints on the vessel bases.



U spodku nádoby př. č. 5068 z obj. 904 se vnitřní
koláč hrnčířské hmoty vylomil z velké části v místě při-
lepení k prvnímu válečku stěny, podobně jako u den 
z obj. 925 (kde jsou dochovány stopy po hlazení prsty
na vnitřní straně), 977, 1050 a 1070. Dno př. č. 5881 
z obj. 1050 nese z vnitřní strany stopu po umístění spo-
jovacího válečku širokého 11 mm (obr. 280:5).

Při přechodu dna do stěny nádoby můžeme na
vnitřní straně sledovat zesílení, svědčící rovněž o nedo-
konalé ruční výrobě. Nejmarkantnější je to u dna z obj.
664, u zlomku př. č. 3539 z obj. 670, dna z obj. 673 (obr.
226:4; 231:2), u zlomku z obj. 918, kde spoj nebyl vůbec
uhlazen (obr. 250:9), u dna z obj. 1061 (obr. 284:5), pří-
padně u nádoby z obj. 1041 (276:7).

Na spodcích nádob se objevují stopy po vyhlazová-
ní palci či prsty. Nejlepší doklad představuje nádoba 
z obj. 1086 (obr. 290:1); na nádobě z obj. 1044 jsou
obdobné stopy zřetelné na vnější straně až k horní třeti-
ně nádoby (obr. 277:8). Výrazné jsou i na zlomku 
z výdutě nádoby zdobeném kolky z obj. 330 (obr. 218:5),
na dně z obj. 380 (obr. 218:8), při dně z obj. 425 (obr.
220:7) a na spodní části nádoby z obj. 1050 (obr. 282:7),
na němž je dobře patrné i připojování uvnitř nepravidel-
ně formovaného středového koláče hrnčířské hmoty.
Obdobný detail práce prsty je zřetelný na vnitřní straně
dna př. č. 5296 z obj. 673 (obr. 231:3). Podobné stopy
prstů na stěnách nádob známe samozřejmě i z hradištní-
ho materiálu (Doubravčice: Profantová 1998, obr. 36:17).
Na vnitřních stranách nádob se objevují též stopy po hla-
zení dřívky, např. v obj. 673 či 1059. Stejné stopy byly
zachyceny i na vnější straně spodní části nádoby, např. 
v obj. 908, 920 a na spodní části nádoby bez určení objek-
tu (obr. 343:2), na níž je dobře patrné i připojování uvnitř
nepravidelně formovaného středového koláče hrnčířské
hmoty – vlastního dna (obr. 285:7). U dna př. č. 5383 
z obj. 932 jsou na vnitřní straně zřetelné stopy dodateč-
ného „hlazení“ či formování prsty, na spodní straně dna
pak rozeznáváme náznak otisku dřevěné desky. 

Obdobné stopy, nazývané zkráceně „rýhování“,
odpovídají pozorováním na keramice v Praze-Běchovi-
cích, obj. 26/68 (Vencl 1973, obr. 5:7) a v Břeclavi-
Pohansku (Dostál 1985).

Ojediněle se setkáváme s nepravidelně umístěnými
nehtovitými vrypy na spodku nádoby, které nepovažu-
jeme za výzdobný prvek (obr. 285:7; 340:2). Obdob-
ným náhodně dochovaným pozůstatkem po konkrét-
ním výrobci je otisk prstu pod okrajem zlomku nádoby
z obj. 1058 (obr. 283:2), na jehož vnější stěně se docho-
valy pozůstatky vodorovných rýžek v místě maximální
výdutě.

Zatímco tyto příklady dokládají technologii produk-
ce nádob spíše nahodile, na dnech nádob shledáváme
výrobní stopy častěji. Můžeme rozlišit dna odříznutá 
z podložky či kruhu, aniž byla před vypálením nádoby
dále upravována (tzv. hradištní technologie – např. př.
č. 3498 z obj. 543) a dna, která byla ještě přihlazována
(ruční technologie – např. nádoba z obj. 920, dno z obj.
595: obr. 222:3, př. č. 5456 z obj. 981, zlomek z obj.
1035 (obr. 269:4), z obj. 1036 s prstencem, dno z obj.
1070.1). U nádobky z obj. 972 je zřetelné odříznutí, přes

nějž se v části nádoby při přihlazování dostala přeby-
tečná keramická hmota (obr. 263:3; 336:4). Jako pod-
sýpku můžeme rozlišit písek (př. č. 5701 z obj. 1038) 
a popel (obj. 931, obj. 1035). S odříznutými dny se pak
často pojí svislé pravidelné přihlazování nádoby (obj.
926: obr. 255), s dodatečně přihlazovanými dny pak lze
obvykle spojit nepravidelné přihlazování těl, jež charak-
terizují rýžky vedené všemi směry (často šikmé). Jako
příklad uveďme nádobu př. č. 952 z obj. 256 (217:5),
přičemž však nádoba př. č. 941 z téhož objektu je výraz-
ně svisle pravidelně přihlazována a nese stopy po vněj-
ším slabém formování okraje (obr. 217:2). Po důklad-
ném uvážení se nám vztah mezi odříznutým dnem, slíd-
natým materiálem a způsobem přihlazování jeví jako
důležitější chronologický znak než příliš detailní sledo-
vání okrajů nádob. 

Na okraji nádobky př. č. 6160-4 z obj. 1085 se
uchoval těsně pod maximální výdutí otisk textilie patr-
ně plátnové vazby (obr. 289:4; 343:3). V souboru kera-
miky z Roztok jde o ojedinělý doklad. V Čechách jde 
o čtvrtý časně slovanský doklad, větší část látky plátno-
vé vazby byla otištěna na dně nádoby z Nymburka,
datované do mladší fáze časně slovanského období
(Sakařová – Kostelníková 1990). Otisk textilie byl zjiš-
těn také na dně nádoby z chaty 5 v Březně u Loun (Plei-
nerová 2000, 148, Taf. 12:4) či na povrchu v ruce mode-
lované nádoby z Prahy-Dejvic (Zeman 1976, 145, 200,
obr. 45:3). Početnější otisky textilií se uchovaly na nádo-
bách z Dessau-Mosigkau (Krüger 1980). Početnější sou-
bor otisků látek (110) pochází z Mikulčic, kde však šlo
výlučně o dna s důlkem po ose kruhu (Kostelníková
1975, 45, tab.I–VIII). Jejich rozbor ukázal, že šlo 
o nejméně 20 druhů pláten, převážně jemnějších. Pokud
nebyl otisk na nádobě zcela náhodným otiskem tkaniny
z šatů hrnčíře, mohlo jít o doklad etnograficky zjištěné
praktiky ovíjení lepených nádob látkou, aby se při
dokončování nesesula, i když častěji byla ovíjena jen
spodní část nádoby (Hampe-Wintr 1962). Při dohotove-
ní nádoby byla látka odstraněna a povrch nádoby uhla-
zen tak, že se otisky obvykle neuchovají.

II.4.1.3.3. Speciální technologické analýzy
Ze souboru časně slovanské keramiky bylo v několika
etapách vybráno celkem 23 kusů (včetně 1 nádoby)
z 16 objektů pro specializované technologické analý-
zy. Jejich cílem bylo sledovat mineralogické složení
keramické hmoty, ale také stopy obtáčení, které neby-
ly makroskopicky rozpoznány. Analýzy provedl 
M. Baruška z Katedry skla a keramiky VŠCHT Praha,
a to ve dvou fázích (1989, 1990; srov. kap. III.1.). Na
jeho analýzy navázal později (2001) V. Hanykýř
z téhož pracoviště a pod jeho vedením v diplomové
práci M. Novotná. Metodou rentgenové difrakce byla
odhadována teplota výpalu nádob, u většiny vzorků
byly dále provedeny i mineralogické výbrusy, odhalu-
jící jejich mikrostrukturu. Ze srovnávacích důvodů
byly analyzovány také tři vzorky typické starohradišt-
ní keramiky z hradiště v Doubravčicích, o jejichž
obtáčení nemůže být nejmenších pochyb. Přehled
vzorků je předložen v tab. 23. Na tomto místě před-
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kládáme jen archeologicky využitelné závěry, přičemž
je nutno upozornit, že dosud nedošlo ke zkoumání
místních surovin, které by mohly umožnit lokalizovat
konkrétní zdroj keramické hlíny (cf. Hložek – Grege-
rová – Havlica 1999).

Všechny vzorky mají obdobnou mikrostrukturu.
Obsahují hrubá až velmi hrubá zrna křemene, šupiny
dehydroxylovaného muskovitu, příměs živců albitu 
a orthoklasu (tání 1170 °C) a dehydroxylovanou jílovou
hmotu, v níž proběhla strukturní přestavba za vzniku
nestabilní spinelové fáze, tedy při teplotě nad 950 °C
(obr. 50ab; Bartuška 1989–90, 6). 

Surovinový zdroj všech vzorků je shodný: jde o slíd-
natou, křemičitou hlínu se železitou pigmentací. Byly
vyděleny tři základní skupiny materiálu, přičemž skupi-
na A představuje písčitý jíl (prakticky bez slídy), skupi-
na B slídnatou hlínu a skupina C slídnato-křemičitou
hlínu, obsahující vždy živec, slídu a jemný křemen.
Varianta této poslední skupiny (označená jako D) obsa-
huje jako záměrnou přísadu drcené střepy.

Přítomnost velmi hrubých zrn křemene (0,5–5
mm: vzorky 5 a 6 z obj. 1044 a 1047) naznačuje
záměrné ostření pískem, obsahujícím i velké krystaly
sodného a draselného živce; ostřivo tvořilo 10–40 %
keramické hmoty. Tato přísada snižovala smrštění
hmoty při sušení a výpalu, a tím omezovala praskání
nádob. 

V případě vzorku 6 (obj. 1044) bylo použito jako
ostřiva nejspíše drcených střepů nádob, druhotné využi-
tí střepů jako ostřiva bylo doloženo i u dna z obj. 927,
1070 (př. č. 5973-6) a 1073 (př. č. 5984-5 a 5984-1). 
U vzorků nádob př. č. 5985-1 a př. č. 5744 (obj. 1037) je
podíl keramického ostřiva vysoký, přírodní ostřivo tvoří
jen 5 % (Novotná 2000). Použití kombinovaného pří-
rodního a keramického ostřiva představuje technologic-
ky náročnější postup, keramika získává vyšší odolnost
proti změnám teploty i vyšší mechanickou pevnost.
Referované analýzy poprvé jasně dokládají tuto techni-
ku i pro časně slovanské období, což bylo dosud jen
opatrně zvažováno.

Tab. 23. Roztoky. Přehled vzorků keramiky zkoumaných chemicko-technologickou analýzou. Skupiny A–D odpovídají typům surovi-
ny podle M. Bartušky (viz kap. III.1.2.5). Autoři analýz: 1989, 1990 M. Bartuška, 2001 V. Hanykýř a kol.. S: silnostěnný zlomek, T: ten-
kostěnný zlomek. – Tab. 23. Roztoky: Overview of the pottery samples investigated by a chemical and technological analyzis.

MAKROSKOPICKÉ
ROK

OBJEKT POZNÁMKA ZJIŠTĚNÍ SÍLA TYPY SUROVINY
ANALÝZY

(OSTŘIVO)

1 ? 1989 ? nádoba bez označení; S
může jít o nádobu uvnitř 
nádoby vzorku č. 3 
z objektu 1038

2 5878 1989 1050 nádoba z destrukce pece slída S písčitý jíl (A), málo slídy

3 5702 1989 1038 nádoba u SV nároží pece slída na povrchu S výrazně slída
(v ní postavena další)

4 ? 1989 1041 nález na podlaze chaty velmi hrubý křemen T

5 5826 1989 1047 mezi kameny na červeně velmi hrubý křemen T slídnato-křemičitý jíl (C)
vypálené ploše drcené střepy

6 5855 1989 1044 podlaha chaty velmi hrubý S slídnato-křemičitý jíl (C)
křemen, slída drcené střepy

7 2313 1989 575 střep zdobený rýhami slída S slídnato-křemičitý jíl (C)
a vlnicemi, velká nádoba 

8 5829 1989 1044 povrch destrukce pece hrubý křemen, slída S

9 1165 1989 425 zdobený zlomek hrubý křemen TS slídnatá hlína (B)

10 1989 1044 dno před ústím pece slída T slídnato-křemičitý jíl (C)

11 5700 1989 1038 nádoba před ústím pece výrazně slída
(povalená) slída T

– 5372 1990 927 spodek nádoby slída T písčitý jíl (A), drcené střepy

– 5557 1990 977 menší zlomek stěny nehomogenní, T drcené střepy (D),
křemen málo slídy

– 5460 1990 901 T slídnatá hlína (B) 

– 5935/6 1990 1070 menší zlomek stěny slída S drcené střepy (D) 

– 5951/1 1990 1070 okraj slída S slídnato-křemičitý jíl (C)

– 5970 1990 1073 okraj jemná slída T slídnato-křemičitý jíl (C)

– 5984/1 1990, 2001 1073 výduť slídnato-křemičitý jíl (C)

– 5984/5 1990, 2001 1073 slídnato-křemičitý jíl (C),
drcené střepy (D)

– 5545 1990, 2001 974 zkorodovaný povrch málo slídy, S slídnatá hlína (B),
hrubý křemen drcené střepy a břidlice

– 4023 2001 739 zdobený méně slídy T muskovit, slída

– 5093 2001 901 nádoba 237:9 slída T vodorovná orientace pórů

– 5744 2001 1037 nádoba, zkorodovaný povrch šedý povrch T absence slídy, drcené střepy
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Vzorek 7 ze zdobené zásobnice (př. č. 2313) z mlad-
šího obj. 575 (Roztoky III) se podstatně neodlišoval od
ostatních, pouze obsahoval méně železitého pigmentu.
Tento vzorek pochází z nádoby, která je přesněji chro-
nologicky i typologicky zařaditelná; výsledek technolo-
gické analýzy neposkytl žádné specifické charakteristiky. 

Výsledky získané analýzou vzorků z 15 objektů uká-
zaly, že údaje získané pomocí specializovaných analýz
nekorespondují jednoznačně s typologickými a techno-
logickými závěry, tradičně odvozovanými na základě
vizuálního rozdělení keramické hmoty (např. podle pří-
tomnosti většího množství slídy). To je pro archeologa
varováním, aby pro období předcházející řemeslné
výrobě keramiky nepřeceňoval vydělování obdobných
keramických skupin. Zároveň jde o první exaktněji

popsané hodnocení časně slovanské keramiky z Čech 
i Moravy. Poznatky bude třeba doplnit analyzováním
odpovídající série vzorků z dalších lokalit a jejich srov-
náním s keramikou starší doby hradištní (již proběhly
první analýzy zlomků z Doubravčic, kde je např. dolo-
žen i redukční výpal).

Velmi překvapivé výsledky přinesly analýzy, které
zkoumaly teplotu výpalu vzorků. Ta se podle nich
pohybovala od 960–1118 °C, u vzorků 1, 5 a 6 mírně
nad 1000 °C , u ostatních těsně pod 1000 °C (M. Bar-
tuška1989–90). Při hodnocení vzorků M. Novotnou,
porovnávaných s pravěkými sériemi, se projevila větší
skladovací vlhkost (1,2–2 %), a tedy i závěr, že byly
vypalovány při vyšších teplotách než vzorky pravěké,
avšak nedosahovaly 1000 °C (Novotná 2000). Tento

závěr v souvislosti s teplotami
výpalu považujeme za pravdě-
podobnější (viz kap. III.2.) 
i vzhledem k tomu, že teplota
výpalu neolitické keramiky 
(k. vypíchané keramiky) z Olo-
mouce-Slavonína je kladena na
základě exaktních metod mezi
700–800 °C (Hložek – Gregero-
vá – Havlica 1999).

Přes rozdíly ve výsledcích
jednotlivých použitých analýz
ovšem i nejnižší odhadovaná
teplota výpalu vysoce překraču-
je doposud předpokládané hod-
noty. Keramika tohoto období
byla podle našich dosavad-
ních předpokladů vypalována
při nízkých teplotách kolem
520–700 °C (Krüger 1967, 90n.;
Zeman 1976, 189). Za potvrzení
tohoto odhadu bychom v soula-
du s dosavadní tradicí v roztoc-
kém materiálu mohli považo-
vat drolivost některých střepů 
(i velká část zdobené nádoby
z obj. 927) a zvláště pak unikát-
ní zachování nezuhelnatělé
obilky na dně nádoby (př. č.
5886) z obj. 1062. Ta by dokon-
ce neměla beze změn přeč-
kat ani nižší teploty (kolem
500–600 °C), a měla by tak
určovat dolní hranici užívaných
teplot výpalu, běžně zjevně 
o něco vyšších, protože v ostat-
ních případech se po obilkách
či jiných organických příměsích
(především plevách) zachová-
vají jen otisky. Bohužel, zmíně-
ná obilka byla nalezena později,
než vznikly citované analýzy, 
a dno nádoby př. č. 5886 neby-
lo ve vybraných vzorcích. Proto
rozdílnost závěrů „tradičního“
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Obr. 50a. Roztoky. Vybrané výbrusy zlomků keramiky kultury pražského typu. 1: obj 575 (př.
č. 2312), vysoký podíl slídy v základní hmotě, 400× zvětšeno; 2: obj. 927 (př. č. 5372), velmi
četná hrubá zrna křemene, velké šupiny muskovitu (uprostřed), 55× zvětšeno; 3: obj. 901
(př. č. 5460), základní hmota s částicemi slídy, ojedinělý jemný křemen, 400× zvětšeno; 4: obj.
977 (př. č. 5557), hrubá zrna křemene, nižší podíl jemného křemene v základní hmotě, 55×
zvětšeno. Podle M. Bartušky. – Fig. 50a. Roztoky. Thin sections of selected ceramic frag-
ments. After M. Bartuška.



odhadování teploty výpalu a ci-
tovaných speciálních analýz jen
konstatujeme a řešení ponechá-
váme dalšímu bádání. Pravdě-
podobně však musíme počítat
s vyššími teplotami výpalu
(800–900 °C) i s podílem kera-
miky vypálené při teplotách
nižších. Může záležet i na kon-
krétním umístění nádoby při
vypalování v peci či jámě na
pálení keramiky. V případě
Roztok je problematický pouze
předpoklad vypalování na otev-
řeném ohništi. Vzhledem k tech-
nologickým analýzám lze před-
pokládat, že nádoby mohly být
vypalovány i v pecích, třebaže
přímé archeologické doklady
nemáme ani k jedné z možností. 

II.4.1.3.4. Síla stěn nádob
Soubor keramiky z Roztok
poskytl možnost sledovat zlom-
ky keramiky též z hlediska
jejich síly, která je samozřejmě
variabilní v závislosti na části
nádoby, kterou měříme, a na
celkové velikosti nádoby. Proto
je problém uvést hodnotu síly 
u celé nádoby, neboť je u okra-
je menší, maximální je obvykle
nade dnem. U celých nádob
kolísá síla stěn různých částí
nádoby v rozmezí 3–5 mm.
Obecně je časně slovanská
keramika spíše silnostěnná.

Pro ručně vyráběnou kera-
miku je proměnlivá síla stěny
na jednom kusu typická (např.
obj. 604: obr. 222:7; obj. 908:
obr. 244:4; obj. 926, 927: obr.
255:3, 7; obj. 972: obr. 263:3;

150

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H

Obr. 50b. Roztoky. Vybrané výbrusy zlomků keramiky kultury pražského typu. 1: obj. 1047,
hrubá a jemná zrna křemence v základní hmotě, 55× zvětšeno; 2: obj. 977 (př. č. 5557), jedno-
směrná orientace slídy, jemný křemen, 400× zvětšeno; 3: obj. 1070 (př. č. 5935), dole zrno ostři-
va s odlišnou mikrostrukturou a nižším zastoupením křemene, odpovídá hmotě „C“; 4: obj.
1070 (5935), detail základní hmoty se zrny křemene, vlevo nahoře slída, 400× zvětšeno. Podle
M. Bartušky. – Fig. 50b. Thin sections of selected ceramic fragments. After M. Bartuška.

Obr. 51. Roztoky. Rozložení keramických jedinců podle jejich
síly, celkem 1636 jedinců, z toho 269 okrajů. – Fig. 51. Roztoky.
Distribution of ceramic pieces according to their thickness (1636
pieces in all, 269 rim fragments included).

Obr. 52. Roztoky. Podíly okrajů, spodků a těl nádob u silnostěn-
ných nádob. – Fig. 52. Roztoky. Proportions of rims, bases and
vessel bodies among thick-walled pieces.



obj. 1038: obr. 273:1) a mizí jen u menších a obecně ten-
kostěnnějších nádobek (např. nádoba z obj. 739: obr.
234:4). Přestože jsme bohužel neměřili celé nádoby 
v předem stanovených bodech (např. v místě určování
průměru hrdla a v místě maximální výduti apod.), 
a tedy naše závěry nejsou zcela přesné, jako nejběžnější
sílu stěny keramických jedinců v Roztokách můžeme
označit rozmezí 7–10 mm; toto rozmezí považujeme za
sílu střední a víceméně standardní. Do této skupiny
spadá 72 % (1189 ks) měřených kusů. Za tenkostěnné
považujeme v roztockém souboru zlomky o síle do 
6 mm, v praxi tedy skupinu zahrnující 4–6 mm, která
tvořila v souboru 19 % (304 ks; obr. 51). Silnostěnné
zlomky (více něž 10 mm) tvořily jen 9 % souboru. Závis-
lost na části nádoby, ze které sledovaný zlomek pochá-
zí, demonstruje obr. 52. Mezi silnostěnnými kusy tvoří
okraje jen 5 %, spadají sem také jen dvě celé nádoby,
spodky nádob tvoří téměř třetinu zlomků. Nejpočetněj-
ší jsou těla nádob (tedy části od maximální výdutě dolů).
Opačný trend je možno sledovat u tenkostěnných jedin-
ců, mezi něž můžeme zařadit více celých nádob, a to
např. z obj. 903 (př. č. 5153 a 5155), obj. 932, obj. 1088
(př. č. 6118) a téměř celé profily např. z obj. 974 (obr.
263:7) či obj. 1058 (obr. 283:2). Na rozhraní je nádobka
z obj. 1036, jejíž síla se liší v různých místech a pohybuje
se na rozhraní 6–7 mm. 

Užitý způsob třídění keramiky podle síly stěn uká-
zal, že se hodí spíše na střepový materiál než na velké
části nádob. U nich bude třeba srovnávat přesně stano-

vené body, z nichž s jedním je možno srovnávat hod-
noty vybraných zlomků (např. místa, kde se stanovuje
průměr hrdla). Celé nádoby byly v tomto bodě měřeny,
avšak okrajové zlomky již jednotně měřeny nebyly. Síla
stěn celých nádob se v tomto bodě pohybuje v interva-
lu 4–9 mm, nejčetnější je síla 5 mm, zjištěná u 15 nádob.
V rámci okrajů je nejpočetnější skupina středně silných,
tak jako u všech zlomků, tenkostěnné okraje tvoří 30 %
(obr. 51), v této skupině je i 8 zlomků zdobeno na pod-
hrdlí převážně hřebenovou výzdobou. Pokud jsme zjis-
tili silnostěnné okraje (3 % okrajů), je velice pravděpo-
dobné, že jde o části zásobnicových tvarů, např. z obj.
575, 902 (obr. 239:10), obj. 904 (obr. 241:5, 6), obj. 909,
obj. 1045 aj. Silnostěnný je též zdobený zlomek výduti
z obj. 191 (obj. 215:5).

II.4.1.4. Typologická klasifikace
Typologie keramiky z Roztok se opírá především o celé
tvary, kterých bylo zachyceno 38 (včetně misek a talíře),
u dalších 4–5 nádob lze celý tvar dost spolehlivě odhad-
nout (obj. 256, 739.2, 850, 901, 908). Typologický roz-
bor přihlíží také k dalším nálezům keramických nádob
z Čech, o nichž údaje byly ukládány obdobným způso-
bem do databáze. Soubor z ostatních částí Čech před-
stavuje 90 nádob (ovšem bez možnosti využít všechny
rozměry), údaje o 2 nádobách však jsou nedostupné.
Celkem je tedy v Čechách možné pracovat se 126 celý-
mi nádobami. Nálezy z Roztok mají tak značný význam,

neboť tvoří 30 % současného
nálezového souboru a největší
soubor z jednoho areálu. Dosud
největší soubory nádob z jedné
lokality pocházely z Prahy-
-Veleslavína (7 nádob, snad
hrobového původu) a nález
z Prahy-Bubenče (6 nádob),
který ovšem zahrnuje nejméně
dvě polohy, a to Papírenskou
ul. (4 ks) a Roosveltovu ul. 
(2 nádoby; Zeman 1976,
134–144). Oba dosud početněj-
ší soubory zahrnovaly střední 
a menší hrnce a misku, v Roos-
veltově ul. byl i talíř a nádoba
33 cm vysoká, představující již
zásobnici. V Praze-Veleslavíně
byla zjištěna ještě hrncovitá
mísa (Zeman 1976, obr. 25:4).
Kromě miniaturních tvarů je
v tomto výčtu zahrnuto základ-
ní spektrum druhů časně slo-
vanských nádob.

V rámci typologické klasifi-
kace keramických jedinců byla
nejprve popsána část nádoby,
která je existujícími zlomky
doložena. Použito k tomu bylo
deset kategorií, jak je vymezila
U. Maj (1990): 1 – zachovaný
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Obr. 53. Rozměry stanovované na celých nádobách. Stav zachování keramických zlomků
podle U. Maj (1990). – Fig. 53. The dimensions established for whole vessels. State of pre-
servation of ceramic fragments after U. Maj (1990).
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ROZMĚRY INDEXY TYP NÁDOBY

Tab. 24. Roztoky. Přehled základních parametrů celých a rekonstruovatelných nádob. Materiál je uváděn jen v případě většího zastoupení slídy (S). Metrické údaje uváděny v mm, objem v lit-
rech, váha v gramech. Rozsah v síle stěny odráží rozdíl mezi sílou v hrdle a u dna. – Tab. 24. Overview of the basic parameters of whole and reconstructed vessels. 

209 3497 S 188 181 229 108 245 177 14 6,2 0,72 0,06 1,34 0,75 0,6 0,93 1,3 hrnec, typ 1 2000 5–9

256.2 941 156 167 203 108 190 7 0,8 0,04 1,22 0,82 0,6 1,07 hrncovitá mísa 1375 6–11

256.2 952 156 155 182 100 225 185 5,5 3 0,82 0,02 1,17 0,85 0,65 0,81 0,98 hrnec, typ 1 1876 6–11

256.2 703, 883 201 205 272 120 10 11 0,75 1,33 0,75 0,59 0,89 zásobnice, typ 5 5–12

543 3498 198 192 246 108 288 190 12 7 0,66 0,04 1,28 0,78 0,85 1,29 hrnec, typ 1 8.3.d 2730 5–7

672 4158 50 33 66 5 0,08 miniaturní hrnec 100 3–5

665 3702 140 144 184 85 200 137 6 2,3 0,69 0,03 1,28 0,78 0,59 0,92 1,34 hrnec, typ 1 2.3.a 1720 5–8

681 3588 112 109 150 106 165 115 10,6 1,4 0,67 0,06 1,38 0,73 0,92 1,3 hrnec, typ 3a 498 7–11

850 5029 169 170 206 90 230 188 9 4,3 0,82 0,04 1,23 0,83 0,54 0,9 1,09 hrnec, typ 1 2730 5–7

850 5028 S 190 208 >240 188 12 23 0,05 1,1 zásobnice 5 2.I 8–9

901 5093 186 180 180? 114 233 166? 13 0,71 1,12 0,84 0,64 0,97 hrnec, typ 2 5–10

903 5152 130 141 172 88 176 108 10 1,55 0,64 0,06 1,22 0,82 0,62 1,01 1,59 hrnec, typ 1 2.I 1350 9–10

903 5153, 5155 204 190 242 124 286 240 16 7,1 0,84 0,06 1,28 0,78 0,65 0,85 1 hrncovitá mísa 5–6

906 5433 262 260 310 140 335 272 12 13,7 0,81 0,04 1,19 0,84 0,54 0,92 1,14 zásobnice, typ 5 8.3.d 6300 10

908 5058 87 186 9 0,05 hrnec, typ 1 2.2.d 7–11

911 5260 110 106 148 85 148 93 9 1,5 0,63 0,06 1,4 1 1,59 hrnec, typ 3a 5–7

920 5435 150 137 198 100 282 186 11 4,7 0,66 0,04 1,45 0,49 0,74 0,7 1,51 hrnec, typ 1 3.1.d 3200 8–10

921 5369 140 137 170 84 229 160 10,2 3 0,71 0,04 1,24 0,81 0,73 0,75 1,06 hrnec, typ 1 8.I 1425 7–10

922 5221 140 129 149 86 140 91 9 1,3 0,65 0,06 1,16 0,87 0,67 1,06 1,63 hrncovitá mísa 240 6–7

926 5368 S 182 180 236 92 257 176 5,9 0,72 1,12 0,51 0,95 1,34 hrnec, typ 1 2.2.d 2850 5–8

926 5368 204? 192 235 94 255 200 9 6,1 0,72 0,04 1,22 0,82 0,49 0,92 1,18 hrnec, typ 1 2000 5–8

927 5375 98 >241 237 hrnec, typ 1–2 11.3.a 2000 6–11

932 5388 110? 101 127 120 107 70 9,6 0,7 0,64 0,09 1,27 0,79 1,09 1,19 1,81 hrncovitá mísa 11.3.c 5–8

939 5429 S 108 122 70 85 0,55 1,44 mísa 3 11.III 430 5–7

972 5528 90 85 92 58 97-100 58 10 0,2 0,67 0,1 1,08 0,92 0,8 92 1,58 malý hrnek(3)-pohárek 8.1 450 5–9

1004 5599 S 168 166 245 152? 290 212 8 0,73 0,09 1,48 0,68 0,92 0,84 1,15 hrnec, typ 1 1198 8–9

1036 5644 100? 87 133 66 148 105 8 0,9 0,71 0,05 1,53 0,65 0,75 0,91 1,88 hrnec, typ 3b 522 6–7

1037 5741, 5744 219 218 263 113 245 170 9 0,69 0,04 1,21 0,83 0,52 1,07 1,55 hrncovitá mísa 8.1 1190 5–9

1038 5702 190 218 290 ne 320 8 16,0 0,03 1,28 0,78 0,87 zásobnice, typ 5 2.2.a 2202 6–11

1038 5703 215 186 215 88 250 177 10 4,8 0,71 0,04 1,16 0,48 0,86 1,21 hrnec typ 1 3.3.a 2202 6–11

1038 5701 170 201 246 90 232 158 14 5,8 0,68 0,06 0,82 1,06 1,55 hrncovitá mísa 3.1.b 11

1040 5704 170 145 205 90 241 183 10 3,7 0,76 0,04 1,41 0,71 0,62 1,12 hrnec typ 2 2085 7–14
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1041 5712, 5717 S 116 115 146 65 160 110 10 1,25 0,69 0,06 1,27 0,79 0,57 0,91 1,33 hrnec, typ 3a 2.1 5–9

1041 5718, 5712 176 171 220 130 270 179 19 5,6 0,66 0,07 1,30 0,78 0,48 0,81 1,23 hrnec ,typ 1 1325 8–9 

1041 5715 131 172 116 215 146 7 0,68 0,03 1,32 0,76 0,89 0,80 1,18 hrnec, typ 1 8.3.b 4–8

1050 5878 169 169 230 100 260 199 7 5,5 0,77 0,03 1,36 0,73 0,59 0,87 1,28 hrnec typ 1 8.3 2574 6–10

1061 5913 190 245? 90 260? hrnec, typ 1–2

1077 6056 216 204 240 100 266 200 9 6,5 0,75 0,03 1,18 0,85 0,49 0,90 1,20 hrnec typ 1 2150 5–8

1086 6101 S 202 196 243 100 276 206 12 7,3 0,75 0,04 1,24 0,81 0,51 0,88 1,18 hrnec typ 1 2.2 2085 5–9

1088 6115 110 130 60 140 91 7 0,05 1,43 hrnec, typ 3a 382 4–9

1088 6118 116 105 118 70 101 75 9 0,5 0,74 0,09 1,03 0,97 0,57 1,16 1,49 hrncovitá mísa 400 5



celý profil nádoby, 2 – zachovaný okraj nádoby až po
maximální výduť, 3 – okraj nádoby s hrdlem, 4 – zlo-
mek okraje bez hrdla, 5 – podhrdlí, 6 – max. výduť
nádoby, 7 – neurčitelná část výdutě, 8 – spodní část
nádoby, 9 – střepy ode dna, 10 – dno či jeho část. Gra-
ficky je situace vyjádřena na obr. 53.

Kromě dalších údajů rozebraných níže byla sledo-
vána i váha keramického jedince. I u celých nádob je
váha značně variabilní, neboť závisí nejen na výšce 
(a velikosti) nádoby, ale i na síle jejích stěn a zejména
dna. Nejtěžší jsou tzv. kotlíkovitá, výrazně zesílená dna.
V Roztokách se váha nádob nejčastěji pohybuje od 1 do
3 kg (tab. 24), nejtěžší zjištěné nádoby tuto hranici pře-
kračují, jako např. nádoba z obj. 906 či 920 (př. č. 5435,
středně velký hrnec: 3,2 kg; zásobnice z obj. 906: více
než 6 kg). Malé nádobky nedosahují váhy ani 0,5 kg,
ovšem často nejsou úplné (obj. 939: 430 g; obj. 972: 450
g; obj. 1088: 400 g), minaturní nádobka váží jen 100 g.

II.4.1.4.1. Tvary nádob
Při posuzování tvarů časně slo-
vanské keramiky se dosud nej-
lépe osvědčilo vydělit základní
typy hrncovitých a mísovitých
nádob podle tzv. výškošířko-
vých indexů, jak je poprvé sta-
novili přímo na českém materi-
álu I. Pleinerová a J. Zeman
(1970, 724–727). Právě na zá-
kladě takto definovaných typů
charakterizovala I. P. Rusanova
keramiku „pražského“ či „praž-
sko-korčakského kulturního
okruhu“ (1976). Tyto přístupy
byly dále úspěšně rozvíjeny 
H. Zoll-Adamikowou (zde obr.
56, 1977), M. Parczewským
(1988a,b) a G. Fusekem (1994).

Proporční rozdíly zjištěné
porovnáním výškošířkových
indexů (H1:H a D3:D2, kde H1
je výška maximální výduti, H
celková výška nádoby, D2 prů-
měr hrdla a D3 průměr maxi-
mální výduti;  srov. obr. 53) roz-
lišily „pražský typ“ od typu Pen-
kovka a typu Koločin-Tušemlja
(Rusanova 1976, 18n). Již 
G. Fusek doložil, že na Sloven-
sku se mimo nádob pražského
typu objevují též tvary defino-
vané pro penkovskou kulturu a
zcela výjimečně i typ Koločin-
Tušemlja (1994, 22, obr. 4).
Obdobně i na Moravě na žáro-
vém pohřebišti v Přítlukách
převažují urny s proporcemi
typu Praha-Korčak, avšak vzác-
ně se objevují i nádoby s pro-
porcemi typu Penkovka a ojedi-

něle i Koločin (obr. 54:C).Pokud tyto indexy aplikujeme
na soubor z Roztok, vymykají se z intervalu pro hrnce
pražského typu (obr. 55) jen nádoby př. č. 952 z obj. 256
a př. č. 5153 z obj. 903, jejichž H1:H překračuje hranici
0,8. Index D3:D2 přesahuje stanovenou hranici 1,4 
v případě nádoby z obj. 920 (index 1,45), která podle
této klasifikace náleží spíše typu Penkovka, a také v pří-
padě nádoby z obj. 1004 (index 1,48), nepatrně i v pří-
padě nádoby z obj. 1040 (index 1,41; obr. 54). Avšak
výškový index těchto nádob odpovídá nádobám praž-
ského typu, takže je jednoznačně přiřadit k typu Pen-
kovka nelze. Nádoba př. č. 952 z obj. 256 však patří do
kategorie hrncovitých mís, čímž lze vysvětlit větší hod-
notu výškového indexu.

Tuto klasifikaci však ve shodě s G. Fusekem (1994,
21–22, obr. 3–4) nepovažujeme za rozhodující. G. Fusek
rozšířil pro nádoby ze Slovenska indexy na horizontální
ose na rozpětí 0,7–0,9 pro index D2:D3, což jsme
obdobně aplikovali pro Roztoky (obr. 54:A). I. P. Rusa-
nova vypracovala ještě podrobnější třídění nádob kultu-
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Obr. 54. Diagramy proporcí časně slovanských nádob. A. Proporce nádob hlavních kultur: I
– Praha-Korčak, II – Tušemlja-Koločin, III – Penkovka. B. Proporce nádob typu Korčak, detail-
ní třídění (A–B podle I. P. Rusanovy). C. Proporce nádob z žárových hrobů z Přítluk na Mora-
vě a jejich srovnání se schématem I. P. Rusanovy.  – Fig. 54. Diagrams of the proportions of
the Early Slavic vessels. A. Proportions of vessels of the major cultures: Prague/Korčak cul-
ture (I), Tušemlja-Koločin (II), Penkovka (III); B. Proportions of vessels of the type Korčak,
detailed classification (A-B after I. P. Rusanova). C. Proportions of vessels from the cremati-
on burials at Přítluky (Moravia) compared to the scheme of I. P. Rusanova.



ry Korčak (obr.52b), avšak s tím jsme dále nepracovali,
neboť se již příliš neosvědčilo pro nálezy ze Slovenska,
a dali jsme přednost kombinaci tvarů a skutečné veli-
kosti nádob, která úzce souvisela s jejich funkcí. Ostatně
použití tohoto třídění vyžaduje statisticky vyšší počty
nádob a ukazuje se, že ani z publikovaných celků se
některé v popisu neuvedené rozměry nedají ze zmenše-
ných ilustrací spolehlivě získat (především indexy D2,
H2 – průměr a výška hrdla).

Tvarová škála celých a rekonstruovatelných nádob
z Roztok prokázala přítomnost všech v Čechách zná-
mých základních keramických tvarů, s výraznou převa-
hou hrnců střední velikosti (zhruba 40 %; srov. tab. 24,
obr. 58:I–II), pokud bychom připočítali i neúplné kusy,
bylo by procento ještě vyšší. V materiálu jsou nově (pro
Čechy) zastoupeny malé hrnky (výška 14–18 cm) 
a pohárovitý hrnek o objemu 0,2 litru (obj. 972).
Podrobnější využití výškošířkových indexů umožnilo
vyčlenit kategorii hrncovitých mís (4 ks) a menších hrn-
covitých misek (4 ks), obr. 60. Z hlediska celočeského je

v celých tvarech málo zastou-
pen talíř (1 ks, tj. 2,7 % ze sou-
boru celých nádob). Zcela
chybí hrnec se zataženým okra-
jem.

Chata s největším počtem
celých nádob (obj. 1038) před-
stavuje doklad tvarového roz-
různění zároveň užívaných
keramických tvarů. Byla zde
nalezena zásobnice, větší mísa
hrncovitého tvaru a středně
velký hrnec (S1). V chatě 1088,
odkud rovněž pocházejí tři
rekonstruovatelné nádoby, byl
nalezen velký hrnec, malý
hrnek a  hrncovitá mísa. Jedině
v chatě 1041 byly zjištěny dva
středně velké hrnce a malý zdo-
bený hrnek.

Hrnce a zásobnice
Základní rozlišení na hrnce 
a mísy je dáno porovnáním
výšky nádoby (H) s maximální
šířkou nádoby (D3). Pokud je H
vyšší nebo rovna průměru D3,
jde o hrnec, je-li menší, jedná se
o mísu. Hrnce tvoří většinu
rekonstruovatelných nádob, 
a to jak z areálu v Roztokách
(59 % bez zásobnic), tak z ke-
ramického souboru nádob z ce-
lých Čech. Přesto je v Rozto-
kách podíl mís včetně hrnco-
vitých dosti vysoký (9 ks, cca 
23 %).

Narazili jsme ovšem také na
problém nepravidelnosti nádob,
kdy rozdíly ve výšce mohou

tvořit až 16 mm u jedné nádoby; obdobně je tomu i při
měření průměru okraje v různých místech. Jak ukážeme
dále, u rekonstruovatelných nádob se zdá 1 cm jako
možná odchylka, která při úvaze o funkci nádob může
být zcela přípustná (zásobnice vysoká 29 cm, když vět-
šina ostatních hrnců střední velikosti nedosahuje výšky
27 cm). 

Na obr. 56 jsme na nádoby z Roztok aplikovali
dělení hrnců podle H. Zoll-Adamikové (indexy D4:D2
a D3:H), kdy většina  hrnců spadá do jejího typu 5 a 6.
Stejnou metodu jsme použili i při rozřazení vybraných
hrnců z Čech (u nichž byly sledované rozměry dostup-
né); opět se ukázala nejpočetnější skupina hrnců 5, dru-
hou nejpočetnější skupina 6, avšak při  nízkém absolut-
ním počtu 3 kusů.

U celých a rekonstruovaných hrnců byl vypočten
objem, aby bylo možno lépe odhadnout nejčastěji pou-
žívanou velikostní a tvarovou strukturu vybavení
domácností. U vybraných nádob byly výpočty porov-
nány se skutečným měřením pšenicí, odlišný objem byl
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Obr. 55. Diagramy proporcí nádob z Roztok. Ohraničeny parametry nádob kultury Praha-
-Korčak podle I. P. Rusanovy. Čárkovaně modifikovaný index kultury Praha-Korčak podle 
G. Fuseka. – Fig. 55. Diagrams of proportions of vessels from Roztoky. Definition of the Pra-
gue-Korčak according to I. P. Rusanova in a frame, the dashed line shows a modified defi-
nition by G. Fusek.



zjištěn jen u nádoby z obj. 665 a 903 (nepravidelný
tvar). Rozdělení podle velikostních skupin názorně uka-
zuje obr. 57. Na základě objemu nádob můžeme vytvo-
řit 5 skupin, z nichž většina odpovídá dalšímu třídění
hrnců. Jedná se o keramiku stolní (do 1 litru), tvořící 
17 %, keramiku k výrobě a skladování potravin, např.
mléka a mléčných výrobků (1–2 litry), a k vlastnímu
vaření (3–7 litry), kde nádoby s větším objemem (5–7
litrů) byly užívány především pro přípravu luštěnin,
které potřebují větší množství vody (22 % celých nádob,
tj. 8 kusů). Poslední, nepočetnou skupinu tvoří nádoby
k uchovávání běžných zásob, k nimž řadíme s jistotou
nádoby s objemem přes 10 litrů (13 %). Vyšší procentu-
ální zastoupení menších nádob odpovídá jejich využití 
k vaření. Plně jsme si ovšem vědomi toho, že tvůrci této
keramiky vyráběli středně velké hrnce v mnoha obmě-
nách, aniž by nutně dodržovali kritéria formulovaná
archeology (srov. Vencl 1973, 370).

Protože naše stanovisko k chronologické výpovědi
jemné analýzy tvarové škály nádob je mírně skeptické,
za oprávněné považujeme jen základní členění hrncovi-
tých nádob. Na základě kombinace skutečné velikosti 
(s přihlédnutím k objemu: k tomu Parczewski 1988a,
31n.), základních proporcí nádob a tvaru ústí (hrdla)
byly nádoby z Roztok rozděleny do několika skupin: 

Hrnce typu 1. Tvarově jde o typ I J. Zemana (1976),
tj. nádoby střední velikosti (H = 18–27 cm), spíše štíhlé,
s válcovitým ústím, odpovídající skupině typů 2 M. Parc-
zewského. Do této skupiny spadá většina celých nádob 
z Roztok (minimálně 15 ks, obr. 58:1, 59, tab. 24).

Z neúplných lze do této skupiny zařadit nádobu bez
dna z obj. 1044 (obr. 277:8) a velkou část profilu nádo-
by z obj. 330 (obr. 230:6). Pokud by se pracovalo
s početně větším souborem, pak by bylo možné tuto
skupinu dále dělit na štíhlejší a baňatější hrnce a hrnce
s vyšším válcovitým hrdlem (např. obj. 209). Na obr. 58
jsme graficky odlišili 2 varianty, kdy vzácnější variantu
1b zastupuje hrnec z objektu 256 s výše posazenou 
a výrazněji tvarovanou (skoro zalomenou) maximální
výdutí. Tento tvar je v Roztokách ojedinělý, blíží se mu
jen hrnec z obj. 1050 (obr. 279:1). 

Hrnce typu 2. Hrnce střední velikosti, s výrazněji
ven vyhnutým ústím, mnohdy o něco baňatější, patřící
k typu 3.4 až 6 M. Parzcewského. V Roztokách se obje-
vují řídce, z celých nádob sem řadíme hrnce z obj. 901,
1040 (obr. 237:9, 275:2) a též 903, z větších torz část
nádoby z obj. 256 (217:3), 994 (265:4) a 1034 (267:6).
Na rozhraní obou typů či samostatně je pak možno řadit
téměř celý profil nádoby z obj. 1058 (obr. 283:2) s vyš-
ším, mírně vyhnutým ústím. 

Bez bližšího rozlišení náležejí mezi středně velké
hrnce tyto většinou neúplné nádoby: z obj. 909 (obr.
245:12), obj. 913 (obr. 247:13),  obj. 927 (obr. 255:7), obj.
931 (obr. 256:6), obj. 1035 (obr. 269:1), obj. 1061, obj.
1070 (obr. 286a:4), obj. 1085 (obr. 289:5), obj. 1086
(291:5), obj. 1089 (obr. 295:7) a spodek nádoby bez nále-
zových okolností ze sezóny 1988–89 (obr. 285:7), tedy
alespoň 11 ks. Z 69 nádob, které měl J. Zeman v 70.
letech  k dispozici, tvořily 44 % právě hrnce střední veli-
kosti (1976, 190). To odpovídá plně poznatkům z Roztok.
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Obr. 56. Diagram proporcí časně slovanských nádob a jejich kla-
sifikace podle H. Zoll-Adamikové. A. Diagram proporcí hrncovi-
tých nádob z Roztok a jejich zasazení do klasifikace H. Zoll-Ada-
mikové. B. Dtto pro vybrané nádoby z ostatních lokalit 
v Čechách. – Fig. 56. Diagrams of the proportions of the Early
Slavic vessels and their classification by H. Zoll-Adamiková. 
A. Roztoky. B. Other sites in Bohemia (selected vessels).

Obr. 57. Roztoky. Objem časně slovanských nádob (v litrech,
objem v logaritmické škále). – Fig. 57. Roztoky. Volume of the
Early Medieval vessels (in litres, logarithmic scale).



Hrnce typu 3a. Malé hrnky (H = 14–18 cm) se
svislým kratším ústím (okrajem). Malé hrnky patřily
rozhodně ke stolní keramice, v Roztokách se vícekrát
opakuje výška 148 mm (obj. 911, 1036, ta však patří
typu 3b). Jejich obsah byl stanoven od 0,5 do 1,5 litru.

Lze sem řadit hrnec z obj. 681
(výška 165 cm, objem 1,4 litru)
a neúplnou menší nádobku
z obj. 665 (výška nejspíše 200
mm: obr. 227:7). Těsně nad
hranicí miniaturních nádob se
pohybují rozměry hrnku z obj.
1088 (př. č. 6118; výška 102
mm, objem 0,5 litru). Do této
skupiny patří i hrneček vysoký
98–100 mm o průměru okraje
90 mm a maximální výduti 92
mm, nalezený v obj. 972. Má
nepravidelně formovaný, slabě
ven vyhnutý okraj (obr. 263:3;
336:4). V tomto konkrétním
případě snad mohlo jít i o pohá-
rek, nádobka o obsahu 0,2 l
byla plně funkční.

Další nádoby, které by nej-
spíše náležely do této skupiny,
se zachovaly bez okrajů, nezná-
me tedy jejich přesnou výšku.
Jde o hrnky z obj. 911 (horní
část: obr. 246:4, a nejspíše i spod-
ní část: obr. 246:7), obj. 918
(obr. 250:12), obj. 920 (obr.
251:4), obj. 1034 (obr. 267:6) 
a obj. 1077 (obr. 288:9). V ostat-
ních nálezech z Čech se tyto
hrnky vyskytují v 11 případech
s nepříliš ustálenými rozměry.

Hrnce typu 3b. Jako malý
hrnek typu 3b jsme označili
nádobku z obj. 1036, která se
liší především dovmitř klenu-
tým dnem (obr. 58). 

Na základě torzovitého 
střpového materiálu můžeme 
předpokládat používání dalšího
typu malých hrnků, lišících se
především ostrým zalomením
těla. Nejlepším dokladem je zlo-
mek okraje z obj. 902 (obr.
238:7); z tohoto objektu pochá-
zí další obdobně profilovaný
zlomek bez dochovaného okra-
je. Při velikosti zlomků však
nelze vyloučit, že mohlo jít 
i o tvar mísovitý (srov. Parc-
zewski 1988a, obr. 11: typ 10:4
či 11:5), nejspíše o hrncovitou
mísu. 

Hrnce typu 4. Hrnce
s mírně zataženým ústím, odpo-

vídající typu Ib. M. Parczewského. Tuto skupinu uvádí-
me jen pro úplnost, protože z Roztok do ní nelze zařa-
dit ani jednu celou nádobu, jen torza (obj. 651 a 1050:
obr. 225:10; 281:1), pokud by se nejednalo o hrncovitou
mísu. V celočeském měřítku se objevují také zřídka.

157

N. P R O FA N TO VÁ : A N A LÝ Z A  M O V I T Ý C H  A RT E FA K T Ů

Obr. 58. Roztoky. Základní typy hrnců. I: Hrnce střední velikosti, typ 1 (s válcovitým ústím);
II: hrnce střední velikosti, typ 2 (s mírně vyhnutým ústím); III: malé hrnky s válcovitým ústím
(typy 3a a 3b), V: zásobnice. – Fig. 58. Roztoky. Basic types of pot. I: medium sized pot 1
(cylindrical mouth); II: medium sized pot 2 (with slightly flared mouth); III: small pot with
cylindrical mouth; V: storage jar.



Hrnce typu 5. Zásobnicovité tvary (H = 30 cm 
a více, průměr okraje též okolo 30 cm). Za zásobnici lze
označit nádobu př. č. 5433 z obj. 906 (výška 33 cm) a neú-
plně zachovanou nádobu s nízkým hrdlem př. č. 5702 
z obj. 1038 (výška přes 32 cm, dno se nedochovalo: obr.
273:3). Objem první se blíží 14 litrům, objem druhé byl
minimálně 16 litrů (tab. 24). Z keramických zlomků lze na
velikost nádoby usuzovat pouze z rekonstruovaných prů-
měrů nádob v kombinaci se silou stěny. Podle měření prů-
měrů výše zmíněných nádob by se rekonstruovaný prů-
měr okrajů měl blížit 30 cm. Za zlomek zásobnice lze
proto považovat i okraj z obj. 575 s plastickou lištou, jehož
průměr jsme rekonstruovali jen na 26–27 cm. Zlomek
další, rovněž zdobené zásobnice pochází z chaty 850, prů-
měr jejího okraje se blíží 34 cm, dochovaná výška neúpl-
né nádoby je 28 cm, minimální objem byl tedy 23 litrů
(obr. 236:8). Další neúplně dochovaná nádoba, nejspíše
spadající do této kategorie, byla nalezena v jámě 256. Je
vysoká zhruba 30–30,5 cm, rekonstruovaný průměr okra-
je se však blíží pouhým 20 cm; její obsah je tedy asi 11
litrů (obr. 217:5). Nejistě, spíše odhadem, do této skupiny
přiřazujeme také dno nádoby z obj. 727 (př. č. 3955),
neboť má velký průměr (téměř 17 cm) a je neobvykle silné
(24 mm; obr. 229:14). Těsně pod námi stanovenou výš-
kovou hranicí se ocitla nádoba př. č. 5155 (výška téměř 29
cm, průměr okraje 20,6 cm), která v chatě 903 mohla plnit
též roli zásobnice, i když se do ní uskladnilo jen 7,1 litru
obilí (obr. 243:2). Obdobně lze uvažovat též o nádobě
z obj. 1004 (výška 29 cm, rekonstruovaný průměr okraje
jen 17 cm); poměrně malý objem nádoby (kolem 6 litrů)
však ukazuje spíše na její užívání k vaření. Přestože 
u některých dalších zlomků můžeme podle síly na zásob-
nice pomýšlet, jednoznačně je zařadit nelze.

Celkový počet zásobnic v Roztokách (6–7 ks) je
vzhledem k počtu obydlí velmi nízký, asi je v některých

obydlích nahrazovaly nádoby z organických materiálů.
V obj. 256 (dvakrát), 850 a 1038 se zásobnice vyskytují
spolu s nádobami dalších velikostních skupin. Zásobni-
ce tvarově odpovídají Zemanově skupině nádob 1.
Nádoba z obj. 903 tvarově odpovídá hrnci typu 2; pře-
stože podle rozměrů jde ještě o hrnec, v souboru nádob
představuje největší hrnec a mohla snad plnit funkci
obdobnou zásobnicím. Objevují se varianty se zesíle-
ným dnem (obj. 906, 727). Časově můžeme doložit, že
se vyskytují v horizontu Roztoky I (tj. starší fázi areálu:
obj. 906, 1038) i v mladším horizontu se smíšenou kera-
mikou (obj. 575, 850). Jejich přítomnost na sídlišti je
důležitá, neboť ukazuje na poměrně usedlý způsob živo-
ta obyvatel sídlištního areálu. V nepřítomnosti zásobnic
byl někdy spatřován doklad tradice mobilnějších (paste-
veckých?) komunit, orientovaných pouze na menší pře-
nosné typy nádob (cf. Vencl 1973, 371). Navíc je výro-
ba těchto velkých nádob náročnější a jejich přítomnost
svědčí o poměrně zvládnutém technologickém způsobu
výroby nádob.

Mezi známými nádobami kultury pražského typu
z Čech je kategorie zásobnic (nad 30 cm výšky) zastou-
pena 10 kusy, tj. 11 %, ovšem v jednom případě (Záko-
lany-Koleč) může jít o hrobový nález. Pokud bychom
výškovou hranici snížili na 28 cm, přibylo by ještě 
5 nádob, z toho 1 popelnice (Vrbčany). 

Vrátíme-li se ještě k hrncům, můžeme se pokusit při-
řadit je na základě jejich velikostních parametrů k typům
nádob M. Parczewského (1988a). Významný je zejména
podíl štíhlých hrnců střední velikosti, označovaných jako
„archaické či východní“, tedy Parczewského typů 2,
zejména 2.1, 2.2, 3.1 a případně 5.1. Štíhlý hrnec typu
2.1 s indexem D3:H1 již 1,02, jaký byl zjištěn např.
v Brusczewu, v Roztokách chybí. Celkově lze shrnout, že
hrnce typu 2.2 v roztockých nálezech převažují; vyskyt-
ly se v obj. 256, 850, 921, 926, 1004, 1040 a 1041. Hrnec
typu 5.1 nebyl v Roztokách zjištěn. Pokud totiž odhléd-
neme od zásobnic a hrncovitých mís, máme určeny
právě typy 2 (2.1, 2.2, 2.3), přitom varianty 2.2 jsou čas-
tější než 2.3 nebo i 2.1. Další typ velkého hrnce s přímou
vazbou na Ukrajinu, typ 8.2, v Roztokách též chybí.

Položíme-li si otázku, zda můžeme hrnce „archaic-
ké“ skutečně zařadit do nejstaršího horizontu, je nejprve
třeba sledovat jejich společný výskyt s jinými nádobami,
což můžeme v Roztokách zachytit v 8 případech.
Objekty 256, 926, 1038 a 1088 přitom řadíme do nej-
staršího horizontu (Roztoky I; srov. kap. II.5.2.), obj.
903 patří do fáze Roztoky II, obj. 850 a 1041 do nej-
mladšího horizontu (Roztoky III), neboť v nich vystu-
puje výrazně zdobená keramika. Situace v obj. 1041
odpovídá poznatku, že vzhledově archaické hrnce pře-
žívají minimálně do poloviny 7. století. Zapuštěná
nádoba z obj. 932 byla ukradena, čímž pro další zpra-
cování je k dispozici jen jedna celá nádoba tohoto typu.

Obj. 1040 s hrncem Parczewského typu 2.2, obj.
1050 s hrncem typu 2.3 a obj. 543 s hrncem typu 3.4
patří též do nejstaršího horizontu. Zavalitější střední
nádoby Parcewského typu 10.2. a 10.3.1–4, vyskytující
se jen v souvislosti s nezdobenou, v ruce robenou kera-
mikou, patří již mezi mísy. Na závěr můžeme shrnout, že
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Obr. 59. Roztoky. Diagram zastoupení tvarů v rámci celých 
a rekonstruovatelných nádob. Údaje v procentech. – Fig. 59.
Roztoky. Diagram of type frequention within the assemblage of
whole and reconstructed vessels. Medium-sized pots 1 & 2
together account for 54% of all forms.



v Roztokách postrádáme baňaté hrnce s maximální
výdutí ve střední části a také hrnce vejčité a soudkovité
(Zemanovy typy II.2, III a V), dosud nepříliš početné
v celočeském měřítku. Z chronologického hlediska se
všechny typy hrnců objevují ve všech fázích sídliště,
pouze hrnce typu 2 početně přibývají ve 2. a 3 fázi.

Hrncovité mísy
Jako hrncovité mísy jsou označovány tvary, u nichž se
poměr výšky (H) k maximálnímu průměru výdutě (D3)
pohybuje v rozmezí 0,85–0,99. Klasifikace J. Zemana
řadila hrncovité mísy podle jejich tvaru mezi hrnce, aniž
by je vydělovala (např. nádoba z Prahy-Veleslavína či
Prahy-Michle: Zeman 1976, obr. 25:4; 34:6). V Rozto-
kách patří tomuto tvaru minimálně  7  nezdobených
nádob, z obj. 922, 932 a 1088 (obr. 253:3, 257:14,
294:1), jejichž index je 0,94, 0,84 a 0,91, dále př. č. 941
z obj. 256 (obr. 217:2), nádoby z obj. 1037 a př. č. 5701
z obj. 1038 (obr. 60, 273:1). Na rozhraní této kategorie
a mísy patří zdobená nádoba z obj. 739.2 (výška asi
160–170 mm), jejíž tvar můžeme rekonstruovat, avšak
poměr H:D3 nemůžeme přesně vypočítat, neboť výška
nádoby je nejistá; průměr maximální výdutě se pohy-
buje mezi 163–166 mm (obr. 234:4).

Hrncovité mísy dále dělíme na velké (obr. 60; obj.
256, 1037, 1038, objem 3 a 5,8 litru) a malé (př. č. 6118
z obj. 1088, výška 102 mm, objem 0,5 litru; obj. 932,
výška 107 mm; obj. 922, výška 140 mm), které byly
funkčně zaměnitelné s malými hrnky. Do skupiny vel-
kých hrncovitých mís by měla být řazena i zásobnice
z obj. 906 (index 0,92).

Nejspíše k hrncovitým mísám můžeme zařadit neú-
plnou nádobku s výrazným zalomením těla v horní tře-
tině, pocházející z obj. 902 (obr. 238:7). Tento tvar se
dosud v Čechách vyskytl jen v Praze-Řeporyjích, a to 
v celku s jediným malým zlomkem zdobené keramiky
(Zeman 1976, obr. 11:8). Registrován není na Sloven-
sku, jako tvar mísovitý je znám z Polska (Nowy Dvorek,
pol. 7: Parczewski 1988a, tab. 47), ani zde však nepatří
k běžným typům. Celá nádoba obdobného tvaru byla
náhodně nalezena na lokalitě Niegripp v Německu
(Schmidt 1976, Taf. 4:4).

Z obj. 1050 pochází část nádobky se zužujícím se
hrdlem a nevýrazným okrajem (obr. 281:1). Jedná se 
o menší hrncovitou mísu či malý hrnec vzácného tvaru.
Jistou tvarovou obdobou mohou být zlomky z obj. 7/86
z Ostrožné Nové Vsi (Galuška 1990, obr. 5:8, 15).

Pokud můžeme přihlédnout k vnitřní chronologii,
objevují se hrncovité mísy v Roztokách již ve starším
horizontu (Roztoky I: obj. 256, 922, 1038, 1088) a nemi-
zí ani v horizontu nejmladším (Roztoky III: obj. 932). 

Mísy
Mísy jsou definovány jako tvary, jejichž délkošířkový
index (H:D3) je menší než 0,85 (Fusek 1994, 42–44).
V Roztokách tvoří tyto tvary poměrně malý podíl
nádob (kolem 17 %), jako je tomu v daném období 
i jinde. Mísy mohou být (I) kónické, (IIa,b) polokulo-
vitého tvaru, (III) s nízko umístěnou nejvyšší výdutí,
(IVa) s výdutí v horní třetině a (IVb) s okrajem ven
vyhnutým (obr. 61). V zastoupení různých typů mis
jsou zřetelné rozdíly jak na jednotlivých lokalitách,

tak mezi soubory z Čech,
Moravy a Slovenska. D. Jelín-
ková řadí tři typy mis mezi tzv.
doprovodnou keramiku (Jelín-
ková 1990, obr. 4:1–3), které
nepřisuzuje chronologický výz-
nam.

V Roztokách jsou mísy
doloženy minimálně ve 13
objektech: 191, 201, 256, 651,
681(?), 901, 918, 939, 997, 1037,
1038, 1088 a 1050(?), přitom
mísy z obj. 939, 256, 1037, 1038
a 1088 představují celý tvar.
Většinou však jde o hrncovité
mísy zmíněné výše, mimo ně
lze upozornit na 1 zdobený tvar
s nízko umístěnou nejvyšší
výdutí z obj. 939, patřící k nej-
mladší fázi sídliště (obr. 260:5).
Na ostatní tvary usuzujeme jen
ze zlomků.

Ke kónickému tvaru řadí-
me okrajový zlomek s mírně
zataženým okrajem z obj. 191
(obr. 215:2). Další skupinu
představují zlomky misek 
s mírně zataženým okrajem,
které v Roztokách nebyly nale-
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Obr. 60. Roztoky. Základní typy hrncovitých mís. I: hrncovité mísy malé; II: hrncovité mísy
velké. – Fig. 60. Roztoky. Typology of pot-like bowls. I: small pot-like bowls; II: large pot-
like bowls.



zeny jako celé tvary, ale jsou známy z jiných lokalit
v Čechách i mimo ně (obr. 61, např. Kadaň: Bubeník
1972).

Zlomky se zataženým okrajem pocházejí z obj. 201
(obr. 215:7), 903 (240:5), 997 (obr. 264:5), 651 (obr.
225:6). Jedná se nejspíše o mísy. Z obj. 918 jsou do-

loženy okrajové zlomky (obr.
250:11; 336:2) malé nízké mis-
ky s prohnutým okrajem. Při
dně o průměru 6 cm jsou zřetel-
né stopy po tvarování prsty.
Obdobný profil má např. zlo-
mek pekáče z obj. 8 v Šuranoch-
-Nitranském Hrádku (Fusek
1994, LXII:13), datovaný do I.,
případně až II. fáze. To odpoví-
dá situaci obj. 918 v Roztokách
(R II).

O mísu přesně neurčitelné-
ho tvaru jde pravděpodobně 
u nezdobeného, 47 mm vysoké-
ho zlomku ode dna nádoby
z obj. 903 (obr. 240:18), o mísu
mohlo jít i v případě dna z obj.
920, jehož rozevřený sklon
naznačuje, že šlo spíše o nízkou
nádobku (obr. 251:3). O mísu či
hrncovitou mísu se může jednat
v případě spodku malé nádob-
ky z obj. 911, na níž se zachoval
jeden svazek vodorovných rýh
z výzdoby, atypicky umístěné
pod či při maximální výduti
(obr. 246:7). Z toho usuzujeme,
že se jednalo spíše o nízký tvar.

Talíř
Ačkoliv jsou talíře (nepřesně
pekáče) považovány za typický
projev kultury časně slovanské-
ho období (Zeman 1976, 192;
Fusek 1994, 77), setkáváme se 
s nimi spíš vzácně. V souboru 
z Roztok jsou zastoupeny jen
jedním kusem, tedy nepoměrně
méně, než bychom očekávali 
na základě poznatků z jiných,
méně zkoumaných nalezišť (Ka-
daň, Dolní Břežany-Závist,
Praha-Bohnice, Praha-Bubeneč,
Staré Badry). V obj. 664 byly
nalezeny zlomky talíře o prů-
měru 20 cm (př. č. 3516), avšak
bez výraznější průvodní kera-
miky. Jedná se o typ 12102 
M. Parcewského (1988b, obr.
11), který je v Čechách nejběž-
nější. Protože se talíře považují
za dědictví kyjevské kultury,
může obj. 664 patřit k nejstarší

časně slovanské fázi. Přehled základních údajů o nále-
zech talířů z Čech je na tabulce 25.

V Čechách naprosto převažuje typ s mírně zvýše-
ným zaobleným okrajem, nebyla dosud zachycena větší
tvarová variabilita, jak je tomu např. na Slovensku. 
V Březně u Loun byly v etapě I zachyceny jen dva
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Obr. 61. Typy mis a talířů z Čech. Nahoře: I: mísy kónické; II: mísy kulovité s rovným dnem
(a) a mísy kulovité s odsazeným dnem (b); III: mísy s nízko umístěnou nejvyšší výdutí; IV: mísy
s výdutí v horní třetině a ven vyhnutým okrajem (a) a dvojkónické s ven vyhnutým okrajem
(b). Dole: I: talíře s mírně ven vyhnutým okrajem; II: talíře s náznakem lomu v horní třetině.
– Fig. 61. Roztoky. Typology of bowls and plates from Bohemia. Above: I: conical bowls; II:
round bowls with flat bottoms (a) and round bowls with offset bases (b); III: bowls with the
largest aperture set low; IV: bowls with an aperture in the upper third and outward-flaring
rims (a), biconical bowls with outwrad-flaring rims (b). Below: I. plates with slightly outward
flaring rims; II: plates with indications of edge in the upper third.
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exempláře, jeden z nich v domě 11 (Pleinerová 2000,
Abb. 67:7) s nejpočetnějším keramickým inventářem,
druhý, plochý, v domě 35 s nezdobenou keramikou
(ibid., 44). Prozatím je obtížné stanovit, zda přítomnost
či absence talířů na lokalitě může souviset s relativní
chronologií naleziště. V Břeclavi-Pohansku se talíře
vyskytují ve starším i mladším horizontu (Dostál 1985,
53). Talíře v našem prostoru nově zmapoval G. Fusek
(2004; K 4 – na jeho mapě ovšem chybí Březno a Kadaň). 

Miniaturní nádoby 
Mezi vzácně se vyskytující nálezy patří miniaturní
nádobky, k nimž řadíme kusy do 90 mm výšky. Obvy-
kle napodobují tvarově běžné nádoby, výjimečně 
i nádobky, jejichž protějšky z běžného inventáře nezná-
me (např. džbánek z Nitry-Mikova dvora: Fusek 1994,
77, tab. 41:9) a je třeba je hledat nejspíše v dřevěném
nádobí. V Roztokách se miniaturní nádobka o výšce 63
mm, průměru ústí 50 mm a průměru maximální výdutě
67 mm našla v obj. 672 (obr. 230:12). V horní třetině má
ostřejší lom, jaký v rámci celých nádob na lokalitě nebyl
dosud doložen, ve střepech se však objevil (např. okraj
z obj. 902: obr. 238: 6).

Časně slovanské miniaturní nádoby známe jak 
z Ukrajiny, tak z Moravy (Jelínková 1990, obr. 8:8) a ze
Slovenska (Fusek 1994, 77). Nález z Roztok představuje
třetí nález z archeologicky jednoznačné situace 
v Čechách. Jedním z dosavadních nálezů je miniaturní
nádobka v obj. 42 v Břežánkách (okr. Teplice; 81 mm
vysoká nádobka o průměru ústí 62 mm, s velmi výraz-
ně zesíleným dnem: Bubeník 1975, obr. 8:11). Nález
provázela torza nezdobených nádob s vodorovně seříz-
nutým okrajem, z nichž jedno má výraznější lom 
v horní třetině. Druhým nálezem je neúplná nádobka 
o výšce 89 mm, s ostrým lomem, z obj. 55/68 z Prahy-
-Běchovic (Vencl 1973, obr. 14:7). Oba dosavadní nále-
zy jsou tedy o něco větší než nález z Roztok.

Nejisté je kulturní zařazení nádobky se 3 reparační-
mi otvory z hradiště v Praze-Bohnicích (Zámka: Profan-
tová 1996, 73). Obdobně je tomu s miniaturní nádobou
z Kadaně (bez bližších nálezových okolností), uloženou

v muzeu v Chomutově pod č. 732; její výška je 32 mm.
Možnost spojovat ji rovněž s časně slovanským obdo-
bím nám dává jiný ojedinělý nález – licí pánvička, jakož
i to, že zde osídlení tohoto období bylo doloženo výzku-
mem (Bubeník 1972). Další nálezy jsou známy ze Slo-
venska (Fusek 1994, 77, tab. XX:7, LVIII:8), kde je
doložena v jednom případě též funkce tyglíku, a to tave-
ninou zjištěnou uvnitř nádobky. Víceméně jako minia-
turní nádobky lze klasifikovat některé nádoby v hro-
bech v Děvínské Nové Vsi (Eisner 1952), kde jejich
malý rozměr souvisí nejspíše se symbolikou v pohřeb-
ním rituálu. Tvarově se nejedná o nádobky pražského
typu, časově jsou jim však velmi blízké.

Při interpretaci funkce miniaturních nádob může-
me uvažovat jak o jejich používání jako dětských hra-
ček, tak o jistém symbolickém významu, analogickém
modelům zvířat, sedel apod., známým např. z Mikulčic
či Moldávie a používaným patrně při magických prakti-
kách (Novotný 1970, obr. 3:15, 19–20). 

Pražnice
Absence zlomků pražnic v rozsáhlé komponentě v Roz-
tokách je zarážející. Vysvětlení hledáme především 
v chronologickém zařazení areálu, neboť M. Parczewski
přesvědčivě doložil, že v Polsku se pražnice v nejstarším
časně slovanském horizontu nevyskytují (Parczewski
1988b, 36, obr. 17). Již do 6. století spadá pražnice 
z Dulceanky (Dolinescu-Ferrche 1974, obr. 104); na Slo-
vensku se objevují jejich zlomky ve II. fázi G. Fuseka
(např. obj. 199 v Nižné Myšli; obj. 169 v Nitře-Mikov
Dvor a obj. 2a/79 ve Vranově nad Topĺou).

V Břeclavi-Pohansku byly zlomky pražnic zjištěny 
v 9 objektech osady I a v 9 objektech osady II, avšak
jedině obj. 72 z osady I je řazen do starší fáze osídlení
(Dostál 1985, 67). V Čechách byly nalezeny zlomky
pražnic v Březně, v jámě 150 (Pleinerová 1975, obr.
26:1–4; táž 2000, Abb. 54:6, 8, 13, 14, 15), a to pouze
s nezdobenou keramikou. Jáma souvisí s chatou 24,
která je řazena do starší fáze. Pražnice se uvádí též
v jámě 119, patřící do mladšího úseku nejstaršího hori-
zontu. V tomto případě se nedochovaly okraje pražnice. 
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Tab. 25. Přehled nálezů talířů v kultuře pražského typu v Čechách. Pro úplnost uvedeny i Doubravčice, kde jde o nálezy mladší. – Tab.
25. Overview of plates in finds of the Prague type culture in Bohemia. (Finds from Doubravčice, which may be later, are included.)

LOKALITA OBJEKT TYP OBJ.
POČET PRŮMĚR VÝŠKA 

DATACE
NÁLEZŮ (mm) (mm)

Březno 11 chata 1 15 hor. 1

Březno 147 jáma 1 20 hor. 3

Doubravčice s. LII, XXXVI vrstva 3 hor. 3

Kadaň 9 chata 1-2 ? 32 hor. 1

Opolánky- Staré Badry 29 jáma 1 195 30? hor. 2-3

Opolánky-Staré Badry 29 1 200 14

Praha-Běchovice 55/68 chata 1 160 20 hor. 1

Praha-Běchovice 55/68 1 221 28

Praha-Běchovice 55/68 1 120 18

Praha-Běchovice 55/68 1 30

Praha-Bohnice Z/68 chata 1 270 14-17 hor. 2

Praha-Bubeneč, Roosveltova ul. 1/07 chata? 2 215 34 ?

Roztoky 664 chata 1 200 20 hor. 1



S nejmladší časně slovanskou fází se spojují zlom-
ky pražnic z jámy 4 z Dřetovic a Prahy-Veleslavína
(Zeman 1976, 122, 152, 198); spíše již o starohradišt-
ním období se uvažuje při posuzování nálezu plně
rekonstruované pražnice v Plzni-Lochotínské ul. (Met-
lička 1996).

Absence pražnic v Roztokách může souviset též
s malým počtem hospodářských objektů (jam) v areá-
lu, neboť dosud častější byl výskyt pražnic právě
v těchto objektech, zejména v době starohradištní
(Klučov, Doubravčice). Časně slovanské nálezy z Břec-
lavi-Pohanska však souvisejí také s pecí či ohništěm
(obj. 25, 26, 50: Dostál 1982), obdobně i nález z Ost-
rožné Nové Vsi (Marešová 1967, obr. 3). Nálezy
v domech je však, jedná-li se o zlomky, nutno považo-
vat za materiál druhotně přemístěný (Kudrnáč 1970,
114). P. Vařeka se při rozboru mazanic z Roztok (kap.
III.3.) domnívá, že mezi nimi jsou i malé zlomky praž-
nic, ale je dost nepravděpodobné, že by se nezachoval
ani jeden větší okrajový zlomek. Rovněž existence
vnitřního nátěru na pražnicích není dosud nikde dolo-
žena.

Neurčitelný keramický předmět
Zvláštní, na kousky rozpadlý slabě vypálený keramic-
ký předmět pochází ze dna jámy 596. Slepitelný kou-
sek naznačuje tvar kruhového dna (obr. 226:6, váha
590 g); může jít i o přepálenou horninu. Náhodným
vypálením hlíny v nádobě organického původu snad
mohl vzniknout tvar připomínající dno nádoby.
Vyloučit se nedá ani to, že mohlo jít o zlomek hliněné
brikety, které známe především z lokalit v Rumunsku
a které představují hliněné zbytky stavebních úprav
pecí (Bialeková 1999, 53:4, obr. 5, 6). Ovšem proti této
možnosti vypovídá špatný výpal, nálezová situace 
v jámě a také skutečnost, že se v blízkosti pecí s obdob-
nými nálezy v Roztokách nesetkáváme. Funkci před-
mětu se tedy vzhledem k jeho torzovitosti nepodařilo
určit.

II.4.1.4.2. Okrajové zlomky 
Okraje nádob, především jejich tvarování, jsou při hod-
nocení keramiky považovány za jeden z nejvýznamněj-
ších znaků; obvykle o jeden z několika (4–6) znaků,
považovaných za nositele chronologické informace.
Proto jsou okrajové zlomky podrobovány podrobným
popisům a analýzám (např. Fusek 1994). Chronologický
význam okrajů však nesmí být přeceňován, protože
v mladších obdobích bylo doloženo, že některé jiné
znaky hrají v ohledu chronologickém podstatně
významnější roli (Bartošková 2000). Větší proměnlivost
okrajů v závislosti na čase byla zjištěna až u řemeslné
produkce, v Čechách až od 2. poloviny 9. století.

Z celé komponenty v Roztokách bylo k dispozici
196 určitelných okrajů; spolu s celými nádobami 233
okrajů (celkem s blíže neurčitelnými okraji 306 ks). Za
chronologický znak je považována zejména absolutní 
a relativní výška hrdla (H2: viz obr. 53). Absolutní výška
hrdla sledovaných nádob leží v rozmezí 5–19 mm,
pomineme-li miniaturní nádobku z obj. 672, je rozsah
7–11 mm. Poměr výšky hrdla k celkové výšce nádoby
(H2:H) se pohybuje od 0,025–0,066, vyšší hodnoty jsou
vzácné (nádobka z obj. 972 má index 0,11). Pokusili
jsme se stanovit hranici pro „nízká hrdla“ (H2:H <
0,07), kterou překračují nádoby jen v 6 případech (obj.
672, 932, 972, 1088, 1004 a 1041 (obr. 62). Pomineme-
li miniaturní nádobku, můžeme odlišné indexy nádob
z obj. 1088 a 972 vysvětlit tím, že jde o hrncovitou mísu
a pohár, miska z obj. 939 byla předem z těchto úvah
vyloučena. Zbývající hrnce z obj. 1004, 1041 (př. č.
5718: obr. 276:4) a snad i z obj. 932 můžeme charakte-
rizovat jako nádoby s vyšším hrdlem, což ve shodě
s úvahami G. Fuseka interpretujeme jako relativně
mladší chronologický prvek.

Okraje byly nejčastěji nalézány ve výplni domů 
(33 %) a na podlaze domů (28 %), poměrně důležité jsou
i nálezy z destrukcí pecí (19 %; obr. 63:A). U okrajů bylo
též sledováno jejich ukončení (podle třídění J. Zemana).
Převažuje vodorovně seříznutý okraj (53 %), téměř třeti-
nu tvoří okraj zaoblený (31 %), vzácně se objevují okra-

je na jednu stranu rozšířené
(obr. 63:B), zcela ojediněle pak
šikmo seříznuté (ty nastupují
běžněji až v období starohra-
dištním). 

Pokoušeli jsme se zařadit 
i celá ústí nádoby podle třídění
M. Parczewského (1988a), avšak
neměřili jsme úhel vyhnutí
vlastních okrajů, neboť rozdíly,
které při tehdejším podomác-
kém způsobu výroby keramiky
nejsou viditelné pouhým okem,
nepovažujeme za vhodné vý-
chodisko k dalším úvahám.
Dále byl sledován rekonstruova-
ný průměr, pokud jej bylo
možno určit. Průměr ústí, je-li
zjistitelný, umožňuje i u frag-
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Obr. 62. Roztoky. Relativní výška hrdla nádob (H2:H; srov. obr. 53). - Fig. 62. Roztoky. 
Relative vessel neck height (H2:H, cf. Fig. 53)."



mentů keramiky odhadnout původní velikost nádoby.
V roztockém souboru lze rozlišit 5 skupin: (1) stolní kera-
mika o průměru do 120 mm (43 ks); (2) nádoby o prů-
měru 121–160 mm (47 ks); (3) nádoby o průměru
161–200 (31); (4) nádoby o průměru 201–280 mm (13
ks); (5) nádoby o průměru nad 280 mm (zásobnicové
tvary; 1 ks).

Jako nejpočetnější se jeví stolní keramika (skupina
1) a keramika využívaná k vaření (skupiny 2–4). Pokusi-
li jsme se porovnat četnost zlomků těchto velikostních
skupin s rozložením měřených průměrů celých nádob,
kde je měření přesnější. V nich se nejpočetnější jeví také
skupina 1 a 3 (11 a 10 ks), nejméně početné jsou tvary
úzké (skupina 2; 6 ks), ve střepech výrazně početnější.
Skupina 4 je zastoupena 7 kusy. Nejméně početná je
v obou případech skupina 5, u celých nádob je třeba
říci, že ani prokazatelně zásobnicové tvary z obj. 906 
a 1038 nedosáhly průměru ústí 300 mm. Nejvíce měři-
telných zlomků (9 ks) pochází z obj. 932, horizont Rozto-
ky III) kde 5 ks patří stolní keramice, 2 ks skupině 2, po
jednom kusu skupině 3 a 4. V obj. 1050 z nejstarší fáze

převažují spíše nádoby střední velikosti: 3 ks ze skupiny
3, 2 ks ze skupiny 2, jeden kus patří stolní keramice. Celá
nádoba z tohoto objektu patří též do třetí skupiny.

V tab. 21 jsou předloženy počty okrajů keramických
jedinců (zlomky z jedné nádoby počítány jako 1 ks). 
Z ní vyplývá, že objektů, kde můžeme pracovat s 10 
a více jedinci, je velice málo, a to i v případě, že započí-
táme rekonstruovatelné nádoby (obj. 932, 903, 1088).
Průměrně lze počítat s 2,3 jedinci na jeden objekt, což je
nepochybně nízký počet. Proto jsme vybrali 37 lépe
dochovaných chat (včetně několika, v nichž okrajové
zlomky nebyly nalezeny: obj. 142, 1091) a počítali prů-
měr v nich. Ten se téměř zdvojnásobil, došli jsme k číslu
3,9. V Březně je v 7 časně slovanských chatách při vel-
kých rozdílech průměr 6,4 okraje na jeden dům (Pleine-
rová 2000), avšak při nižším zastoupení celých nádob
(jen ve třech domech: obj. 5, 11, 35).

Za větší soubory lze z hlediska hodnocení okrajů
považovat v Roztokách obj. 932 (13 ks), 1088 (11 ks a 2
nádoby), 903 (11 okrajů a 2 rekonstruované nádoby),
681 (11 ks), 1050 (9–10 ks), 1038 (8 ks a 3 nádoby), 651,
902, 912, 1070 (po 8 ks), 665, 1034, 1086, 1089 (po 7 ks),
672 (6 ks); v některých případech jsou však sečteny
nálezy z překrývajících se objektů (obj. 1070.1 a 1070.3).
K tomu je třeba dodat, že jsou započítány i okraje zacho-
vané v malých zlomcích, s nimiž se příliš pracovat nedá.
Objekty 903, 932 a 1088 patří zároveň k objektům s nej-
větším celkovým počtem zjištěných keramických jedin-
ců (44–82 ks). 

V souboru jsou zastoupeny všechny dosud známé
typy okrajů z Čech (Zeman 1976, obr. 1A) až na varian-
tu C2, nejpočetnější jsou okraje vodorovně seříznuté,
následují zaoblené, výjimečně se vyskytnou i šikmo
seříznuté (např. obj. 543, obr. 221:1; obj. 850, obr.
236:1; obj. 1070.1, obr. 286a:1, nebo obj. 1085, obr.
289:4). U celé nádoby se vyskytl takto seříznutý okraj
jen v obj. 901 (obr. 237:9). V případě okraje z obj. 201
je okraj seříznut opačně, tj. dovnitř (obr. 215:9). Tuto
škálu bylo možno rozšířit o další varianty, např. krátce
ven vodorovně vyhnuté okraje (obj. 912, obr. 247:3).

Podle typologie M. Parczewského (1988a, obr.
12–15) je v Roztokách nejpočetněji zastoupena skupina
B (75 keramických jedinců, tedy 38,5 %). Druhý největ-
ší podíl patří skupině C, omezené jen na varianty Ca –
Cd, dohromady jim připadne 21,5 %. Třetí pořadí 
s podílem zhruba 15 % náleží skupině F se zaoblenými
okraji. Tyto tři větší skupiny dohromady představují 75
% roztockých okrajů. Nejméně jsou zastoupeny okraje
mis, tvořící jen 4,6 % (9 ks), nepočítáme-li jediný talíř. 
V rámci skupiny B je nejběžnější typ Ba1 (v databázi
označený „2011“) a Bb1 („2021“), třetí v početnosti je
varianta Be1 („2051“). V rámci Parczewského skupiny
C je nejčastější okraj Cd1 („3041“).

M. Parczewski na základě seriačního diagramu
vyděluje chronologicky nejcitlivější okraje (1988a, 
s. 61–63, obr. 17), jež považuje za archaické. Pro nás má
velký význam, že chronologicky citlivé jsou především
jeho okraje Ba, Bd, Ca, Ea, Fa, které signalizují nejstarší
fázi kultury pražského typu a jsou časté na Ukrajině.
Okraje Ba (25 ks), Bd (4 ks) Ca (4 ks), Ea (3 ks) a Fa 
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Obr. 63. Roztoky. Okrajové zlomky časně slovanských nádob. A.
Nálezový kontext. B. Typy ukončení okrajů. Údaje v procentech.
– Fig. 63. Roztoky. Rim parts of the Early Slavic vessels. A. Find
context. B. Main rim types. 



(3 ks) se v Roztokách vyskytují. Tabulka 26 předkládá
přehled objektů s výskytem chronologicky citlivých
okrajů podle M. Parczewského. Chronologicky citlivé
okraje byly zjištěny v 39 objektech. V obj. 903, 912, 925,
932, 1038, 1050, 1070.1, 1070.3, 1077, 1085, 1088 
a 1089 bylo zjištěno více jedinců s archaickým typem
okraje, většinou 2–3 ks. Nyní se pokusíme ověřit, zda
další materiál z těchto objektů nenese znaky, považova-
né za relativně mladší. Ve většině případů se jedná 
o objekty zařaditelné do skupiny Roztoky I, tedy do nej-
starší  fáze osídlení (obj. 245, 330, 450, 651, 665, 670,
672, 673, 906, 917, 920, 925, 937, 974, 992, 1035, 1038,
1050, 1060, 1070, 1085, 1088 a 1089). V obj. 1050 má
archaický typ okraje i celá nádoba u pece (obr. 279:1).
Jen v případě obj. 425, 739, 929, 932 a snad i 852 je cel-
kové zařazení objektů v jistém rozporu s výskytem
archaického typu okraje. V případě obj. 932 byly oba
archaické okraje v horní části zásypu, žádný nebylo
možno přímo spojit s funkcí objektu. Jáma 929 porušu-
je podle nás starší obj. 911, odkud se do její výplně
archaický okraj nejspíše dostal. V obj. 425 větší okraj

souvisí přímo s pecí, avšak nao-
pak zdobené podhrdlí nádoby
bylo nalezeno v ne zcela jedno-
značném vztahu k objektu. 

Zvláštní skupinu předsta-
vují okraje krátce ven vodorov-
ně vyhnuté, které se blíží okraji
M. Parczewského Fc4 (1988a,
Ryc. 14), avšak mají horní ploš-
ku někdy téměř vodorovnou. 
V Roztokách se objevily v obj.
912 (obr. 247:3), v jiné variantě
v obj. 906 (obr. 242:2), obj. 997
(obr. 264:4) a v náznaku v obj.
1034 (obr. 267:3). Je zřejmé, že
v Roztokách jde o okraje výji-
mečné, v případě obj. 912 může
jít o zlomek hrncovité mísy.
Přestože působí typologicky
vyspěleji, jejich chronologickou
pozici nejde v českém prostředí
dosud přesněji vymezit. I přes
výskyt tohoto okraje řadíme
objekty 906 a 912 do horizontu
Roztoky I, v posledně zmíně-
ném se vyskytuje i mírně zata-
žený okraj (obr. 247:7) a archa-
ické krátké okraje převažují
(poměr 6:1). Určité rozpaky
budí výraznější přítomnost slídy
v keramickém těstě části zlom-
ků ve sledovaném objektu.
Naopak obj. 1034 patří podle
jiných, výrazně mladších zlom-
ků do fáze Roztoky III, obdob-
ně jako obj. 739.2. Jistý pro-
blém působí zařazení obj. 852,
z nějž kromě archaického okra-
je pochází též okraj s vyšším

hrdlem, považovaný za mladší (obr. 237:4), takže počí-
táme spíše s jeho zařazením do fáze Roztoky II. 

Pro chronologii má význam vydělit ústí s vyšším
hrdlem a sledovat jeho výskyt (cf. Fusek 1994, 68; Parc-
zewski 1988a, 63). Vzhledem k tomu, že neznáme výšku
celé nádoby, je třeba stanovit uměle hranici, kdy je
okraj již řazen do této skupiny. Takové okraje se v Roz-
tockém materiálu objevují zřídka, nejlepším příkladem
je okraj z obj. 1034 (obr. 268:6), okraj z obj. 852 (obr.
237:4), přes 30 mm vysoký okraj zásobnice z obj. 850
(obr. 236:8); počítat do této skupiny můžeme nejspíše 
i 15 mm vysoký okraj z obj. 1058 (obr. 283:2). Nejisté je
zařazení okraje př. č. 5668 z obj. 1038 (obr. 272:3),
ovšem vzhledem k ostatnímu materiálu z chaty nepo-
chybujeme o zařazení do fáze Roztoky I. Problematický
okraj považujeme za průběžný typ, za klíčovou pak
výpověď celých nádob. 

Další významnou, avšak nepočetnou skupinu před-
stavují okraje vykazující výrazné trychtýřovité vyhnutí
či již esovitou profilaci. Za ven vyhnuté okraje lze ozna-
čit Parczewského typ Cc4 a Cd typ, indikující relativně
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Obr. 64. Typy ústí (okrajů) nádob kultury pražského typu, vydělené M. Parczewským jako
archaické (B, Ca, Ea, Fa), a naopak typy relativně mladé, které  v Roztokách nebyly zjištěny
(Fj, G). Podle M. Parczewského (1988a).  – Fig. 64. Types of Prague-type culture vessel
mouth, divided by M. Parczewski into the archaic (B, Ca, Ea, Fa) and the relatively later types
not identified at Roztoky (Fj, G). After M. Parczewski (1988a).



mladší celky. V Roztokách byl zjištěn v obj. 685(?), 669
(obr. 229:1), 901 (obr. 237:9), 903 (obr. 240:3), 908 (obr.
244:2), 994 (nezdobený okraj nádobky: obr. 265:4) 
a 932 (bohatě zdobený okraj: obr. 257:14, 258:5). Tyto
okraje mohou být chronologickou indicií jen v přípa-
dech s prodlouženými hrdly, u krátkých hrdel/ústí jejich
sklon zřejmě není chronologicky citlivý (Fusek 1994,
70). To se v Roztokách týká patrně obj. 685 a 994.

Jako esovitý profil nádoby můžeme označit horní
část nádoby z obj. 256 (obr. 217:3; 343:1), 663 (obr.
225:3) či okraj z obj. 921 (obr. 252:1) a horní část zdo-
bené nádoby z obj. 1034 (obr. 268:7). Do této skupiny
lze zařadit i okraj z celé nádoby z obj. 1040 (obr. 275:2;
335:4).

Z předchozího přehledu je zřetelné, že v rámci hod-
nocení okrajů je chronologicky citlivějších prvků velmi
málo. V případě, že se takový prvek vyskytne pouze
jednou a nepochází ze dna objektu či z celé nádoby,
bývá jeho výpovědní hodnota značně sporná. Na dru-
hou stranu přiřazení obj. 850, 908(?), 932 a 1034 k mlad-
ší fázi osídlení v Roztokách (Rotoky III) je nesporné;
řazení obj. 669, 901, 903 a 921 do tzv. smíšeného hori-

zontu (Roztoky II) je pravděpodobné (viz dále). Obj.
994 a 997 lze na základě rozboru okrajů přiřadit nejistě
k fázi Roztoky II či závěru fáze Roztoky I, počet okrajů
v nich je však nízký. V případě obj. 997 je největší okra-
jový zlomek archaický (obr. 264:1), s velmi nízkým
ústím, proto jeho zařazení budí rozpaky.

Další typy okrajů hrnců (Ff, Fj) a mis (Gh, Gk, obr.
64 dole) se v Roztokách vůbec nevyskytují, což nepřímo
potvrzuje velké stáří areálu. Tomu odpovídá i absence
skupin s mírně vyhnutým a výrazně vyhnutým ústím 
G. Fuseka (1994, obr. 58–59). Zjištění M. Parczewského
(1988a, 65), že mísy se běžněji objevují v mladší fázi roz-
voje časně slovanské kultury Praha-Korčak, korespondu-
je se zařazením obj. 939 do fáze Roztoky III a obj. 191
do fáze Roztoky II, stejně jako s novým časovým zařa-
zením obj. 137 z Března (s celou mísou) až do 3. etapy
sídliště, tedy do 9. stol. (Pleinerová 2000, 17, Abb. 51).

II.4.1.4.3. Dna nádob
Z roztockého souboru pochází 333 den či jejich zlomků
(mimo celé nádoby), z nichž je však typově určitelných
265. Pokud množství nalezených den porovnáme 
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Tab. 26. Roztoky. Okraje nádob relativně starších typů. Typy uváděny podle M. Parczewského. V rubrice Fáze uvedeno stáří podle
fází osídlení roztockého areálu (I–III). – Tab. 26. Roztoky: Vessel rims of relatively early types. Rim types after M. Parczewski. Dating
given according to phases I–III of the Prague type culture settlement in Roztoky.

OBJ. PŘ. Č. VRSTVA TYP FÁZE OBR.

201 718 105–135 Ba1 215:1

245.2 1341 dno Ba3 215:13

257.2 1257 Ba1

311.2 1451 výplň Ba1 I 218:4

425 3028 výplň Ba1 II–III 220:3

662 3506 u pece Ea1 226:1

651 3458 dno Ba? I 225:8

665 3681 70–100 Ba I 227:4

665 3680 35–60 Bd 229:11

668 3525 dno Ba1 II 228:2

668 3523 destrukce Ca1 228:5

669 3623 destrukce Fa3 II 229:2

669 3621 40–50 Ca 229:7

670 3541 Ba I 230:6

672 3544 dno Ea I 230:15

673 5018 destrukce Ea I 231:1

673 5018 destrukce Ba1 231:10

739.2 4123 dno Bd III ?

843 4835 0-dno Ba2 235:4

852 5036 pec Ba3 II 237:3

902 5094 KJ I Be I 239:5

902 5514 dno Ca I 239:10

903 5186 0–15 Ea1 II 240:6:

903 5152 dno Bd1? 243:2

952 5141 0–20 Ba1 II 240:19

906 5073 dno Be? I 242:2

911 5250 KJ Ba1 II 246:4

912 5235 dno Fa3 I 247:2

912 5235 dno Ba 247:5

912 5235 dno Be? 247:6

915 5179 destrukce Ba I 249:5

917 5222 30–40 Ea I 249:6

920 5360 dno Ea3 I 251:2

925 5345 0–20 Be3 I 254:5

OBJ. PŘ. Č. VRSTVA TYP FÁZE OBR.

925 5345 0–20 Be4 254:8

929 5240 0–30 Ba1 II 256:3

932 5383 0–20 Be4 III 257:11

932 5388 20–35 Ba 258:2

937 5412 dno Ba1 I 261:1

974 5412 dno Ba1 263:1

970 5265 0–dno Ea I 262:1

970 5394 profil Ea 262:3

992 5515 pec Ea1 264:1

997 5587 dno Be4 264:6

1035 5799 dno Ba2 269:1

1038 5652 0–30 Bd I 272:5

1038 5684 10–20 Ea 272:1

1038 5668 0–10 Bd 272:3

1045.1 5848 dno Ea3 277:6

1050 5869 pec Ba I 281:1

1050 5873 dno Be3 282:2

1058 5892 dno Ba I 283:1

1060 5880 dno Be3 I 284:3

1070.3 6006 dno Fa I 287:3

1070 5927 0–5 Ba

1070.1 5933 0–10 Fa II 286:11

1070.1 5951 Ba3 286:6

1077 6021 10–20 Ba I 288:3

1077 6053 dno Ba3 I

1085 6160 dno Ea I 289:1

1085 6068 povrch obj. Ea 289:3

1087 6150 20–30 Ea 292:10

1088 6164 pec Ba I 293:11

1088 6071 pec Ba 293:13

1089 6169 10–30 Ea I 295:2

1089 6149 10–20 Ba 296

1089 6021 10–20 Ba1 296?
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s množstvím okrajů, zjistíme, že v případě zkoumaného
areálu se dochovávaly častěji dna a spodky nádob než
okrajové části (obr. 57). Tomu odpovídá poměrně velké
množství objektů, z nichž se dochovaly jen spodky
nádob a žádný okraj, např. 246.2, 374, 380, 417.2, 545,
593, 727, 753, 907, 910, 997, 1002, 1039. To vyplývá 
z nálezové situace velkého počtu den či spodků 
v původní poloze u pece na dně chaty, zmiňme alespoň
obj. 545, 593, 727, 910 či 1039. Dále k tomuto zjištění
přispívá větší masivnost den, která zvyšuje šanci na
zachování takového zlomku.

Většina den v Roztokách nedosahovala průměr
větší než 90 mm (105 ks), následují dna o průměru
90–100 mm (68 ks), nejméně zastoupena jsou větší dna
o průměru nad 100 mm (33 ks). Nejvíce den se zacho-
valo v obj. 903 a 911 (12 ks), 932 (11 ks), 651, 673 a 911

(po 5 ks), ve větším počtu objek-
tů pak po čtyřech kusech z růz-
ných jedinců.

Typová škála den odpovídá
základnímu třídění J. Zemana
(1976, obr. 1) i detailnějšímu tří-
dění M. Parczewského (1988a,
obr. 16), ovšem s tím, že některé
varianty známé z Polska u nás
chybí (některé varianty typu Kg,
např. Kg1 a Kg2). Naopak
poměrně běžným typem je 
v Roztokách typ dna, který kla-
sifikujeme jako další variantu
typu Ka5. Jde o dno, jehož vnitř-
ní strana oble přechází do rovi-
ny (obr. 65); zjištěno bylo ve 22
případech (např. v obj. 246, 932,
974, 1086). Další u Parczewské-
ho nezachycená varianta byla
přiřazena k typu Kb, od ostat-
ních se odlišuje dovnitř výrazně
vypouklým dnem (Kb5, obr.
65). K variantě Ke jsme doplnili
variantu s vnitřní konvexní linií,
vlastní dno je však mírně pro-
hnuté (obr. 65: Ke4), k typu Kg
pak dno mísy s plným zesíle-
ným soklem (Kg6), které se
vyskytlo jen v obj. 1057 a snad 
i v obj. 932. Tyto varianty se
však vyskytly jen ojediněle 
a většinou vznikly při ruční
výrobě jako jisté odchylky od
standardu. Nově zjištěné varian-
ty jsou na schématu typů šrafo-
vány. V obj. 932 největší počet
den náleží typu Kb (3 ks),
vyskytlo se zde i atypické dno
Kg (obr. 257:3).

Nejběžnější typ den v Roz-
tokách představuje dno Ka (89
ks), následuje Kb (66 ks), Kc (39
ks), mezi zastoupením typů Kd 

a Ke je nepatrný rozdíl (obr. 66b), nejméně je zastoupen
typ Kg (9 ks); v rámci tohoto typu je zastoupena převáž-
ně varianta Kg3 (obj. 605, 648, 906?, 926 a 1040). To
odpovídá faktu, že se obvykle jedná o část mísovitého
tvaru. Avšak i malý hrnec z obj. 1036 má obdobný typ
dna (obr. 270:1) a ukazuje, že usuzovaní na celý tvar jen
na základě zlomku dna může být zavádějící. V Polsku se
tento typ den vyskytuje především v mladším časovému
úseku kultury pražského typu (Parczewski 1988a, 65); 
v Roztokách však nejde o skutečné mísy na nožce, a
proto je jednoznačně na základě tohoto znaku nemůže-
me do mladšího horizontu začlenit.

Typ Kf se zachoval u rekonstruovaného hrnce z obj.
1041 (obr. 276:7) z mladší fáze osídlení a u zlomků z obj.
908 (obr. 244:3) a 994 (obr. 265:10). Typ Kc3 byl zjištěn 
i u malé mističky z obj. 918 (obr. 250:2). Celkově zůstá-

Obr. 65. Roztoky. Typy den nádob, upraveno podle M. Parcewského, šrafovány dodatečně
stanovené typy. – Fig. 65. Roztoky. Typological table of bases; adjusted after M. Parczews-
ki; hatching indicates supplementary types.



vá stejné zastoupení den typu Ka, Kb a Kc u celých
nádob i v celém souboru, u celých nádob je zvýrazněn
podíl typu Ke (početnější než Kc), což je však zkreslení
nevýrazné (obr. 66), u celých nádob se nevyskytla sku-
pina Kg. U zlomků je výraznější zastoupení nejpočet-
nější skupiny Ka. 

Zastavme se ještě u výrazně zesílených masivních
den, někdy též nazývaných kotlovité, jejichž vyšší
zastoupení se obvykle spojuje s nejstarším časně slovan-
ským horizontem, neboť jde o typický znak pro ručně
lepenou keramiku. I když je tuto skupinu možno dále
podle tvaru třídit, upozorňujeme na ni jako celek, neboť
jde o prvek, jehož početní zastoupení může mít relativ-
ně chronologický význam (v naší klasifikaci typy Kb1,
Kb3, Kc5, Ke4, zřejmě i část Ka5). Tato dna jsou dolo-
žena ve 36 případech, méně jednoznačná varianta Ka5
ve 24 případech. Vyskytla se u celých nádob, a to ve
dvou případech ve stratigraficky starším obj. 1038 (obr.
273:1, 4), dále v obj. 972 (obr. 263:3), 1040 a 1050 (obr.
275:2, 279:1), u malé nádobky z obj. 1088 (obr. 294 :1),
v obj. 903 (obr. 243:1), u neúplné nádoby z obj. 908,
v jámách 256 (obr. 217:1) a 681 (obr. 233:15), tedy cel-

kově pouze v objektech řazených do fáze Roztoky I,
s výjimkou chaty 903 a nejasně řazené chaty 927 s neú-
plnou nádobou (obr. 255:7). Jde celkem o nálezy z 10
objektů, tedy zhruba třetinu objektů s nálezy celých
nádob, nepočítáme-li obj. 672 s miniaturní nádobkou.
Naopak lze zdůraznit absenci tohoto prvku u tří nádob
z obj. 1041, který patří bezpečně do fáze Roztoky III, 
a u nádob z obj. 850 z téže fáze. Je zajímavé, že se tato
dna vyskytují prakticky ve stejném počtu u malých
hrnců a hrncovitých mis, tedy stolní keramiky (obj. 681,
903, 972 a 1088), jako u středně velkých hrnců, které
jsou nejpočetnější skupinou nádob, takže bychom oče-
kávali větší podíl těchto den. Malé tvary jsou zastoupe-
ny i ve zlomcích (např. obj. 974, 1035, 1090).

Ze zlomků těchto archaických den upozorněme jen
na větší torza z obj. 374 (obr. 219:3), 604 (obr. 222:7),
685, 902 (obr. 239:11), 903 (obr. 240:16, 17), ve třech
případech z obj. 908, z nichž největší torzo nádoby bylo
umístěno intaktně, 911 (obr. 246:11), 922 (obr. 253:2),
925 (obr. 254:10), 932 (257:7, 9; obr. 258:7, 8, 15), 937,
971 (obr. 262:6), 974 (obr. 263:4), 992 (obr. 264:3), 1004
(obr. 266:2), 1035 (obr. 269:2), 1036 (obr. 270:5), 1037
(obr. 271:3, 4), 1044 (obr. 278:6), 1061 (obr. 284:6),
1085 (obr. 289:6), 1086 (obr. 292:4), 1090 (obr. 295:10).
Vidíme, že se tato dna vyskytují i v objektech z fáze II,
ale pravděpodobně jako intruze (obj. 604, 903, 911), pří-
padně i v objektech fáze III (obj. 1037, 932), kde ovšem
jejich podíl mezi jinými typy není příliš velký (až na obj.
932, kde poměr obou skupin den je 4:6). V případě
nedostatku jiných chronologických znaků je tedy opráv-
něné, pokud se velké zlomky a celá dna tohoto typu
chápou jako znak starší fáze kultury Praha-Korčak. Na
téměř celé nádobě se vyskytuje v obj. 40/71 v Praze-
-Běchovicích či v jámě 156 v Březně (Pleinerová 2000,
obr. 56:4)

II.4.1.5. Výzdoba
V roztockém souboru se prakticky vyskytuje jen kera-
mika se zvnějšku formovanými okraji a odříznutými
dny; keramika obtáčená na kruhu chybí. Výzdoba se
tedy uplatňuje na ručně robené keramice, a odpovídá
tedy většinou pojmu „zdobená časně slovanská kerami-
ka“ či „zdobený pražský typ“ (Bubeník 1979) i na kera-
mice již zvnějšku formované (obtáčená hrdla jsou for-
mována zvnějšku i zevnitř). O výzdobě neuvažujeme
primárně jako o chronologickém znaku, avšak poměr
jejího zastoupení v některých celcích či výskyt někte-
rých motivů přejatých z odlišných kulturních oblastí
(kolky) může mít též chronologický význam. Výzdobu
můžeme rozlišit na výzdobu provedenou (a) jednozu-
bým předmětem, (b) hřebenem a (c) kolky (obr. 67).

Pokud sledujeme kvalitu a způsob provedení výzdo-
by provedené hřebenem, většinou zcela odpovídá sku-
pině 1 J. Macháčka (2001, 26). Jde o výzdobu rytou na
stojící nebo přerušovaně otáčené nádobě a lze ji obvy-
kle odlišit od výzdoby na pomalu otáčeném kruhu, neji-
stá je jen klasifikace části nádobky v obj. 932 (obr.
258:5). Dobrým příkladem přerušovaného otáčení pod-
ložky je výzdoba okraje z obj. 604, kde je vidět, že po
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Obr. 66. Roztoky. Četnost hlavních typů den u celých nádob (A)
a zlomků (B, typy podle Parczewského 1988a). Údaje v procen-
tech. – Fig. 66. Roztoky. Frequencies of the main base types
among whole vessels (A) and vessel fragments (B; types after
Parczewski 1988a)
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přerušení byl nástroj použit tak, že nové linie trojnásob-
né vlnice překryly původní linii téhož motivu (obr.
223:2). 

Sledováno bylo umístění výzdoby, ukončenost
výzdobných motivů a typ výzdoby podle vzorníku.
Ukončených výzdobných motivů bylo doloženo jen 13,
z toho dva s kolky, tři ryté jednozubým předmětem,
ostatní vícezubým nástrojem (obr. 68:I/1, I/3, II/4,
III/1, III/3, IV/1, IV/2, IV/4, V/1, V/4, VI/1; obr. 69:
A3, D1). Avšak je to poměrně dost vzhledem k tomu, že
byly nalezeny jen dvě plně rekonstruovatelné nádoby 
s výzdobou. Vícekrát se opakoval jen motiv trojité vlni-
ce mezi svazky vodorovných rýh (jako ukončený).

Zdobeny jsou jak velké prakticky zásobnicové
tvary (obj. 575, 850), tak malá miska z obj. 939. Výz-
namné je, že výzdoba je vzácně registrována i na
celých či rekonstruovatelných nádobách, někdy
nalezených jako intaktní výbava obydlí (obj. 939,
1041).

Výzdoba keramiky byla v Roztokách zjištěna cel-
kem ve 39 objektech; v 35 objektech jde o výzdobu na
těle nádob, nálezy ve 3 objektech představují pouze spe-
cifickou výzdobu okraje. Výzdoba okrajů není v časně
slovanském období častá, proto čtyři různé typy výzdo-
by okrajů v Roztokách, uplatněné na nálezech ze 7–8
objektů představují pro Čechy dosud její nejširší spekt-
rum. V roztockém souboru tvoří zdobení jedinci 15 %
souboru. Jak se dále pokusíme doložit, objevuje se
výzdoba okraje už v nejstarší fázi časně slovanského
období, tedy před nástupem zdobení plecí nádob.

Vzácně se v souboru z Roztok objevuje přesekává-
ní okraje, v jednom případě i hřebenovými vpichy. Jen
v obj. 1038 se však jedná o celou nádobu (obr. 273:1;
XXI:1), intaktně uloženou v chatě v době jejího fungo-
vání. Na zlomcích keramiky se přesekávání vyskytuje 
v těchto objektech: 673 (obr. 231:1), 850 (př. č.5023,
obr. 236:1), 1085 (obr. 289:4). Objekt 1038 patří ke stra-
tigraficky datovaným do starší fáze osídlení, obj. 673 
a 1085 jsou do starší fáze řazeny na základě svého
inventáře. K mladší fázi (Roztoky III) můžeme zařadit
jen celek z obj. 850, kde se objevuje též keramika zdo-
bená na podhrdlí pomocí hřebenu a kde je takto zdoben

i zlomek s přesekávaným okrajem. Z toho lze usuzovat,
že tento jednoduchý typ výzdoby se používal po celou
dobu vývoje areálu.

Přesekávání okrajů je na časně slovanské v ruce
modelované keramice v Čechách doloženo jednak na
třech zlomcích nádob ze sídliště v Lipticích (Bubeník
1979, obr. 1:4, 5, 7), jednak ze sídlištní vrstvy pozdější-
ho hradiště v Doubravčicích, ze sondy XXVII na akro-
poli (Profantová 1998, tab. 45:19). Celek z Liptic obsa-
huje jediný obtáčený okraj a osm zlomků okrajů v ruce
modelované zdobené keramiky ze 157 zlomků celkem.
Je řazen do závěru staršího horizontu I, obvykle charak-
terizovaného výskytem neobtáčené a hřebenem nezdo-
bené keramiky. Na Moravě je přesekávání okrajů dolo-
ženo u tří částí nádob z Břeclavi-Pohanska (Dostál 1982,
obr. 11:4; 18:4), na nezdobené nádobě skupiny B z Blat-
ce (Jelínková 1990, obr. 2:3), na okraji z obj. 14 a třech
okrajích ze sondy III z Brna-Starého Lískovce (Čižmá-
řová 1994, 277, obr. 6:3; 5:1, 3, 4), kde již převažovala
obtáčená a zdobená keramika. Přesekávání okrajů na 
v ruce modelované keramice je v Polsku doloženo již
pro nejstarší fázi na urně z Podegródzia (Madyda –
Legutko – Tunia 1991, 85, obr. 2). Na Slovensku jsou
pak takto zdobené ručně vyráběné nádoby zjištěny pro
všechny tři fáze (Fusek 1994, 58). Tato výzdoba se tam
uplatňuje i na urnách (Děvínská Nová Ves, žárový hrob
277; Stupava, urna 4; Galanta – Fusek 1994, Tab. 13:1,
40:6). Ve starší fázi časně slovanského období jde o
výzdobu poměrně vzácnou i na západní Ukrajině
(Timoščuk 1976, obr. 4:7).

Zvláštní typ výzdoby okraje je jeho žlábkování
(pretláčanie), jež bylo zjištěno na okraji nádoby z obj.
1070.3 (př. č. 6006, obr. 286a:2). Dalším příkladem je
okraj větší nádoby z chaty 902, kde se pravidelné přitla-
čování prsty také objevilo, byť méně výrazně (obr.
239:10). Z pohledu shora má okraj pravidelně obloučky
vykrajovaný tvar. Vyskytuje se na ručně modelované
keramice ze sídliště Štúrovo-Obid z období střední 
a pozdní doby avarské na Slovensku (Zábojník 1988,
Fig. 14:4, 16:4, 5), datovaného do druhé pol. 7. a první
pol. 8. stol. Bylo prováděno prsty či zaobleným nástro-
jem, jako tomu bylo u nálezu z Roztok. Doloženo je oje-
diněle i na východním Slovensku (Budínský – Krička
1990, Tab. 13:1), v Rumunsku (Corman 1994, Fig. 4:2)
a v Podněstří (Smirnova 1958, obr. 14:8).

V Roztokách se v obou případech jedná o nálezo-
vé celky výhradně s nezdobenou keramikou, řazené do
dvou nejstarších fází (Roztoky I–II). Pravděpodobně
obdobný způsob úpravy okraje představuje okraj 
z domu 11 v Březně (Pleinerová 2000, Abb. 67:6), i když
na jeho úpravu nebylo zvlášť upozorněno. Celek obsa-
huje tři zdobené střepy srovnatelné s roztockými soubo-
ry a náleží do časně slovanské etapy osídlení.

Hřebenové vpichy jsou kromě části nádoby z obj.
932 v Roztokách (obr. 258:5) doloženy na v ruce mode-
lované urně 9 ze Stupavy (Fusek 1994, 58, Tab. LX:5),
jinak jde o výzdobu typickou pro obtáčenou keramiku.
To dokládá např. obtáčený a hřebenem zdobený zlo-
mek z obj. 48 v Břeclavi-Pohansku (Dostál 1982, obr.
16:7). Hojně se tato výzdoba uplatnila na keramice 

Obr. 67. Roztoky. Zastoupení výzdobných skupin na keramic-
kých jedincích. Údaje v procentech. – Fig. 67. Roztoky. Diagram
of the proportional representation of decorative groups on
ceramic pieces.
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OBJ.
PŘ. POŘ. 

POZNÁMKA
ČÍSLO ČÍSLO

191 1459 2 7 II <2~ IV/1 11 x S

245.2 1341 21 2 II? <2~ V/2 6 x vlnice

256? 3368 5, 6 6 I ~3 I/2 10 PK

311.2 1451 36 21 B.a.2 2 I 2~ A2 9 P kolky

330 1560 5 I ~3> A1 8 x S kolky

425 1165 25 21 C.d.1/B.a.1 2 III 130 <2> A3 x H

425 1165 50, 18, 8 5 III <2> IV/1 6 x K

543 2067 7 I ~3 I/2

575 2313 2 III <2> IV/2 10 x

604 328 B.b.1 3 II <2> IV/1 7 x S

604 292 5 II ~2 IV/3 7 x

605 2530 9 5 II ~2~ IV/3 8 x K

605 2663 1 10 B.c.4 2 II 180 <2~ I/2 5 x s popraskaný povrch

605 6 II 3~ III/2

605 2530 10 5 II ~3~ III/2 7 P

651 3413 5 I 2 I/1

665 3681 17 6 I ~3 VI/2 9 s

665 3680 1 11 F.h.1 2 I 120 <3/ VI/1 6 S otřelý

665 3681 4 6 I ~2~ VI/2 0 x S

668 3527 7 II ~3> II/1, 4 8 x S

668 3523 7 12 3? <3~ VI/2 8 x P jednoduchá vlnice

669 3621 6 6 II ~3~ I/2 7 s

669 3621 7 5 II ~3~ MVln 6 s

669 3623 6 ~3 VI/2 9

727 3938 12 7 II 2/3 IV/3 8 x s

727 3938 1 II I/2 10 x s

739.2 4000 1, 2 6 III ~3> IV/2 9 s

739.2 4022 1, 4, 14 21 C.a.1 2,9 III 110 <2> IV/1 4 s

842 4884 8 5 II ~2~ IV/3 7 P

843 4835 17 6 I 3~ I/2 9 P

850 5027 21 C.b.1 10 III 340 <2> IV/1 10 x s

850 5023 60 21 2 III 0<2~ I/4 7 S

852 5036 1 22 B.a.2 2 II 120 <3~ VI/2 5 x S

901 5301 3 11 3? II <1/2> - 5 s

901 5460 5 7 ~2~ VI/4 6 s

901 5460 4 6,7 ~2~ III/4 0 s

901? 5501 7 ~2 B/4 6 kolky

903 5297 8 6 II ~3~ IV/3 7 S materiál hradištní 

903 5297 15 22 B.b.6 2 II <2~ IV/3 6 SP

903 5329 2 7 II IV/3 0

911 5246 4 9 II ~3> I/3 7 x S

911 5231 13 6 II ~2?> IV/3 10 x S

911 5250 1 21 D.d.3 2 85 <2> I/3 6 x s

918 5208 1 7 II 0 ~2,3~ II/3 6 S

918 5311 11 6 0 ~2+3~ IV/3 7 x H otřelý 

921 5192 7 6 II ? ~3~ VI/3 9 K

921 5193 1 5 <2~ VI/3 7 x s

927 5371 3,8 II 0 ~2> D1 10 x PS kolky

929 5240 3 C.c.4/B.b.6 7 II-III 0 ~2+3~ IV/3 9 x S

932 5396 1 21 G.h.1 2 III 215 <012> IV/4 10 x

932 5389 2 11 F.b.1 2 80 <2~ IV/3 5 s

932 5388 1 11, 21 F.k.1 2 140 <2+3~ V/4 7 PS

Tab. 27. Roztoky. Přehled zdobených keramických jedinců. Typy výzdoby podle vzorníku na obr. 68–69. Typ okraje podle J. Zemana
(1976); typy ústí podle M. Parczewského (výběr na obr. 64). Stav zachování podle obr. 46; datování podle fází roztockého areálu (I–III).
Umístění výzdoby: 0 – okraj; 1 – hrdlo a část podhrdlí; 2 – podhrdlí; 3 – i pod maximální výdytí; <> –  ukončená; ~ – neukončená).
Vzorník: viz obr. 66 (římské číslice) a 67 (písmena). ** – mimo vzorník (1 pás mnohonásobné vlnice). Síla stěny v mm. Ostřivo: S – hodně
slídy; s: málo slídy, P: větší množství písku, K: výrazné větší kamínky. – Tab. 27. Roztoky. Overview of the decorated pottery fragments.
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z pohřebišť „doby avarské“ na Slovensku a v Dolním
Rakousku. To odpovídá uplatnění bohaté výzdoby na
zlomku z obj. 932 v Roztokách, který patří k nejmladší
fázi jejich osídlení. 

Ojedinělé zůstává použití kolku k výzdobě okraje,
jak je doloženo v obj. 311 (obr. 218:4). Ten řadíme 
k nejstarší fázi osídlení.

Nejčastěji byla výzdoba zjištěna na podhrdlí nádob
(obr. 70), většinou začínala poměrně vysoko nad tzv.
výzdobným bodem a končila nad nebo na maximální
výduti (např. obj. 425, 739, 850, 927, 932, 1062.2).
Vzácně zasahovala až na hrdlo (obj. 311, obr. 218:4;
obj. 932, obr. 258:5; obj. 1041, obr. 276:3). Méně časté
je uplatnění výzdobného motivu pod maximální výdutí,
např. u dna z obj. 911, což naznačuje, že nádoba byla
zdobena na horních dvou třetinách, obdobně jako 
u misky z obj. 939, kde také spodní pás vodorovných
rýh zasahuje výrazně pod maximální výduť (obr. 260:5),
či malé nádobky z obj. 1041 (obr. 276:3) a nálezu z obj.
1034. Také zlomek z obj. 918 naznačuje ukončení moti-
vu pod maximální výdutí (obr. 250:4). Všechny tyto pří-
pady (17 % zdobených ks) se vážou jen na výzdobu pro-
vedenou hřebenem, a tedy na mladší časně slovanský
horizont. Rozmístění zdobených částí nádob zobrazuje
diagram, který ukazuje převahu výzdoby umístěné jen
na podhrdlí (68 %, obr. 70).

Keramika zdobená na podhrdlí a těle nádob pochá-
zí z 35 objektů (obj. 191, 245, 256, 311, 330, 425, 543,
575, 604, 605, 651, 665, 668, 669, 727, 739.2, 842, 850,
852, 901, 903, 911, 918, 921, 927, 929, 932, 939, 983(?),
1034, 1041, 1050, 1062.2, 1088, 1090). To je přibližně
24 % všech raně středověkých objektů, pokud však
uvažujeme o objektech s více než jedním raně středo-
věkým keramickým jedincem, je podíl těchto objektů
vyšší. Kromě objektů 605, 901, 932, a 911 je počet zdo-
bených zlomků nízký, často se jedná o pozůstatky

jedné, výjimečně dvou nádob (191, 245.2, 256.2, 311,
425, 543, 668, 669, 727, 739, 842, 850, 903, 921, 927,
929, 939, 983, 1041, 1050, 1059?, 1062.2, 1088, 1090).
Procentuálně se její zastoupení pohybuje od 3 do 33 %
(v obj. 311 by šlo o 100 % při jediném zlomku, s touto
výjimkou dále nepracujeme), vyšší hodnoty jsou však
dány malým počtem keramických jedinců v některých
objektech (obj. 575, 939, 727). Většina hodnot leží 
v intervalu 3–9 %. Celkem v 18 případech jde o zdobe-
né okrajové zlomky nádob, nepočíme-li jen výzdobu
vlastního ukončení okraje. To nepřímo svědčí o tom, že
nešlo o běžnou součást vybavení většiny těchto objek-
tů, ale o novinku nerovnoměrně šířenou v rámci areá-
lu (obr. 89). Používání této keramiky nepřímo svědčí 
o kontaktech s nově přišlým obyvatelstvem (?), ovláda-
jícím již novou technologii, totiž obtáčení a zdobení
nádob s využitím kruhu. Tyto kontakty mohly přivést
do areálu i ženy přišlé v tzv. druhé vlně slovanského
obyvatelstva.

Zdobené keramické jedince přehledně popisuje
tab. 27. S nejdůležitější vrstvou nad podlahou domů
lze spojit zlomky z chat 911 (2 ks), 918 (1 ks), 927, 932
(1 ks), 939 (nádoba), 1041, 1059 (kde však není jasné,
jde-li o skutečnou výzdobu či jen zvláštní úpravu povr-
chu) a jam 191 a 575. Zlomek př. č. 5250 z obj. 911
pochází dokonce z kůlové jamky zahloubené do pod-
lahy chaty. Pro datování objektu jsou méně spolehlivé
zlomky nalezené při začišťování objektů, tedy přibliž-
ně na úrovni podloží a 5 cm níže. Zdobené střepy byly
v tomto kontextu nalezeny v obj. 901 a 903 (př. č.
5297).

V obj. 932 s největším počtem zdobených kusů 
(6 jedinců) byly nálezy rozloženy takto: ve vrstvě 0–20
cm dva kusy, ve vrstvě 20–35 cm další dva, jeden 
v destrukci pece a jeden na dně. Všechny zdobené
zlomky pocházejí ze západního sektoru, tedy ze sektoru

Tab. 24. pokračování – Tab. 24. (cont.)

OBJ.
PŘ. POŘ. 

POZNÁMKA
ČÍSLO ČÍSLO

932 5383 10 7 0 ~2,3~ V/3 8 S

932 5388 7 0 ~2,3~ I/4 0 s

932 5383 9 6 0 <2,3~ IV/1 9 x S

939 5429 32 G.g.1 1 III 108 <2/3> III/1 6 x S

1034 5792 1, 4, 5, 19 5,6 III 2 V/1 7 x S

1034 5637 5 3 6 x s 1 rýha

1041 5717 17, 26, 27 10 F.h.1 1 III 116 <2~ III/3 7 x S nádoba

1050 5873 12 I ~3 I/2 8

1059 5902 3 5 0 ~2> ? úpr. povrchu?

1062 5886 1, 2, 9 10 E.c 2,10 III 130 <2> IV/1 10 x s

1062 5909 1 7 ? I/2 5

1070.1 5927 5 0 2~ kolek? 7 KP nejisté

1088 6073 5 I 3 IV/3 7 s

1090 6204 21 G.h.2 2 I 2 VI/2 6
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s pecí, 4 zlomky lze označit za velké. V obj. 918 byl
jeden zlomek na dně, jeden v horní části zásypu, oba
řadíme k malým zlomkům. 

Malé zlomky, zejména ty nalezené v horních vrst-
vách výplně, indikují přimísení do zásypu až po zániku
objektů (např. 543, 605, 651, 842, 1088).

V souboru zdobené keramiky z Roztok převažují
neúplné výzdobné motivy; ukončené motivy jsou pře-
hledně uspořádány na obr. 68 (I/1–3, III/1, III/3,
IV/1–2, IV/4, V/4, VI/1–3). Vůdčím motivem je
vícenásobná vlnice ohraničená svazky rýh. Můžeme
kresebně rekonstruovat také tvar 4–6 zdobených

nádob. Vlastní provedení výzdoby je nejlépe patrné
na fotografiích (např. obr. 337:4; 339:3, 5; XXI;
XXIII).

Výzdoba provedená jednozubým předmětem před-
stavuje několik motivů: jednoduchou linii, jednoduchou
vlnici (obj. 669) a linii, z níž vybíhají další prvky (obj.
911).

II.4.1.5.1. Vícenásobná vlnice
Mezi výzdobnými motivy se uplatňuje především rytá
vícenásobná vlnice mezi pásy vodorovných rýh. Vlnice
byla zjištěna jak plochá (obr. 68:IV/1), tak zahrocená
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Obr. 68. Výzdobné motivy na ručně modelované keramice z Roztok (kromě kolků). Zesílený okraj pole znamená ukončení motivu. –
Fig. 68.  Decorative motifs on the hand-modelled vessells from Roztoky, excluding stamps. A bold field edge indicates the end of the
motif.



(obr. 68:II/4; 215:13), nejčastěji však šlo o pravidelnou
oblou, rytou trojzubým předmětem (např. obj. 191, 425,
575, 604, 727, 739, 850, 903, 1062.2). Typické je prove-
dení na neúplné nádobě z obj. 850 či zlomku z obj. 604,
v obou případech se výzdoba váže i na použití odlišné
keramické hmoty, ostřené již výrazně slídou, a blížící se
tak i materiálem obtáčené keramice (obr. XXI:2; 333:7).
V případě nálezu ze staršího sběru v této poloze byl
dokumentován týž ukončený motiv se čtyř- až pětiná-
sobnou hrotitou a vysokou vlnicí, což je provedení
neobvyklé (obr. 297:1).

Překvapivě nepočetné je
uplatnění více pásů vlnic, avšak
objevují se i tři pásy vlnic pod
maximální výdutí, ukončené
pásem vodorovných linií a na
hrdle doplněné svazky svislých
rýh (obj. 1041, obr. 276, tab.
XXIII:6). V tomto případě jde
o menší nádobku, v jejímž těstě
je nepatrné množství slídy 
a kamínky z ostřiva vystupují
místy na povrch, tedy materiál
plně odpovídá časně slovanské-
mu charakteru. Také vlastní
provedení vlnic odpovídá do-
konale ručnímu provedení.
Tato neúplná nádobka pochází
ze dna stratigraficky mladší
chaty.

Motiv vícenásobné vlnice 
a svazku rýh se objevuje často 
i na malých zlomcích, které
představují pozdější dobu zapl-
ňování objektu po jeho opuště-
ní. Tak interpretujeme zlomky 
z obj. 256(?), 605, 842(?) a 1088.
K této skupině výzdoby patří 
i zlomek př. č. 4000 z obj. 739.2,
kde ze svazku vlnic zůstaly
uchovány jen dva spodní ob-
loučky prakticky v místě lomu
(obr. 234:2).

Pozůstatkem této kombina-
ce výzdoby je patrně samostat-
ný pás rýh, nad nímž je zbytek
výzdoby odlomen, např. v obj
1050 (př. č. 5873, obr. 282:9).
Rozvinutím tohoto motivu je
komplikovaná výzdoba nádoby
z obj. 932, kde se motiv vlnice
ohraničené pásem vodorov-
ných rýh opakuje a je doplněn
ještě hřebenovými vpichy (obr.
258:5).

II.4.1.5.2. Propletené 
a dotýkající se 
vlnice

Z obj. 901 pochází menší zlo-
mek nádoby zdobený propletenými svazky vlnic, dotý-
kajícími se pásu vodorovných rýh (obr. 238:2). Jde 
o motiv doložený ve zřetelnějším a pravidelnějším pro-
vedení na větším torzu nádoby z Prahy-Bohnic, polohy
Tříkrálka (Profantová 1996, obr. 42:1).

Motiv trojnásobných vlnic dotýkajících se amplitu-
dami a ukončený alespoň na jedné straně motivem
vodorovných rýh byl v Roztokách doložen jen ze sběru
(obr. 297:4), jeho provedení odpovídá ručně robené
keramice. S poněkud kvalitnějším, pravidelnějším pro-
vedením tohoto motivu se setkáváme na nedalekém
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Obr. 69. Výzdobné motivy s použitím kolku na časně slovanské keramice z Čech. A/1-3, B/4,
D/1: Roztoky; B/3, C/1-2: Praha-Běchovice; A/4, C/4: Březno; B/2: Kutná Hora; D/4: Mochov;
D/2: Praha-Bubeneč. – Fig. 69. Decorative motifs using stamps on Early Slavic ceramics from
Bohemia. A/1-3, B/4 & D/1: Roztoky; B/3, C/1-2: Prague-Běchovice; A/4 & C/4: Březno; B/2:
Kutná Hora; D/4: Mochov; D/2: Prague-Bubeneč.



hradišti Zámka v Praze-Bohnicích (Profantová 1996,
obr. 47:4). V takovémto provedení se blíží kazetovitém
u motivu, pojednávanému níže.

II.4.1.5.3. Obloučky
Vzácně se vyskytl i motiv rytých obloučků provedený
hřebenem (obr. 68:II/2) a obloučků v kombinaci 
s vodorovnými rýhami a vlnicemi (obr. 68:III/4, V/3).
Malý zlomek těla nádoby v místě maximální výdutě 
z obj. 918 je zdoben trojzubým předmětem rytými
obloučky a pásem vodorovných rýh (obr. 250:4). Výz-
doba je provedena neuměle, evidentně bez pomoci
hrnčířského kruhu; zcela odpovídá typu výzdoby 1
podle J. Macháčka.

Na zlomku těla nádoby př. č. 5460 z obj. 901 je
použit motiv vlnice, vodorovných rýh a špatně zřetel-
ných půlobloučků rytých hřebenem (obr. 238:3). Motiv
hřebenem rytých obloučků je výrazně spjat s keramikou
římského období, proto jeho výskyt na časně slovanské
keramice naznačuje jistou možnost konkrétních cest
jeho přejímání do slovanského keramického inventáře
kdesi v Podunají. Ustálený se pak objevuje na starohra-
dištní keramice (např. Profantová 1996, obr. 45:3),
nikdy však nejde o masový výskyt tohoto motivu.

II.4.1.5.4. Kazetovité motivy
Významné jsou varianty kazetovitých motivů. Většinou
jde o zlomky s neúplnou výzdobou (obj. 932, obr.
257:13), kdy z pásu vodorovných rýh vybíhají svislé
pásy šikmo či kolmo zahnuté (např. obj. 1034, obr.
68:V:1, 2; XX:4). Úplný je pouze motiv z obj. 932, tvo-
řený pásy vodorovných linií přerušovaných svislými
liniemi, dotýkajícími se pásu vlnice pod nimi. Motiv
uzavírá další dvojice vodorovných rýh (obr. 68:V/4;
258:1; XXI:3). Tomuto motivu je blízké uspořádání
výzdoby na nádobě z Kutné Hory, kde však je středová
vlnice nahrazena čtvrcenými kolky (obr. 69:B/2; Bor-
kovský 1940, Tab. IV:47). V objektu 932 byl nalezen
zlomek zdobený šikmými hřebenovými vpichy, a to i na
okraji nádob. Z téhož objektu pochází zlomek těla nádo-
by př. č. 5383 se zlomkem obdobného motivu (259:13). 

Neúplný kazetovitý motiv představuje výzdoba
zlomku okraje nádoby z obj. 850, kde z širokého pásu
vodorovných linií vybíhá pás svislých hřebenových

linií (obr. 236:1). Derivátem kazetovitého motivu je
patrně výzdoba misky z obj. 939, zdobená svazky svis-
lých či šikmých rýh mezi dvěma pásy vodorovných
linií.

Svislé pásy hřebenových rýh ryté čtyřzubým před-
mětem se objevily na zlomku výdutě z obj. 668 (obr.
228:4). Může jít o torzo složitějšího výzdobného motivu,
původně kombinovaného s pásem vodorovných rýh,
jako je tomu např.u kazetovitých motivů. Kazetovité
motivy se vyskytují jen v objektech řazených do fáze
Roztoky III (obj. 850, 932, 939 a 1034), pouze obj. 668
s torzovitě dochovaným zlomkem je řazen nejistě do
fáze Roztoky II. Právě tento motiv se stává signifikant-
ním, i když zdaleka ne nejpočetnějším, v následujícím
starohradištním období. 

II.4.1.5.5. Pásy vodorovných rýh
Pásy vodorovných rýh představují obvykle jen doplň-
kovou výzdobu k vícenásobné vlnici, svislým krátkým
svazkům rýh či kolkům (obr. 68), avšak ve zlomcích je
nacházíme i samostatně. Minimálně dvěma svazky
vodorovných rýh, místy mírně šikmých, byla zdobena
nádoba z obj. 921, z níž se uchovaly jen dva zlomky
(obr. 252:7, 8). Malý zlomek zdobený svazkem rýh byl
nalezen i v obj. 1050 (obr. 225:9), 605 (obr. 224:3), 651
a 543 (obr. 221:6), kde však jeho kulturní zařazení neby-
lo jednoznačné. Svazek vodorovných rýh zdobil též spo-
dek malé nádoby z obj. 911, která však byla zřejmě zdo-
bena bohatším výzdobným motivem, nejspíše v kombi-
naci s vlnicí.

II.4.1.5.6. Nepravidelná jednoduchá vlnice
Jednoduchá, nepravidelná a špatně zřetelná vlnice se
vyskytla v Roztokách ve třech objektech, v dalším se
objevila v pravidelném provedení. Samostatně je dolo-
žena na okraji z obj. 1090 (obr. 296:2). Na zlomku okra-
je hrnce z obj. 665 se objevuje spolu s vodorovnou
rýhou, samostatně na zlomku výdutě téže(?) nádoby
(obr. 227:1, 2). Obdobně zdobený zlomek výdutě
nádoby pochází z obj. 669 (obr. 229:3). Tato výzdoba
je typická pro starší úsek časně slovanského období,
kdy není při výzdobě využito otáčení podložky. Obje-
vuje se např. v Praze-Běchovicích (obj. 55/68: Vencl
1973, obr. 15:9), v Dolních Břežanech na Závisti (Jan-
sová 1971, obr. 11:2; 12:9) či v Doubravčicích, avšak
zde na v ruce robené i na obtáčené nádobě (Profantová
1998, obr. 50:1, 73:2). V Roztokách se v obj. 852
vyskytla ještě výzdoba rytou pravidelnou jednoduchou
vlnicí (obr. 237:4), která je pečlivěji provedena.
Obdobná výzdoba se objevila též na malém, již obtá-
čeném zlomku okraje v jámě 71 v Březně u Loun (Plei-
nerová 2000, Abb. 39:2), která je řazena nejspíše na
základě výskytu tohoto a jednoho dalšího zdobeného
zlomku již do 2. etapy. Přestože nepřikládáme aplikaci
takovéto výzdoby chronologický význam, na tomtéž
okraji z obj. 852 byl zjištěn ještě jiný, jednoznačnější
chronologický prvek – a sice okraj s vyšším hrdlem.
Proto nejistě klademe tento celek do fáze Roztoky II,
obdobně jako obj. 669, řazený sem především díky roz-
boru železného nákončí. Objekt 1090 řadíme do fáze
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Obr. 70. Roztoky. Umístění výzdoby na keramice z Roztok, cel-
kem 52 jedinců. Údaje v procentech případů. – Fig. 70. Roztoky.
Location of decoration on ceramics from Roztoky; in all, 52 pie-
ces.



Roztoky I s tím, že si uvědomujeme riziko plynoucí 
z nepočetného souboru keramických zlomků v tomto
objektu.

II.4.1.5.7. Vodorovná rýha
Na okraji nádoby z obj. 665 se objevuje jednoduchá
rýha na rozhraní hrdla a podhrdlí (tab. 68:III/3, III/5).
Jde o výzdobu, která nesouvisí s výzdobou na obtáčené
keramice, nemá tedy žádný chronologický význam. Na
jiném okraji z téhož objektu se objevuje v kombinaci 
s jednoduchou, značně otřelou nepravidelnou vlnicí
(obr. 227:3).

II.4.1.5.8. Zvláštní motivy
Neobvyklým výzdobným motivem je vodorovná rýha,
z níž pravidelně dolů vybíhá pás svislých, obloukovitě
ukončených linií (obr. 68:I/3). Objevila se na okraji
nádoby s nízkým hrdlem z obj. 911 (obr. 246:14). Tato
výzdoba totiž připomíná nejvíce výzdobu na terinovi-
tých nádobách z doby římské či stěhování národů. Ne-
přímo by mohla svědčit o tom, že komunita usazená 
v Roztokách se s takovou keramikou setkala.

Převrácená obdoba této výzdoby se ovšem vyskyt-
la také na obtáčeném okraji z obj. 128 z Żukovic, polo-
hy 9, kdy linie vybíhají směrem vzhůru – na hrdlo
(Parczewski 1989, Tab. 85:1; celek v tomto případě není
spolehlivý). Použití na obtáčené nádobě ukazuje, že se
takto jednoduché motivy používaly spíše náhodně, pro
přesnější datování se tedy nehodí.

II.4.1.5.9. Kolky
Kolky patří k nepočetným, ale výrazným výzdobným
motivům, které se na časně slovanské keramice uplat-
ňují. Jde o výzdobný prvek cizorodý, přijímaný nejspíše
z germánského prostředí. Podrobněji se původem růz-
ných typů kolků zabýval S. Vencl (1973) v souvislosti
s nálezy v Praze-Běchovicích. Masově se v barbarské
Evropě objevují v mladší době římské pod vlivem pro-
vincionální produkce. Důležité keramické dílny produ-
kující kolkovanou keramiku byly objeveny při horní
Tise (Maďarsko, východní Slovensko). Tato produkce
však vyznívá již v 5. století. V 6. století a v první třetině
7. století se kolky vyskytují na merovejských pohřebiš-
tích v severním Bavorsku (např. pohřebiště Kleinlang-
heim, kde se objevují čtvrcené, slunéčkovité, prosté kru-
hové i oválné vyplněné, též čtyřvpichy; Pescheck 1996,
Abb. 23, Taf. 13, 19, 29, 30, 47). Ve stejné době a snad
i o něco později se kruhové, kosočtverečné i oválné
kolky objevují v blízkosti Čech na pohřebišti v Linz-Ziz-
lau (Ladenbauer-Orel 1960, Taf. 42–43). Obě lokality
zmiňujeme proto, že se na nich ojediněle objevily 
i doklady přítomnosti Slovanů, v případě posledně zmí-
něného i keramika časně slovanského rázu (hroby 49 
a 73: Ladenbauer-Orel 1960, Taf. 3)

Kolky lze rozdělit na jednoduché či členěné (vypl-
něné). V časně slovanském prostředí se objevují samo-
statně i v kombinaci s běžnými výzdobnými motivy
jako vícenásobná vlnice, vodorovné rýhy a kazety. Pro
přehlednost jsme sestavili tabulku výzdobných motivů 
s kolky z Čech, kde lze porovnat motivy uplatněné na

časně slovanské a starohradištní keramice (obr. 69–68).
V Čechách byla zjištěna větší variabilita kolků v mlad-
ším období, avšak vzhledem k celkovému většímu
počtu starohradištní keramiky jsou v tomto období
klasické kolky stejně vzácné. Z časně slovanského
období známe kolky z 6–7 lokalit (Březno, Kutná
Hora, Praha-Běchovice, Praha-Bubeneč, Roztoky,
Tatce; Mochov na rozhraní s dobou hradištní). Dosud
chybí vyplněné kolky kosočtverečné (obr. 71:C/1, 2),
známé jak z doby stěhování národů, tak ze starší doby
hradištní. Naopak v mladším horizontu mizí zřejmě
kruhové kolky hustě vyplněné, známé z Prahy-Běcho-
vic (obr. 69:C/1, 2). 

Kolky jsou doloženy též na časně slovanské kerami-
ce na Moravě (Mutěnice: Klanica 1993, obr. 3:2; Mikul-
čice: Klanica 1986, obr. 59:4; Pavlov: Jelínková 1993,
obr. 4:4, Lužice: Jelínková 1985, obr. 6:3) a dosti počet-
ně na Slovensku (Fusek 1994, Tab. II:4; VIII:18–21;
IX:6; XXII:9, 15; XXIII:2; LVIII:4, 6). Jejich větší frek-
venci na Slovensku snad lze vysvětlit delším soužitím
v sousedství Langobardů a Gepidů.

V Roztokách jsme se setkali pouze se čtyřmi
výzdobnými motivy s použitím kolku. Jednoduchý
motiv kolků tvořících řadu se vyskytl v obj. 330 (obr.
69:A/1). Silně vyražené kolky minimálně ve dvou
hustých řadách (obr. 69:A/2) zdobily nízký okraj nádo-
by v obj. 311 (obr. 218:4; 339:1), přičemž kolky zde
byly uplatněny i na rovné plošce okraje. Špatně zřetel-
ný kruhový kolek zdobil nejspíš i zlomek nádoby př. č.
3681 z obj. 665, zlomek měl však otřelý povrch. Obdob-
ný kolek zdobí podhrdlí nádoby z obj. 49 z Żukowic 9
či z obj. 2 z polohy 5 téže lokality (Parczewski 1989,
Tab. LV:11, Tab. XXIII:23, 24). Ve zmíněném obj. 2 se
nevyskytla obtáčená keramika, avšak celek není pova-
žován za dost věrohodný.

Kruhové důlky se středem, jejichž trojice vytvářejí
trojúhelník (obr. 69:A/3; 339:2), byly zjištěny na pod-
hrdlí okraje nádoby v obj. 425 (obr. 220:3). Tento
motiv se vyskytl na jiných tvarech již v době stěhování
národů (Svoboda 1965, Tab. 33:4), na časně slovanské
keramice se objevil zatím jen na Slovensku (Blatné
Remety, Budínský – Krička 1990, 94, Tab. V:3). Vodo-
rovně seříznutý a ven vyhnutý okraj nádoby, zdobený
trojicemi trojúhelníkovitě uspořádaných důlků, pochá-
zí z obj. 20 z Bratislavy-Devínského Jazera, datovaného
do 7. a první poloviny 8. století (Béreš 1985, Tab.
III:7).

Zvláštním motivem je pás půlměsícovitých kolků,
nad nimiž byly ještě kruhové vyplněné kolky, z nichž se
dochoval jen jeden. Takto zdobený zlomek byl asi nale-
zen v chatě 901 (obr. 264:9), uvedený kontext se však
liší údajem na sáčku a v deníku, takže je nejisté, zda
tento zlomek do souboru ze zmíněné chaty (obr.
238:1–5) skutečně patří, nebo jde o jediný keramický
materiál z nedaleké jámy 983 (na sáčku zapsána chata
983). Tato kolkovaná výzdoba (obr. 69:B/4) nemá
v časně slovanském materiálu přesné obdoby, avšak
shodný typ kruhového kolku s paprsky (slunéčkový) se
objevuje ve dvou řadách na střepu z obj. 55/68 v Praze-
Běchovicích,  spolu s kruhovým kolkem vyplněným
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rastrem na jiném zlomku (obr 68:B/3, Vencl 1973, obr.
15:3, 2), a vzácně ve starohradištních souborech, např.
v Praze-Bohnicích, poloze Zámka, v Doubravčicích
(obr. 71:B/1–2; Profantová 1998b), v mohyle IV z Hra-
běšína (obr. 71:D/1; Turek 1954–56, obr. 6:2), na Libi-
ci (Princová 1999, Abb. 22:10), Staré Kouřimi (obr.
71:C/4; Šolle 1966, obr. 30:14), na zlomcích nádob
z Rubína u Podbořan (obr. 71:A/3–4, D/4; Bubeník
1988a, Tab. 13:1, 3, 4, 6), Zabrušanech (obr. 71, Rusó

1991, obr. 9) či nepublikova-
ném zlomku ze sídliště na Stra-
konicku. Chronologicky je jen
obtížně využitelný.

Nejsložitějším kombinova-
ným motivem s použitím kolku
je výzdoba intaktně umístěné
nádoby z obj. 927, která je 
v rámci časně slovanské kultury
zcela unikátní (obr. 255:7). Jde
o kombinaci kruhových kolků
dvou velikostí s pásy vodorov-
ných rytých linií, kdy malé kru-
hové kolky o průměru 2 mm
různým způsobem vyplňují
vnitřní prostor větších kruho-
vých kolků o průměru 18 mm.
V horním pásu jsou pak ryté
vodorovné linie přerušovány
většími kolky, v nichž jsou
menší uspořádány do trojúhel-
níku (obr. 69:D/1; XX:5).
Nádoba téměř červené barvy je
špatně vypálená a výzdoba je
obtížně rozeznatelná. Nedocho-
val se bohužel její okraj. Malé
jednoduché kolky, vyplňující
oválné pole tvořené křížícími se
svazky vlnic, je doloženo dosud
jen z Mochova (obr. 69:D/4),
kombinace čtvrcených kolků 
a vodorovných hřebenových
rýh je známa z nádobky mladší
časně slovanské fáze z Kutné
Hory (obr. 69:B/2). Chata 927
s kolkovanou nádobou je umís-
těna v sousedství chat 925 
a 926, řazených do nejstarší
fáze. Sousední chata 921 již ve
výplni obsahovala dva hřebe-
nem zdobené zlomky kerami-
ky, všechny mohou tvořit jeden
půdorys, avšak podle před-
chozí distanční analýzy (kap.
III.3.6.1.) k nim již dům 921
nepatří. Proto je zřejmé, že se
nádoba užívala ve stejné době,
kdy v okolních chatách stály
intaktně ještě nádoby nezdobe-
né, a vznikla tedy nejspíše dříve
než zmiňovaná obdoba z Kutné

Hory. Bohužel ze sledovaného objektu nejsou k dispo-
zici okraje nádob, které by naše rámcové datování do
mladšího úseku fáze I mohly podpořit.

II.4.1.5.10. Hřebenové vpichy
Použití hřebenových vpichů bylo zjištěno v kultuře
pražského typu zatím zcela ojediněle, avšak nikoliv
náhodně. V Roztokách se objevuje jen v kombinaci, 
a to s poměrně dokonale provedenou výzdobou pásů
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Obr. 71. Hlavní výzdobné motivy s použitím kolku na keramice starší doby hradištní z Čech.
A/2: Libětice, B/1, 3: Praha-Bohnice (Zámka); A/3, 4, B/2, 4; D/4: Dolánky; B/2: Doubravčice; B/4:
Kněží Hora u Katovic; C/1: Hradsko; C/2: Děčín-Rozbělesy; C/3: Klučov; C/4: Stará Kouřim; D/1:
Hraběšín; D/2, 3: Zabrušany. – Fig. 71. The main decorative motifs employing stamps on
ceramics from the Early “Hill-fort” period in Bohemia. A/2: Libětice; B/1, 3: Prague-Bohnice,
Zámka; A/3, 4, B/2, 4 & D/4: Dolánky; B/2: Doubravčice; B/4: Kněží Hora u Katovic; C/1: Hrad-
sko; C/2: Děčín-Rozbělesy; C/3: Klučov; C/4: Stará Kouřim; D/1: Hraběšín; D/2, 3: Zabrušany.



vodorovných rýh a čtyřnásobných zahrocených vlnic
(obr. 68:D/4). Jde o horní část nádoby z obj. 932. Slo-
žitější výzdobný motiv je již převážně používaný na
obtáčené keramice, avšak stopy obtáčení na malém
zlomku okraje nebyly a ani nemohly být rozpoznány
(obr. 258:5). Pokročilejší zpracování motivu dokládají
nálezy z chaty XXVII v Březně, kde však jsou hřebe-
nové vpichy již vstřícně uspořádány do složitějšího
motivu a pojí se s obtáčením okraje, ovšem jako jedi-
ného z osmi. Jedná se také o objekt mladší březenské
(2.) fáze, podobně jako soubor z jámy 144, kde se střep
s výzdobou pásu hřebenového vpichu také uplatnil
(Pleinerová 2000, Abb.78:13, 52:17). V Břeclavi-
Pohansku se pak objevuje častěji (Dostál 1985, obr.
17:13, 14, 18). Hřebenové vpichy jsou nepochybně
výzdobným prvkem spjatým s podunajským proudem
slovanských přistěhovalců, což naznačuje jejich častý
výskyt na nádobách z pohřebišť doby avarské, zejména
na jihozápadním Slovensku, na jižní Moravě;
v Čechách je pak masovější výskyt této výzdoby spojen
až s následující dobou starohradištní (např. Doubravči-
ce: Profantová 1998b), dosti často se objevuje i v nále-
zech z jihočeských mohyl. V Doubravčicích se objevil
keramický zlomek okraje nádoby profilací i materiálem
blízký pražskému typu, zdobený vysoko umístěnou
vlnicí a svisle uspořádanými hřebenovými vpichy (Pro-
fantová 1998b, obr. 69:4), ovšem bez jednoznačného
nálezového kontextu; další obdobný pak pochází
z destrukce valu, což naznačuje spíše jeho větší stáří
(ibid., fototab. 4:1).

V Roztokách je podle dosavadních znalostí doku-
mentováno v Čechách nejstarší uplatnění hřebenového
kolku, ovšem v objektu, který patří k nejmladším
v celém areálu. Umístění pásu šestinásobných, praktic-
ky svisle kladených hřebenových vpichů přímo na hrdle
odlišuje tuto kombinovanou výzdobu od většiny staro-
hradištních nálezů keramiky. 

II.4.1.5.11. Plastická lišta
Zahrocená plastická lišta byla ojediněle zachycena
v jámě 575 na velké, téměř zásobnicové nádobě. Plas-
tická lišta byla zdobená vrypy, pod ní se uplatnil běž-
nější výzdobný motiv vlnice mezi pásy výzdobných
rýh (obr. 222:1; 339:3). Objekt je datován do fáze
Roztoky III. V Čechách nemá dosud použití tohoto
funkčně výzdobného prvku v časně slovanském obdo-
bí obdobu, avšak objevuje se ojediněle na Moravě 
a na Slovensku. Přesekávané lišty pocházejí z Přítluk 
a z Mikulčic (Klanica 1986, 54–55), hladká lišta se
našla v Břeclavi-Pohansku, osadě I (Dostál 1975, tab.
74:11, 102:5, 6). Na Slovensku jde o nálezy v obj. 2
v Nitře-Mikov dvor (přesekávaná) a v obj. 16 v Dvo-
riankach (Fusek 1994, 60, Tab. 35:10; Budínský-Krič-
ka 1990, Tab. 12:16). Oba objekty obsahovaly již 
i obtáčené části nádob, a patří tedy do mladší fáze. 
G. Fusek řadí obj. 2 z Nitry-Mikov dvor do starší fáze
(IB) časně slovanského období (1994, 111). Několik
nálezů známe z Polska, především ze Szelig a Gród-
ziska Dólnego (Szymański 1967, 326, 16:5; Podgórska
– Czopek 1991, 23, Tab. III:1, VI:1, XVIII:6). Lišta je

doložená ojediněle i na sídlišti Kodyn II (Rusanova –
Timoščuk 1984, Tab. 30:6) a na eponymní lokalitě
Korčak I, VII a IX (Rusanova 1973, Tab. 27). S plas-
tickou lištou se setkáváme v časně slovanském soubo-
ru ze Șipot-Suceava v Rumunsku, kde souvisí s vlivem
či průnikem kultury Penkovka (Teodor 1975, Fig.
2:1–3). V kultuře Penkovka jde o prvek častý, kdežto
v kulturním okruhu pražského typu jde o jev vzácný 
a spíše atypický.

II.4.1.5.12. Motiv kříže
Spíše než za výzdobný prvek lze jednoduchý, mělce
rytý rovnoramenný křížek, zjištěný na plecích nádoby
z chaty 1004 (obr. 266:3; 335:2), považovat za symbol
s ochranným (magickým) významem. Ramena křížku
jsou dlouhá 16,3 mm. Obdobou jsou tři křížky v řadě,
umístěné pod maximální výdutí na velké nádobě, snad
hrobového původu, ze Slatinek u Olomouce (Dohnal
1991, 223). Z Náměště na Hané také pochází nádoba 
s neuměle rytým křížem v kruhu a další nepravidelnou
výzdobou, avšak ta má jak rozměry, tak kvalitou pro-
vedení odlišný ráz (Dohnal 1991, obr. 3). Rovnora-
menný křížek tvořený svazky rýh je doložen na torzu
nádoby z objektu starší časně slovanské fáze z Brna-
Pisárek (Jelínková 1990, obr. 7:5). S neumělými sym-
boly se setkáváme v širší středoevropské oblasti od
Zymna na východě (tři jednoduché křížky) přes Żuko-
wice ve Slezsku (svastika, Parczewski 1989, Tab. 40:7)
po Dessau-Mossigkau na západě (zdvojený obdélník
blížící se čtverci: Krüger 1967, Abb. 24:B). Obdobně
umístěná svastika je vyryta též na v ruce robené nádo-
bě ze sídliště v Bratei II v Rumunsku (Zaharia 1994–5,
349, obr. 13).

II.4.2. TECHNICKÁ KERAMIKA 
A DALŠÍ PŘEDMĚTY Z HLÍNY

V kapitole II.4.2. pojednáváme všechny ostatní druhy
artefaktů vyrobených z hlíny. Jde o velmi různorodou
skupinu artefaktů, navíc většinou reprezentovaných jen
ojedinělými nebo málo početnými případy. Nakonec
připojujeme i shrnutí rozboru mazanice, jehož materiá-
lová část je obsažena v příloze. 

II.4.2.1. Licí pánvička
Ve výplni obj. 1034 byla nalezena neúplná licí pánvič-
ka s tulejkou, celkově 28 mm vysoká a 84 mm dlouhá
(obr. 267:4; 332:1). Jde o první podobný nález z dato-
vatelného celku v českých zemích. Chata 1034 obsaho-
vala zdobenou i nezdobenou keramiku, v rámci relativ-
ní chronologie areálu v Roztokách patří k mladšímu
horizontu (Roztoky III). Uvnitř pánvičky byl zbytek
taveniny (náletu), spektrografickou semikvantivativní
analýzou určený jako Sn s příměsí Pb (Gojda 1991,
137). Stopově byly zjištěny také měď a těžké kovy (Ag,
Cd, V, Cr, Ni). Z tohoto rozboru vyplynul jednoznačný
závěr, že pánvička sloužila ke slévání cínové pájky 
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s příměsí olova. Dodatečně byl proveden ještě minera-
logický a mikrochemický rozbor, který potvrdil, že
předmět sloužil k odlévání barevných kovů.

Formálně obdobná, ale lépe zachovaná a jen 69 mm
dlouhá pánvička pochází z Kadaně (obr. 72:1). V muzeu
Chomutov byla evidována jako ojedinělý nález pod 
č. 787. Ústí pánvičky je oválného tvaru, maximální šířka
60 mm, uvnitř je hluboká 15 mm. Otvor tulejky je 32 mm
dlouhý, vnější šířka je 27 mm. I když jde o náhodný nález,
její dokonalá tvarová shoda s nálezy ze Zymna (obr. 72:2,
Aulich 1972, obr. XIV:1, 2, 3) i analogie z Roztok ji umož-
ňují přiřadit k časně slovanskému období (Profantová
1998a, obr. 1:1). Není tedy vyloučeno, že nález souvisí
s časně slovanským osídlením v poloze Kadaň-Jezerka

(Bubeník 1972). Obdobnou pánvičku známe též z několi-
ka nalezišť v Polsku, např. z Biskupinu (ar 79, vrstva
II/III), Jankowa (bez nálezových okolností, Rajewski
1954). Bezpečně do 6. století je datovaná pánvička z hra-
diště Haćki (katalog č. 255, str. 155). Ve Slezku se setká-
váme i se dvěma nálezy z obj. 80 z Żukowic, kladenými
již do doby římské (Pogorzelski – Lissak 1993, 56, Tab.
VIII:1, XX:9). Vzhledem k tomu, že z naleziště pochází
též větší množství časně slovanských objektů, bude třeba
vyčkat kompletní publikace výzkumu (podle nejnovějších
poznatků se ukazuje, že i tento objekt je raně středověký:
viz Kubieca-Kabacińska – Szmoniewski 2002).

Licí pánvičky jsou doloženy v časně slovanském
období i na Ukrajině (Zymno, Raškov III, Korčak VII:

Aulich 1972; Baran 1988, obr.
10:9; Rusanova 1973, Tab.
30:10) a na Balkáně (např. sídliš-
tě Botoşana a Dulceanca IV:
Teodor 1993, fig. 3:3, 5; Doline-
scu – Ferche 1992, Fig. 33:13,
31). V případě objektu-domu 36
z Bernašivki v Podněstří byla licí
pánvička poprvé nalezena in situ
spolu s množstvím licích forem
vedle kamenné pece, tedy
přímo v dílně kovolitce (Vino-
kur 1997, obr. 15, týž 1998).

Nález velmi podobný pán-
vičce z domu 1034 pochází 
i z jámy 1075 (př. č. 5972). Jde 
o polovinu lžičky nebo pánvič-
ky vysokou 51 mm s rovným
zesíleným dnem a z velké části
odlomenou tulejkou. Ústí ovál-
ného tvaru má šířku 49 mm,
vnitřní světlost tulejky 13 mm,
vnější průměr 25 mm. Povrch je
vyhlazen, obsahuje nepatrné
množství slídy (obr. 72:4;
287:14; 332:2).

M. Gojda (1991) považuje
tento druhý nález za lžičku, a to
zejména pro větší tenkostěn-
nost. Vzhledem k tvarové shodě
s pánvičkou byly oba zlomky
podrobeny mineralogickému 
a mikrochemickému rozboru 
v Ústavu struktury a mechaniky
hornin AV ČR (V. Šrein), který
na základě detailní mikroche-
mické analýzy potvrdil, že oba
předměty sloužily k odlévání
barevných kovů, neboť v mikro-
vzorku byl cín a olovo ve stej-
ném poměru u obou exemplářů
Tab 28. Zároveň však ukázal, že
neprošly srovnatelným žárem
jako např. tyglík z Doubravčic,
ale jen žárem přetavujícím jílo-
vité minerály na nedifraktující
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Obr. 72. Licí pánvičky kultury pražského typu ze Zymna a z Čech. 1: Kadaň; 2: Zymno; 3: Roz-
toky, obj. 1034; 4: Roztoky, obj.1075. Zymno podle Aulicha (1972). – Fig. 72. Melting pans
of  the Prahue-type culture from Zymno and Bohemia: 1: Kadaň; 2: Zymno; 3: Roztoky, fea-
ture 1034; 4: Roztoky, feature 1075. Zymno after Aulich (1972).
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sklovitou hmotu; nízké teploty výpalu potvrdila též rent-
genová difrakční analýza (Šrein – Šťastný – Profantová –
Ondráčková 1998, 252). Nižší teplotu, při níž se s pán-
vičkami pracovalo, neumíme dosud adekvátně vysvětlit. 

Na rozdíl od předchozího nálezu můžeme jámu
1075 nejspíše přiřadit k staršímu horizontu osídlení, 
i když jen na základě datování okolních chat. Pánvička
z této jámy obsahovala menší množství používaných
kovů v mikrovzorku, odebraném z povrchové vrstvy
oxidů v silikátové sklovině (Sn 960 a 339, Pb 625 a 151,
Zn 124 a 92 mg/l; viz tab. 28). Díky mikrochemickému
výzkumu ji tedy můžeme též považovat za pánvičku
sloužící k tavbě olověných bronzů. Na rozdíl od pánvi-
ček z Roztok sloužila pánvička z Kadaně k tavení bron-
zů z mědi (1040 mg) a cínu (498 mg).

Na závěr je možno konstatovat, že pokud bychom
použili jen běžně prováděné analýzy nálitků a rentgen-
difrakční analýzy vzorku stěny pánvičky, patrně
bychom pracovali s odlišnou funkční interpretací obou
roztockých kusů; teprve nákladná, opakovaně provede-
ná mikrochemická analýza umožnila interpretovat
všechny tři nálezy licích pánviček shodně.

II.4.2.2. Tyglík
Z obj. 1087, z hloubky do 10 cm od povrchu skrývky,
pocházejí dva zlomky kornoutovitého tyglíku s docho-
vanou výškou 41 mm. Jejich síla stěn se pohybuje od 6
do 9 mm, hnědočervený povrch obsahuje nepatrnou
příměs slídy (př. č. 6139; obr. 292:7). Uvnitř nebyly zjiš-
těny bezprostřední doklady výrobní činnosti, jen očaze-
ní (obr. XXII:2). Ani mineralogická analýza nepotvrdi-
la, že by byl zlomek vystaven dlouhodobému žáru či
kontaminován barevnými kovy (analýzu provedl 

V. Šrein). Tuto situaci lze interpretovat buď jako nepo-
dařený tyglík, zahozený aniž by byl používán, nebo jako
tyglík na tavení vosků, který nemusel být vystavován
vysokým teplotám. Jde dosud o první časně slovanský
nález tyglíku z Čech. 

Obdobné nálezy s nálitky taveniny, přesněji se uva-
žuje o sklovině, jsou známy z Považan na Slovensku
(Staššíková – Štukovská – Krištín 1993); řazené jsou také
již do nejstarší časně slovanské fáze (Fusek 1994, 237).
Další tyglík v podobě 67 mm vysoké nádobky s taveni-
nou barevného kovu (bronzu či mědi) byl nalezen 
v Siladicích IV, v obj. II/59 (Bialeková 1962, 118, obr.
43:2). Tyglík s intenzivně propáleným dnem z Nemo-
jan, okr. Vyškov, z obj. 2/84 nelze do časně slovanské-
ho období datovat s úplnou jistou, neboť objekt narušil
situaci pozdně halštatskou (Šedo 1987, 41). Zlomek tyg-
líku pochází z pece 880 z Pavlova na Moravě, odkud byl
vyzvednut též zlomek bronzu (ústní informace D. Jelín-
kové). Tyglíky jsou známy též již z Podněstří (Kodyn,
Raškov II: Baran 1988, Tab. 25:5, 6). Objevují se mezi
nimi typy se špičatým dnem, tyglík z Kodynu je spojo-
ván s prací dílny fungující na konci 5. a v první polovi-
ně 6. stol. (Rusanova – Timoščuk 1984, 38). Funkci tyg-
líku analogického nálezu ze Siladic snad mohla plnit
miniaturní nádobka s výrazně zesíleným dnem z obj. 42
z Břežánek, datovaného též do starší časně slovanské
fáze (Bubeník 1975, obr. 4:11). Její stěny však nebyly
analyzovány.

Ze dna obj. 665 v Roztokách dále pochází silný,
mírně zatažený okrajový zlomek o průměru asi 4 cm
(obr. 227:6). Může jít o zlomek tyglíku či miniaturní
nádobky. O místní metalurgické produkci v sídelním
areálu nelze již tedy pochybovat, i když se nepodařilo
dosud stanovit rozdíly mezi podobou dílen a obytných

Tab. 28. Parciální složení mikrovzorků z vnitřních stěn licích pánviček a tyglíků z Roztok a Kadaně. Údaje v mg/l. Podle V. Šreina. –
Tab. 28. Chemical composition of micro-samples from pouring pans and crucibles from Roztoky and Kadaň. After V.Šrein.

PRVEK ROZTOKY KADAŇ 

OBJ. 1075 OBJ. 1034 S 9A S 9B

As 14,00 29,80 7,00 7,90

Bi 1,05 0,45 0,50 0,51

Cd 0,62 0,57 0,54 0,73

Cl 5178,00 4166,00 4911,00 3860,00

Fe 18609,00 11936,00 17747,00 18220,00

Mn 303,00 135,00 299,00 287,00

Ni 41,30 25,20 21,80 21,40

Rb 121,00 73,00 91,00 92,00

Sb 1,50 7,60 10,70 9,90

Sr 160,00 169,00 106,00 107,00

Th 30,10 18,30 27,60 27,70

U 6,30 3,00 2,00 2,10

V 85,00 57,00 87,00

Cl* 65,00 < 75,00 190,00

Sn 960,00 339,00 498,00

Ag 5,60 6,00 < 2,00

Co 20,00 16,00 16,00

Zn 124,00 92,00 763,00

Cu 28,00 20,00 1040,00

Pb 625,00 151,00 88,00
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objektů. Za dílny je hypoteticky možno považovat
domy s pecí a dalším otopným zařízením – ohništěm;
nálezy související přímo s výrobou však v nich chybí
(podrobněji viz Profantová v tisku).

II.4.2.3. Přesleny
Hliněné přesleny nejsou v Roztokách příliš početné. Cel-
kem se našlo 18 přeslenů v 15 objektech, rovnoměrně
rozmístěných po celém areálu (obr. 74a–74b; 331).
V tomto souboru jsou zastoupeny základní tvary, známé
po celý raný středověk: ploché kotoučovité (typ I, např.
přeslen z obj. 1070.1, obr. 286a:4; k tomuto typu řadíme
také dosud ojedinělý přeslen z obj. 605, vyrobený ze stře-
pu, obr. 224:2); dvojkónické (typ II, např. z obj. 209, 909,
932 či 1040, obr. 331:9, 10), kónické (typ III, obj. 201,
obr. 215:6) a vícehranné (typ IV, v řezu osmihran, zjištěn
jen v jednom případě: obj. 1070.3). Jako typ V můžeme
označit válcovitý přeslen z obj. 850 (obr. 236:4). 

Přehled nálezů přeslenů z Roztok předkládáme 
v tab. 29, kde jsou též uvedeny základní rozměry a váha
celých a téměř celých kusů. Nejpočetnější skupina
dvoukónických přeslenů (9 ks) byla vyrobena při využi-
tí rotace (soustružené?), což platí i o kamenných kusech.
Průměr se pohybuje v rozmezí 28–42 mm, výška od 6
do 26 mm. Otvory mají světlost od 6–9 mm, nejčastěji 7
mm. Kromě přeslenů hliněných byly doloženy i méně
běžné kusy kamenné (obj. 906, 932, 1038 a 1061). Ty
patřily typům I a II. Vyrobeny byly z opuky (obj. 906)
a z písčitého prachovce (obj. 932, 1038 a 1061), obtížně
odlišitelného od hliněných kusů. 

Většina přeslenů pochází z chat, vzácněji byly obje-
veny ve výplni obilnic (obj. 201, 374, 605). To odpoví-
dá zjištěnému poměru obou typů objektů v obytné kom-
ponentě. Přesleny byly nalézány často při dně (obj. 209,
727, 906) či v kůlové jamce zapuštěné do podlahy (obj.
1040). Několik nálezů souviselo s destrukcí pece (obj.
909, 932, 1038). V chatě 850 se našly dva kusy. Zajíma-
vá je koncentrace přeslenů v chatě 1070.3 (nejmladší
stavba), kde byly objeveny tři kusy: jeden v SZ sektoru
a další dva v JZ sektoru, všechny v hloubce 10–20 cm
od povrchu skrývky. Dva přesleny jsou větší diskovité,
vícehranné na řezu (obr. 286a:5, 6), jeden kotoučovitý,
podstatně lehčí. Lze snad uvažovat o používání chaty 
(v jedné fázi) převážně k textilní výrobě, nebo se dosta-
ly přesleny do výplně po zániku objektu, což je pravdě-
podobnější. Atypický je „cívkovitý“ přeslen z obj. 1086
(obr. 290:4), který připomíná válcovité typy, ale je na
řezu mírně prohnutý.

Výzdoba vpichy se objevila jen na válcovitém tvaru.
Podobá se výzdobě na chlebci z obj. 425, ale vpichy
tvoří jen jeden kruh (obr. 220:2; 236:4). Taková výzdo-
ba je doložena na dvoukónickém přeslenu ze Zymna
(Aulich 1972, Tab. XVI:12). Přeslen z prachovce z obj.
1061 byl zdoben jednoduchou rýhou (obr. 234:7,
331:11), obdobně jako kamenný exemplář 
z Břeclavi-Pohanska (Dostál 1982, Tab. 8:12–13). 

Kamenné přesleny ze sledovaného období byly
dosud nejpočetnější v Břeclavi-Pohansku, v osadě I 
(5 kusů) i osadě II (2 kusy), avšak druh horniny nebyl

Obr. 73. Roztoky. Rozmístění dokladů výroby v jižní části areálu.
Licí pánvičky a tyglík (2), ořezaný paroh (3) a struska (4). Ostatní
chaty: prázdný čtvereček (1). Funkce strusky nebyla potvrzena. –
Fig. 73. Roztoky. Distribution of evidence for production in the
southern part of the site. Melting pan and crucible (2), carved
antler (3) and slag. Other huts shown by an empty square. The
type of the slag has not been ascertained.
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přesně určen (Dostál 1985, 68, obr. 18:9–12, 14, 22–23).
V Čechách byl nalezen jeden zdobený opukový přeslen
v obj. 3/80 v Otradovicích (Profantová – Špaček 2003,
obr. 10:3). Známe je i z nalezišť v Malopolpolsku, kde
byl nalezen i polotovar takového přeslenu (Poleska –
Bobr 1996, obr. 22: 2, 10, 14), a na Ukrajině, především
na Volyni (Aulich 1972, 54–55; Baran 1972, 54–55). Za
přeslen z pískovce považuje J. Zeman (1976, 144) 
i „korál“ z Prahy-Bubenče, jejž se nepodařilo v MM 
v Praze identifikovat. Další kamenný kus pochází
z Prahy-Čimic. Přesleny z opuky jsou známy též z jiných
lokalit v Čechách, avšak většinou z mladších úseků
raného středověku (např. Libušín: Váňa 1971; Budeč:
Váňa 1995, 63). 

V případě Roztok byly opuka i písčité prachovce
místního původu, takže i kamenné přesleny byly nejspí-
še vyráběny přímo na lokalitě. Minimálně kamenné
přesleny představují již řemeslný výrobek. Váha přesle-
nů z Roztok se pohybovala v rozmezí 12–36 g, výjimku
představuje malý neúplný přeslen z obj. 932, jehož
polovina váží 3 g, celý musel vážit jen 5–6 g. Pro své
malé rozměry byl dokonce původně označen za korál.
Průměrná váha zjištěná u přeslenů ze slovanského
období se pohybuje od 3 do 30 g, nejčastěji v rozmezí
5–11 g (Kostelníková 1981, 56), takže ani přeslen z obj.
932 nevybočuje z této škály.

Ostatní přesleny z Roztok můžeme rozdělit na
skupinu lehčích (11–18 g, 7 ks) a těžších (20–36 g, 5
ks). Tyto dvě váhové skupiny mohly mít jiné praktické
použití. Přes 30 g vážily jen přesleny z chaty 1070.3;
tyto dva kusy tedy rozšířily udávanou škálu. Podle
experimentálního zjištění jsou lehčí přesleny vhodněj-
ší pro předení vlny, naopak pro předení rostlinných
vláken se hodí přesleny těžší a masivnější (Březinová
1997, 130). Pokud přijmeme tento předpoklad, spřáda-
la se v Roztokách častěji vlna než rostlinná vlákna, 

nejspíše však bylo spřádání spíše vyrovnané, neboť je
třeba vzít v úvahu i kusy váhově nevyhraněné (2 ks) 
a zlomky.

II.4.2.4. Chlebec
V destrukci pece domu 425 byl nalezen zlomek hlině-
ného kruhovitého, mírně kónicky tvarovaného předmě-
tu s kruhovým důlkem ve středu, zdobený hustě uspo-
řádanými vpichy (průměr 45 mm, výška 20 mm, obr.
220:2; 331:4). Nejspíše jde o tzv. chlebec, předmět 
s jistým symbolickým významem (Rusanova 1976, 50),
snad používaný k blíže neznámým magickým obřadům.
V Čechách se jedná o první nález tohoto typu, nepočí-
táme-li do této skupiny plochý hliněný kotouč s vypí-
chaným solárním motivem z Libušína, na základě slože-
ní materiálu spojovaný s časně slovanským obdobím
(Váňa 1973, 58, obr. 39:8), nověji však také spojovaný 
s chazarským prostředím 10. století (Charvát 1996).
Jeho tvar je výrazně válcovitý a je obtížné jej do skupi-
ny chlebců zařadit, i když připustíme jeho časně slovan-
ské stáří. Proto nebyl do této kategorie začleněn ani při
jejich posledním zpracování (Bialeková 1999). Na
Moravě byl nalezen interpretačně problematický exem-
plář v druhotném uložení v obj. 69 v areálu velmožské-
ho dvorce v Břeclavi-Pohansku (Dostál 1975, tab. 68:32)
a další (ve tvaru spíše placičky než bochníčku) na jižním
předhradí v obj. 127 a 139 v kontextu 9. století (Vigna-
tiová 1992, Tab. 50:4, 56:3). V obou případech asi jde 
o starší příměs v pozdějších objektech. Na Slovensku
dosud nálezy chlebců zcela chybí.

V této souvislosti lze zmínit zatím jen předběžně
zveřejněný hliněný nález z Mikulčic, nalezený v r. 1964
ve čtverci G/11 na rozdílu horní pískové úpravy 
a druhé vrstvy kostěného odpadu (inv. č. 2082/64; nál.
č. P991/64). Jde o polovinu kruhového, zřejmě hliněné-
ho předmětu se zvýrazněným středem a koncentrickou

Tab. 29. Roztoky. Nálezy přeslenů. Typy: I – plochý, II – dvoukónický, III – kónický, IV – vícehranný (na řezu). Měřené údaje v mm, váha
v gramech; Z – zlomek. – Tab. 29. Roztoky: Spindle whorl finds by type. I - flat; II - biconical; III - conical; IV - multi-sided (in section);
Z – fragment.

OBJEKT
PŘ. ČÍSLO TYP PRŮMĚR VÝŠKA VÁHA VÝZDOBA MATERIÁL OBR. 

ČÍSLO DRUH

201 obilnice 976 II 31 18 17 215:6

209 chata 1111 II 25 17 14 216:3

374 obilnice 1714 III 31 16 15 219:2

605 obilnice 2623 I 44 6 Z zlomek nádoby 224:2

685 chata 3645 II 20 Z 228:9

727 chata 3952 II 32 26 25 229:12

850 chata 5026 II 28 21 12 236:3

850 chata 5030 válcovitý 28 21 24 vpichy 236:4

906 chata 5098 II 30 21 opuka 242:5

909 chata 5175 II 30 23 16 245:9

932 chata 5391 II 22 14 3 (5) prachovec? 259:2

1038 chata 5821 I 36 15 20 písčitý prachovec 274:1

1040 chata 5728 II 31 16 Z 274:5

1061 chata 5900 II 29 18 16 rýha písčitý prachovec 284:7

1070.1 chata 5989 I 33 11 15 286:4

1070.1 chata 5945 III 41 20 35 286:6

1070.1 chata 5946 IV 42 12 36 286:5

1086 chata 6099 válcovitý 30? 25 Z 290:4



výzdobou z neumělých kružnic, vyplněných krátkými
čárkami uspořádanými v pásech mezi nimi. Pás tako-
výchto rýžek zdobí i rub spíše plochého předmětu 
o průměru 40–44 mm (Klanica 1965, Tab. 24:12). Nále-
zový kontext může souviset jak s předvelkomoravským,
tak velkomoravským horizontem (Poláček – Marek

1995, Abb. 10: P1962–68, Abb. 26:3). Časně slovanské
osídlení bylo doloženo v prostoru knížecího hradu (Kla-
nica 1995, 381–2, Abb. 1), na předhradí jsou zmiňová-
ny rozptýlené střepy a intenzivní předvelkomoravské
osídlení. Předmět se zdá příliš velký na to, abychom ho
považovali např. za hrací kámen, mohl mít snad
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Obr. 74. Roztoky. Rozmístění dokladů textilní výroby. Přesleny (2), kostěné jehly (3), kamenné a hliněné závaží (4). Ostatní chaty:
prázdný čtvereček (1). A: severní část, B: jižní část areálu. – Fig. 74. Roztoky. Distribution of evidence of textile production. Spindle
whorls (2), bone pins (3), stone and clay weights (4). Other huts shown by empty squares (1). A: northern section, (B) southern secti-
on of the site.



význam, jaký se přisuzuje chlebcům. Zřetelnější odpo-
věď snad najdeme až po zveřejnění detatilní situace na
této ploše. 

Do časně slovanské kultury se chlebce dostaly 
z inventáře černjachovské kultury, kde se vyskytují pře-
devším při severním okraji oblasti jejího rozšíření, tedy 
v oblasti Žitoměře (Bialeková 1999, 46, obr. 1). Z Ukra-
jiny je známo více nálezů časně slovanských, zatímco 
v podkarpatské oblasti se vyskytly spíše ojediněle (Pen-
jak 1986, obr. 2:9). V souvislosti s časně slovanským
osídlením se našly též v Rumunsku a Bulharsku (Važa-
rova 1986, 44, 78–79, 201, obr. 41). Většina chlebců
bývá nezdobených.

Velikostí se exempláři z Roztok blíží nález z jámy
139 v poloze 9 v Żukowicích (Parczewski 1989, 44, Tab.
87:10), geograficky nejspíše také nejbližší. Další nepříliš
vzdálený nález chlebce pochází z Igołomii. Mapku
výskytu chlebců od konce 5. století publikoval I. Stanciu
(1996, Abb. 6). Vyplývá z ní, že největší počet nalezišť 
v obdobném kontextu (domů s kamennou pecí) pochá-
zí z oblasti na obou stranách karpatského oblouku (včet-
ně horního Potisí), Roztoky představují zatím nejzápad-
nější naleziště. Jen v jednom případě byl v Podněstří
chlebec nalezen v žárovém hrobě nejistého datování
(6.–8. stol., Stanciu 1998, Abb. 6, č. 28). 

Chata 425 obsahovala zlomky dvou zdobených
nádob (jedna z nich nesla výzdobu provedenou hřebe-
nem) a v rámci areálu ji řadíme spíše do mladší fáze, tedy
do první třetiny či poloviny 7. století. Překvapuje sice zjiš-
tění, že v žádném objektu ze starší fáze se chlebec nenašel,
avšak to lze snad vysvětlit tím, že pokud byl chlebcům při-
pisován magický význam, dbalo se na to, aby takový
předmět nebyl nalezen cizí osobou a nemohl být zneuži-
tý. Pokud tedy byly chaty opouštěny beze spěchu, patrně
byly chlebce odnášeny. Nález svědčí mimo jiné o tom, že
ještě na přelomu 6. a 7. století (či ještě později) byly živé
tradice z původní „pravlasti“; snad bychom tento vzácný
nález mohli interpretovat i v souvislosti s uvažovaným pří-
chodem druhé vlny slovanského obyvatelstva do Čech.

II.4.2.5. Závaží
Z obtížně datovatelného obj. 666 (chybí okrajové zlom-
ky nádob) pochází neúplný hliněný předmět diskovité-
ho tvaru (př. č. 3509). V delší ose má rozměr 41 mm,
jeho výška je 11 mm (obr. 226:5). V horní části je zře-
telná mělká prohlubeň se stopami opotřebování. 
V keramické hmotě je zřetelné menší množství slídy.
Může snad jít o závaží k rybářským sítím, v zářezu mohl
být umístěn řemínek či provaz na přivázání.

Z chaty 932 (fáze Roztoky III) pochází zlomek hli-
něného, snad původně diskovitého předmětu (př. č.
5418; poloměr asi 61–62 mm), se zlomkem kruhového
otvoru o světlosti 19–21 mm (obr. 259:1; XXII:1). Přes-
tože se dochovala jen asi čtvrtina předmětu o hmotnos-
ti 160 g, původně označeného jen jako mazanice, může-
me uvažovat o jeho původní funkci jako o závaží.

Nejbližší tvarovou obdobou jsou tři nálezy z časně
slovanské chaty z Prahy-Řep (obr. 75:2, 3; Konopa
1983, 178), blízké i svými rozměry (průměr 10–11 cm).

Nepatrně větší je pak neúplné závaží z Liptic (Bubeník
1979). Hmotnost závaží k vertikálnímu stavu se pohy-
buje od 150 g do 3 kg (Březinová 1997, 134), nález
z Roztok mohl celý vážit 620–650 g. I. Pleinerová (1999,
38) se naposledy zabývala závažími u Slovanů a odmítá
interpretaci B. Dostála, že mohlo jít o závaží k rybář-
ským sítím (tak i Parczewski 1988a, 91–92), a považuje
je za závaží upevněná původně na vertikálním tkalcov-
ském stavu, která zatěžovala a napínala osnovu. Obj.
932 v Roztokách neposkytuje nezávislé interpretační
možnosti, neboť závaží se nenašlo v primárním uložení.
Jako závaží interpretujeme též kamenný předmět z obj.
1086 (kap. II.6.6).

V kontextu sídliště na břehu řeky se nedá zcela
vyloučit ani využití předmětů u rybářských sítí. Pravdě-
podobnější však je spojovat je s užíváním vertikálního
stavu, doloženého v Čechách na dalších časně slovan-
ských lokalitách, např. v Praze-Čimicích, odkud však
dosud neznáme nálezové celky ani typ závaží (Huml
1980, 253). Zajímavé je zjištění z polozemnice 10. stole-
tí v Bíni-Cénapart (obj. 82), kde bylo nalezeno sedm
závaží v řadě podél západní stěny domu, který má
běžné otopné zařízení. Objekt je interpretován jako tkal-
covská dílna, využívaná celoročně (Březinová 1997,
134). Časově bližší je však jiný slovenský nález celé sku-
piny závaží ze Somotora (okr. Trebišov), datovaný již do
7. století (Staňková 1964, 336). 
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Obr. 75. Typy kulovitých hliněných závaží z Čech. I: Závaží s rov-
noběžnými plochami; II: závaží diskovitého průřezu. 1: Roztoky,
2–3: Praha-Řepy, 4: Liptice. Částečně podle I. Pleinerové (1999). –
Fig. 75. Types of round clay weights from Bohemia. I: weights
with parallel surfaces; II: weights with a disc-like profile. 1: Roz-
toky; 2-3: Prague-Řepy; 4: Liptice. Partially after I. Pleinerová
(1999).
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II.4.2.6. Mazanice
Běžnou součástí výplně archeologických objektů je
mazanice. V objektech kultury pražského typu v Rozto-
kách se obvykle našly jen malé nevýrazné hrudky, častě-
ji bez otisků prutů či dřev. Mazanice byla zjištěna ve 42
objektech, z toho ve 14 jámách a 27 chatách, kde byla
vícekrát (7 případů) nalezena v destrukci pece. Detailně
byla analyzována mazanice z 35 objektů, z toho 27 chat
(P. Vařeka, viz kap. III.3.). Pouze v případě chaty 1037
je možné uvažovat, že šlo o spadlou stěnu chaty, neboť
byla zjištěna přímo na podlaze. Nejdůležitějším poznat-
kem je častější doklad vápenného nátěru v chatách 903,
920 a 1073. Tento poznatek je významný také proto, že
tyto chaty leží v jižní části areálu, kde bylo zjištěno pra-
věké osídlení jen výjimečně, takže možnost pravěkých
intruzí je omezena na minimum.

V případě chaty 739.2 s kamennou a hliněnou pecí
je množství mazanice nadstandardní (14 položek). Větší
množství mazanice bylo zjištěno také v obilnicích, kde
však mohla představovat též pravěkou intruzi, neboť 
v některých výplních převažovaly pravěké střepy (např.
257.2, 417.2, 623). 

II.4.3. ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY

Kovové předměty nacházíme na časně slovanských síd-
lištích velmi vzácně, což bývá oprávněně vysvětlováno
poklidným způsobem opuštění sídliště, kdy si obyvatelé
odnášeli i poškozené předměty, aby je znovu použili jako

surovinu. Ani areál v Roztokách není výjimkou. Přesto
odsud, vzhledem k našim dosavadním znalostem, pochá-
zí velmi důležitá kolekce kovových výrobků. Bohužel
značný počet z nich tvoří přesněji funkčně nezařaditelné
zlomky. Železné předměty pocházejí z 24 objektů, tedy
z necelé šestiny raně středověkých objektů (obj. 245.2,
417.2, 651, 665, 668, 669, 672, 901, 902, 927, 929, 994,
1034, 1036, 1041, 1045.1, 1062, 1070.3, 1071, 1073, 1077,
1086, 1088). Početnější jsou v jižní části areálu. Většina
předmětů byla nalezena v domech, pouze ve čtyřech pří-
padech se jednalo o jámy (obj. 245.2, 417.2, 651, 929).
Důležité je zjištění, že z některých objektů pochází více
kovových předmětů (obj. 417.2, 668, 669, 994, 1034,
1041, 1071, 1073). V obj. 994 a 1071 bylo nalezeno po
třech předmětech, v chatě 1073 pak čtyři zlomky ze 2–3
předmětů (obr. 287:1–3, 6, 9–11).  Celkově lze raně stře-
dověké komponentě připsat 33 železných nálezů.

Zbraně zastupují pouze dva nálezy: železná šipka 
s tulejkou z obj. 669 a zřejmě  železná šipka z obj. 1062.1.
Pro malý počet nejsou pojednány samostatně. Nejdůleži-
tější skupiny nálezů představují nože, přezka, šídla,
úchytka, kroužky, hřeby a různá kování (srov. tab. 30).

II.4.3.1. Nože
Dosud jediný zveřejněný nůž časně slovanského stáří
z Čech pochází z jámy 5 v Dřetovicích a patří nejspíše
mladší časně slovanské fázi (Zeman 1976, 209, obr.
51:5). Z Března není do etapy 1 řazen žádný nůž (Plei-
nerová 2000, 148, Tab. 1). Železné nože z časně slovan-
ského období se častěji nacházejí v žárových hrobech,
s jejichž vzácností v českém prostředí souvisí zřejmě 
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Tab. 30. Roztoky. Přehled určitelných železných předmětů podle objektů. – Tab. 30. Roztoky. Overview of identifiable iron objects

OBJEKT NÁKONČÍ NŮŽ ŠIPKA KROUŽEK
KRUHOVÉ

HŘEB ÚCHYTKA PŘEZKA?
OKUTÍ 

PLECH ŠÍDLO OSTATNÍ
KOVÁNÍ POCHVY?

245.2 x

417.2 2

651 x

665 x

668 x x

669 x x

672 x

901 x

902 x

909 x

927 x

929 x

994 x x x? x

1034 2

1036 2

1041 2

1045.1 x

1062.1 x

1070.3 x

1071 x 2

1073 x 3

1077 x

1086 x

1088 x



i nízký počet českých nálezů. Pro srovnání uveďme na
Slovensku především Čakajovce, odkud pochází 13
nožů, byť z poněkud delšího časového období (Rejhol-
cová 1990), v Bajči se našlo 6 nožů (Fusek 1994, 81).
V této situaci představuje kolekce minimálně pěti nožů
z Roztok významný přínos. 

Z obj. 901 a 909 pocházejí nože s rovným hřbetem
a odsazeným řapem o délce 75 a 77 mm (obr. 237:7;
245:11; 327:5, 8). Obj. 909 patří stratigraficky i kera-
mickým inventářem k nejstaršímu horizontu, obj. 901
lze s jistou opatrností zařadit do horizontu II, neboť se
v něm vyskytla i zdobená keramika (obr. 238:2, 3).

Při začišťování přesně nedatovaného obj. 994 byl
ještě v ornici objeven 130 mm dlouhý nůž s rovným
hřbetem a s odsazeným plochým, ke konci se rozšiřují-
cím řapem (př. č. 5570; max. šířka 20 mm; obr. 265:2).
Jeho souvislost s časně slovanským obdobím není zcela
jistá. Obdobně tvarovaný řap má nůž z mohyly v Trze-
bieslawicích v Polsku, nalezený rovněž jen s neobtáče-
nou keramikou (Parczewski 1988a, Tab. XXXVI:1).
Zlomek železného pásku z obj. 927 (př. č. 5306; obr.
255:5; 330:4) je široký 19 mm, v jednom místě zesílený
(koroze?), nemá zřetelné ostří. Pásek se na jednom konci
zužuje, což může naznačovat existenci řapu. Jeho
dochovaná délka je 40 mm, před konzervací byl delší 
a nebylo zřetelné zúžení.

Korodovaný železný zlomek (př. č. 3530) o šířce 19
mm a dochované délce 51 mm z obj. 668 (obr. 228:3;
327:3) byl považován za zlomek nože. Díky odpadlým
zlomkům z jeho povrchu bylo objeveno v jeho rohu
vykrojení, považované s rezervou za otvor pro nýt.
Rentgenový snímek neprokázal další otvory pro nýt,
potvrdil mírně konkávně prohnuté delší stěny. To funk-
ci čepele nože nevylučuje.

Jeden z nejlépe zachovaných nožů byl objeven 
v destrukci pece v obj. 1086. Je 109 mm dlouhý, z toho
ostří tvoří 80 mm, maximální šířka 20 mm. Jde o typ 
s řapem a rovným hřbetem (př. č. 6103; obr. 290:3).
Objekt je řazen do fáze Roztoky II, případně na přelom
fáze I a II. 

Průměrná délka starších exemplářů nožů se podle I.
P. Rusanovy pohybuje okolo 7 cm (1973, 17),
v Čechách pak 9,6 cm. Rusanova rovněž poukazuje na
vzácný výskyt odsazení řapu, avšak v Roztokách byl řap
odsazen ve 2 případech zřetelně, v jednom nezřetelně
vlivem koroze. Pouze u nože v obj. 901 nebylo zjištěno
odsazení. Rovněž v hrobě 1/68 z Nitry-Ivanky byl nůž
s dlouhým, výrazně odsazeným řapem v nezdobené
urně (Fusek 1994, Tab. 32:4).

Nejzachovalejší nože byly podrobeny metalografické
analýze, kterou provedl R. Pleiner (Kap. III.4., obr.
96–97). Zkoumány byly celkem čtyři nože, dva z nich
byly vyrobené z měkkého svářkového železa, což odpo-
vídá i hůře dochovanému noži, analyzovanému z jámy
126 v Březně u Loun (2. etapa). To podporuje dosud běž-
nou představu o velmi rozšířeném užití měkčího železa 
v časně slovanském období. Nicméně u nože z obj. 1086
(vzorek 725) výrobce předmět svařoval, avšak nikoli tvr-
dou ocel a měkčí železo, ale čtyři pruty na tupo. Snad
hrálo důležitou roli estetické hledisko, neboť pruty z toho-

to vzorku se lišily obsahem fosforu v železe. Při používá-
ní docházelo k naleptávání povrchu a fosforem bohatší
složky měly stříbřitější lesk a odlišovaly se od matně šedé-
ho železa nízkofosforového. Výrobce zjevně napodobo-
val náročnou technologii proužkového damasku, ovšem
výsledný efekt byl pouze optický, aniž by využíval funkč-
ní přínos technologie – tvrdý břit. Použití tak složité tech-
nologie je ve střední Evropě v 6. a 7. století doloženo
zcela ojediněle a ani analogie ze sídliště v Dessau-Mos-
sigkau nám neumožňuje rozhodnout, zda se jedná o tech-
nologický deficit, či pouze transformaci technologického
postupu na úroveň zdobného prvku.  Druhé možnosti by
spíše odpovídaly technologické postupy, rozpoznané 
u dalších roztockých nožů: nůž z obj. 909 byl vyroben
celý z oceli a při výrobě nože z obj. 901 bylo kombino-
váno užití feritu a kalené oceli. Vyhodnocení analýz
naznačuje značnou pestrost v kvalitě používaných nožů 
a vysokou úroveň práce tehdejších kovářů.

Závěrem lze shrnout, že nože byly běžnou součástí
výbavy domácností, patrně se již lišily rozměry, tvarem
a především náročností způsobu výroby. Čtyři analyzo-
vané nože z Roztok byly vyrobeny odlišnými postupy 
a dost pravděpodobně i různými kováři (viz kap.III.4.).
To může nasvědčovat, že obyvatelé areálu měli dobré
kontakty s okolím, a též, že alespoň jeden kovář praco-
val alespoň jistou dobu přímo v Roztokách.

II.4.3.2. Šipky
Železné šipky patří prakticky k jediným představitelům
zbraní tohoto období v českých zemích. Z roztockého
areálu pocházejí dva nálezy. Prvním z nich je železná
šipka s křidélky a tulejkou, objevená v obj. 669. Je 94
mm dlouhá, z toho 59 mm tvoří tulej o průměru 9 mm
(př. č. 3534; obr. 229:9; 327:4). 

V Čechách se vyskytla železná šipka také v Praze-
-Veleslavíně, a to v doprovodu převážně obtáčené kera-
miky (Zeman 1976, 209). Typ této dnes ztracené šipky
nelze určit. Častěji se objevují šipky s tulejkou a zpětný-
mi křidélky v žárových hrobech (Čakajovce, hr. 841;
Děvínská Nová Ves, hr. 477: Rejholcová 1990, 379; Eis-
ner 1952, obr. 55:2). Obdobná šipka s protáhlou tulej-
kou pochází také ze sídliště v Ostrožné Nové Vsi (obj.
6/86) a je datovaná do nejstaršího časně slovanského
horizontu (Galuška 1990, obr. 7:2). Přes malý počet
nálezů šlo zřejmě o nejběžnější typ používaných hrotů
šípů, nepodléhající výraznějším proměnám v čase. Neú-
plná šipka se našla též v obj. 37 v Żukowicích, výhrad-
ně s nezdobenou, v ruce robenou keramikou (Parczew-
ski 1989, Tab. LII:12).

Druhým podobným nálezem z Roztok je plochý
železný, trojúhelníkovitě zahrocený předmět s názna-
kem zúžení do řapu, nalezený v profilu obj. 1062.1 na
úrovni skrývky. Snad mohl rovněž plnit funkci želez-
né šipky s trnem. Předmět je dlouhý 43 až 45 mm 
s maximální šířkou 11 mm (př. č. 5891/1; obr. 285:1;
330:4). 

K železným šipkám s trnem, k nimž by snad nále-
žel druhý zmíněný nález, můžeme uvést jedinou obdo-
bu z Čech, a to z mladší jámy 4 v Dřetovicích, kde

184

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H



mohla být časně slovanská keramika jen intruzí (nejspí-
še 1. pol. 8. stol., Zeman 1976, 121–122). Přesné analo-
gie nejsou známy ani z Moravy či Polska, v merovej-
ském prostředí se užívaly především hroty s tulejkou,
takže bychom tento typ spojovali snad až s oblastí
Ukrajiny. Na hradišti v Zymně převažovaly sice šipky 
s tulejkou, ale našly se též ploché kusy téměř rombic-
kého tvaru s trnem, jejichž listy byly dlouhé 4–6,3 cm
(Aulich 1972, Tab. X:9, 11, 13, 15, 16). Další podobný
nález pochází z Taranceva či Semenek (Kazanski 1999,
Fig. 2:38, 37, 39). Objevují se i na pohřebištích doby
avarské, uveďme např. Želovce, hr. 27 (Čilinská 1973a,
Taf. IV:23). 

II.4.3.3. Nákončí opasku
Nejasná byla funkce kování z chaty 669, původně
označeného jako zlomek nože a nalezeného v hloubce
30–50 cm (př. č. 3522; obr. 229:10; 330:2). Představuje
pásek 14–15 mm široký a 44 mm dlouhý, podélně
nepatrně prohnutý a zaobleně (jazykovitě) na jednom
konci ukončený. Na druhém konci je mírně rozšířený 
a zesílený a zde je zřetelný výběžek, který může být
pozůstatkem nýtu. Teprve rentgenový snímek pomohl
jednoznačně určit jeho funkci, neboť potvrdil existenci
dvou nýtků, pomocí nichž se nákončí upevňovalo
k řemeni. 

Nákončí je prvním nálezem svého druhu na území
bývalého Československa, z Polska pochází jediný exem-
plář honosnějšího bronzového nákončí, zdobeného rytou
geometrickou výzdobou, ze Stefankowic (Parczewski
1988a, 88, obr. 19:11). Jeho původ je opatrně spojován
s merovejským prostředím konce 5. a průběhu 6. století.
Ovšem toto nákončí bylo nalezeno náhodně, nelze jed-
noznačně spojit s přesnějším nálezovým kontextem.

Železná jazykovitá nákončí známe jak z prostředí
merovejského (např. Schretzheim, hroby 135, 154, 162,
164: Koch 1977, Taf. 27:4; 36:12–20; 41:3, 8; 40:23, 24,
28, 29; Donzdorf, hroby 9, 65, 91: Neuffer 1972, Taf.
4:7; 17:23, 24; 28:8; München-Englschalking, hrob 6 či
7: Stein 1967, Taf. 16:6; Linz-Zizlau, hrob 64, 70, 94,
95, 114, 141: Ladenbauer-Orel 1960, Taf. 4:5; 5:5, 8;
11:4; 14:5; Berghausen, hrob 30 se saxem, datovaný do
poslední třetiny 7. stol.: Koch 1982, Taf. 29F:3), tak
z pohřebišť doby avarské, kde však jde o importy
merovejského původu. Geograficky dosti blízký je
nález celé soupravy kování z hrobu 205 z Děvínské
Nové Vsi. V této soupravě nacházíme i dvě nákončí
rozměrem velmi blízká roztockému, dlouhá 46 a 37
mm. Garnitura z Děvínské Nové Vsi je nepochybně
merovejského původu (Eisner 1952, obr. 33:4, 12, 15) 
a lze ji datovat do 7. století. Do střední doby avarské, 
a tedy spíše druhé poloviny či závěru 7. století, je dato-
vána železná garnitura kování opasku z hrobu 86
v Sommerein, u které je rentgenovým snímkem potvr-
zena absence výzdoby na nákončích (Daim – Lippert
1984, 80, 232, Taf. 80:1, 3).

Na merovejských a bajuwarských pohřebištích jsou
nákončí obvykle součástí početných garnitur, které 
U. Kochová datuje do průběhu 7. století, častěji do jeho

první poloviny (1977, 6, Abb.8b, stupeň 5, případně
4–5), ovšem je třeba říci, že datování se opírá o typový
rozbor a složení celé garnitury kování (obvykle více než
10 kusů, viz hrob 164 ze Schretzheimu: 16 kusů, z toho
1 velké, 4 vedlejší nákončí; hlavní typy garnitur viz
Christlein 1966, Abb. 19 a 20), případně další hrobové
výbavy (např. sax). Celkově můžeme shrnout, že se více-
dílné železné garnitury vyskytují převážně ve východní
části merovejské říše (Stein 1967, 32), nejblíže tedy 
u Alamanů a Bajuwarů, v západní části převažují jiné
typy. Nezdobené soupravy jsou od druhé poloviny 
7. století postupně vytlačovány tausovanými, i když
mnohde vystupují společně. Rekonstrukci takového
merovejského opasku, většinou obsahující nákončí 
o něco masivnější, provedl např. M. Martin (1996, Abb.
1:3). Ovšem vzácně se nezdobená nákončí vyskytují 
i v souvislosti s trojdílnou garniturou (např. na gepid-
ském pohřebišti Kölked, viz hroby A142, A249, A324:
Kiss 1996, Taf. 41:3; 54:3; 68:4), kde jsou zařazeny do
časně avarského období (konec 6., přelom 6./7. století).

V Roztokách však nevíme, zda se nosila celá garni-
tura kování, či jen přezka a nákončí. Přes velký počet
analogií musíme konstatovat, že jde o poměrně jedno-
duchý výrobek, který neumožňuje přesné datování.
V případě obj. 669 se domníváme, že vzhledem ke kera-
mickému souboru se dvěma malými zdobenými zlomky
v chatě (obr. 229:3, 4) je nejpravděpodobnější doba
ztráty nákončí první třetina 7. století, maximálně jeho
první polovina. Za současné situace jej ve sledovaném
časně slovanském prostředí považujeme za import.

II.4.3.4. Přezka(?)
V časně slovanském prostředí se setkáváme i s tak běž-
ným předmětem, jako je  přezka, velmi vzácně. V jámě
245.2, v hloubce 95 cm, byl v Roztokách objeven ovál-
ný neuzavřený předmět z tyčinky obdélného průřezu,
s odlomenými zašpičatělými konci. V delší ose je vysoký
50 mm (př. č. 1322; obr. 215:10). Původně byl označen
jako ocílka. O tu však nejde, neboť předmět nemá trojú-
helníkovitě rozšířený střed ani ramena ukončená očky.
Po nabroušení hřbetní části se však zjistilo, že neobsahu-
je ocel, a to je pro interpretaci funkce předmětu rozho-
dující, protože ze „železných jisker“ nelze oheň vykřesat
(sdělení R. Pleinera). Tomu odpovídá zjištění, že ocílky
z časně slovanských žárových hrobů, např. Nünchritz
(Brachmann 1983, Abb. 12:G), či sídlišť (Dostál 1982,
obr. 12:2) mají tvar shodný s mladšími nálezy z doby
hradištní. Nález z obj. 245.2 lze přiřadit buď ještě k hori-
zontu Roztoky I, nebo na počátek horizontu II.

Pro předmět je třeba hledat jinou interpretaci, při-
čemž jako pravděpodobnější se zdá, že představuje
rozlomenou masivní přezku bez trnu nebo jakési
závěsné oko. Přezky jsou v tomto období poměrně
vzácným nálezem, častěji je zachytíme v žárových hro-
bech (Dostál 1985, Tab. 1:2; 11:4; Poulík 1948–50,
obr. 95). Na základě jednoduchých kruhových a ovál-
ných tvarů nemůžeme rozlišit jejich konkrétní funkci,
používaly se jak na opasku, tak (některé větší tvary) 
u řemene sedla.
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II.4.3.5. Okutí pochvy
V severovýchodním sektoru domu 1070.1 v hloubce do
10 cm od povrchu skrývky bylo nalezeno neúplné plo-
ché železné okutí (př. č. 5990; obr. 286a:1; 328:9). Jeho
maximální délka je 56 mm, maximální šířka 32 mm, síla
4 mm. Kování ve tvaru části podkovy je záměrně(?)
vykrojeno. Tvarově připomíná okutí pochvy, podle
velikosti nejspíše bojového nože či dýky. Avšak přes
tento náznak zůstává funkční určení nejisté. 

II.4.3.6. Kování
Z podlahy v severovýchodní části obj. 1041 pochází
ohnutý železný pásek o šířce 9 mm a délce 47 mm; je
odlomen na obou stranách (př. č. 5714; obr. 276:1;
328:1). Plochý, 13 mm široký pásek, na jedné straně
zaoblený, byl odkryt také nade dnem obj. 1077 (př. č.
6018; obr. 289:2; 328:10). Pásek je na druhém konci
odlomen, zlomek je dlouhý 33 mm. Funkční určení
těchto předmětů je nejisté.

II.4.3.7. Šídla
Z jámy 929 pochází rovná železná tyčinka obdélníkové-
ho průřezu, dlouhá 42 mm, na obou koncích zahrocená
(př. č. 5266; obr. 256:4; 327:7). Z obj. 651, z hloubky
20–40 cm, byl vyzvednut železný hrot o délce 51 mm
(př. č. 3342; obr. 225:11). V části vzdálenější špičce má
také obdélný průřez.

Nejspíše jde v obou případech o šídlo. Železné šídlo
v Čechách 6–7. století nemá obdobu, ovšem 50 mm
dlouhý kus pochází z obj. 115 z Żukovic (poloha 9)
spolu se zlomky obtáčené keramiky (Parczewski 1989,
obr. 73:7); masivnější kus se našel na téže lokalitě v obj.
156 ze smíšeného horizontu (ibid., obr. 94:11). Bronzo-
vý zahrocený předmět o délce 42 mm pochází z obj. 2
v Považanech a může také představovat šídlo (Fusek –
Staššíková-Štukovská – Bátora 1993, 30, Taf. XI:1).
Větší šídla známe z pohřebišť doby avarské. Např. 130
mm dlouhé železné šídlo pochází z hrobu 439 z Želov-
ců, datovaného ještě do 7. století (Čilinská 1973a, Taf.
75:8), jiné z hrobů 89 a 760 (ibid., Taf. 17:2; 121:29),
z hrobu 777 v Devínské Nové Vsi (Eisner 1952, obr.
107:19) a z pohřebiště v Nových Zámcích, kde se jejich
délka pohybuje v rozmezí 50–100 mm a obvykle se
dochoval i zbytek dřevěné násady (Čilinská 1966, 184,
Taf. 32:3; 33:1; 35:2). Železné šídlo obdobného tvaru
bylo nalezeno v obilnici 28 na sídlišti Raškov III na
Ukrajině (Baran 1988, Tab. 42:4). 

Kovová šídla se používala především při zpracová-
vání kůží a kožešin. Týlní hrot byl vsazen do dřevěné
rukojeti. Železné šídlo o délce 53 mm (č. 595-1313/70)
pochází z vrstvy ve čtverci Q-4/+8, z hloubky 135 cm,
v Mikulčicích. Je datováno nálezy litého kování a kera-
miky do 8. století (Klanica 1995, Abb. 29:11). V Břecla-
vi-Pohansku se našly i menší exempláře (58 či 53 mm),
blížící se rozměrům sledovaného kusu (Vignatiová
1992, 57, tab. 20:1; 142:2), avšak jde o nálezy výrazně
mladší.

II.4.3.8. Železné tyčinky
Železná plochá, mírně obloukovitě prohnutá tyčinka 
s jedním ulomeným koncem byla nalezena na povrchu
destrukce pece chaty 1041. Na ukončeném konci nese
náznak nýtu či hřebíčku. Její dochovaná délka je 76
mm, maximální šířka 7 mm (obr. 276:2; 328:2). Funkce
předmětu není zřejmá, může jít např. o zlomek okutí
pochvy nože.

Dva zlomky železných tyčinek téměř kruhového
průřezu, na jednom konci se rozšiřujících (hlava?), bez
zahrocení na opačném konci pocházejí z povrchu sever-
ní části obj. 1071 (př. č. 5923; obr. 287:1–2; 328:7–8).
Jejich délka je 50 mm, funkční určení nejasné. 

Železné tyčinky kruhového průřezu pocházejí také 
z obj. 1073, kde byly nalezeny spolu s plochým, na
jedné straně ulomeným železným kováním (př. č. 5960;
obr. 287:9, 10; 328:4–5). Jejich délka je 26 a 44 mm.
Není jasné, zda spolu všechny zlomky funkčně souvise-
ly.

II.4.3.9. Hřeby a hlava nýtu
Z celé raně středověké komponenty známe tři předmě-
ty tohoto druhu. Z obj. 1073, z hloubky 20 cm, pochází
železná plochá olámaná hlava nýtu či hřebu o maxi-
málním průměru 19 mm. Síla tyčinky kruhového průře-
zu je 10 mm (př. č. 5964; obr. 287:6). Z dodatečně zru-
šeného obj. 760 (šlo o nedatovatelnou zahloubeninu)
byl při začišťování vyzvednut hřeb s jehlancovitou nož-
kou a naplocho roztepanou hlavou, 45 mm dlouhý,
s maximální šířkou nožky 6 mm. Obdobný železný hře-
bík pochází z obj. 50 z polohy 1 v Żukowicích (Parc-
zewski 1989, tab. 8:7). 

Masivní hřeb s neúplnou hlavou ve tvaru zaoblené-
ho čtverce (30  30 mm) a čtyřhrannou jehlanovitou nož-
kou (dlouhou 24 mm) pochází z obj. 1045.1, z hloubky
do 10 cm od povrchu skrývky (př. č. 5841; obr. 277:5).
Vzhledem k relativně povrchovému uložení ve výplni
objektu nelze vyloučit i mladší datování předmětu.
Obdobný tvar měl hřeb z hrobu 284 z Cikó, datovaný
do časné doby avarské (přelom 6. a 7. stol.; Kiss –
Somogyi 1984, Tab. 19:1).

Z obj. 994, hloubky 0–30 cm, byla vyzvednuta část
železné mohutné obdélníkové hlavice o rozměrech 15
× 16,5 mm (př. č. 5577; váha 29 g). Vzhledem k masiv-
nosti předmětu nevylučujeme možnost, že představuje
pozdější (novověkou?) intruzi (matice?).

Z obj. 1088 pochází hřeb s neúplně dochovanou
hlavou o průměru 12 mm (př. č. 6123; obr. 294:3); tento
objekt je spolehlivě datován do nejstarší fáze areálu
(Roztoky I). 

II.4.3.10. Kruhové očko
Z chaty 994 pochází železné očko téměř kruhového
tvaru. Je vyrobeno z ohnuté tyčinky téměř obdélného
průřezu. Oba konce jsou v místě dotyku vytaženy vně
kruhu a odlomeny. Průměr předmětu je 27 mm (př. č.
5553; obr. 265:5; 327:9). Spolu s tímto předmětem se
našla část obdélného železného plechu, dlouhá 48 mm
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a 38 mm široká, s druhotně vzniklým nepravidelným
otvorem (obr. 265:1; 327:10). V případě očka se mohlo
jednat o součást uzdění koně (udidla) či o jiné využití.

II.4.3.11. Kruhová kování
Z obj. 417.2 pochází téměř kruhové kování (16  19 mm)
s nýtkem ve středu (př. č. 1546/2; obr. 219:5; XXIII:7.
Další větší předmět kruhového tvaru (průměr 25–26
mm, síla 5 mm, v místě umístění středového nýtu 7 mm)
byl nalezen v tomtéž objektu (př. č. 1546/1; obr. 219:7,
spodní část zachycuje bokorys v době brzy po výzku-
mu). Z boku bylo původně vidět stříškovité zesílení
směrem ke středu, po konzervaci již předmět vykazoval
shodnou sílu. Na rentgenovém snímku (Výzkumný
ústav materiálů v Praze-Běchovicích) se podařilo zjistit,
že byl zdoben dvěma soustřednými rytými kružnicemi,
z nichž vnitřní je zachována celá, z vnější asi jen jedna
třetina. Vzdálenost mezi nimi je 3 mm. Původně byl
tedy průměr falérky či ozdoby o něco větší. 

Nejspíše se jedná o kruhové ozdoby řemínků. Přes-
né obdoby nám nejsou známy, velké ploché hlavy nýtů
nemají obvykle zřetelný středový otvor (např. Donzdorf:
Neuffer 1972, Taf. 3:10, 11). V otvoru mohl být umístěn
ozdobný nýtek, přesněji jeho hlava z jiného kovu, např.
bronzu, což se objevuje na merovejských výrobcích. Je
zřejmé, že větší zdobená ozdoba mohla být součástí
řemení koňského postroje (faléra), dřevěného štítu, nelze
vyloučit ani ozdobu opasku.  Jáma 417.2 neobsahovala
žádné typické časně slovanské zlomky keramiky, ale tva-
rem odpovídala časně slovanským obilnicím.

Z obj. 668, z horní části výplně, pochází masivní
kruhový, dosti korodovaný předmět o průměru 30 mm
a síle až 12 mm, bez zřetelného způsobu upevnění.
Z rubu je zřetelné obdélné vybrání o šířce 6,5 mm přes
celý předmět (př. č. 3533; obr. 228: 6; 327:2; 330:1).
Funkce předmětu je obtížně určitelná i po rentgenovém
snímku, mohlo se jednat o ozdobu předmětu z organic-
kého materiálu či ukončení nějakého předmětu, např.
dýky. Na retgenovém snímku znatelné členění horní
části profilu v podobě dvou šikmých rýžek může být
však stejně zbytkem ozdobného ukončení jako důsled-
kem prasklin v železe.

Obdobou k tomuto předmětu mohou být kruhové
ozdobné hlavy nýtů z dřevěného štítu  z hrobů 23 (prů-
měr 26 mm, s odlomenou špicí), 75 (průměr 24 mm),
případně 65 z Donzdorfu (6.–7. stol.; Neuffer 1972, Taf.
5:6, 7; 20:11, umístění 13; 16:15, 16). Na základě sídlišt-
ních situací není jednoznačná interpretace možná.

II.4.3.12. Úchytka
Z povrchu výplně obj. 1071 pocházejí tři železné zlom-
ky, z nichž jeden představuje téměř pravoúhle vyhnutou
tyčinku (ucho), připevněnou na zachovalém konci 
k železnému plechovému úchytu kapkovitého tvaru.
Délka úchytu je 13 mm, šířka ouška 2 mm (př. č. 5923;
obr. 287:3; 328:3). Lze se domnívat, že jde o ucho dře-
věné nádoby či skříňky. S okovanými skříňkami a nádo-
bami se setkáváme již od mladší doby římské, v raném
středověku pak zejména na pohřebištích doby avarské.

Jako příklad uveďme jezdecký hrob 83 ze Záhorské
Bystrice, kde se dochovalo masivnější ucho, připevněné
ještě na obou stranách ke zlomku dřeva (Kraskovská
1972, obr. 24:2). Přestože byl hrob vykradený, lze jej
podle zbytku inventáře řadit do závěru 7. či na počátek
8. století. Dvě obdobná úchytná kování se našla v Břec-
lavi-Pohansku, k organickému materiálu byla přichyce-
na pomocí dvou nýtů ve středu kruhových plošek o prů-
měru necelé 2 cm (Dostál 1975, obr. 22:19, 20). Časově
spadají až do doby velkomoravské. V bronzovém pro-
vedení bylo obdobné kování nalezeno též na předhradí
v Mikulčicích v souvislosti s keramikou staršího hori-
zontu C podle B. Kavánové, kladeného do předvelko-
moravské fáze (1996, 153, obr. 8:2), jejíž těžiště leží ve
druhé polovině 8. století.

II.4.3.13. Neurčitelné železné předměty
Neurčitelné železné zlomky pocházejí z obj. 665, 672 
a 1038; vzhledem k nejisté funkci sem lze přiřadit 
i pásky z obj. 1041 a 1077, výše popsané jako kování,
případně i nález z obj. 927, blíže zmíněný u nožů. 

V obj. 665 byl nalezen plochý železný zlomek, olá-
maný ze dvou stran, se zaobleným rohem, o rozměrech
25 × 29 mm (obr. 227:10). Z obj. 672 pochází úzký, na
jednom konci se rozšiřující a následně do špice zužující
pásek. Jeho délka je 39 mm, šířka 4–6 mm (př. č. 4113;
obr. 230:16). 

Mezi neurčitelné zlomky patří také 20 mm dlouhý
zašpičatělý zlomek železného plechu z obj. 1034 (př. č.
5779; obr. 268:5). Další zlomek původně asi čtercového
tvaru se zaobelnými rohy (část odlomena) o straně 16
mm a síle 3 mm pochází z kůlové jamky 10 v témže
objektu (př. č. 5819; obr. 268:8).

Na obr. 328:11 je ozdobné kování rombického
tvaru s (původně čtyřmi) výběžky. Nejspíše šlo o ková-
ní zdobící předmět z organické hmoty (skříňku). Nález
bohužel pochází jen z plochy sondy a nelze jej jedno-
značně spojit s časně slovanským obdobím, avšak sou-
vislost nelze ani vyloučit. 

II.4.4. PŘEDMĚTY Z BRONZU

II.4.4.1. Náušnice
V Roztokách se našly dvě bronzové náušnice obdobné-
ho typu, bohužel s nezachovaným závěskem. První
z nich ležela na dně obj. 209. Je vyrobena z drátku kru-
hového průřezu, má kruhový tvar o průměru 20 mm, na
spodní části oblouku je umístěn plíšek o délce 5 mm,
jehož pomocí byl k náušnici upevněn chybějící přívěsek
(obr. 216:1; 326:1).

Druhá náušnice je menšího průměru (18 mm). Byla
nalezena na dně chaty 918 u pece. Na kroužku je upev-
něn plíšek k přichycení přívěsku, jenž se opět nezacho-
val (př. č. 5212; obr. 250:8; 326:2).

Obě náušnice představují jeden typ, avšak nejdůle-
žitější pomůcku pro detailní kulturně chronologické
určení, přívěsek, postrádáme. Nepředpokládáme, že by
šlo o přívěsek z korálků, ten by nebyl uchycen pomocí
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roztepaného plechu, spíše šlo o kovový typ. Ten mohl
představovat kónický plechový přívěsek otevřený nebo
s oblým ukončením, známý např. z hrobu 75 na pohře-
bišti doby avarské v Želovcích (Čilinská 1973a, Taf.
13:29) nebo Pokaszepetku, z hrobů 99 a 369 (Sós–Sala-
mon 1995, Pl. 22:2, 3; 26:1), ovšem užívaný také v pro-
středí merovejském. Tyto přívěsky se často rozpadají 
i v hrobech, o to obtížnější je jejich uchování v sídlištní
situaci. Nejbližší obdobou jsou bronzové náušnice 
o průměru 17 mm s roztepanými úchytkami z hrobu
512 v Devínské Nové Vsi. V jednom případě je úchyt-
ka na konci stočena, a J. Eisner proto uvažoval o samo-
statném přívěsku (Eisner 1952, obr. 76:9, 10). V hrobě
bylo ještě vědro a blíže nepopsané korálky.

Kruhový tvar kroužku náušnice odpovídá typům 
z 6. a první poloviny 7. století, a to jak v prostředí avar-
ském (Čilinská 1973a, Taf. 2:28, táž 1975, Abb. 1, 6), tak
západním. Obdobně i v časně slovanském obj. 63/L 
v Břeclavi-Pohansku byla náušnice – jen prostý kroužek
z drátku kruhového průřezu a beze stop po upevnění
přívěsku (Dostál 1985, obr. 18:21). Ze žárového hrobu
10 ve Výčapech-Opatovcích pochází kroužek z bronzo-

vého drátu (délka 35 mm), považovaný většinou za
prstýnek, avšak možná též náušnice bez přívěsku (Fusek
1994, 262, Tab. LXVI:2). Jako urna byla použita již
obtáčená nádoba, takže jde o nález relativně mladší.

Obj. 918 v Roztokách obsahoval též dva malé zdo-
bené zlomky z těl nádob (obr. 250:4, 7) a je řazen spíše
již do fáze Roztoky II. Náušnice z tohoto objektu (př. č.
5212) byla analyzována rentgenfluorescenční metodou
ve Výzkumném ústavu jaderné fyziky v Řeži (J. Frána,
15. 2. 1992), a přes korozi bylo zjištěno, že se jedná 
o bronz s výrazným zastoupením zinku a nepříliš výraz-
ným zastoupením olova (Cu: 84,7 %; Sn: 7,3 %; Zn: 5,8 %;
Pb: 1,9 %; Ag: 0,3 %; As: 0,1 %; Sb: 0,1 %; tab. 31).
Vzhledem k přítomnosti stříbra mohla být náušnice 
i postříbřena. Druhá, silněji korodovaná obsahuje vyšší
množství cínu (8,4 %), olova (3,7 %) a stříbra (1,2 %),
méně zinku (4 %); antimon zůstává konstantní. Složení
slitiny je poměrně blízké, do stejné skupiny patří 
i „mosazná“ průvlečka. To může naznačovat, spolu
s doklady práce s barevnými kovy, že nemusí jít nutně
o importy. 

II.4.4.2. Průvlečka
V obj. 1039, v hloubce 10–20 cm od povrchu skrývky,
byla nalezena průvlečka (Gojda 1991, 137; př.č. 5776;
obr. 274: 3; 326:8; XIII:6). Průvlečka má téměř krych-
lový tvar o rozměrech 16 × 16 mm s plasticky členěným
povrchem. Síla duté průvlečky je 12 mm, obdélný otvor
má rozměry 11 × 7 mm. 

Průvlečka má nečetné obdoby v nálezech z mero-
vejských pohřebišť, např. Altenerding, hrob 446 (roz-
měry 18 × 23 mm, obr. 76:2; Sage 1984, 128, Taf. 59:4).
Průvlečka se liší umístěním otvoru vzhledem ke žlábko-
vání na přední straně a výrazněji obdélným tvarem. 
V hrobě byla nalezena v oblasti břicha, souvisela nej-
spíše s bronzovou přezkou nalezenou u pánve. Jednalo
se o hrob bojovníka se spathou (obr. 76 vpravo), želez-
nou trojdílnou garniturou kování včetně masivního tau-
sovaného jazykového nákončí, tepaného poškozeného
nákončí, šipek s tulejkou a pro datování významnou
drobnou ptačí sponou (obr. 76:3), kde je dravec zobra-
zen z profilu bez barevné vložky. Celek můžeme podle
autora výzkumu datovat do poloviny 6. století (Sage
1975, 260n.). Avšak podle nejnovějšího počítačového
zpracování celého rozsáhlého pohřebiště, založeného již

v závěru 5. století a trvajícího až do závěru 7. století, je
hrob 446 datován až do doby kolem r. 600 (Pleterski
2000; http://www.zrc-sazu.si/iza/AltenErding.htm).
Průvlečka nejspíše plnila funkci v soupravě kování spat-
hy(?) nebo nože, neboť nešlo o součást kování vlastního
opasku zdobeného železnou garniturou. Ptačí spony se
spojují především s alamanským či obecně franským
prostředím. 

Vzdálenější obdoba roztocké průvlečky pochází
z pohřebiště v Schretzheimu, ženského hrobu 22, dato-
vaného do druhé poloviny 6. a počátku 7. století (Koch
1977, Taf. 9:3). Liší se především tím, že má otvor
zepředu i z boku, a sloužila tedy jako rozdělovač 1,5 cm
širokého řemene.

Pro nás zůstává nejdůležitější, že chatu 1039 na
základě tohoto nálezu můžeme datovat do přelomu 6. 
a 7. století, nejspíše do horizontu Roztoky II. Přitom
právě v tomto celku postrádáme chronologickou oporu
v keramice, neboť se zde nedochoval žádný okraj nádo-
by. Předběžně průvlečku považujeme za import. 

Spektrografický rozbor průvlečky z Roztok doložil,
že užitá slitina je mosaz; její hlavní složkou je měď 
a zinek, olovo tvoří asi 1 %, cín jen 0,1 %. Podrobnou

Tab. 31: Roztoky. Složení materiálu vybraných předmětů z barevných kovů. * – koroze. Podle J. Frány. – Tab. 31. Roztoky. Composi-
tion of some copper alloy artefacts. After J. Frána.

OBJEKT PŘEDMĚT CU SN PB ZN AG SB FE OBR.

209 náušnice 81,0 8,4 3,7 4 1,2 0,1 1,0 216:1

604 ozdoba 98,7 0,2 0,1 1,2 0,1 ? 0,1 ? 0,1 223:6

918 náušnice 85,0 7,2 1,9 5,1 0,3 0,1 0,5 250:9

1039 průvlečka 76,0 8,9 7,3 4,8 0,1 0,3 2,6 274:3

1039 kroužek 78,3 0,7 8,3 8,6 0,1 0,2 4,0 * 274:2



rentgenfluorescenční analýzou (RFA) byl zjištěn trochu
odlišný výsledek (Cu: 76 %; Sn: 8,9 %; Pb: 7,3 %; Zn:
4,9 %; Ag: 0,1 %; Sb: 0,3 %; Fe: 2,6 %, souvisí s korozí),
lišící se zastoupením cínu a větším zastoupení olova
(tab. 31).

Posun v určení materiálu od bronzu k slitině blízké
mosazi po zkoumání metodou RFA není na území Čech 
a Moravy zcela ojedinělý. Vyšší obsah zinku (přes 3 %)
mají např. kování skupiny D (nálezy z Mikulčic a Olo-
mouce), vydělené J. Fránou a A. Maštalkou z bronzů 
8. století, třebaže cín (okolo 6 %) je v nich zastoupen
výrazněji než zinek a olovo má z vedlejších prvků nejniž-
ší podíl (Frána – Maštalka 1992, Tab. 4). V tomto případě

se jedná o artefakty příslušející
k provenienci avarského kultur-
ního okruhu, nejméně zčásti však
vyrobené na Moravě. Zvýšený
podíl zinku byl zjištěn i u byzant-
ské přezky ze 7. až první polovi-
ny 8. století z Prahy-Košíř (Cibul-
ky). Vysoký podíl zinku byl
ovšem zjištěn i u raně karolinské-
ho nákončí, nalezeného v Brně-
-Líšni (Himmelová 1993, 60–62),
a využití této charakteristiky při
interpretaci vyžaduje proto jistou
obezřetnost. Není jisté, zda po-
dobná „mosazná deklinace“
odráží někdější technologickou
zvláštnost rozšířenou v českých
zemích a v karpatské kotlině,
nebo je důsledkem relativně větší
pozornosti vůči materiálovému
složení kovových artefaktů
z těchto oblastí.

II.4.4.3. Vlasová ozdoba
či náramek 

V obilnici 604 se našla bronzo-
vá, silně zlacená ozdoba z plo-
chého, 3 mm širokého pásku,
ukončená na obou stranách spi-
rálkami o průměru 13 mm a síle
drátu 1 mm. Rozpětí ozdoby je
50 mm (př. č. 355; obr. 222:6;
326:4). Ozdoba svým tvarem
nápadně připomíná nálezy
doby bronzové, takže nelze
vyloučit, že se do objektu dosta-
la jako starožitnost. Avšak výsle-
dek RFA odpovídá spíše raně
středověkému původu předmě-
tu, a to zejména díky přítom-
nosti zinku (1,16 %); cínu je ve
slitině méně (0,1–0,4 %), olova
a stříbra též, zastoupeny jsou
ještě antimon a arzén. Toto slo-
žení víceméně vylučuje původ 
v době bronzové (posudek 
J. Frány z Výzkumného ústavu

Jaderné fyziky v Řeži). Obj. 604 datujeme do fáze Roz-
toky II, neboť se v zásypu obilnice objevila hřebenem
zdobená keramika.

Ozdoby ukončené na obou stranách spirálkami se
objevují na Ukrajině již v rámci kyjevské kultury, jsou
označovány jako závěsky (Abašina 1999, obr. 2:12: dům
4), odkud přecházejí také do penkovské kultury (obr.
77:3; Prichodnjuk 1997, obr. 1:5). Dvě neúplné spirálky
pocházejí z hradiště Zymno (Aulich 1972, Tab. XIII:26,
27). Kromě toho se objevují též v depotech, např.
v Gaponovu na sídlišti kultury Koločin tvořily nejpočet-
nější část souboru (Baran 1998, obr. 2); tento depot je
spojován s antskými vlivy. 
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Obr. 76. Průvlečka z obj. 1039 v Roztokách (1), její obdoba v hrobě 446 v Altenerdingu (2) 
a nejvýznamnější část výbavy tohoto hrobu. 1–2: měřítko 1:1, ostatní 1:2, sax a spatha 1:4.
Podle W. Sage (1975). – Fig. 76. Buckle from feature 1039 at Roztoky (1), an analogous find
from grave 446 at Altenerding (2) and the most important goods from the same grave. 1–2:
at 1:1 scale; other find at 1:2 scale. Saex and spatha at 1:4 scale. After W. Sage (1975).



Spirálky se používaly také v 7. století, a to jak ve
starším tvaru, tak v nové podobě jako nákrčníky (prů-
měr 12–12,5 cm), ovšem v tomto případě se obvykle
spirála objevuje jen na jednom konci ozdoby (cf.
poklad z Martinovky-Pekarskaja: Kidd 1994, Taf.
15–18; starší,  „brýlovité“ tvary: Taf. 7, 8). Geograficky
bližší je nález na pohřebišti z doby avarské v Pécsi-Köz-
tömetö, kde jsou součástí náhrdelníku, takže nám
umožňují konkretizovat praktické používání těchto
ozdob (Kiss 1977, Pl. XXXVI). Neúplné kusy známe 
i z předvelkomoravských horizontů z Mikulčic (Profan-
tová 1992, Taf. 19:8, Klanica 1995, Taf. 1), jejich jed-
noznačná typologická klasifikace však není možná.
Alespoň jeden nález je však spojován s nejstarším raně
středověkým horizontem na lokalitě, a tedy i s časně
slovanským kontextem.

Na hradišti Haćki se našla bronzová záušnice, ukon-
čená spirálkou a zdobená skleněným černým korálkem
a jinou spirálkou navlečenou na kruhový drát. Její šířka
je pouze 29 mm (obr. 77:2). Tato ozdoba je datována již
do 6. století a je mnohem drobnější než výše uvedené
součásti náhrdelníků, dokonce o něco drobnější než roz-
tocký nález (Katalog, 273, tab. bez č.). Určitou analogii
představuje též bronzový zlomek ozdoby z Prehradnoj
(Stavropolská oblast), kde byl objeven soubor kovových
nálezů, odpovídající skladbou pokladu v Martinovce
(přezka, kování ve tvaru lva, lidská postava) a datovaný
do 6. a počátku 7. století (Minajeva 1957, 136–137). Jde
o bronzový pásek, také ukončený oboustrannou spirál-
kou, zdobenou ještě  vybíjením. Ve středu obou spirálek
jsou otvory (ibid., obr. 52:8). Přímo s kulturou Penkov-
ka je spojován nález bronzové náušnice ukončené spi-
rálkou ze sídliště Semenky (Prichodnjuk 1985, obr.
12:14).

Z těchto stručných informací je zřetelné, že v 5. až
7. století bylo ukončování ozdob spirálami velmi oblí-
bené, takové okrasy se vyráběly nejčastěji ze stříbra či
bronzu. Vzhledem k malému rozměru ozdoby z Roztok
se domníváme, že jde spíše o ozdobu vlasů než o nára-
mek, funkčně odpovídající ozdobě z naleziště Haćki
(obr. 77:2). Na základě rozboru se zdá, že se roztocká
ozdoba nevymyká středoevropskému a východoevrop-
skému kontextu sledovaného období, jakkoliv předsta-
vuje dosud jediný středoevropský příklad ozdoby zdo-
bené spirálkami na obou koncích. Vzhledem k uvede-
ným východním analogiím nemůžeme vyloučit, že si
samotnou ozdobu či inspiraci k její podobě Slované při-
nesli ze své pravlasti, ovšem spíše se jedná o jistou vol-
nější reakci na módní podněty doby, dosud chronolo-
gicky nevyužitelnou. 

II.4.4.4. Jehlice
Z obilnice 681, z hloubky 90–120 cm, pochází bronzo-
vá jehlice, dlouhá 101 mm, s rozšířeným roztepaným 
a vzápětí odlomeným koncem (př. č. 3805; obr. 233:14;
326:5). Složení kovu zjišťované pomocí RFA (As: 0,1 %;
Ni: 0,2 %) víceméně vylučuje datování její výroby do
pozdní doby bronzové, nevylučuje však její vznik 
v období mohylové kultury; objekty této kultury byly na
sídlišti také zjištěny (posudek J. Frány). Bronzová jehli-
ce, datovatelná do knovízské kultury,  se na opačném
konci areálu našla při záchranném výzkumu v r. 2001
v časně slovanském domě 1097.

Jehlice nemá zatím v časně slovanském materiálu
obdoby. Na pohřebištích doby avarské se objevují vzác-
ně jehlice s plochým, lopatkovitě rozšířeným koncem,
datované do 7. století (Kiss 1977, Pl. XIII:15, 18;
XX:168; XXXII:128). Tento typ se vyskytl i v kolekci
nálezů z předvelkomoravských Mikulčic (Klanica 1995,
430). Jiné typy jehlic se objevují vzácně též v době hra-
dištní, a to i v hrobech (Krumphanzlová 1967; Bubeník
1997a, Abb. 16:12). Jehlice se vyskytují také v merovej-
ském prostředí 5. až 7. století, i když ani zde nejsou pří-
liš časté (např. Donzdorf, hrob 73: Neuffer 1972, Taf.
19:4; Altenerding: Sage 1984, Tab. 142:27). S merovej-
ským prostředím souvisí patrně i jehlice objevená
v Żukowicích (Parczewski 1989, 44) a v Dessau-Mossig-
kau (Krüger 1967, 78, obr. 36:22).

Nedostatek a odlehlost analogií posiluje pravděpo-
dobnost, že roztocká jehlice souvisí se sídlištěm doby
bronzové a do výplně slovanského objektu se nejspíše
dostala jako zdroj přetavitelného kovu. Uvažovat může-
me i o dosud ojediněle doložené slovanské reakci na
jiné kulturní prostředí.

II.4.4.5. Kroužek
Z chaty 1039, přímo z destrukce pece, pochází část
kroužku o průměru 40 mm a síle drátu 4 mm (př. č.
5782; obr. 274:2; 326:9). Spektrální analýzou byla sliti-
na určena jako mosaz, hlavní složkou slitiny jsou olovo,
zinek a měď. Cín je zastoupen jen v 0,1 %, obdobně
jako u průvlečky z téže chaty. Po zjištění rozdílu
v naměřených hodnotách při analýze průvlečky byla 
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Obr. 77. Bronzové ozdoby ukončené spirálkou z 6.–7. stol. 1:
Roztoky, obj. 604; 2: Haćki (Polsko, podle M. Parcewského); 3:
Majorka (kultura Penkovka, podle N. S. Abašniny); 4: Mikulčice,
obj. 571 (594-2030/64); odlomená spirála z původně dvoj-
členné ozdoby (tvar jako 3, podle Z. Klanici). – Fig. 77. Bronze
decorations with spiral terminals of the 6th–7th centuries. 1:
Roztoky, feature 604; 2: Haćki (Poland, after M. Parcewski); 3:
Majorka (Penkovka culture, after N.S. Abašnina); 4: Mikulčice,
feature 571 (594-2030/64), broken spiral from an originally
bipartite decoration (after Z. Klanica).



u předmětu dodatečně doplněna i RFA. Ta v tomto pří-
padě potvrdila a upřesnila složení kovu. Kroužek byl
vyroben z mosazi, cín je zastoupen jen 0,7 %, zatímco
podíl zinku činí 8,6 % a zřetelně cín nahrazuje. Poměr-
ně vysoké je i zastoupení olova (8,6 %; tab. 31). Funkč-
ně spolu průvlečka a kroužek mohly souviset, velký
kroužek mohl být použit k závěsu nože či spathy.

Při začišťování sondy III v sektoru 34 byl nalezen
bronzový otevřený kroužek o průměru 20 mm (př. č.
2075; obr. 326:3), který však nemůžeme jednoznačně
spojovat s raně středověkým obdobím.

II.4.5. STŘÍBRNÉ PŘEDMĚTY

V roztockém areálu se ve třech vzájemně značně vzdá-
lených objektech (obj. 670, 681 a 920; obr. 78a,b,c)
našly zlomky stříbrných předmětů. Ve dvou případech
jde o chaty, kde je jejich souvislost s raným středověkem
nepochybná. Přestože se ani jeden stříbrný předmět
neuchoval v úplnosti a kromě lisované ozdoby předsta-
vovaly zlomky nejspíš odpad určený k dalšímu zpraco-
vání jako surovina, mají pro nás značný význam. Nepří-
mo dokládají znalost ozdob z drahých kovů i v tzv. ven-
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Obr. 78. Roztoky. Rozmístění bronzových/mosazných (2), stříbrných (3) a skleněných (4) nálezů. Ostatní chaty prázdný čtvereček (1).
Severní, jižní a střední část areálu. – Fig. 78.  Roztoky. Distribution of finds made from bronze or brass (2), silver (3) and glass (4).
Other huts shown by empty squares. The northern, southern and central parts of the site.
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kovském prostředí a spolu s nálezem mosazné průvleč-
ky merovejského rázu potvrzují zřetelné sociální roz-
vrstvení komunity.

Nepočetné zlomky z Roztok představují nicméně
největší kolekci stříbrných předmětů tohoto období
v Čechách. Srovnatelné nálezy postrádáme pro nejstar-
ší horizont i na Moravě, avšak v Poštorné byl objeven
depot stříbrných a bronzových předmětů, především
okras (náramky, zlomek nákrčníku), nejnověji kladený
do první poloviny 7. století (Košnar 1996). Stříbrný kru-
hový přívěsek pochází z Kodynu II, chaty 14 (Rusano-
va – Timoščuk 1984, obr. 18:3). V Dessau-Mossigkau,
v domě 21, byl objeven zdobený stříbrný kruh ze řetě-
zu (Krüger 1967, 78, Taf. 3c). Stříbrné ozdoby se nachá-
zejí časteji v depotech nebo na zcela zničeném hradišti
v Zymně, kde se nestaly ani kořistí dobyvatelů (Aulich
1972, Tab. 12:9, 18, 21, 26, 28). To ukazuje na složitější
rozvrstvení tehdejší společnosti, než jsou badatalé
mnohdy ochotni připustit.

II.4.5.1. Lisovaná ozdoba
V kůlové jamce 5 v domě 670, překryté destrukcí pece,
se našlo unikátní stříbrné kování (Gojda – Kuna 1985,
obr. 7:8). Lisovaný zlomek ozdoby, dochovaný ve třech
částech, se středovým žebérkem, polokruhovitě ukonče-
ný. Výzdobu tvoří rytou lištou oddělený pás příčných
rýžek, na levé straně zakončený volutou, na pravé se
zachovalo polokruhové torzo bez lemující rýhy. Šířka
předmětu byla 29 mm, dochovaná délka 18 mm (obr.
230:7; 326:6). Objekt obsahoval jen nezdobenou kera-
miku a je řazen do starší fáze osídlení, tedy ještě do 6.
století, nevylučujeme však ani samotný konec století.

Protože jde v Čechách o první stříbrný výrobek ze
sledovaného období, byl rovněž podroben RFA 
(J. Frána); vzhledem ke špatnému stavu dochování byly
měřeny dva zlomky.  Plechové kování je vyrobeno ze
stříbra s přísadou mědi, zlato bylo nejspíše součástí
stříbrné rudy (Ag: 77 %; Cu: 20 %; Zn: 0,4 %; Au: 1 %;
Pb: 1,1 %). Povrch byl slabě kontaminován bromem
(0,3 %). Jde o zbytek kruhového či jazykového kování
opasku(?) nebo koňského postroje (Bóna 1982, 62–65),
vzhledem k uložení v chatě je pravděpodobnější spíše
první možnost. Zlomek by ovšem mohl být i pozůstat-
kem jazykovitě ukončeného nákončí. Ta se lisováním
vyráběla jak v prostředí avarském (zejména v rané 
a střední době avarské, kladené do 7. století, nejspíše do
jeho druhé třetiny, např. Kornye, hrob 71, 78, 82: Sala-
mon – Erdélyi 1971, tab. 10:15–18; 12:4, 5; Jutas, hrob
102: Rhé – Fettich 1931, Taf. 1:16), tak jako odezva
byzantského působení i v prostředí langobardském či
merovejském (Werner 1961, tab. 39:201). Nejspíše bylo
kování ztraceno jako již poškozené, vzhledem k umístě-
ní v chatě zdobilo nejspíše muže.

V časně slovanském prostředí nachází roztocký
nález nejbližší obdobu ve zlomku kruhové bronzové
ozdoby, nalezené v depotu z jámy 45 v Krakowě-Nowé
Hutě, poloze 62A (Dąbrowska 1984); tato ozdoba však
postrádá motiv volutek. Některé předměty z tohoto
depotu jsou spojovány s avarským prostředím (Zoll-Ada-

mikowa 1992), zmíněné kování se užívalo nejspíše na
přelomu 6. a 7. století. Vrátíme-li se k avarskému kultur-
nímu okruhu, objevují se zde běžné bronzové i zlaté
rozetky v knížecím prostředí (Bocsa – László 1955, tab.
48:9–16). Kromě rozetek jsou typická krátká lisovaná,
jazykovitě ukončená nákončí či kování, lemovaná příč-
nými lištami a symetricky členěná, v jejichž složitější
výzdobě nechybějí ani volutky (např. Dunapentele:
Bóna 1982–83, Fig. 16:3,7; Alattyán, hrob 175: Kovrig
1963, Taf. 46:23–28; Jutas: Rhé – Fettich 1931, Taf.
16:1). Na lokalitě Kunsszentmárton se našly bronzové
matrice na lisování jazykovitých nákončí i kování,
z nichž dvě mají výrazné ozdobné lišty i pár k sobě stá-
čených volutek, a celý hrob zlatníka je datován do první
poloviny 7. století (Awaren 1985, Abb. 60). Přestože se
nepodařilo nalézt v avarském kulturním okruhu přesnou
obdobu ani k nálezu z Roztok, ani k nálezu z Krakowa-
-Nowé Huty, souvislost s avarským kulturním okruhem 
a prostorem jižně od Karpat se zdá velmi pravděpodob-
ná (cf. Parczewski 1988a, 86). Každopádně nám tento
nález dokládá, že již v tomto období existovaly předmě-
ty spjaté se specifickým společenským postavením jejich
majitelů a s výraznější hierarchií společnosti. Tyto před-
měty mají většinou dobový nadetnický charakter.

II.4.5.2. Jehla
Z obj. 681, z hloubky 80–100 cm, pochází stříbrná, na
jednom konci ohnutá jehla. Délka rovné části je 26 mm,
drát kruhového průřezu má průměr 1 mm (obr. 233:12;
326:7). Může jít o jehlu ze spony, avšak mohla mít 
i jinou funkci. Bronzová jehla se zavinutým koncem se
našla v obj. 96 v poloze 9 v Żukowicích, avšak v méně
věrohodném celku s výrazným podílem obtáčené kera-
miky, nejspíše tedy kontextu mladším než roztocký
nález (Parczewski 1989, Tab. 67:12). Objekt 681 datuje-
me do fáze Roztoky I na základě absence zdobené kera-
miky.

II.4.5.3. Zlomek předmětu
Ze dna obj. 920 pochází zlomek stříbrné ploché tyčinky
o dochované délce 7,6 mm a šířce 3 mm. Nejspíše šlo 
o součást uchycení ozdoby. Objekt datujeme do fáze
Roztoky I; jde o jeden z největších domů na lokalitě.
Kromě tohoto zlomku se v objektu našly i skleněné
korálky. Nálezy lze spolu s velikostí domu pokládat za
indicie vyššího společenského statusu jeho obyvatel.

II.4.6. KOSTĚNÉ A PAROHOVÉ
PŘEDMĚTY

Kostěné a parohové předměty, které se našly v 18 raně
středověkých objektech (obr. 79, Tab. 32), představují
výsledek podomácké (šídla) i řemeslné produkce (hře-
beny, ozdobný hudební nástroj). Nalezeny byly také
polotovary. Nejpočetnější skupinu nálezů tvoří hřebeny
(6 ks), ostatní nálezy, jako brusle, jehly a šídla, jsou
nepočetné.
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Obr. 79. Roztoky. Rozmístění nálezů hřebenů (3), bruslí (4) a ostatních kostěných a parohových zdobených předmětů (2); domy bez
zvláštních kostěných či parohových nálezů (1). Čtvercová značka: dům; kruhová značka: jáma. - Fig. 79. Roztoky. Distribution of bone
combs (3), skates (4) and other decorated bone/antler objects (2); remaining houses (1). Square: house; circle: pit.
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II.4.6.1. Hřebeny
Mezi nejčastější, řemeslně náročné výrobky na časně
slovanských lokalitách patří hřebeny z jeleního parohu
či spíše jejich zlomky. Navazují typově na výrobky
z doby stěhování národů a na tradice římsko-provincio-
nální. Celkově známe z lokalit časně slovanského obdo-
bí téměř 40 hřebenů. 

V Čechách pocházejí nálezy hřebenů (17 ks, z toho
13 blíže analyzovatelných) z 11 lokalit (obr. 80). Kon-
centrují se ve středočeské oblasti, což zřejmě souvisí se
stavem poznání sledované kultury. Představují zhruba
čtvrtinu z celkového počtu publikovaných kusů. Převa-
žují hřebeny jednostranné, v Praze-Bubenči byl nejno-
věji nalezen též jednostranný hřeben s obloukovitou
rukojetí (Kostka 2000, 150; předběžné zařazení do časně
slovanského období je však nepravděpodobné), ze Sta-
tenic pochází zlomek hřebene blíže neurčeného. Rozto-
ky, kde byl nalezen téměř úplný oboustranný hřeben 
a pět zlomků jednostranných hřebenů, představují tedy
lokalitu s dosud největší koncentrací těchto výrobků
v Čechách.

II.4.6.1.1. Oboustranný hřeben
Z objektu 842, z vrstvy nade dnem, pochází oboustran-
ný parohový hřeben. Jde o trojdílný zdobený obou-
stranný hřeben o dochované délce 58 mm, vysoký 40
mm (př. č. 4886; obr. 234:7; 329:6). Výzdobu tvoří
čtyři obdélná pole, každé je dále členěno diagonálně na
čtyři trojúhelníky s raženým kroužkem se středem.
Dochovány jsou tři otvory pro nýty, ve dvou z nich

zůstaly železné nýtky. Nález patří mezi náročně zdobe-
né kusy, ukazuje značnou zručnost výrobce. V obj. 842
se kromě hřebenu našlo dno nádoby, malý zdobený
keramický zlomek, jeden nezdobený okraj nádoby 
a kostěná jehla. S jistou rezervou objekt řadíme do fáze
Roztoky II–III. 

Uspořádání výzdoby hřebene nemá na časně slo-
vanských nalezištích obdobu. Zato nalezneme velmi
blízký výzdobný motiv v germánském prostředí. Na
zlomku hřebene ze středoněmeckého Wangenheimu
jsou jednotlivá pole oddělena dvojicí kolmých rýh a ve
dvou horizontálních částech jsou umístěny dvojice
kroužků, nikoliv jen jeden jako v Roztokách. Jde o síd-
lištní nález mladší fáze doby stěhování národů z konce
5. a první čtvrtiny 6. století (Schmidt 1961, 40, Abb.
17:G). Podobné výzdobné schéma vidíme i na pouzdře
k jednostrannému hřebenu v bojovnickém hrobě 15
z Obermöllern, kde však bylo v jednotlivých políčkách
po dvou nebo i třech kroužcích (Schmidt 1976, Taf.
88:D).

Vzdálenější, avšak nejbližší slovanskou analogii
výzdoby představuje náhodný nález z Igołomii. Ve
výzdobě jeho středové destičky však již chybí rozděle-
ní na obdélná pole a ražené kroužky jsou umístěny vět-
šinou jen ve středu kosočtverečných polí, v levé části
se s nimi setkáme též ve všech čtyřech polích (Cnotli-
wy 1998, obr. 2:11). Hřeben je rámcově datován do 7.
až 8. století, tedy i o něco později než roztocký kus
(ibid., 375). Vzhledem k nálezu z Roztok a doložené-
mu časně slovanskému sídlišti v Igołomii se domnívá-
me, že je i v případě tohoto nálezu třeba uvažovat nej-

Tab. 32. Roztoky. Přehled kostěných předmětů kultury pražského typu podle objektů. Rozměry předmětů v mm. Výzdoba: R – rytá
geometrická; K – pomocí kružítka. – Tab. 32. Roztoky. Overview of the bone objects of the Prague culture. R: engraved geometric
decoration; K: decoration with the aid of a wheel.

OBJEKT
PŘ. ČÍSLO PŘEDMĚT DRUH ZV. ČÁST SKELETU ROZMĚRY VÝZDOBA OBR.

ČÍSLO DRUH

201 obilnice šídlo Ovce,koza diafýza holenní k. 63 215:8

245.2 obilnice 1271 šídlo ? ?

330 obilnice 846/II hřeben Cervus paroh 28 (zlomek) R 218:2

374 jáma 1714 jehlice Neurčit. průměr 4 R 219:11

449 jáma 1503 obklad rukojeti Cervus 170 × 25 K 219:8

605 obilnice 2492 hřeben Cervus paroh 26  × ? 224:1

634 obilnice 2928 hřeben Cervus paroh 31 × ? 224:10

648 chata 3495? jehla ? 26 224:11

672 chata šídlo? ? 95 × 19 230:10

727 chata 3951 hřeben Cervus 25 × ? 229:13

842 jáma 4886 jehla ? 89 × 6 234:5

842 jáma 4886 hřeben Cervus paroh 58 × 40 K 234:7

860 chata brusle Bos metacarpus

909 chata polotovar Cervus paroh-výsada 296 × 40 342:4

911 chata 5261 hřeben Cervus 96 × 26 R 246:1

1038 chata 5711 polotovar Cervus paroh 165 × 40 342:3

1038 chata 5735 polotovar Cervus paroh 80 × 30 342:2

1070 chata jehla ? ? × 6 286:2

1070 chata hlazený předmět ? 170 × 40 342:1

1087 obilnice 6151 obklad? Sus fibula 40 × 5 292:6

1088 chata brusle Equus metacarpus 213 × 51

1089 chata 6158 píšťala  ? Cervus paroh 59 (zlomek) K 295:8

1089 chata 6167 šídlo? ? 37 295:9
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spíše již o 7. století. Je zajímavé, že z Igołomii (obj.
2/57) také pochází nejbližší exemplář k oboustranné-
mu většímu hřebenu z Prahy-Bohnic (Zeman 1976,
208).

Ostatní české nálezy oboustranných hřebenů se
tvarově mírně liší, jsou delší a jejich středová plotén-
ka je jednodušeji zdobena, většinou jen svazky kol-
mých rýžek. Náleží k nim, vedle již zmíněného hřebe-
ne z chaty s jen nezdobenou keramikou na předpolí
hradiště v Praze-Bohnicích, poloze Zámka (Zeman
1976, obr. 30:5), oboustranný hřeben z nezdobené
popelnice v Ždánicích (ibid., 166) a z jámy 4 v Dřeto-
vicích, snad již starohradištního stáří, kde však byla
jako příměs zdobená časně slovanská keramika (Knor
1957, 70). Další exempláře pocházejí z Břeclavi-

-Pohanska, a to z obj. 50/LŠ a 69/LŠ (Dostál 1985,
obr. 18:26, 27), rovněž s jednoduchou výzdobou stře-
dové deštičky. 

Oboustranné hřebeny se udržují podstatně déle než
hřebeny jednostranné (Dostál 1985, 69; Fusek 1994, 87)
a objevují se nejen v žárových hrobech 8. století (Hořa-
ny, hrob 2: Dvořák – Filip 1946, obr. 4:3), ale vzácně 
i v hrobech kostrových (Stará Kouřim, na Moravě čas-
těji). Jejich průběžné používání dokládá též jejich výskyt
ve všech horizontech doby avarské (např. Želovce:
Čilinská 1973, Tab. 80:8, 92:34). Zajímavý je naší situa-
ci analogický společný výskyt oboustranného hřebene 
a kostěné jehly z obj. 24 v Nitře-Mikově Dvoru, a to 
z celku, kde již vystupuje obtáčená keramika (Fusek
1994, Tab. XXXV:23).

Obr. 80. Mapa rozšíření kostěných hřebenů v Čechách v souvislosti s chronologickými horizonty. Plné značky: horizont nezdobené
keramiky (I), prázdné značky: smíšený horizont (II). Kolečko: jednostranný hřeben, čtverec: oboustranný hřeben, trojúhelník: typ neur-
čen. 1: Dřetovice (KL); 2: Kozly (ME); 3-4: Praha-Bohnice; 5: Praha-Horní Počernice/Svépravice; 6: Praha-Veleslavín; 7: Praha-Bubeneč;
8: Roztoky (PZ); 9: Stehelčeves (KL); 10: Statenice (PZ); 11: Ždánice (KO). – Fig. 80. Map showing the spread of bone combs in Bohe-
mia in conjunction with chronological horizons. Solid symbols: undecorated ceramic horizon (I); empty symbols: mixed horizon (II).
Circle: single-sided comb; square: double-sided comb; triangle: type not determined.
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II.4.6.1.2. Jednostranné hřebeny
Komponenta kultury pražského typu v Roztokách před-
stavuje největší koncentraci nálezů jednostranných hře-
benů v Čechách, odkud známe tyto hřebeny dosud
z pěti lokalit (tab. 33). Jednostranné hřebeny pocházejí
z obj. 330, 605, 634, 727 a 911, jen v případě obj. 330
byl zlomek nalezen již na povrchu objektu. 

Nález z chaty 911 (př. č. 5261; obr. 246:1; 329:8;
XXIV:2) představuje větší torzo jednostranného trojdíl-
ného hřebene s trojúhelníkovitým týlem, dvěma nýtky 
a dvěma dalšími otvory v místě lomů, zdobený ve stře-
du trojúhelníkovými rytými liniemi a dvěma skupinami
šikmých linií, zuby jsou odlámány. Na jedné straně je 
v místě pásu šikmých linií vyražen kroužek se středem,
částečně překrývající krajní středovou linii. Z téže stra-
ny je zřetelné, že vedle původního nýtku byl hřeben
snýtován dalším. Nejspíš jde o doklad opravy poškoze-
ného hřebene. Tato destička se na řezu obloukovitě roz-
šiřuje zřetelněji než druhá. Maximální šířka předmětu je
26 mm, maximální šířka držadla 24 mm, dochovaná
délka 96 mm. Vzdálenost středových nýtků je 40 mm.
Síla všech tří destiček je 5 mm. Hřeben byl nalezen 
v destrukci pece na dně chaty. Kromě tohoto kusu byl
z téhož objektu vyzvednut malý zlomek středové destič-
ky hřebene s náznakem zubů, s jednou stranou rovně
oříznutou a jednou odlomenou, s šikmou horní hranou.
Fragment však nedokážeme s hlavní částí spojit. Není
tedy zcela jasné, jde-li o zlomek z téhož kusu či jiného,
obdobného.

Při začišťování nad obj. 330 byl nalezen zlomek hře-
bene (př. č. 846; obr. 218:2; 329:1). Jde o 28 mm dlou-
hý zlomek mírně trojúhelníkovitě formovaného týlu
hřebene, zdobeného trojitou linií lemující tvar destičky.
Na obou koncích jsou dva neúplné otvory pro nýtky,
zuby odlomeny. Výška předmětu je 17 mm, síla 2 mm.

Fragment př. č. 2928 (obr. 224:10) pochází z obj.
634, z hloubky 40–60 cm. Jde o zlomek nezdobeného
hřebene, vysokého 31 mm, se 4 zuby a železným nýtem
ve středu. Dochovaná šířka je 13,7 mm. 

Fragment nezdobeného jednostranného hřebene př.
č. 3951 (obr. 229:13; 329:3) byl nalezen na dně obj. 727.
Je zachovaný jen v délce 26 mm, vysoký 25 mm, 
o maximální síle 2 mm. Z jedné strany polovina otvoru
pro nýt. Povrch předmětu je oboustranně hlazený.

Zlomek př. č. 2492 (obr. 224:1; 329:2) je 20 mm
dlouhý fragment obdobného kusu o výšce 26 mm
s obloukovitým odlomením patrně v místě otvoru pro
nýt, dochováno 6 zubů. Pochází z obj. 605.

Obj. 330 řadíme ke starší fázi osídlení, datuje jej
pouze zlomek okraje nádoby s kolkovanou výzdobou
(obr. 218:4). Výplň jámy 605 obsahovala tři zdobené
časně slovanské zlomky keramiky, mezi nimi jeden
okraj; jámu můžeme tedy snad přiřadit k fázi Roztoky
II. Pro bližší datování obj. 727 nemáme přímé doklady,
ale umístění chaty mezi dvěma domy datovanými do
nejmladší fáze (739, 850), spolu s výskytem zdobeného
zlomku nádoby, nevylučuje zařazení chaty do fází
II–III. V obj. 911 byla v Roztokách nalezena nezdobe-
ná nádobka a okrajový zlomek nádoby zdobené rytým
motivem, odrážejícím nejspíše znalost výzdoby někte-
rých nádob merovejských. Kromě toho však objekt
obsahoval dno a zlomek těla nádoby s hřebenem rytou
výzdobou, takže celek nepředstavuje nejstarší fázi osíd-
lení (obr. 246:6–7), může však být zařazen již do smíše-
ného horizontu II. Souhrnně tedy můžeme hřebeny
datovat do fáze Roztoky I (1 ks), Roztoky II (2 ks) a Roz-
toky II–III (1 ks). 

Právě jednostranné hřebeny s trojúhelníkovitým
týlem se staly používanou datovací pomůckou, neboť se
prakticky nevyskytují ve východoevropské oblasti, 
v časně slovanské kultuře se objevují díky kontaktu s Lan-
gobardy, případně jinými Germány mimo Gepidy. Ti
užívali naopak většinou hřebeny oboustranné. K takové-
mu kontaktu nejspíše docházelo v době od příchodu Slo-
vanů do odchodu Langobardů do Itálie, tedy před r. 568.

Zlomky z obj. 330 a 911 patří k témuž typu s trojú-
helníkovým týlem a velmi podobnou výzdobou, mohly
pocházet z téže dílny. Obdobný hřeben byl nalezen ve
výplni objektu v Kozlech, a to výhradně s nezdobenou
časně slovanskou keramikou, a stal se oporou pro dato-
vání celého nejstaršího horizontu (Zeman 1976, 211, obr.
5:5) ještě do první poloviny 6. století. Ovšem další
obdobný nález, počtem nýtů zřejmě shodný s nálezem
z Roztok, byl objeven v polozemnici v Praze-Horních
Počernicích, místní části Svépravice. Zde se vyskytoval 
v doprovodu zdobené, ale i nezdobené keramiky, často
ze slídnatého materiálu a – což je nejdůležitější – s obtá-
čenými okraji; to ukazuje na složitost problematiky chro-
nologických otázek (Vencl – Zadák 1985, 303, obr. 2).

Tab. 33: Přehled jednostranných trojdílných hřebenů s obloukovitým (I) nebo trojúhelníkovitým (II) týlem z Čech. Rozměry v mm. Do
tabulky není zařazen kulturně nejistý nález z Prahy-Bohnic, hr. 1. – Tab. 33. Overview of the single-sided tripartite bone combs from
Bohemia.

LOKALITA OBJ. TYP VÝZDOBA
POČET OTVORŮ 

DÉLKA
MAX. VÝŠKA

PRO NÝTY DRŽADLA

Kozly 1 II ryté linie 4 130 ? 15–17

Praha-Horní Počernice 1/83 II ryté linie,“X“ 5, původně 6 89 (zlomek), původně min. 118 17 

Praha-Veleslavín ? I vstřícné rýhy 5 84 (zlomek) 13

Roztoky 330 II ryté linie 2 (zlomek)

Roztoky 911 II ryté linie, kroužky 4, původně 6–7 96, původně  140-150 23

Stehelčeves 1/76 II ryté linie 3, původně 5 53 (zlomek) 14

Stehelčeves 1/76 III
motiv přesýpacích 

4, původně 5–6 82 (zlomek) 14
hodin, svazek rýh



Další jednostranné zdobené hřebeny pocházejí 
z polozemnice ve Stehelčevsi (Moucha – Pleslová-Štiko-
vá 1987, obr. 24/2, 3), z nichž menší zlomek s trojúhel-
níkovitým týlem je zdoben rytými liniemi po obvodu, 
z boku uzavřenými svazkem šikmých rýh, a je velmi
blízký nálezům z Roztok a Prahy-Svépravic. Byl nalezen
v chatě se zdobenou i nezdobenou keramikou, jejíž
početní zastoupení dosud přesně neznáme. Avšak celek
rozhodně patří do druhého (smíšeného) časně slovan-
ského horizontu, neboť výzdobu nese téměř celá nádo-
ba. Naopak druhý hřeben z téhož celku, zdobený moti-
vem linií ve tvaru přesýpacích hodin, přesnější obdobu
v časně slovanských nálezech nemá.

Nově byly zveřejněny neúplné náročně zdobené jed-
nostrané hřebeny z hrobu 1 v Praze-Bohnicích (Fridri-
chová – Profantová 1997, 51, obr. 3:1, 2), řazené do 6.
století; v tomto případě může jít o import. Zlomek hřebe-
ne byl nalezen také v domě 26 v Březně, avšak celek
neobsahoval výrazné zlomky keramiky, proto je nejistě
přiřazen ke 2. etapě osídlení (Pleinerová 2000, Abb. 78:2),
tedy téměř synchronně s nejmladšími objekty v Rozto-
kách. K řešení chronologických otázek tedy nepřispívá.

Obdobné jednostranné hřebeny pocházejí též ze
sídliště z Mutěnic na Moravě, kde je doložena jejich
místní výroba (Klanica 1984, 142, Abb. 5/1, 3; týž 1986,
152, obr. 54). Oba nálezy jsou řazeny do nejstarší fáze
naleziště, ovšem spíše až do závěru 6. století. Zlomek
dalšího jednostranného, rýhami zdobeného hřebene
s rovným týlem byl objeven v Kroměříži; předběžně je
datován také do 6. století (Chybová 1998, 104). Typově
dosti blízký je i jednostranný hřeben s trojúhelníkovi-
tým týlem zdobeným svazky rýžek, pocházející z Pavlo-
va (Jelínková 1993, obr. 5:7), avšak dosud není jasné, ke
které chronologické fázi sídliště náleží. Tyto celky, spolu
s doklady místní výroby na Moravě a jihozápadním Slo-
vensku, ukazují na rychlé včlenění tohoto typu artefak-
tu do kontextu časně slovanské kultury a jeho velkou
oblíbenost po většinu 6. století.

Na Slovensku se podařilo doložit místní výrobu hře-
benů v chatě 119 v Ludanicích-Mýtné Nové Vsi (Fusek
1994, 147, tab. XXVII:2–5). To ukazuje na možnost
místní výroby i v Čechách, patrně kombinované též 
s importy z germánského prostředí. Ořezaný paroh 
z chaty 1038 (obr. 342:3, 5) naznačuje, že některé jed-
nodušší výrobky mohly vzniknout přímo v Roztokách.
Hřebeny byly velmi ceněny, což nepřímo dokládá 
i oprava poškozeného kusu z Roztok.

K představě o chronologické citlivosti jednostran-
ných hřebenů vedla následující archeologicko-historic-
ká úvaha. Tyto hřebeny se prakticky nevyskytují ve
východoevropské oblasti, proto se v časně slovanské
kultuře objevují díky kontaktu s Germány, pro prostře-
dí českých zemí zvláště s Langobardy. K takovému kon-
taktu nejspíše docházelo v době od příchodu Slovanů
do historicky známého data odchodu Langobardů do
Itálie, tedy před r. 568. Úvaha se opírá o zamlčený,
nikoli samozřejmý předpoklad, podle kterého by toto
zboží zmizelo z oběhu ve slovanském světě zároveň se
ztrátou kontaktu s kulturním okruhem, ze kterého bylo
přijato. Jak bylo ukázáno, chronologická vřazení těchto

jednotlivých nálezů hřebenů jsou zřejmě složitější, než
jak by vyplývalo z uvedené a v literatuře dosud živé
úvahy. Nicméně těžiště výskytu diskutovaných hřebenů
se zjevně opravdu překrývá s takto určeným intervalem,
ovšem inspirace z germánského prostředí byla Slovany
zažitá a nadále pokračovala v podobě zdomácnělé výro-
by, jež vyznívala poměrně dlouho. 

Využití jednostranných hřebenů jako chronologic-
kého kritéria vyžaduje tedy jistou opatrnost a situační
vazbu na konkrétní lokalitu. V případě Roztok můžeme
usoudit, že větší počet nálezů hřebenů či jejich zlomků
podporuje i na základě keramiky učiněný závěr o vybu-
dování velkého počtu objektů již v průběhu 6. století,
jakkoli nemohou hřebeny samy o sobě doložit počátky
osídlení již před jeho první polovinou. Nálezy s nejvý-
raznějším kontextem se vážou na horizont Roztoky II,
který by tak bylo vhodné klást v souladu s nálezem
v Praze-Svépravicích a Stehelčevsi do počátku 7. století
(táž kombinace nálezů: hřeben, nezdobená i zdobená
keramika). Horní hranici jejich výskytu v Čechách či na
Moravě dosud nelze přesněji vymezit.

Relativitu podobných závěrů podtrhují nálezy
obdobných hřebenů z blízkého okolí Roztok. Jed-
nostranný hřeben s trojúhelníkovitým hřbetem zdobe-
ným svazky rýh byl uložen v hrobě 22 v Praze-Podba-
bě. Pochází z germánského hrobu z konce 5. či počátku
6. století (Svoboda 1965, 45:15, 229), od sledovaných
kusů se liší odlišným uspořádáním nýtků. Jednostranný
hřeben s oblým hřbetem, svazkem rýh na obvodu a 9
nýty, kladený též do 6. století, byl nalezen v Libčicích,
v chatě z doby stěhování národů, která představuje
jeden z nejmladších dokladů germánského osídlení
v oblasti (Pleinerová – Vojtěchovská 1997, obr. 4). Hře-
ben se liší od  roztockých kusů oblostí hřbetu a větším
počtem nýtků. Současnost typově blízkých jednostran-
ných hřebenů v obou prostředích, slovanském a ger-
mánském, včetně oboustranné interakce, byla přitom
zachycena i jinde. Zvláště instruktivní příklad poskytují
shodné nálezy z germánského pohřebiště v Lužici 
a časně slovanského sídliště v již zmiňovaných Mutěni-
cích na jižní Moravě (Klanica 1984, 142, Abb. 5)

II.4.6.2. Rukojeť
Z jámy 449 pochází obložení rukojeti (Gojda – Kuna
1985, obr. 7:4; zde obr. 219:8; 329:4; XXIV:4). Jde 
o plochý parohový předmět, na jednom konci jazykovitě
zaoblený. Rukojeť ve středu člení řada sedmi otvorů pro
nýty; ve třech otvorech se železné nýtky dosud zachova-
ly. Týlová část je zdobena rytou linií, končící při vnějších
krajích v místě mírného rozšíření obložení. V těchto mís-
tech jsou umístěny další dva otvory naproti sobě. Další
výzdobu představuje pět ražených kroužků se středy.
Povrch dokonale hlazený. Na rubu je povrch v délce 59
mm mírně vybrán, snad pro usazení plochého zaoblené-
ho řapu kovového(?) předmětu, jehož rukojeť zdobil.
Délka rukojeti je 170 mm, maximální šířka 25 mm, síla 3
mm. Jde nejspíše o obložení rukojeti většího předmětu,
snad zbraně (dýky?). Objekt je datován jediným nezdo-
beným okrajovým zlomkem nádoby (obr. 219:9).
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Tento luxusní předmět nemá ve sledovaném pro-
středí přesné obdoby, i když jsou na něm uplatněny
výzdobné prvky, známé především z hřebenů a oblože-
ní rukojetí nožů. Bohatá kružítková výzdoba se uplatnila
na rukojeti nože z nepříliš spolehlivého celku z polohy 9
v Żukowicích (Parczewski 1989, Tab. 110:12). Kružítko-
vá výzdoba byla ražena pomocí železného kružítkového
rydla se třemi hroty, jež bylo nalezeno na předhradí
Břeclavi-Pohanska (Vignatiová 1992, 58, Tab. 37:3),
avšak jde o nález mladší. Dvoudílné obložení rukojeti se
zaobleným ukončením, kružítkovou i další geometric-
kou výzdobou (včetně trojic vpichů), zachované jen zčás-
ti, s otvory pro umístění dvou nýtů, pochází z Libušína,
kde bylo sice doloženo časně slovanské osídlení, avšak
nález se spojuje s mladší situací 10. až 11. století (Váňa
1973, obr. 39:3). Tento výrobek s o něco náročnější
výzdobou, kde se v detailu liší obě části obložení, je tva-
rově, dochovanou šířkou (20 mm), sílou (5 mm) i funkč-
ně (rukojeť nože?) dosud roztockému nálezu nejbližší,
což souvisí s malým množstvím obdobných nálezů.
Obložení nožů známá z 9. století např. z Moravy jsou
obvykle kratší, s menším počtem nýtků (tři) a pravoúhle
ukončená kružítková výzdoba se užívá kontinuálně.

II.4.6.3. Parohový zdobený předmět
Z chaty 1089 pochází zlomek parohové, bohatě zdobené
píšťalky(?) či rukojeti polokruhového řezu (př. č. 6167;
obr. 295:8; 329:10). Předmět je 59 mm dlouhý, maximál-
ní průměr má 16 mm, zužuje se od zachovaného konce
směrem k odlomené části. V týlu jsou vyvrtány dva otvo-
ry o světlosti 4 mm, vzdálené od sebe také 4 mm. Výz-
dobu tvoří kroužky se středy a vpichy dvou velikostí.
Větší vpichy vytvářejí horizontální linii oddělující část 
s otvory. Menší vyplňují v obloukovitých, téměř svislých
liniích prostor mezi již zmíněnou linií a dvěma vodorov-
nými liniemi těsně nad lomem. V horní části pak vytvá-
řejí trojúhelník s vrcholem nad vrtanými otvory. 

V časně slovanském prostředí se nepodařilo najít
obdobu, jde však zřetelně o poměrně náročný řemeslný
výrobek. Z Żukowic, polohy 5, obj. 7, pochází zdobená
parohová, mírně kónická zděř se železnou tyčinkou
uvnitř (Parczewski 1989, Tab. 27:1). Funkčně však jde 
o jiný předmět, kratší, se silnějšími stěnami a většinou
bez otvorů. 

Roztocký nález nemá tedy v časně slovanském pro-
středí dosud obdoby. Nejspíše připomíná zlomek jedno-
dušší píšťaly nebo frčáku, známého z velkomoravského
prostředí. Jako zlomky píšťal jsou interpretovány nezdo-
bené neúplné trubičky z Hradištka u Davle, u nichž se
dochovaly tři otvory, jeden nález má zachován i celý prů-
měr (Richter 1982, 191, obr. 137:12, 13). Přestože jde 
o zlomky mnohem mladší, mohly plnit shodnou funkci.
Píšťaly a zřejmě i frčáky mohly být kombinovány z dře-
věných (nedochovaných) a parohových či kostěných částí.

II.4.6.4. Ořezané zlomky parohu
Z obj. 909 pochází uříznutá výsada parohu (př. č. 5151,
obr. 342:3), z chaty 1038 pak tři opracované části jele-
ního parohu (Cervus elaphus). Jde o část lodyhy parohu,

ořezanou výsadu a uříznutou část parohu (obr. 342:2, 4,
5). Tyto nálezy představují důležitý doklad práce s paro-
hovinou (obr. 73), i když ještě nejde o polotovary kon-
krétních výrobků. Vzhledem k výše zmiňovaným díl-
nám na hřebeny mimo českou kotlinu lze uvažovat 
o jednoduchém zpracování parohoviny přímo v Rozto-
kách.

V sondě III v sektoru 55 byl v r. 1982 při začišťo-
vání objeven odříznutý paroh, dlouhý 11,2 cm, široký
až 3 cm (př. č. 2213). I když jej nemůžeme jednoznačně
spojovat s časně slovanským obdobím, naznačuje čas-
tější práci s parohovinou. Neořezané části parohů
pocházejí z dalších raně středověkých objektů: domů
727, 903 a 931.

II.4.6.5. Kostěné brusle
Z obj. 1088 pochází silně obroušená brusle z metacarpu
koně (Equus ferus), dlouhá 213 mm, distální šířka 51 mm,
proximální šířka 47,8 mm (př. č. 6147). Brusle neměla
otvory k připevnění. 

O tzv. brusli může jít i v případě nálezu silně obrou-
šeného metacarpu tura (Bos primigenius) z obj. 860 (př. č.
5552, obr. 79). Tento zlomek však je nedostupný (není
zdokumentován, po odborném určení nevrácen). 

Další zlomek obroušeného rádiu krávy (Bos) z obj.
605 (obr. 224:14) není funkčně zařaditelný, byl popsán
jen jako opracovaná kost. Obdobně nejasná zůstává
interpretace ohlazené kosti z obj. 1070.1 (obr. 342:1). 

Nálezy kostěných bruslí v časně slovanském období
jsou dosud vzácné, i když se patrně užívaly běžně. 
Z Čech je znám obdobný nález z Prahy-Bubenče (bez
určení druhu zvířete) v souboru s nezdobenou kerami-
kou a dva kusy z metacarpu rodu Bos z Dřetovic (Zeman
1976, 204, obr. 51:6, 7). Kostěné brusle byly nalezeny
též ve dvou objektech v poloze 1 v Krakowě-Nowé
Hutě (Parcewski 1988a, 94, obr. XXIV:4) a v obj. 138
v poloze 62A na téže lokalitě (Kubieca – Kabacińska
1998, Tab. V:5). Tyto předměty se užívaly od pravěku,
jsou doloženy i v černjachovské (Baran 1981, 122–123)
a kyjevské kultuře. V mladších obdobích nálezů bruslí
přibývá. Čtyři jen o málo mladší kostěné brusle pochá-
zejí ze dvou obilnic a jedné chaty na hradišti Klučov
(Kudrnáč 1970, obr. 78). Metacarpy koní jsou k výrobě
bruslí používány poměrně často (Bartošková 1995, 38).

V případě nálezu z Roztok jde o typ bez otvorů 
k připevnění, jejž nověji B. Barthel (1969, 209n.) nepo-
važuje na základě studia mikroskopických rýžek na
seříznuté hraně za skutečné brusle a dává je do souvis-
losti s koželužstvím. B. Kavánová (1993, 61; táž 1995,
158n.) je interpretuje jako nástroje na hlazení čepelí
mečů pomocí nehašeného vápna. Bez detailního studia
trasologických stop tedy není možné jejich funkci jed-
noznačně určit. 

II.4.6.6. Šídla
Mezi nejběžnější kostěné artefakty po celý raný středo-
věk patří kostěná šídla. Přesto se s nimi v materiálu 
z Roztok setkáváme velmi vzácně, jen ve 3–4 přípa-
dech. Jedno šídlo bylo nalezeno v domě 201 (obr.
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215:8; 329:5), další v domě 672 při začišťování pece
(obr. 230:10; 329:9). Toto je 95 mm dlouhé, jeho maxi-
mální šířka dosahuje 19 mm. Z obilnice 330 pochází
drobný, jen 25 mm dlouhý zašpičatělý kostěný předmět
(obr. 218:10), jehož funkce není zcela jasná. Mohl být
používán i k výzdobě keramiky, ale nemusí jít ani 
o nástroj. Z obj. 1089 pochází 37 mm dlouhý zlomek
zašpičatělého hrotu, snad ze šídla (př. č. 6158; obr.
295:9).

Z jiných časně slovanských lokalit v Čechách je
znám pouze zlomek z Prahy-Horních Počernic (Vencl –
Zadák 1981, 304). Z obou odkrytých osad v Břeclavi-
-Pohansku nepochází ani jedno šídlo (Dostál 1982); nao-
pak v Dessau-Mossigkau se našla početná kolekce kos-
těných šídel (Krüger 1967, obr. 41:51–59).

II.4.6.7. Jehly
V Roztokách byly zjištěny zlomky kostěných jehel ve
třech objektech, z nichž obj. 1070.3 je možno řadit do
staršího horizontu s nezdobenou keramikou (jde 
o objekt stratigraficky překrytý mladšími objekty
1070.2. a 1070.1). 

Z destrukce pece domu 648 pochází 26 mm dlouhý
zlomek opracovaného kostěného předmětu téměř kru-
hového průřezu (př. č. 3495), jejž lze považovat za zlo-
mek kostěné jehly (obr. 224:11).

V obilnici 842, ve vrstvě nade dnem, byla nalezena
neúplná jehla, 89 mm dlouhá a s maximální šířkou 6
mm. Kruhový otvor je vzdálený 3,5 mm od konce jehly
(obr. 234:5; 329:7). Z objektu pochází jeden malý zdo-
bený zlomek keramiky, nezdobený okraj a dno nádoby.

Z vrstvičky nade dnem v obj. 1070.3 pochází zlo-
mek masivní jehly s uchem. Je 22 mm dlouhý, 6 mm
široký a 2,5 mm silný s kruhovým otvorem (obr. 286a:2;
329:11).

Kostěné jehly patří k běžné výbavě sídlišť kultury
pražského typu, pro typologicko-chronologický rozbor
nemají větší význam. Kratší kostěná jehla s ouškem se
našla v domě 35 v Březně (Pleinerová 2000, Abb. 83:9),
a to v doprovodu výhradně nezdobené keramiky. Další
rozměrově blízká jehla s odlomeným hrotem pochází ze
sídlištní jámy 27 v Buštěhradě, datované do starší doby
hradištní. Kostěná jehla stejného tvaru je známa z obj.
103 v Přítlukách (Jelínková 1990, obr. 11:7), řazeného
do starší fáze časně slovanského období výhradně 
s nezdobenou, v ruce modelovanou keramikou. Na Slo-
vensku se našla obdobná jehla v obj. 2 v Nitře-Mikově
Dvoře spolu s oboustranným kostěným hřebenem 
a velmi slabě zastoupenou obtáčenou keramikou (Fusek
1994, tab. XXXV:22). Analogické jehly se vyskytují i ve
středním Podněstří, např. v domě 29 v Luce Kavetčin-
ské, datovaném již do 5. století (Vakulenko – Prichod-
njuk 1984, obr. 29:7).

II.4.6.8. Zlomek jehlice
Z obilnice 374, z hloubky 50–90 cm, pochází zlomek
kostěné jehlice o průměru 4 mm a dochované délce 11
mm. Její povrch je hlazený, zdobený 3 soustruženými
rýhami (obr. 219:11, př. č. 1417). V časně slovanském

prostředí jde o nález zcela ojedinělý a nelze vyloučit, že
jde o příměs související se starším osídlením této polo-
hy. Kostěné jehlice zdobené soustružením i jinak jsou
nejpočetnější v době římské, kdy se běžně vyráběly 
v provinciích, odkud známe také masivnější vřetena (3.
až 4. století: Šafranovič – Svetek 1981, Tab. II, VIII:18,
19). Sloužily jako ozdoby účesu. V Čechách mladší
doby římské se také objevují běžně v hrobech i jinde
(např. Pleinerová 1995, Tab. 34:1; 43:1, 48:5; 53:3). 
Z pozdně římského inventáře se nejspíše dostávají do
hrobů Langobardů (např. Mrkobrad 1980, 66, Tab.
LV:9, 11), objevují se vzácně i na pohřebištích doby
merovejské(?). Z mladšího úseku raného středověku
byla nalezena kostěná jehlice zdobená mřížkovitě uspo-
řádanými rýhami ve Vedrovicích na Moravě, nezdobe-
ná pak v Nejdku (Hrubý 1957, 162, obr. 8:10). Za sou-
časného stavu poznání neumíme rozhodnout, zda kostě-
ná jehlice představuje importovaný předmět a případně
odkud se do areálu dostala. Bronzové jehlice se však
ojediněle do časně slovanského prostředí dostaly ze
západního kulturního okruhu.

II.4.6.9. Opracované zlomky kosti
Malý zlomek rovně seříznuté kosti vřetenní z krávy (Bos)
nalezený v obilnici 605 nese stopy ohlazení (obrusu),
takže jej nejspíše nelze označit jako polotovar. Jeho šířka
je 47 mm, dochovaná délka 47 mm (obr. 224:14).
Vzhledem k použití kosti vřetenní i hrubému seříznutí
není možné zlomek označit jednoznačně jako brusli, 
i když byl v této souvislosti již zmíněn. Přesto tento zlo-
mek spolu s ořezanými parohy může představovat další
indicii pro úvahy o zpracování kosti a parohu přímo na
lokalitě.

Zlomek opracované tenčí kosti (fibula Sus scrofa) na
obou koncích odlomený pochází z obj. 1087 (př. č.
6151; obr. 292:6). Jeho dochovaná délka je 40 mm, šířka
5 mm. Nejspíše jde o zlomek hrotu. Další drobný, blíže
neurčitelný artefakt byl rozpoznán mezi kostmi z obj.
1089 (př. č. 6158;  obr. 295:9). Ohlazená dlouhá kost
pochází z obj. 1070.3 (obr. 342:1).

II.4.7. SKLENĚNÉ PŘEDMĚTY

Skleněné korálky časně slovanského stáří byly done-
dávna v Čechách neznámé (cf. Zeman 1976) a mimo ně
velmi vzácné. V Roztokách bylo celkem nalezeno 9
korálků v pěti objektech (objekty 417.2, 920, 1070.3,
1071, 1088). Vzhledem k malým rozměrům korálků je
možné, že důsledným proplavováním spodní vrstvy
chat by se jejich počet zvýšil; teprve proplavením byl
zjištěn korálek v chatě 1070.3. Jde o výrobky z průhled-
ného i neprůhledného skla (opaky); přehled nálezů je na
tab. 34a.

Drobné kotoučkovité korálky žluté (2 ks) a modré
až modrozelené (1 celý kus, 1 polovina) byly objeveny
na podlaze chaty 920 (obr. XXIII:4; XXV:2). Obdobný
žlutý korálek o průměru 5,0 mm pochází z obj. 1088, 
z hloubky 10–20 cm od povrchu skrývky. Hnědočerve-
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ný korálek o průměru 6 mm byl nalezen u pece v obj.
1071. Tento kus však byl zničen při chemické analýze.
Další korálek pochází z obj. 417.2, z hloubky do 20 cm.
Korálek je modrošedé barvy, kotoučovitý, díky super-
pozici nelze vyloučit jeho pravěký původ. Polovina
kotoučovitého korálku o průměru 3 mm pochází z vrst-
vy nade dnem obj. 1070.3 (XXV:3). Přestože uvádíme
barvy korálků, upozorňujeme, že v některých případech
se původně jednalo o výrobky z průhledného skla, jež
svou barvu, žlutou či modrou, získaly druhotně.

Skelná hmota odpovídá hmotě časně avarských
korálků s očky (makroskopické porovnání z autopsie),
chronologicky řazených do let 558–610/620 n. l.
Zastoupeny jsou dva způsoby výroby korálků: navíje-
ním skelného vlákna (obj. 920 a 1071) a táhnutím skel-
ného vlákna (obj. 1088). Čtyři korálky z chaty 920 před-
stavují různé typy skelné hmoty a dva typy korálků: ve
tvaru prosného zrna a drobný kotoučovitý. Rozdíl tvaru
je však minimální. Ke kotoučovitým řadíme nejvíce
kusů z lokality.

Dosud je známo poměrně málo nálezů korálků 
z časně slovanského období, většina dosti vzácných hro-
bových nálezů je pak přepálena takovým způsobem, že
není možné určit, o jaký typ jde, a provést jejich analý-
zu (např. hrob z Prahy-Bohnic: Fridrichová – Profanto-
vá 1997, 59–60). Tvarově poměrně blízké kusy modro-
zelené a žluté barvy pocházejí z popelnicového hrobu 1 
v Prützke a z hrobu v Paussnitz (Brachmann 1983, obr.
14:F). Drobné, převážně žluté korálky ve tvaru prosné-
ho zrna jsou známy ve stovkách kusů z náhrdelníků 
v kostrových hrobech střední doby avarské, datovaných
do průběhu 7. století (Daim 1987, Taf. 15:3, 24:4, 54:6;
Kiss 1977, Pl. 45:26; Corpus IV, Pl. 16:3). Drobné korál-
ky hnědé a modré pocházejí z kostrového hrobu 92 
v Pokaszepetku z rané doby avarské. Tvoří celek spolu
s trapezoidními bronzovými závěsky, obvykle spjatými
se slovanským obyvatelstvem (Sós – Salamon 1995, Pl.
X:2). Náročnější korálek s natavenou nití z časně slo-
vanského období pochází také z obj. 2 v Považanech-
-Dubovanech (Fusek – Staššíková – Bátora 1993, Taf.
XI:3). Z oblasti dnešního Běloruska, ze sídliště v Ostro-
vě v povodí Styru, z chaty 3, pochází hranolovitá perla
s okosenými rohy, datovaná do počátku 5. století (Jego-
rejčenko 1991, Tab. 3:4). Větší množství perel, včetně
tvarových analogií k nálezům z Roztok, bylo nalezeno
při povrchových sběrech a je spojováno spíše ještě se
zarubiněckou kulturou 4. století (ibid., Tab. 9, vpravo
dole). 

Pro další klasifikaci jsou důležité analýzy skla, 
s nimiž se teprve začíná pracovat (Černá – Hulínský –
Gedeon 2001). Pro mikroanalýzu nálezů z Roztok jsme
vybrali dva poškozené kusy, jeden z obj. 920 a druhý
z obj. 1070.3, a celý korálek z obj. 417.2. Analýzu pro-
vedl V. Hulínský z Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze (nepublikvaná zpráva pro ARÚ Praha).
Analýzy prokázaly, že některé korálky představují typ
skla atypického složení, v odborné literatuře doposud
nepopsaný. Jde o sodné či sodnoolovnaté sklo, avšak
chybí v něm hořčík. Často je nehomogenní, množ-
ství olova kolísá, v případě korálku z obj. 1070.3 mezi 

14–17 %. Tento korálek obsahuje též vysoký podíl žele-
za (12,3 %), který určoval jeho tmavou, téměř černou
barvu (skupina DX, v níž oproti skupině D chybí SnO2).
Po těchto zjištěních byly analyzovány další nálezy (další
nálezy z obj. 920 a nález z obj. 1088).

Celkem byly klasifikovány tři druhy skla (tab.
34a,b). Nejpočetněji zastoupené je sklo sodnoolovnaté
(skupina D), které bylo zjištěno celkem čtyřikrát (nález
z obj. 1070.3, dva žluté korálky z obj. 920 a nález z obj.
1088), dále natronové (modrý korálek z obj. 920 a nález
z obj. 417.2, skupina A2). Polovina korálku z obj. 920
(př. č. 5380) představuje netypické sodnovápenaté sklo
s příměsí PbO (2,5 %) a malým obsahem vápníku (4,6
%). Nejčastěji byly korálky barveny mědí (modrý z obj.
920 a z obj. 417.2) a přídavkem PbO-SnO. Touto směsí
se docilovalo ostře žlutého odstínu (obj. 920), u korálku
z obj. 1088 byla použita směs PbO-SnO2. Sklo obsaho-
valo alkalie, které usnadňovaly jeho tavitelnost. Jako
ostřiva bylo užito draselného živce (žluté korálky z obj.
920 a 1088).

Všechny typické druhy skel zastoupené v Rozto-
kách se objevují hojně i v době hradištní (natronové,
vycházející z antické produkce, sodnoolovnaté). Jejich
výroba byla známa již v době před naším letopočtem, 
v případě natronového skla je doložena receptura z 5.
století před n. l. (sdělení V. Hulínského). Přestože se 
v případě tohoto druhu skla pomýšlí především na Itálii
jako místo jeho provenience, nemusí jít o jediné místo
jeho výroby. Domácí výrobu v této době ještě nepřed-
pokládáme, nelze však vyloučit přetavování korálků či
dokončování výrobků z dovezených polotovarů. Celek
z podlahy domu 920 rozhodně ukázal užívání náhrdel-
níků složených z většího počtu korálků různých barev 
a z různého druhu skla, snad i rozdílné provenience.

Porovnáme-li složení skla v Roztokách s přetavený-
mi korálky z Prahy-Bohnic, výrazně se liší. Tam totiž
převažovalo sklo draselné (Fridrichová – Profantová
1997, 60), i když bylo doloženo i sklo sodné, dále se tam
také objevily kovové nálezy z olovnatocínové slitiny 
(6 kusů). Z tohoto shrnutí je zřejmé, že by bylo předčas-
né se pokoušet jednoznačněji vymezovat původ korálků
a omezovat předpokládanou škálu druhů skel v 6. a 7.
století. Pro možnou souvislost korálků ve tvaru prosné-
ho zrna s oblastí avarského kaganátu by bylo třeba kla-
sifikovat chemické složení většího množství příkladů
tohoto typu.

Archeologický výzkum v Roztokách prokázal, že
používání korálků v časně slovanském období bylo ales-
poň pro určitou vrstvu obyvatel běžné, avšak šance
nalézt je v sídlištním kontextu v klidně opuštěných
objektech je dost nízká.

Z obj. 1086, ze svrchní vrstvy, pochází zlomek zaob-
leného okraje skleněné nádobky nahnědlé barvy, nej-
spíše z nožky pohárku (obr. 289:7; XXV:4). V časně slo-
vanském prostředí dosud skleněné nádobky postrádá-
me, výjimkou může být nález z chaty 120 v poloze 9
v Żukowicích (Parczewski 1989, 44, Tab. 76:14), kde
však není vyloučena přítomnost intruze. Proto jsme rov-
něž zvažovali možnosti, že i v Roztokách jde o příměs
středověkého nebo recentního, případně římského stáří.
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Po konzultaci s E. Černou (ÚAPPSZČ Most) jsme v kla-
sifikaci vyčkali výsledku mikroanalýzy provedené na
VŠCHT. Podle ní jde patrně o středověké draselnová-
penaté sklo, obsahující 23 % K2O (tab. 34b), a může jít
o český výrobek. Nevyřešený však zůstává problém, jak
se zlomek skla do výplně objektu dostal; nejvíce prav-
děpodobný je proces pedoturbace (hlodavci).

II.4.8. SMOLA A JANTAR

Masivní hrudka pryskyřice pochází z obj. 1070.1,
z hloubky 10–30 cm (př. č. 6000). Valounkovitá hrudka
je na jedné straně seříznuta, vytváří pravoúhlou seříznu-
tou plošku 16 × 12 mm. Na další straně je zřetelná ohla-
zená „kapka“ jantarové barvy, kde došlo k odštěpení
úlomku. Váha hrudky je 5 g, délka 22 mm, síla 12 mm
(obr. XXV:5, 6). Určit, zda jde o místní pryskyřici, nebo
o jantar se podařilo P. Burdové z NM v Praze (ústní sdě-
lení). Jde nejspíše o baltský jantar  měkkosti 2, s misko-
vitou odlučností, na malém špičatém výběžku se snad
dochovala stopa kůry. Původ lze potvrdit na základě
chemické analýzy či určení stáří vzorku. Z Čech je zatím
publikováno jen několik analýz jantaru (Plesl – Beck
1993, 158), určeného jako baltský. Na Moravě jde 
o nepublikované analýzy z Olomouce (výzkum 
J. Bláhy), provedené I. Vaněčkem (VŠCHT Praha).
Předmět vzhledem k seříznuté plošce snad můžeme
považovat za polotovar, za přinesenou surovinu, z níž
již byla část použita, a to buď k výrobě korálků či amu-
letů, nebo pro její výraznou vůni při nějakém obřadu.

Jantar, zřejmě však stejně i místní pryskyřice, měl od
pravěku magický význam, ochraňoval před nemocemi
apod., proto se objevuje v hrobech ve významu ochran-
ného amuletu (Krumhanzlová 1992; Tomková 1998,
64). Z tohoto hlediska je zajímavá zmínka biskupa
v Noyon a klenotníka na dvoře Chlothara II. a Dago-
berta I., který ve výčtu pohanských přežitků jmenuje 
i nošení jantarových perel, které ženy a děti nosí jako
talismany. Tento muž, známý jako sv. Eligius, jev zazna-
menal v první třetině 7. století (Fraquet 1990, 40).
Obdobný význam jantaru nejspíše připisovali i nejstarší
Slované. Období 6.–8. století je považováno za dobu,
kdy k nám jantar proniká jen ojediněle, kdy se objevuje
v celé střední Evropě velmi vzácně, neboť jantarová
cesta nefunguje.

Z poloviny 6. století je třeba zmínit germánský hrob
1 z Prahy-Hostivaře a hrob 4 ze Záluží u Čelákovic
(Tomková 1998, 96); v souvislosti s Langobardy se obje-
vil jantar na Moravě i po polovině 6. století (Holubice,
hrob 6: Mrázek 1996, 119). Z Bavorska a Dolních Fran-
ků známe také ojedinělé celky z druhé poloviny 6. a ze
7. století, např. Hettstadt, Müdesheim, Penzing, Antdorf
apod. (souhrnně Tomková 1998, 95). Známý je též nález
z bajuvarského pohřebiště s avarskými a slovanskými
vlivy (či přímo hroby) v Linz-Zizlau (Landenbauer-Orel
1960), do 7. století patří i jantar na avarském pohřebišti
v Zwölfaxing, v hrobě 67 (Lippert 1969) nebo na etnic-
ky smíšeném pohřebišti v Kornye z přelomu 6. a 7. sto-
letí (Salamon – Erdély 1971, 22, 29), nechybí ani
v kaganském hrobě 7. století z Kunbabony (Tóth – Hor-
wáth 1992, 24, 505) a na jiných současných lokalitách.
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Tab. 34a. Roztoky. Popis skleněných korálků. Rozměry v mm. Typ skla: A1 – sodno-vápenaté K2O<0,8 % hmotnosti vzorku; D – sodno-
olovnaté; DX – sodno-vápenato-olovnaté. Chemické složení podle V. Hulínského. – Tab. 34a. Roztoky. Glass beads in the features.
Glass types after V. Hulínský.

OBJEKT
PŘ. ČÍSLO VRSTVA TYP BARVA

ROZMĚRY
TYP SKLA OBR.

ČÍSLO DRUH (mm)

417.2 jáma 2149 0–20 hnědý 5,5 A1 219:10

920 chata 5380/1 dno kotoučovitý modrý 4,5 A1 251:1

920 chata 5380/2 dno kotoučovitý modrý 4,2 A1 251:1

920 chata 5344/1 dno kotoučovitý žlutý 5,0 D 251:1

920 chata 5344/2 dno kotoučovitý žlutý 4,0 D 251:1

1070.3 chata sine dno tmavý/černý 3,0 DX 286:3

1071 chata 5947 dno na řezu dvoukónický hnědočervený 6,0 neurčen 287:4

1088 chata 6107 10-20 kotoučovitý žlutý 5,0 D 294:8

Tab. 34b. Roztoky. Chemické složení skleněných korálků. Podle V. Hulínského (nepubl. zpráva). – TAB. 34B. Roztoky. Chemical com-
position of the glass objects (after V. Hulínský).

OBJ. PŘ. Č. SiO2 Na2O K2O CaO PbO Fe2O3 SO3 Al2O3 CI SO3 MnO MgO FeO CuO CdO SnO2

417.2 2149 66,4 18,1 0,4 6,6 1,9 0,8 0,6 1,0 1,1 3,2

920 5380/1 61,0 25,9 0,4 4,6 2,3 3,7 1,0 0,2 0,3 0,6

920 5380/2 70,4 12,8 0,9 8,4 1,0 2,3 1,0 1,0 0,7 1,6

920 5344/1 31,1 3,6 3,3 56,3 2,6 1,4 1,7

920 5344/2

1070.3 sine 51,0 11,6 0,2 5,0 16,5 2,1 0,1 0,8 12,1

1086 6168 61,1 1,4 23,1 12,9 1,4 0,2

1088 6107 40,1 9,4 7,3 0,4 8,4 0,4 29,5 0,6



Na ostatních časně slovanských sídlištích byla neúplná
perla nalezena v Bachórzi v Malopolsku, v chatě 59 ze 6.
století (Parczewski 1995, 58–59, Abb. 5:5), tři perly pak na
pohřebišti Wasosz (Leszno, Slezsko) v hrobě 1/65, datova-
ném na přelom 7. a 8. století, případně do 8. století, přede-
vším podle keramiky (Bukowska-Gedigowa 1984, 140). 
M. Parczewski uvažuje o možné souvislosti nálezu perly
z Bachórze s dílnou, doloženou pro první polovinu 5. stole-
tí (przeworská kultura) asi 40 km od této lokality. Další nále-
zy, datované již do 6. a 7. století, pocházejí až z oblasti
Pobaltí, např. Gorzyno, mohyla Skronie, nebo jediný depot
z Toliszczyku (Bukowska-Gedigowa 1984, Tab. 2, obr. 3).

Přítomnost baltského jantaru v Roztokách svědčí 
o dálkových kontaktech, i když jej Slované mohli získat
zprostředkovaně nebo od zbytků germánského obyvatel-
stva, neboť v hrobech z doby stěhování národů se vysky-
tuje, především v podobě soudkovitých, prstencovitých
či hranolovitých perel, nejblíže pak zřejmě na pohřebišti
v Praze-Podbabě (Svoboda 1965, 125, 262; Tomková
1998). Zatím nelze rozhodnout, zda je pravděpodobnější,
že Slované získali jantar od místních Germánů kontaktem
s Bavorskem (viz průvlečka), či prostřednictvím Avarů,
jejichž možný vliv zachycujeme při hledání původu
stříbrného nákončí. Nakolik může sídlištní nález nepřímo
vypovídat o vyšším sociálním postavení jeho majitelů,
zůstane pro toto období otevřenou otázkou.

Další malé kuličky pryskyřice byly nalezeny v obil-
nici 256.2. (př. č. 1113) a v chatě 1086 (př. č. 6093, váha
1 g; po výzkumu se rozpadla). Analýza potvrdila, že
nešlo ani o dřevo, ani o uhlí – voněly jako pryskyřice.
Její význam mohl odpovídat významu jantaru, tato
surovina však byla dostupnější.

II.4.9. KAMENNÉ ARTEFAKTY

Významnou součástí každého raně středověkého sídliště
byly také kamenné nástroje. Spektrum surovin použitých
k jejich výrobě je důležitým ukazatelem aktivit na sídlišti
a jeho kontaktů s okolím. Podobně jako v pravěkém
období (např. neolitu; Pavlů 1991, 234–5) bylo pro loka-
litu v Roztokách zaznamenáno několik surovinových
pásem: (1) místní surovina z terasy Vltavy (např. křeme-
nec); (2) surovina z nedalekého okolí, především z pro-
storu poblíž Kralup nad Vltavou, vzdáleného 10–20 km,
tedy dostupná v rámci jedno- či několikadenní výpravy
(slepenec, permokarbonický pískovec, křídový pískovec,
prachovec, zjištěný též na Kladensku, a pravděpodobně 
i křemenec, lokalizovaný do oblasti Prahy-Bubenče; (3)
surovina ze vzdálenějšího okolí, např. Říčanska (amfibo-
lit a žulový pegmatit). Z oblastí ještě vzdálenějších pochá-
zejí jen suroviny k výrobě žernovů a snad rotačního
brusu. Brousky a drtidla jsou vesměs místního původu,
maximálně z Kralupska (biotitická hrubozrnná rula?). 

II.4.9.1. Žernovy a brus
Rotační mlýnky se používaly k mletí obilí a na rozdíl od
pravěkých způsobů mletí pomocí zrnotěrek mletí znač-
ně urychlily. Mlýnek tvořily dva provrtané mlecí kame-

ny, ležák a běhoun s otvorem pro papřici a širším stře-
dovým otvorem. Roztoky obohatily soubor žernovů ze
sledovaného období. Nyní můžeme pracovat s nálezy ze
7 lokalit z Čech (tab. 35a,b), přičemž jen v Březně 
a v Roztokách jde o více než jeden kus. Mimo Roztoky
byly žernovy nalezeny v Březně (chata 5, jámy 119 
a 192, další nálezy z mladších jam), kde na rozdíl od
Roztok převažují nálezy běhounů. Z jámy 119 v Březně
pochází i polotovar, v Čechách dosud vzácný (Pleinero-
vá 1975, Tab. 25:2). Neúplné kusy pocházejí z Horních
Počernic, Všestud, Prahy-Bubenče, kde byl nalezen 
i celý kámen, který však již není možno klasifikovat
(Vencl – Zadák 1985, obr. 2:2; Zeman 1976, 200), 
a Prahy-Řep (Konopa 1983). Celý žernov, tj. ležák 
i běhoun, byl nalezen v jámě 1/74 v Břežánkách,
podrobněji však nebyl publikován. 

V Roztokách se žernovy dochovaly buď jako celé
kameny v obilnicích (v severní části areálu; srov. obr. 81),
nebo jako zlomky druhotně použité v konstrukci otopné-
ho zařízení chat, dochované tak v silně přepáleném stavu.
Tento případ představuje zlomek žernovu z pece chaty
850, kde stál v jižním rameni pece (obr. 306; tento před-
mět se nepodařilo v depozitáři najít). Další nález takto
umístěného zlomku žernovu z červenohnědého slepence
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Obr. 81. Roztoky. Rozmístění nálezů žernovů v severní části are-
álu. Kruhová značka: jámy; čtvercová značka: domy.  – Fig. 81.
Roztoky. Distribution of quernstone finds in the norther part of
the site. Circles: pits; squares: houses.
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pochází z chaty 901, jeho průměr se blížil 40 cm (obr.
238:8). Část žernovu, druhotně umístěná v konstrukci
pece, pochází také z Prahy-Řep (Konopa 1983).

Malý zlomek, ukazující též na malý průměr (okolo
180 mm), byl nalezen v chatě 918. V tomto případě
nemusí však jít o součást žernovu, podle hranatého
otvoru a malého průměru může snad jít o rotační brus.
Pro naše území by představoval nejstarší raně středově-
ký doklad, jen o málo mladší je i zatím nepublikovaný
nález z Prahy-Liboce, sezóny 2003. Rotační brusy jsou
doloženy v následném starohradištním období (Klučov:
Kudrnáč 1970, obr. 71, průměr 130 mm, Tab. XLVI:5),
stejně jako v období velkomoravském (Souchopová
1986, obr. 14), princip je obdobný jako u žernovů. Prů-
měr brusu ve zlomcích z hradiště Lubomia se pohybuje
mezi 160–168 mm (Abłamowicz 1997, obr. 1h). 

Z Roztok pochází minimálně 6–7 raně středově-
kých žernovů (tab. 35a). Jde o zastoupení vzhledem
k počtu objektů nevelké, přesto jejich nápadná nálezová
souvislost s obilnicemi ukazuje, že šlo o dostupné zaří-
zení. V některých polohách (především rozvodna v jižní
části areálu) chybějí totiž obilnice, v nichž se nejčastěji
mlecí kameny nacházely.

Celý ležák pochází ze spodku obilnic 245.2 
(v několika kusech, obr. 341:1), 298.3 (obr. 340:1), a 634
(obr. 340:2). Pouze mělčí kruhovou jámu 575 s rovným
dnem a nálezem dvou částí mlýnského kamene, vyro-
beného ze slepence, nelze považovat za obilnici. Její
funkci nemůžeme jednoznačně interpretovat, avšak
mohla souviset právě s dlouhodobým umístěním rotač-
ního mlýnku. V obilnicích části žernovů zřejmě plnily
druhotně funkci plochého kamene při uzavírání hrdla,
proto je často nacházíme při středu jámy. Se žernovy
spadlými do středu obilnic se setkáváme i v následují-
cích obdobích (např. Kudrnáč 1970, Tab.XVIII:3,
XXXII: dole), přímo v Roztokách je v případě obilnic
246.2 a 1087 ve stejném místě nebývale mohutný plo-
chý kámen (obr. 324:3), stejně jako v Klučově (Kudrnáč
1970, Tab. XXVIII:1).

Průměr žernovů se pohybuje od 360 do 486 mm,
průměr otvorů od 40 do 70 mm. Otvory jsou vrtány
kolmo, v jednom případě je otvor vrtán snad konkávně.
Stejným způsobem byl vrtán i otvor ležáku z jámy 192
v Březně (Pleinerová 1975, Tab. 23:2). Otvory pro pap-
řici nebyly v souboru z Roztok zjištěny, avšak některé
zlomky představují cca čtvrtinu kamene, takže nelze 
s jistotou tvrdit, že se nedochovaly zbytky běhounů. 
U kamenů z jam 245.2 a 575 je hrana kamene opraco-
vána mírně kónicky, mlecí plocha je tedy na maximální
ploše (obr. 341:1–2). Opačně tomu bylo u nálezu z Hor-
ních Počernic, vyrobeného ze žuly či granodioritu
(Vencl – Zadák 1985, 303). 

Podle určení B. Šreinové (kap. III.5., tab. 47b) jsou
žernovy vyrobeny z těchto základních materiálů: žulo-
vého pegmatitu, křemence a růžového či žlutavého sle-
pence. Zatímco slepenec obdobný nálezu z obj. 575 se
nachází již v okolí Kralup nad Vltavou (permokarbon),
žulový pegmatit je ze vzdálenější oblasti, nacházíme jej
až v prostoru Říčan u Prahy, tedy ve vzdálenosti okolo
30 km či ještě dále. Mezi nálezy z Března byly přesněji
určeny dva exempláře, přičemž byla použita rula (obj.
192) a litická arkóza (obj. 8 z doby stěhování národů) 
z nevelké vzdálenosti od naleziště (asi 15 km na jih).

Z obj. 634 pochází hrubě opracovaný křemencový
polotovar bez středového otvoru (obr. 340:2). Jde 
o druhý doklad místního zpracování žernovů
v Čechách (po Březně), jen o něco pozdější je místní
produkce žernovů z křemenného porfyru v okolí
Lovosic (8. století).

Podle B. Šreinové se nejbližší vhodná surovina
k výrobě žernovů nacházela v Praze-Bubenči a Dejvi-
cích, odkud se mohla do Roztok dobře transportovat po
řece. Tento materiál je v Roztokách doložen i pro pra-
věké období, neboť dobře opracované drtidlo z obj. 32
(neolit, př. č. 2071) je vyrobeno z téhož materiálu.

Amfibolit, z něhož byl vyroben neúplný okrouhlý
předmět z obj. 918, jehož funkce je obtížně interpreto-
vatelná, by měl podle údajů B. Šreinové pocházet až
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Tab. 35a. Roztoky. Nálezy žernovů (a brusu z obj. 918) a jejich základní parametry. Surovina podle B. Šreinové. Rozměry v mm.  –
Tab. 35a. Roztoky. Finds of quernstones and their basic attributes. Raw materials after B. Šreinová.

OBJEKT
PŘ. ČÍSLO SEKTOR, VRSTVA MATERIÁL

ROZMĚRY
OBR.

ČÍSLO DRUH PRŮMĚR SÍLA OTVOR

245.2 obilnice 1324 16 cm nade dnem slepenec 466 56 70 341:1

298.3 obilnice 2074 dno žulový pegmatit 390 75 60 340:1

575 jáma 2275 20 cm nad dnem slepenec 466 80 40 341:3

575 jáma 2318 V, 20 cm nad dnem slepenec 486 74 30 341:2

575 jáma 2322 Z, 20–dno slepenec, týž  390? 74 ?
jako předchozí?

596 jáma sine ? ? ?

634 obilnice 3496 střed, 20–40 cm křemenec 360 120 ? 340:2
nade dnem

662 chata sine pec drtidlo? ? ? ?

850 chata sine pec nenalezeno ? ? ?

901 chata 5107 Z, pec slepenec železný,  400 95 ? 238:8
drtidlo?

918 chata 5313 V, 0–40 cm amfibolit 180 75–80 ? brus
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z Říčan, tedy ze vzdálenosti minimálně 30 km. Nejspíše
ze stejné oblasti pochází i biotitická žula, z níž bylo
vyrobeno drtidlo nalezené v obj. 245.2. Mezi nálezy 
z Března byly určeny jen dva exempláře; k jejich výro-
bě byla užita rula (obj. 192) a litická arkóza (obj. 8 
z období stěhování národů) z nevelké vzdálenosti od
naleziště (15 km na jih).

II.4.9.2. Drtidla
Kromě žernovů byla v chatách opakovaně zjištěna
drtidla či jejich zlomky, celkem 16 ks ve 14 objektech.
Jen výjimečně šlo o nálezy z jámy (obj. 311 a 842). 
V případě zlomku z destrukce pece v obj. 593 nelze
vyloučit, že jako drtidlo sloužil rozbitý kus žernovu,
nakonec ještě použitý v konstrukci pece (obr. 221:8). 
V jámě 842 byly nalezeny dva kusy z rozdílných mate-
riálů (obr. 235:1–2). V chatě 860 byl zlomek drtidla
nalezen na dně při ústí pece. Z východního okraje pece
v domě 1035 pochází další zlomek. V chatě 1040 leželo
velké obdélné drtidlo (22 × 16 cm) vpravo od pece
vedle nádob (obr. 190; 319:5). Dochovaly se obě jeho
součásti, podložka i třecí kámen. Obě části se podařilo
nalézt také v obilnici 681 (obr. 232:5–6). Opracovaný
kamenný nástroj byl nalezen v chatě 1039, nejspíše dru-
hotně využívaný jako brousek. Třecí kameny či jejich
zlomky pocházejí z chat 648(?), 901, 1035. V chatách
1088 a 1091 (obr. 296:3) byly objeveny podložky drtidel
při dně. Posledně zmíněný nález představuje největší
podložku na lokalitě, s rozměry 40 × 30 cm. V severo-
východní části chaty 1086 byl zjištěn zlomek drtidla ve
výplni (př. č. 6079).

Přehled drtidel s jejich rozměry i druhem materiá-
lu je sestaven v tab. 36. Materiál k jejich zhotovení byl
víceméně místní: křemenec a slídnatý pískovec, větši-
nou z valounů ze štěrkopískové terasy Vltavy (určení 
B. Šreinové). Z umístění na dně před otvorem pece,
vedle ní či druhotně v její destrukci, lze uvažovat 
o tom, že se drtidla užívala v souvislosti s přípravou
potravy.

Mimo Roztoky je používání drtidel v časně slo-
vanské době doloženo spíše vzácně, např. v chatě na
Libici (Justová 1985). V Praze-Běchovicích se uvažo-
valo o reutilizaci pravěkého nástroje (Vencl 1973,
352), užívaného jako třecí kámen. Překvapivá je jejich
absence v Březně. V Roztokách se tedy souběžně pou-
žívaly jak žernovy, tak drtidla, což známe též z Ukraji-
ny (Baran 1972, 55). Je však možné, že se drtidel pou-
žívalo převážně k jinému účelu, např. k drcení plodů,
soli, k přípravě barviva ap. (Zeman 1976, 202 ). Pokud
se využívala též k mletí obilí, nejspíše jen pro jednu
domácnost.

II.4.9.3. Brousky
Kamenné brousky patří k běžným nálezům raného stře-
dověku a nepřímo dokládají používání kovových
nástrojů i na sídlištích s nepatrným počtem kovových
nálezů. Dosud byly zveřejněny pískovcové brousky 
z Března, chaty 11, Prahy-Běchovic, obj. 14/68, Všestud
a brousek z jílovité břidlice z Prahy-Horních Počernic
(Pleinerová 1975, obr. 31:7; Zeman 1976, 202; Vencl –
Zadák 1981, obr. 5:1).

Z časně slovanských objektů v Roztokách pochází
18 brousků z 15 objektů (543, 593, 651, 666, 672, 681,
902, 911, 920, 934, 1038, 1039(?), 1044, 1070.1, 1091),
většinou chat. Převážně se jedná o výrobky pískovcové,
ojediněle vyrobené z křemence, prachovce či břidlice
(tab. 37, 47a). Materiál byl místního původu, většinou
křídového stáří z okolí Roztok. Některé brousky jsou
ohlazeny jen z jedné strany (např. z obj. 543, obr. 221:8;
obj. 1070.1, obr. 286a:14), většina ze dvou či tří stran
(obj. 920, 1038, 1044, obr. 278:4). 

V chatách 672, 902 a 920 byly brousky nalezeny na
dně, v chatě 911 v kůlové jamce. V obj. 543 byl brou-
sek nalezen přímo v destrukci kamenné pece. Nejvíce
brousků pochází z chaty 1038, tři kusy, všechny se
vyskytly uloženy v nádobách u pece (př. č. 5701, 5702,
5703, obr. 273:5, 272:6); přišlo se na ně při rozplavová-
ní obsahu nádob. Ještě častější je výskyt brousků

Tab. 35b. Nálezy žernovů kultury pražského typu v Čechách. Rozměry v mm. Datace podle chronologických fází kultury pražského
typu J. Zemana. – Tab. 35b. Quernstone finds within the Prague culture from Bohemia.

LOKALITA
OBJEKT

PRŮMĚR ∅ OTVORU SUROVINA DATACE ČÁST
ČÍSLO DRUH

Březno 5 chata 390 ? I běhoun

Březno 119 jáma 360 ? I běhoun

Březno 119 420 polotovar

Březno 192 jáma 340 51 rula I ležák

Břežánky I-74 jáma 570 51 I ležák a běhoun

Břežánky I-74 550-555 ? I

Kadaň 17 jáma 400 II-III běhoun

Praha-Bubeneč jáma ? ? ? III
(Rooseveltova)

Praha-Bubeneč (?) I-32 jáma neidentifikován I

Praha-Horní Počernice I-83 chata 400 žula či grandiorit II běhoun
(Svépravice)

Praha-Řepy I-82 chata 370 55 vrstevnatý svor I ležák

Praha-Stodůlky (Malá Ohrada) jáma ? ? ? ? ležák

Všestudy 5 chata 550 80 až 90 pískovec III běhoun
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Tab. 36. Roztoky. Výskyt drtidel v objektech. Surovina podle B. Šreinové. Rozměry v mm. – Tab. 36. Roztoky. Roztoky. Finds of quern-
stones in features of the Prague culture. Raw materials after B. Šreinová.

OBJEKT
PŘ. ČÍSLO SEKT. VRSTVA SUROVINA, POZNÁMKA ROZMĚRY OBR.

ČÍSLO DRUH

245.2 jáma 1970 C–D 20 biotická hrubozrnná žula, drolivá 180 × 170 × 104

246.2 jáma 3607 0–30 slepenec, kvarcit

256.2 jáma 1244 B výplň šedý pískovec

311.2 jáma 1483 V profil slepenec světlý, třecí kámen 116 × 88 × 30

374 jáma 1750 J výplň předmět nenalezen

593 chata 2331 Z v peci granodiorit, přepálený 115 × 100 × 41 222:8

648 chata 3473 V 40–60 křemenný pískovec?, 2 zlomky 55 × 50 × 28

648.3 chata 3359 V 0–20 křemenný pískovec?, třecí kámen 71 × 70 × 30 232:1

662 chata 3511 Z v peci křemenný pískovec?, přepálený 172 × 99 × 44

673 chata 5017 JZ výplň křemenný pískovec?, třecí kámen 99 × 50 × 55 231:9

681 jáma 3588 V 20–40 křemenec, podložka 164 × 125 × 40 232:5

681 jáma 3588 V 20–40 křemenný pískovec?, třecí kámen 96 × 60 × 50 232:6 

747 chata 4142 V v peci křemenný pískovec? 78 × 60 × 46 235:6

739.2 chata 4106 Z S od pece arkozový šedý pískovec

842 jáma 4877 V spodní křemenec, přepálený, 2 ks 105 × 67 × 35 235:1,2

860 chata 5568 SZ dno

901 chata 5800 SZ v peci

912 chata 5339 Z dno slepenec světlý, podložka 218 × 146 × 75 248:1

934 chata 5468 Z dno železitý pískovec, přepálený 79 × 75 × 49

934 chata 5408 Z v peci gabro, přepálené, zlomek třecího kamene 78 × 70 × 46 260:1, 3

939 chata 5430 Z dno

994 chata 5580 SZ v peci nenalezen

1035 chata 5800 SZ v peci granodiorit 166 × 78 × 62 269:3

1040 chata 5676 SZ dno křemenec/pískovec, podložka 223 × 164 × 80 275:1

1040 chata 5708 SZ dno 170 × 112 × 84 274:10

1086 chata 6079 SV hl. 10 křemen. pískovec, podložka 74 × Z × 51 290:5

1088 chata 6201 SZ dno křemenec 147 × 120 × 47 294:6

1091 chata 6197 JV dno granodiorit, podložka 400 × 300 296:3

s. XXIX mimo 5635 – – granodiorit 140 × 120 × 79

Tab. 37. Roztoky. Výskyt brousků v objektech. Surovina podle B. Šreinové. Rozměry v mm. – Tab. 37. Roztoky. Whetstones in featu-
res of the Prague culture. Raw materials after B. Šreinová.

OBJEKT
PŘ. ČÍSLO SEKT. VRSTVA SUROVINA, POZNÁMKA ROZMĚRY OBR.

ČÍSLO DRUH

543 chata 2075 destrukce pece 146 × 99 × 50 222:8

593 chata 2261 destrukce pece brousek? 110 × 47 × 15

651 jáma 3362 Z 80–100 křídový pískovec 120 × 34,5 × 29 232:2

672 chata 4111 Z pec křemenec, 3 ks 102 × 68 × 55 232:3

666 chata 3519 Z výplň pískovec, přepálený 61 × 39 × 22

681 jáma 3596 V 80–100 pískovec 70 × 30 × 21 232:4

681 jáma 3596 80–100 45 × 36 × 23 232:7

902 chata 5340 dno křemenný pískovec

911 chata 5252 JV dno-jamka křemenný pískovec 134 × 90 × 35 247:1

920 chata 5381 V dno křemenec slídnatý 88 × 48 × 36 251:6

934 chata 5399 Z 0–5 pískovec jemnozrnný 111 × 35 × 35 260:1

1038 chata 5702 SZ v nádobě pískovec jemnozrnný 89 × 20,4 × 20

1038 chata 5703 SZ v nádobě ortorula 94 × 29-36 × 22 272:6

1038 chata 5701 SZ v nádobě pískovec jemnozrnný 108 × 39-48 × 12,5 273:5

1039 chata 5785 SZ pec prachová břidlice, reutilizovaný kus 155 × 45 × 12 274:8

1044 chata 5857 SZ 20–30 drobová břidlice 200 × 40 278:4

1070.1 chata 6011 SZ pec křemenný pískovec 94 × 54 × 19 286:14

1091 chata 6191 JZ ornice křemenný pískovec



v destrukci pece (obj. 543, 593, 672, 1039 a 1070), což
může souviset s jejich umístěním v těsné blízkosti pece.
Ze spodní části obj. 672 byl vyzvednut zlomek pravo-
úhle opracovného kamenného nástroje, nejspíš také
brousku. Jeho dochovaná délka je 34 mm (obr. 232:3).
Z destrukce pece chaty 1039 pochází neúplný brousek
obdélného, na zachovaném konci zaobleného tvaru, jde
zřejmě o druhotně využitou pravěkou broušenou seker-
ku. Dochovaná délka artefaktu je 155 mm, šířka 45 mm
(př. č. 5785; obr. 274:8). Z obj. 1044, z hloubky 20–30
cm od povrchu, pochází 214 mm dlouhý brousek obdél-
ného tvaru (obr. 278:4) se třemi ohlazenými stranami.
Další kus, vyrobený z pískovce, pochází z chaty 1070.1
(př. č. 6011; obr. 286a:14), dosud poslední nález mírně
obdélného tvaru pak z povrchové vrstvy chaty 1091.

Dosud nebyl zachycen žádný brousek s otvorem
pro zavěšení, jaké známe již z následujícího starohra-
dištního období, např. z Klučova (Kudrnáč 1970, obr.
70:1, 3), ačkoliv v Rumunsku se již objevily i v tomto
období.

II.4.9.4. Křesací kaménky
Z několika časně slovanských objektů pocházejí pazour-
kové úštěpy či jiné nástroje (obj. 142, 246.2, 257.2,
298.3, 330, 374, 380, 623, 651, 727, 1043, 1045.1, 1077,
1088), jež nejspíše sloužily jako křesací kaménky. Doklá-
dají to nálezy pazourků spolu s ocílkou v kostrových
hrobech doby avarské stejně jako doby hradištní. Vzác-
něji jsou doloženy i v žárových hrobech, např. v Praze-
Libni (Zeman 1976, 156), Velaticích na Moravě (Poulík
1948–50, obr. 95a–c) nebo Čakajovcích, hrobě 887
(Rejholcová 1990), časově prakticky současných se sle-
dovanými objekty.

Pazourky pocházejí jak z chat (142, 380, 747, 753(?),
1043, 1044, 1045, 1077, 1088), tak z jam (246.2, 257.2,
298.3, 311, 330, 374, 623, 651). Většina byla typologic-
ky a petrograficky zpracována v rámci hodnocení neoli-
tického osídlení (Popelka 1991, 183n.). Jde o úštěpy,
čepelky i kombinované nástroje (obj. 298.3, 380; obr.
218:1), většinou z baltského pazourku. Nálezy se mohly
do slovanských jam v místech s intenzivním pravěkým
osídlením dostat i náhodně jako intruze (prakticky
všechny výše zmíněné, obr. 215:17), do chat byly zřej-
mě záměrně doneseny.

Z časně slovanské chaty 727 pochází pazourkový
úštěp s kusem kůry, 34 mm dlouhý (obr. 229:11),
podobně jako z chaty 1043 (obr. 277:3). V případě
chaty 1044 jde o velký (65 mm), spíše plochý kus
pazourku (obr. 278:5; 332:3) s dochovanou kůrou, ter-
minálně retušovanou čepelku z baltského pazourku.
Byla nalezena v blízkosti pece v severovýchodním sek-
toru, avšak ležela v zásypu, v hloubce 10 cm od začiště-
ného povrchu objektu.

Z ohniště v chatě 1045 byla vyzvednuta větší
pazourková čepel (př. č. 5853; obr. 277:7), jejíž nálezo-
vý kontext jednoznačně vypovídá o jejím užití při roz-
dělávání ohně. Na dně severovýchodního sektoru chaty
1077 byl nalezen malý pazourkový úštěp (obr. 288:1).
Ze severovýchodního sektoru chaty 1088 pochází další

pazourkový úštěp (př. č. 6114; obr. 294:4). Většinou šlo
o pravěké nástroje, jež byly v raném středověku záměr-
ně opět využívány, obdobně jsou interpretovány
pazourkové nástroje z chat 35 (časně slovanská), 27 (sta-
rohradištní) či 12 a 28 (obě středohradištní) v Březně
(Pleinerová 2000, Tab. 1, 2, 3, Abb. 79:3, 4).

II.4.9.5. Broušené nástroje
Výjimečně se našly ve výplni časně slovanských objek-
tů také broušené neolitické nástroje. Jde o obilnici 245.2
s nálezem břitu kopytovitého klínu, obilnici 298.3, z níž
byl vyzvednut zlomek báze kopytovité sekerky (př. č.
1529), a obilnici 651, z jejíž západní části pochází drob-
ná mladoneolitická sekerka o rozměrech 55 × 26 × 16
mm (př. č. 3412: Kalferst 1991, 225, 226, obr. 2:3).
V obilnici 450, ve vrstvě těsně nade dnem, byl nalezen
zlomek týlové části kamenné sekerky, přeražené ve
vývrtu o rozměrech 54 × 36 × 8 mm (Kalferst 1991, obr.
2:2). Další sekerka pochází z obj. 1039 a nejspíše dru-
hotně sloužila jako brousek (obr. 274:8).

II.4.9.6. Přesleny a závaží
Ve čtyřech objektech (932, 906, 1038, 1061) byly nale-
zeny kamenné přesleny vyrobené z opuky, z písčitého
prachovce a z jílovce/prachovce (tab. 29). Jeden z pře-
slenů byl zdoben rytou linií. Tvarově jsou ploché
kotoučovité i dvoukónické. Kamenné přesleny předsta-
vují tedy 22,2 % všech raně středověkých nálezů.
Podrobnější údaje jsou v pasáži o přeslenech (kap.
II.4.2.3). 

Z chaty 1086 z destrukce pece pochází zlomek
kamenného předmětu (př. č. 6106), který by snad bylo
možno interpretovat jako závaží. Je mírně jehlanovitého
tvaru, bez jednoznačných stop po zavěšování (bez vrta-
ného otvoru), vyrobené z organodetritického vápence, 
v době nálezu bylo považováno za hliněné, až po výbru-
su byl správně určen jeho materiál. Jeho rozměry jsou:
podstava 57 × 50 mm, výška 92 mm, váha 514 g (obr.
290:2; 332:5).

Hliněná závaží spíše oble jehlanovitého tvaru jsou
známa ze sídliště Kodyn II (Rusanova – Timoščuk 1984,
obr. 17:1) na Ukrajině, odkud známe roněž kamenné
závaží, avšak běžnějšího kulovitého tvaru s otvorem
(Rusanova – Timoščuk 1984, obr. 17:4), z Krakowa-Nowé
Huty (Mogiła) z jámy M, spolu s keramikou v ruce robe-
nou i obtáčenou (Hachulska – Ledwos 1971, Tab. 84:5, 6).
Jedinou českou současnou analogií je čtyřhrané kamenné
závaží s prohlubní v horní části z jámy 41, odkryté na pra-
věkém a raně středověkém hradišti Mužský-Hrada spolu
s v ruce modelovanou, nezdobenou nádobou pražského
typu (Pleslová-Štiková 1981, 153, obr. XXI:2, 28A), bez
přesně popsané suroviny. Hliněný, tvarově analogický
exemplář pochází též z obj. 9 v Praze-Michli, datovaného
do starší doby hradištní (Šmolíková 2000).

Interpretačními možnostmi vzácných archeologic-
kých nálezů hliněných závaží v 6. až 10. století se zabý-
vala naposledy I. Pleinerová (1999, 37n.). Ukazuje, že
jehlancovitá závaží jsou typičtější pro pravěk, v raném
středověku jsou jistým anachronismem. Zároveň autor-
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ka poukazuje na malou pravděpodobnost existence
horizontálního tkalcovského stavu již v časně slovan-
ském či starohradištním období (Pleinerová 1999, 39).

Kamenné závaží z Roztok mohlo být uvázáno pomo-
cí spletených provázků nebo jde o polotovar. Ovšem
jediný nález, vymykající se běžné typologii absencí otvo-
ru, zůstane asi bez jednoznačné interpretace.

Z jámy 257.2 pochází zlomek plochého kamenné-
ho, hlazeného a zaobleného předmětu se zašpičatělým
zářezem. Délka zlomku je 64 mm, maximální šířka 57
mm (př. č. 1214; obr. 216:6). Předběžně jej interpretuje-
me jako závaží, snad k rybářským sítím, avšak chybí
dostatek indicií k jednoznačnější interpretaci.

II.4.9.7. Ostatní kamenné předměty
V destrukci pece 543 byl nalezen větší, z jedné strany
vyhlazený, 137 mm dlouhý a maximálně 106 mm širo-
ký kámen, jehož původní tvar ani funkce nejsou zřejmé.
V obj. 909 byl nalezen větší plochý valounek kruhové-
ho tvaru o průměru 64–70 mm, který byl do chaty
donesen, avšak nemusel být ani opracován. Z obj. 917,
z hloubky 50 cm, pochází malý plochý, téměř kruhový

oblázek o delší ose 41 mm, který by mohl sloužit jako
hrnčířská čepel nebo ke hraní. Nejedná se o průkazný
artefakt. Obdobně kamenná kulička o průměru 24 mm,
objevená v chatě 909 (obr. 245:7), sloužila nejspíše ke
hraní, avšak nelze ji považovat za artefakt. Dva kusy
křemenného pískovce v hrnci z obilnice 256.2 (př. č.
960) byly též přineseny, avšak zřetelné stopy opracová-
ní chyběly. Jedna strana byla ohlazená, mohly se užívat
původně jako třecí kameny a po poškození být vyhoze-
ny či být odpadem při výrobě drtidel.

II.4.9.8. Struska
Jako struska bez bližšího určení byly původně označeny
nálezy z pěti objektů: 374, 932, 1070, 1077 a 1086. Jen
v případě nálezu z obj. 374 šlo o obilnici, „struska“ byla
nalezena v hloubce 40–120 cm. Po konzultaci s R. Plei-
nerem jsme došli k závěru, že v případě nálezů z obj.
932, 1077 a 1086 jde o zesklovatělou spečenou hlínu, ve
druhém případě patrně se zuhelnatělým dřevem. V pří-
padě kusu z obj. 1086 (př. č. 6168) jsou vizuálně patrné
bubliny. O přesvědčivé doklady práce kováře tedy roz-
hodně nejde. 

N. P R O FA N TO VÁ : C H R O N O L O G I E  O S Í D L E N Í  A R E Á L U  A  H I S TO R I C K É  S O U V I S L O S T I
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II.5.1. VÝPOVĚĎ STRATIGRAFIC-
KÝCH POZOROVÁNÍ PRO
VNITŘNÍ CHRONOLOGII
AREÁLU

II.5.1.1. Superpozice objektů 
Jedním ze základních pramenů ke stanovení vnitřní
chronologie komponenty jsou superpozice objektů.
V Roztokách vycházíme při jejich rozboru z dokumenta-
ce výzkumu, především nálezové zprávy M. Gojdy
(1989). Jako nejdůležitější se jeví superpozice obytných
staveb, neboť svědčí o intenzivním využívání obytného
areálu. Nejčastěji lze překrytí chat doložit v jižní části are-
álu, např. v sondách IV, XXXI a XXXVII. Superpozice
objektů byly celkem v Roztokách zjištěny v minimálně
20 případech, z toho se však jen v 11 případech jedná o
superpozice mezi dvěma či více raně středověkými
objekty. Několik dalších případů chápeme jako doklady
horizontální stratigrafie, kdy jsou objekty natolik blízké,
že stěží mohly existovat zároveň. Mnohé ze superpozic
ovšem nejsou zcela jisté a jasné, a tak může platit konsta-
tování, že celkový počet superpozic je, vzhledem k inten-
zitě osídlení, poměrně nízký (srov. kap. II.3.6.1.).

S pravěkými objekty se překrývaly zejména obilni-
ce a chaty v severní části areálu (obilnice 245.2, 246.2,
256.2, 298.3, 417.2, 623; chaty 209, 739.2 a 753.2). Tyto
případy však nijak nepřispívají k řešení chronologic-
kých otázek raného středověku, proto je ponecháme
stranou. Mezi superpozicemi raně středověkých objektů
můžeme rozeznat následující: 

(i) Trojité superpozice (3–4 případy). Lze je předpo-
kládat u chat 928–934–936, 931–941–942 a 1037
–1038–1037.2; poslední případ byl již publikován
(Gojda 1991, Fig. 1, 4). Shluk kamenů 1037.2 ovšem
mohl vzniknou přirozeně (Kovanda, ústní sdělení),
čemuž odpovídá i fakt, že z něj nepocházejí nálezy
(Gojda 1990). Pak by šlo v tomto případě o superpozici
pouze dvou chat. Jako trojitou superpozici chápeme 
i situaci v obj. 1070 (tři přestavby domu). 

(ii) Dvojité superpozice chat (4 případy). Byly zjiště-
ny u chat 908–909 a 1045.1–1045.2 (obr. 193); s velkou
pravděpodobností se překrývaly i chaty 1059 a 1041. 
I torzovitě zachycený obj. 1052 je pravděpodobně
superpozicí dvou chat (1052.1 a 1052.2), kdy severnější
chata je mladší (obr. 196). 

(iii) Superpozice chaty a jámy (3 případy). Sporným
případem je vztah chaty 911 a snad o něco mladší jámy
929 (podle M. Kuny je jáma 929 součástí chaty 911).
Další případy jsou jáma 1078 porušující nejistý obj.
1079 a jáma 1062.2, která byla porušena chatou 1062.1.

(iv) Horizontální stratigrafie. Jako případ na pomezí
vertikální a horizontální stratigrafie chápeme vzájemný
vztah chat 902 a 992. Severovýchodní nároží chaty 902
se prakticky dotýkalo jihozápadního nároží chaty 992.
Obě chaty však byly zkoumány nezávisle na sobě v del-
ším časovém odstupu a interpretace terénní dokumen-
tace není jednoznačná. Jako příklady horizontální strati-
grafie se jeví i vztahy chat 1070.2–1073 a 1085–1086. 
Z nich vyplývá, že tyto chaty byly pravděpodobně
nesoučasné, i když materiál z jejich zásypu nevykazuje
výraznější rozdíly a jen obtížně se dopracováváme
k určení starší z dvojic. V závislosti na stanovené mini-
mální vzdálenosti mezi obytnými objekty bychom
mohli uvažovat o řadě dalších podobných vztahů (srov.
kap. II.3.6.1.).

II.5.1.2. Superpozice chat 934–936–928 
a 931–941–943

Obě trojité superpozice se nacházejí ve střední části
sondy IV. Severnější z nich se skládá z obj. 934, 936 
a 928 (obr. 163). Nejlépe dochovaná je chata 934 poru-
šující chatu 936, z níž se zachovalo jen jihozápadní náro-
ží se zbytkem pece. Úroveň podlahy starší chaty je
vyšší, zahloubená asi 40 cm do podloží, zatímco podla-
ha v chatě 934 je zahloubena až do hloubky 70 cm do
podloží (srov. profil SV–C).

Problematický zůstává vztah obou chat k chatě 928,
zničené při skrývce, kdy bylo z povrchu kamenné
destrukce (zbytek pece) sebráno jen několik nálezů 
a zaměřena její poloha. Velmi pravděpodobně byla tato
chata mladší než chata 934. Vzhledem k jejímu nepatr-
nému zahloubení se nejspíše jedná o nejmladší z trojice
chat, neboť vypálený střed pece indikoval úroveň pod-
lahy. K podrobnějšímu studiu je využitelná jen superpo-
zice dvou odlišně orientovaných chat, kdy starší chata
936 má pec umístěnou v jihozápadním rohu (poloha
není zcela jistá) a mladší chata 934 v severovýchodním.
To je důležité, neboť v nejstarším horizontu (Roztoky I)
může být právě umístění pece rozlišujícím prvkem mezi
dvěma stavebními fázemi (obr. XVII) či tradicemi dvou
komunit. 

Další superpozici představují chaty 931, 941 a 943
(obr. 166). Ani ty nebylo možné prozkoumat najed-
nou, chaty 941 a 943 byly navíc odkryté za nepřízni-
vých podmínek (listopad–prosinec 1983). To ovlivnilo
kvalitu terénní dokumentace a hodnocení situace. Úro-
veň den obj. 941 a 943 je rozdílná, chata 941 je asi 
o 35–40 cm mělčí než chata 943. Chata 943 pravděpo-
dobně porušovala chatu 941, neboť část pece včetně
propáleného topeniště byla v tomto objektu odstraně-
na. Pec chaty 943 v tom případě nemohla být ani v SZ,
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ani v SV nároží, jižní polovina chaty zůstala nezkou-
maná Stratigrafický vztah obou objektů k již neexistu-
jící chatě 931, z níž se zachoval jen úzký pás rovno-
běžný se západní stěnou, nebylo možno rekonstruovat.
Fotografická dokumentace existuje jen k chatě 931
(obr. 314:3).

II.5.1.3. Superpozice chat 1041–1059 
a 1037–1038

V sondách XXXI a XXXIII byly zjištěny dvě superpo-
zice. První z nich, superpozice obj. 1041–1059, byla
odkryta ve dvou etapách, nejprve mladší obj. 1041
v sondě XXXI a později neúplně zachovalý obj. 1059 
v rýze XXXIII. Oba objekty se původně musely pře-
krývat, i když samo překrytí nebylo zdokumentováno
(obr. 191, 197, XI, XVII).

Další superpozici představují chaty 1037–1038 (obr.
184–186; 319:1–2). Při začišťování skrývky se jevily jako
dva odlišně orientované, částečně se překrývající obdél-
níky. Při výzkumu byla zachycena část průběhu
východní stěny obj. 1038 ve výplni obj. 1037, což spolu
s poznatkem, že v obj. 1037 se nezachovala neporušená
pec, vedlo k závěru, že je obj. 1038 mladší (Gojda 1989,
121). Autor zároveň upozornil na to, že úrovně obou
podlah jsou shodné. K řešení situace je klíčový řez A–B,
vedený těsně před severní stěnou obj. 1038 rovnoběžně
s jejím průběhem (obr. 185). Řez A´–B´ větší význam
nemá, neboť je umístěn jako prodloužení předchozího,
avšak protíná úhlopříčně jen
situaci v chatě 1037. Řez C–D
(obr. 186) zachycuje naopak jen
postupné zaplňování chaty
1038 v místě, kde o její neporu-
šenosti ještě není sporu. Zachy-
cena je i výšková úroveň celko-
vého profilu C–D (obr. 184),
protínajícího oba objekty i ka-
mennou koncentraci 1037.2,
avšak bez detailního rozlišení
vrstev.

Naše interpretace se přiklá-
ní spíše k opačnému hodnocení
chronologického vztahu mezi
chatami 1037 a 1038, než které
bylo navrženo autorem výzku-
mu. Řez A–B (obr. 185) bezpeč-
ně zachycuje výplň chaty 1038,
do níž zasahují dvě vrstvy
(hnědá se spraší a uhlíky dose-
dající na černohnědou s uhlíky
a mazanicí) výplně chaty 1037.
Jde o část chaty 1037 v prosto-
ru, kde chata měla kamennou
pec, jejíž vypálená krusta se
dochovala v úplnosti stejně jako
uhlíkovitá vrstvička o rozloze
100 × 75 cm na podlaze před
pecí. Z řezu tedy vyplývá, že

pec umístěná v SZ rohu a prostor před ní byly užívány
takovým způsobem, že zde nemohla probíhat stěna obj.
1038. Půdorys chaty 1037 je úplný a pravidelný, kdežto
půdorys starší chaty 1038, s pecí umístěnou v SZ rohu
již mimo narušení, a proto dobře zachovanou, se docho-
val neúplný. Interpretačním problémem zůstává větší
kruhová mělká jáma v JV sektoru chaty 1038, kterou
považujeme ještě za součást této chaty, avšak kůlové
jamky západně popelovité vrstvičky již všechny této
chatě patřit nemusely, neboť právě tam probíhalo roz-
hraní obou chat (obr. 185). Tomuto výkladu odpovídá 
i materiál z chat, neboť zatímco v chatě 1038 byly nale-
zeny tři kompletní neobtáčené a nezdobené nádoby,
obsahuje chata 1037 téměř rekonstruovatelnou nádobu,
která nese na válcovitém hrdle znaky výrazného formo-
vání, snad dokonce obtáčení. 

II.5.1.4. Objekty 1070 a 1073
Obj. 1070 v sondě XXXVII se v úrovni začištěné skrýv-
ky jevil jako tmavý obdélník o rozměrech 500 × 320 cm
s kamennou destrukcí v SZ rohu. Původně byl doku-
mentován jako pozůstatek jedné chaty; podle dnešního
názoru však jde o superpozici tří staveb. Tím se mj.
vysvětluje i nezvyklá velikost objektu.

Naši interpretaci opíráme především o řez A–B,
který protíná delší osu obj. 1070 (obr. 200). Za nejmlad-
ší stavbu považujeme obj. 1070.1, pravoúhlou zahlou-
benou chatu s kamennou pecí v SZ nároží. Na řezu A–B
se jeví jako svrchní vrstva černohnědé a černé s rovnou
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Obr. 82. Rozmístění keramiky a dalších nálezů v superpozici objektů 1070.1–3. V řezu vyne-
sena jen keramika. – Fig. 82. The distribution of ceramic and other finds (iron, amber) in
the superposition of features 1070.1-3. Only ceramics shown in section.



bází (obr. 200). S touto chatou lze spojit většinu nálezů.
Starší chata 1070.2 byla posunuta oproti chatě 1070.1
k východu, takže se s ní překrývala jen v pásu asi 80 cm
dlouhém. Její výplň tvořila světlejší vrstva hnědé písčité
hlíny promíšené spraší, která rovněž zcela rovnou bází
naznačuje úroveň podlahy. Vzhledem k řezu C–D (obr.
199) nešla patrně JZ stěna chaty 1070.2 rovnoběžně se
západní stěnou stavby 1070.1. U chaty 1070.2 nelze
určit polohu otopného zařízení ani přesně rekonstruovat
půdorys. Z nejstarší chaty 1070.3 se dochovala jen udu-
saná podlaha a k ní přiléhající melírovaná, 16–18 cm
mocná vrstva. Pravděpodobně je s ní spojeno větší
množství dokumentovaných kůlových jamek. Není
zcela zřejmé, zda s touto etapou chaty souvisí větší míso-
vitá prohlubeň XI ve středu stavby.

Ze vztahu obj. 1070 a 1073 vyplývá, že nejprve byl
vybudován obj. 1073 a více méně současně i 1070.3.,
který byl, nejspíše po zániku chaty 1073, nahrazen
objektem 1070.2, jen částečně se překrývajícím s před-
chozí stavbou a téměř se dotýkajícím půdorysu 1073
(obr. 199). Následovala výstavba chaty 1070.1, která
narušila obě předchozí a byla nejméně zahloubená. 
Z výše uvedeného vyplývá, že jde o významnou trojitou
superpozici, která nebyla v době odkryvu rozpoznána,
avšak alespoň část materiálu lze dodatečně oddělit díky
trojrozměrnému zaměření nálezů. Materiál z pece a její-
ho okolí patří nejspíše nejmladší chatě 1070.1. Navíc je
superpozice doplněna horizontální stratigrafií s chatou
1073, která vylučuje současnost s fází 1070.2. a zároveň
činí pravděpodobný výklad o současnosti fáze 1070.3. 
s chatou 1073 (proti tomu ovšem hovoří obecné pozo-
rování, že současné chaty dodržují určité minimální
vzdálenosti; srov. kap. II.3.6.1.). 

Z obj. 1070 pochází 15 sáčků keramiky, z nichž př.
č. 6002, 6006 a 6008 patří stavbě 1070.3., př. č. 6012 
a zřejmě i 5983 stavbě 1070.2, př. č. 5951, 5987, 6067 
a nejspíš i 5935 a 5996 pak stavbě 1070.1. Část nálezů,
především keramiky, byla trojrozměrně zaměřena,
jejich vynesením do zjednodušeného profilu objektů
(obj. 81ab) se jednoznačně projevuje převaha nálezů
spojených s objektem 1070.1; naopak s objektem
1070.2 nelze spojovat jednoznačně žádné ze zaměře-
ných artefaktů. Při vynesení zaměřených artefaktů do
půdorysu objektu je zřetelná jejich koncentrace ve
východní části obj. 1070.1 v souvislosti s otopným zaří-
zením.

II.5.1.5. Hodnocení nálezového materiálu
ze superpozic

Z hlediska movitého obsahu objektů v superpozici
můžeme hodnotit jen některé celky. Objekty 1059 
a 1041 potvrzují současné představy o vývoji keramiky,
neboť v obj. 1059 byla zjištěna jen nezdobená keramika
Zemanova typu I, zatímco obj. 1041 obsahoval větší
množství zlomků zdobené keramiky, byť jen z jedné
rekonstruovatelné nádobky. I bez zjištění superpozice
by obj. 1041 musel být řazen k nejmladším v celém are-
álu. Přesto se i v tomto objektu vyskytla skoro celá

nezdobená nádoba a větší torzo další nádoby „klasické-
ho pražského typu“ s nízkým válcovitým hrdlem (obr.
276:4, 6). 

Chata 902 obsahuje pouze nezdobenou keramiku 
(6 okrajů), chata 992 také (3 okraje). U superpozice
908–909 byla v mladší chatě 908 nalezena téměř rekon-
struovatelná nezdobená nádoba (obr. 244:4), ve starší
chatě 909 se dochoval také archaický soubor keramiky,
obsahující tři okraje, tři dna a spodek nádoby, v jehož
těstě se silně uplatnila slída (obr. 245:3–12). Přes malý
počet srovnávaných nálezů je zřejmé, že časový odstup
zániku obou chat nemohl být nijak velký. 

V chatě 934 se dochoval nevýrazný materiál, obsahu-
jící jediný okraj (obr. 260:2) nádoby, ze spodní chaty 936
a případné nejmladší(?) chaty 928 charakteristický materi-
ál postrádáme. Obdobně je tomu v případě trojité super-
pozice 931–941–943, kdy nálezy z chaty 941 a 943 zcela
chybí. Zbývá tedy jen nádoba z obj. 931, která nemá
zachovaný okraj, avšak z chaty pochází další zlomek okra-
je, snad z téže nádoby (obr. 256:6, 8). Přesto můžeme kon-
statovat, že šlo o nádobu nezdobenou a v ruce robenou,
nejspíše ještě zařaditelnou do starší fáze časně slovanské
keramiky. V jámě 1062.2 byla zastoupena zdobená 
(1 okraj) i nezdobená keramika a železná šipka, avšak 
z mladší chaty 1062.1 výraznější nálezy chybějí.

Ze superpozice 1038–1037 (obr. 273:1, 3–4) je na
keramický inventář bohatá jen chata 1038 (tři celé nádo-
by in situ), z mladšího obj. 1037 lze kresebně rekonstru-
ovat jen jednu nezdobenou, na hrdle slabě obtáčenou
nádobu, podle proporcí spíše hrncovitou mísu z nety-
pického světle šedého materiálu (obr. 271:5). Ze super-
pozice objektů 1045.1 a 1045.2 pocházejí dva zlomky
okrajů nádob, z nichž je možné archaický okraj př. č.
5848 spojovat s mladším z nich (1045.1), protože souvi-
sí s dochovaným zbytkem pece; v případě druhého
okraje (př. č. 5839) je souvislost s týmž objektem prav-
děpodobná, neboť byl nalezen již v hloubce 0–10 cm od
povrchu skrývky v SZ sektoru objektu. Superpozice obj.
1052.1–1052.2 neobsahuje žádné nálezy. 

Nekeramické nálezy z objektů v superpozicích 
k přesnější chronologii také nepřispívají, neboť jde pře-
devším o funkční železné předměty jako nůž, kroužek,
kování, zlomek kostěné jehly a keramické přesleny.
V případě chat 1085 a 1086 s horizontální stratigrafií
považujeme za mladší chatu 1086, kde nádoba zapuště-
ná u pece je vyrobena z výrazně slídnatého materiálu.

Z hlediska časového odstupu projevujícího se zřetel-
ně v archeologickém materiálu jsou využitelné především
superpozice 1059–1041, dokládající patrně větší časový
odstup nebo zachycující zlomové období počátku 7. sto-
letí, zejména nástup keramiky zdobené hřebenem. Výz-
namný je i obsah chat 1037 a 1038, zachycující technolo-
gický zlom nástupu obtáčené keramiky. Superpozice
908–909, 902–992 a 1070.1–1070.3 dokládají intenzivní
sídlištní činnost již v nejstarším období osídlení areálu. 

Superpozice časně slovanských objektů v Rozto-
kách představují potenciálně nejvýznamnější pramen ke
studiu chronologických otázek daného období v Če-
chách. Jejich interpretační možnosti jsou však omezeny
tím, že některé z klíčových objektů neobsahují žádný
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výrazný archeologický materiál, a také tím, že výpověď
některých terénních situací není jednoznačná. Ze všech
superpozic dvou a více chat jde jen ve třech případech
o chaty odlišně orientované, většinou jde o chaty se stej-
nou orientací a vnitřní dispozicí. V případech odlišně
orientovaných chat bylo umístění pece v SZ nároží zjiš-
těno jak u starší chaty (941), tak u mladších staveb (908,
1041, 1045.1, 1070.1). Umístění pece v JZ rohu bylo
doloženo u jedné stratigraficky starší chaty (936). Mlad-
ší chata (obj. 934) má pec v SV rohu.

II.5.2. RELATIVNÍ CHRONOLOGIE
KERAMICKÝCH NÁDOB

Soubor roztocké keramiky přesvědčivě dokládá existen-
ci nálezově poměrně bohatých celků s výlučně nezdobe-
nou a v ruce robenou keramikou (např. z obj. 209, 543,

672, 673, 681, 902, 904, 906, 908, 909, 915, 920, 922,
925, 926, 974, 994, 1036, 1038, 1044, 1070.1, 1060, 1077,
1085, 1086 a 1088). Stratigrafie objektů (1059–1041)
poskytla doposud jedinečný, jakkoli již dříve předpoklá-
daný (Zeman 1976) doklad relativně mladšího stáří celků
s vyšším podílem keramiky s hřebenem provedenou
výzdobou, přesvědčivý i přesto, že šlo o pozůstatky jedi-
né nádobky. Tím se potvrdilo základní opodstatnění dří-
vějších chronologických představ.

Na druhém chronologickém pólu vůči souborům
nezdobené keramiky stojí keramika zdobená. V Rozto-
kách se objevuje pouze hřebenem provedená výzdoba,
která u v ruce modelovaných nádob napodobuje motivy
odvozené z obtáčené keramiky (ze 35 objektů se zachy-
cenou výzdobou se tato výzdoba objevuje ve 23–24
objektech). Do této skupiny motivů patří především typy
výzdoby vzniklé kombinací pravidelných vícenásob-
ných vlnic, obloučků a ojedinělých hřebenových vpichů.
Tyto motivy svědčí o intenzivním kontaktu s prostředím,

které již znalo novou technologii
(obtáčení nádob) i nový styl
výzdoby. Odtud, pravděpodob-
ně z vazby na určitou historic-
kou událost, také vyplývá rela-
tivně chronologický význam ře-
čené výzdoby. Pokud se objeví
tato výzdoba na větších torzech
nádob v primárním uložení,
může přítomnost zdobené kera-
miky přispět k relativně mladší-
mu datování určitého celku. To
se týká v našem případě přede-
vším obj. 575, 739.2, 850, 932,
939, 1034, 1041, pravděpodob-
ně též obj. 191, 425, 727, 901 
a 1062.1, u nichž je situace
méně zřetelná pro malé množ-
ství nálezů. Mladší postavení
obj. 901 naznačují zřetelné sto-
py vnějšího formování někte-
rých okrajů a též dva zdobené
zlomky nádob.

Důležitý je i celkový poměr
nezdobených a zdobených okra-
jů, který např. u obj. 932 je 11:3,
přičemž rekonstruovaná nádob-
ka z tohoto objektu patří 
k nezdobeným tvarům, avšak již
s šikmo vyhnutým ústím (obr.
257:14). U obj. 575 pak jde 
o několik zlomků velké zdobe-
né nádoby ku dvěma menším
zlomkům nezdobených okrajů,
prakticky tedy o poměr 1:1. Tak
malý počet okrajů nelze statistic-
ky využít, pouze můžeme kon-
statovat, že jde o tzv. smíšený
horizont. V obj. 903 je z 12 okra-
jů zdobený jen jeden (obr.
240:9), dále zde bylo nalezeno
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Obr. 83. Roztoky. Okrajové zlomky nádob z chat stratigraficky starších (obj. 902, 909: 1–4,
6–7) a stratigraficky mladších (908:5; 934:8; 1041:9). – Fig. 83. Roztoky: Vessel rims from
stratigraphically earlier (features 902, 909: 1-4, 6–7) and later (908: 5; 934: 8; 1041: 9).
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zdobené tělo nádoby; zde tedy můžeme tušit počátek
smíšeného horizontu. Obě celé nádoby z tohoto objektu
jsou nezdobené, větší z nich však má poměrně výrazně
vyhnuté hrdlo (243:2). Zajímavá je situace obj. 1050, kde
je nezdobená nádoba in situ, všechny okraje (12) pochá-
zejí z nezdobených nádob, avšak jediný, vodorovnými
rýhami zdobený zlomek těla pochází z destrukce pece
(0–20 cm nade dnem, př. č. 5873; 282:9). 

Na rozdíl od větších zlomků nemusejí mít malé 
a ojedinělé zlomky zdobené keramiky týž chronologic-
ký význam. Nelze totiž vyloučit, že se tyto zlomky dosta-
ly do zásypu objektů až po jejich zániku (srov. např.
245.2, 256.2, 543, 605, 651, 669, 842). Je to naopak
vysoce pravděpodobné.

Spíše k nejstaršímu horizontu můžeme řadit výskyt
některých typů kolků, jako je např. výzdoba z obj. 311.2
(obr. 218:4), 330 (obr. 218:5), 983 či 901 (obr. 264:9) 
a nejspíše i 927. V těchto objektech nebyl zaznamenán
výskyt „hřebenové“ výzdoby, napodobující obtáčenou
keramiku, pokud nepočítáme vodorovný pás, součást
výzdoby nádoby v obj. 927. Obdobný význam má též
rytá výzdoba, naznačující možný kontakt s nádobami
merovejského rázu, jak ukazuje zlomek z obj. 911 (obr.
246:4), kde pro starší datování celku svědčí snad 
i výskyt jednostranného hřebene (obr. 246:1). Ovšem
v objektu byly mimo to nalezeny dva zlomky nádob
zdobené hřebenovou výzdobou, z nichž má větší závaž-
nost dno nádoby př. č. 5246, zdobené svazkem vodo-
rovných rýh (obr. 246:7), neboť bylo nalezeno ve vrstvě
těsně nade dnem. Toto uložení naznačuje, že nádoba
mohla představovat pozůstatek původního vybavení
domu.

Pro srovnání uveďme, že ve většině sídlištních
objektů z jihomoravského Pavlova je poměr zdobených
a nezdobených okrajů odlišný a u velké části zdobených
okrajů je možné sledovat i stopy obtáčení (Jelínková
1993, ústní informace autorky výzkumu i vlastní pozo-
rování). V Březně se naopak vyskytují celky svým
poměrem zdobené a nezdobené keramiky dosti blízké
celkům z Roztok, např. dům 11 či jáma 151 z 1. fáze
osídlení (Pleinerová 2000, Abb. 55, 67–68). Naopak
soubory odpovídající jednomu z nejmladších roztoc-
kých celků, např. obj. 932, jsou v Březně řazeny až k 2.
fázi (chata 27 s jedním obtáčeným větším okrajem či
jáma 165 rovněž s jedním výrazně vyhnutým a patrně
obtáčeným zdobeným okrajem: Pleinerová 2000, 41,
Abb. 78:4–16, Abb. 57:1–6). Soubor charakterizovaný
keramikou z domu 1003 plné 2. fáze v Březně (Pleine-
rová 2000, Abb. 102) již v Roztokách nemá adekvátní
protějšek. Z hlediska hodnocení keramiky se závěr nej-
mladší fáze v Roztokách dá synchronizovat s nástupem
2. etapy v Březně, jejíž trvání časově přesahuje existen-
ci mladší fáze roztockého areálu.

Za nejmladší jsou v Roztokách považovány ty
chaty, které obsahovaly zdobenou nádobu již ve své
původní výbavě (v primárním uložení). Jde o chaty 850,
939, 1041 (tedy 8,3 % všech rekonstruovaných a celých
nádob; obr. 88) a patrně i chatu 1034, v níž šlo jen 
o větší střepy. K těmto celkům je třeba přiřadit objekty
s výrazným zastoupením zdobené keramiky, ojediněle 

i vyspělejší profilací okrajů, tedy chaty 739.2, 932 (1 zlo-
mek na dně, 1 na destrukci pece) a zřejmě i jámu 575,
chatu 1062.1 (obr. 285: 3) a chatu 425. Dále sem patří
stratigraficky mladší chata 1037, kde nezdobená nádoba
nesla výrazné stopy formování hrdla, a velmi pravděpo-
dobně i zbytek stratigraficky mladší chaty 928, jinak
blíže nedatovatelné. Stranou ponecháváme chatu 927 
s nádobou s kolkovanou výzdobou, jež by hřebenovým
provedením vodorovných linií odkazovala výzdobně na
souvislost s touto skupinou, nicméně která bez zachova-
lého okraje neumožňuje přesnější chronologické začle-
nění.

Tímto způsobem dospíváme k vyčlenění 11 objek-
tů, které budeme považovat za nejmladší a označovat
jako fázi Roztoky III. V absolutní chronologii je možno
tyto objekty vřadit do první poloviny či spíše prvních
dvou třetin 7. století, jako vyznění 2. fáze D. Jelínkové
(1990, 271–273, obr. 20 a 22 dole), případně počátek její
fáze 3. Absolutní datování fáze Roztoky III (a předcho-
zí fáze Roztoky II) tak odpovídá datování I. horizontu
keramiky středodunajské kulturní tradice, pro jižní
Moravu vypracovanému J. Macháčkem (2001, 37, obr.
10). 

Pomocně dále vydělujeme skupinu Roztoky II, do
které řadíme typické představitele tzv. smíšeného hori-
zontu. Jde o objekty obsahující často jen jeden či dva
zdobené střepy s výše popsaným mladším typem
výzdoby, pokud jejich uložení nevyžadovalo chápat je
jen jako příměs. Vymezení této skupiny není proto
zcela pevné. Přiřazujeme k ní 12–22 objektů (7–8 chat
a 4 jámy): 191, 245.2, 604, 605, 668, 669, 727, 852,
901, 903, 911 (i s obj. 929), s větším otazníkem i obj.
918 a 921. Je možné uvažovat také o přiřazení obj. 927.
Podle použitého slídnatého materiálu sem mohou
náležet i objekty 1086 (celá nádoba), 209 a 1004, neboť
použití slídy považujeme za pomocný chronologický
znak. Jejich zařazení zůstává nejisté, neboť v případě
obj. 209 a 1086 jsou chaty součástí dispozic, tvořených
objekty řazenými spíše do fáze I. Do fáze Roztoky II
bychom mohli přiřadit i další objekty, avšak již nikoliv
na základě keramického inventáře, ale na základě
jejich stratigrafické pozice. Jde o obj. 908, 943, 931,
1045.1, 1052.1, 1070.3. Na základě rozboru kovové
průvlečky z rozhraní fází I a II můžeme sem přiřadit 
i obj. 939, případně i obj. 669 vzhledem k nálezu
nákončí.

Poslední skupina, Roztoky I, se skládá z objektů
s nezdobenou keramikou s archaickými typy okrajů či
s výzdobnými prvky, které nepovažujeme za chronolo-
gicky citlivé, včetně kolků. Roztoky I představují nejpo-
četnější skupinu klasifikovatelných objektů, které pova-
žujeme za nejstarší sídelní fázi. Řadíme k ní objekty 201,
311.2, 330, 543, 651(?), 665, 670, 672, 673, 681, 902,
904, 906, 909, 912, 915, 917, 920, 922, 925, 926?, 937,
970, 972, 974, 996, 1035, 1036, 1038, 1044, 1050, 1060,
asi 1061, 1077, 1085, 1087, 1088, 1089, tedy minimálně
37–38 objektů. Na základě stratigrafie sem patří obj.
936, 941 a 1070.3. V rámci fáze Roztoky I poskytly
nejarchaičtější inventář objekty 904, 906, 912, 915, 920,
937, 1038, 1060 a 1085.
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Obr. 84. Roztoky. Přehled typických znaků keramiky hlavních fází osídlení. Pro mladší fáze vybrány progresivní prvky, většina cha-
rakteristických znaků z fáze I přetrvává. – Fig. 84. Roztoky. Overview of the typical properties of ceramics from the main phases of
the site. For the later phase progressive elements selected; the majority of the other elements continue from phase I.



V těchto souborech se ovšem mohou ojediněle
vyskytnout i typologicky mladší zdobené zlomky, avšak
jen v minimálním počtu jedinců, které lze považovat za
příměs. Jde např. o objekty 651, 842, 1050 a 1090, ve
kterých se vyskytl zdobený střep. V obj. 665 se sice
vyskytly 2–3 zdobené zlomky, avšak jejich výzdoba
byla provedena jen jednozubým rydlem, a postrádá
tedy chronologickou citlivost.   

Z hlediska absolutní chronologie je zřejmé, že fáze
Roztoky I zahrnuje minimálně období 50 až 60 let,
pravděpodobně mezi lety 530(560) a závěrem 6. stole-
tí. Fáze II a III pak reprezentují období, dohromady
vymezené zhruba léty 590(600)–660(680). Tomuto
poměrně dlouhému časovému intervalu neodpovídá
menší počet objektů z obou skupin. To bychom mohli
vysvětlovat buď delším užíváním jen nezdobené kera-
miky ještě v 7. století, nebo tím, že většina nezařadi-
telných objektů může patřit právě mladším fázím.
Poslední interpretační možnost je odchod části obyva-
tel areálu v mladších fázích a jejich usazení jinde,
např. výše proti proudu řeky (např. v sídelních areá-
lech v Praze-Bubenči, Papírenské nebo Roosveltově
ul). Za nejpravděpodobnější považujeme, že všechny
zmíněné faktory se na změně v hustotě pramenů spo-
lupodílely. 

Vydělení tří časově návazných horizontů se kompli-
kuje, pokud se budeme zabývat prostorovým rozmístě-
ním objektů přiřazených k jednotlivým skupinám. Sle-
dujeme-li skupinu Roztoky III, zjistíme, že netvoří
žádné větší shluky. Nejmarkantněji je situace zřetelná 
v jižní části areálu, kde v sondě IV jde o chaty 932 
a 939, v sondě XXXI jen o dům 1041, v dalším shluku
v téže sondě sem patří jen chata 1034, asi 150 m na
sever zase obj. 1062.2. Pouze chaty 739.2 a 850 v sever-
ní části komponenty patří možná témuž sídlištnímu
jádru, k němuž můžeme s velkou pravděpodobností při-

řadit i chatu 727, ležící mezi nimi a obsahující jeden
zdobený keramický zlomek (samostatně datována do
Roztoky II–III; srov. obr. 89; XVII–XVIII). 

Rovněž v rozmístění objektů s kolkovou výzdo-
bou ve fázi Roztoky I zjišťujeme velký prostorový roz-
ptyl. Objekty 311.2 a 330 jsou v severní části kompo-
nenty, objekty 927 a 901 v části jižní, ale ve značné
vzájemné vzdálenosti (obr. 87). Zdá se proto, že situa-
ce v Roztokách vyžaduje složitější interpretační
model, který by svazoval chronologické charakteristi-
ky keramiky s jinými, nejspíše sociálními funkcemi:
pronikání nových typů nádob může souviset s přícho-
dem osob zvenčí, tedy vzhledem k předpokládanému
vymezení ruční produkce nádob jako ženské činnosti
s nějakou formou exogamní distribuce žen v časně slo-
vanském prostředí. Ty mohly přicházet z jiných oblas-
tí, kde se již vyráběla obtáčená a bohatě zdobená kera-
mika. Naopak můžeme pravděpodobně vyloučit
vazbu oné do určité míry „nahodilé“ distribuce kera-
mických inovací s nějakou výraznější sociální stratifi-
kací v rámci lokality. Přestože zvláště kovové nálezy
naznačují, že prostředí nebylo sociálně zcela nedife-
rencované, sociální diferenciace se zřejmě neprojevo-
vala v odlišení životních stylů a užívání předmětů kaž-
dodenní potřeby. Z tohoto hlediska lze nakonec
pochopit i to, proč (zejména u objektů skupiny Rozto-
ky II) mohou být objekty, jejichž obsah se zdá typolo-
gicky mladší, součástí dispozic, v nichž převažují
objekty starší fáze. 

Popsané interpretační možnosti vycházejí z apli-
kace tradičního chronologického rozvrhu, jenž před-
pokládá chronologickou posloupnost nezdobené 
a zdobené keramiky a vazbu keramické inovace na
příchod nových skupin obyvatel z Podunají: námi
uvažované možnosti totiž předpokládají výskyt tako-
vých chronologicky významných inovací alespoň
v dostupném okolí Roztok. Samotný roztocký materi-
ál přitom neposkytuje podle našeho přesvědčení nic,
co by umožnilo zmíněný tradiční rozvrh silněji pod-
pořit či zpochybnit.
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Obr. 85. Roztoky. Souvislost hlavních skupin výzdoby s chrono-
logickým členěním areálu. – Fig. 85. Roztoky. Relationship of
the main decorative groups to the chronological phases of the
site.

Obr. 86. Roztoky. Diagram četnosti objektů různých fází; vyčle-
něno na základě keramiky a stratigrafie. ?: objekty blíže neza-
řaditelné (téměř 50 % všech případů). – Fig. 86. Roztoky. Dia-
gram of feature representation in various chronological phases;
classified on the basis of ceramics typology and stratigraphy. ?:
features not classifiable precisely (around 50% of all cases).
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Obr. 87. Roztoky. Rozmístění celků s výhradně nezdobenou keramikou (2) a keramikou zdobenou kolky (3) v rámci sídlištního areá-
lu. Ostatní chaty: prázdný čtvereček (1). – Fig. 87. Roztoky. Spatial distribution of assemblages with exclusively undecorated ceramics
(2) and ceramics decorated by stamps (3) within the site. Other assemblages (huts) shown by empty squares (1).
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Obr. 88. Roztoky. Rozmístění celků s celou nezdobenou (2) a zdobenou nádobou (3) v rámci sídlištního areálu. Ostatní chaty: prázd-
ný čtvereček (1). – Fig. 88. Roztoky. Spatial distribution of features with a whole undecorated (2) or decorated (3) vessel within the
site. Other assemblages (huts) shown by empty squares (1).
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Obr. 89. Roztoky. Rozmístění celků smíšeného horizontu II (2), objektů s převážně zdobenou keramikou (3) a stratigraficky mladších
chat (4). Ostatní chaty: prázdný čtvereček (1). – Fig. 89. Roztoky. Distribution of assemblages belonging to the „mixed“ horizon II
(2), features in which decorated ceramics predominate (3) and stratigraphically younger huts (4). Other assemblages (huts) shown by
an open square (1).
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Obr. 90. Náplň chronologických fází kultury pražského typu v Čechách podle D. Jelínkové (1990). 1: Praha-Horní Počernice (1981); 2:
Praha-Horní Počernice (1983); 3: Praha-Bubeneč, Roosveltova ul. (cf. obr. 83). – Fig. 90. Comparison with ceramics from other sites
in Bohemia in the three chronological phases distinguished by D. Jelínková (1990). 1: Prague-Horní Počernice (1981); 2: Prague-Horní
Počernice (1983); 3: Prague-Bubeneč, Roosveltova ul. (cf. fig. 83).
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II.5.3. PROBLÉM ABSOLUTNÍHO
DATOVÁNÍ AREÁLU

Materiál z výzkumu v Roztokách neobsahuje mnoho
opor vhodných k stanovení absolutních dat. Z nejmlad-
ší výzkumné etapy (1988–89) byl sice odebrán vzorek
pro datování 14C a předán do laboratoře na Přírodově-
decké fakultě UK v Praze, avšak datum se v tehdejších
podmínkách nepodařilo stanovit. Obdobně dopadl 
i pokus o stanovení archeomagnetického data v Arche-
ologickém ústavu v Nitře. Vzorek zřejmě nebyl dosta-
tečně vypálen a datum se nepodařilo získat. V Čechách
tak zatím zůstává pro dané období jediné absolutní

datum, a to ze sídlištního objektu 55/68 v Praze-Běcho-
vicích (nekalibrované datum 525 ± 100: Vencl 1973,
381).

Další data přibyla až pro 7. a 8. století z mohylníku
v Kožlí u Orlíka (žárová mohyla 6, kalibrované datum
640–780, další datum 680–870; Gordorf 1998), přičemž
keramika z nejstarší mohyly je vyspělá (obtáčená, zdobe-
ná) a získanému datu odpovídá (Lutovský 1998, obr. 22).

Podobná absolutní data s rozptylem 100 let a více
jsou ovšem pro naší potřebu příliš nepřesná a zřejmě by
nijak významně neupřesnila naše relativně chronologic-
ké závěry. Perspektivnější by byla konfrontace roztoc-
kého materiálu s prostředím, z něhož byla získána den-
drologická data. Pro využití dendrochronologie ve
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OBJEKT TYP OBJEKTU KERAMIKA JINÉ NÁLEZY / EVIDENCE MOŽNÉ DATOVÁNÍ

535 obilnice pravěká, 2 zlomky RS typ objektu RS

596 obilnice pouze atypická typ objektu, přepálené předměty, drtidlo RS

623 obilnice pravěká, 9 zlomků RS typ objektu RS

634 obilnice ztracena typ objektu, hřeben, žernov RS

649 jáma 4–6 zlomků RS RS

666 jáma – závaží? RS

667 jáma – RS

907 jáma 6 zlomků RS RS

914 jáma 2 zlomky RS RS

916 shluk kamenů – ?

919 chata 1 zlomek RS RS

924 shluk kamenů – ?

936 chata – destrukce pece RS

941 chata – destrukce pece RS

943 chata – tvar, zbytek pece RS

957 jáma – ?

973 chata – tvar, rozměry RS

980 chata – tvar, rozměry RS

988 jáma – ?

1001 jáma – RS?

1002 chata – destrukce pece RS

1006 jáma – ?

1007 jáma – ?

1009 jáma – ?

1033 jáma – ?

1042 chata – zbytek pece RS

1045.2 chata – zbytek pece RS

1048 chata – tvar, rozměry RS

1052.1 chata – destrukce pece RS

1052.2 chata – destrukce pece RS

1054 chata – destrukce pece RS

1055 jáma atypická ?

1056 chata – destrukce pece RS

1062.2 chata? neodlišena od 1062.1 typ objektu RS?

1063 jáma – výplň, kančí zuby RS?

1064 jáma – ?

1065 jáma – ?

1069 jáma 1 atyp. zlomek ?

1072 jáma – ?

1074 neurč. atypická ?

1079 jáma – ?

Tab. 38. Roztoky. Objekty nedatovatelné či obtížně datovatelné na základě keramiky. Objekty, které mají v rubrice Možné datová-
ní uvedeno pouze „?“, nejsou v této práci publikovány (srov. kap. I.4.). – Tab. 38. Roztoky: Features undatable on the basis of 
pottery.
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středních Čechách však dosud nejsou vhodné podmín-
ky. S výjimkou části Prahy (Pražský hrad a Malá Strana)
a Levého Hradce zachovalejší zbytky dřeva z raného
středověku postrádáme.

Ze vzdálenějšího prostředí zmiňme nové dendroda-
tum, které bylo zveřejněno pro polozemnici 1 z lokality
5 v Krakowě-Nowé Hutě. Datum lze konfrontovat
s bohatou kolekcí časně slovanské keramiky, obsahující
1,5 % zdobených zlomků a šest obtáčených okrajů
(Poleska – Bober 1996, 113, obr. 16:1; 18:4, 17; 19:12).
Objevuje se zde též okraj s vysloveně esovitou profilací
(ibid., obr. 20:13; 21:6). Chata zanikla náhle požárem,
čímž se zvyšuje výpovědní hodnota nálezů z horizontu
překrytého požárovou vrstvou. Keramika řadí celek na
konec námi vypracované fáze Roztoky I či přechod
mezi fázemi I a II, tedy na přelom 6.–7. století či do
první třetiny 7. století. Dendrodatum z dubového dřeva
je 625 AD (Poleska – Bober – Krapiec 1998, 64, Abb.24)
a ukazuje na používání domu po tomto datu, tedy ve
druhé čtvrtině 7. století. 

Jakékoliv další úvahy opírající se o krakovské dend-
rodatum by musely brát v potaz předpokládaný časový
posun, rekonstruovaný podle našich současných představ
o pronikání obtáčené keramiky z Podunají: ve středních
Čechách by se tento vliv měl projevit o něco dříve než
v Malopolsku. Ze stejného důvodu bychom měli naopak
předpokládat nevelké opoždění Roztok vůči jižní Mora-
vě, další oblasti, ze které pochází srovnatelný materiál.
Na moravských lokalitách početně převažují objekty 2. 
a 3. časně slovanského horizontu (Břeclav-Pohansko:
Dostál 1985; Horní Pavlov, výzkum D. Jelínkové). Ani
odtud neznáme použitelná data získaná přírodovědnými
metodami; datování 2. horizontu na Pohansku je opřeno
o svědectví nekeramických nálezů, především hřebenů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že dosud nedisponujeme
takovými materiály, které by umožnily tuto zásadní his-
torickou otázku řešit, všechny chronologické koncepce se
dosud opírají o pouhé indicie.

Ani získání absolutních dat ovšem historický pro-
blém nemusí řešit, neboť může dojít a dochází k diskre-
panci mezi výpovědí písemných zpráv a archeologic-
kým či přírodovědným datováním, jak názorně ukázala
důležitá publikace serie dat z významných „časně slo-
vanských“ celků z území Německa (Bierman – Dalitz –
Heussner 1999, 239–242). Dalším příkladem je dlouhá
absence nálezů časně slovanské keramiky ve Slovinsku,
ačkoliv písemné zmínky o obsazení země Slovany dato-
valy tuto událost do konce 6. století. Teprve nedávno
bylo objeveno první časně slovanské sídliště v Murské
Sobotě, datovatelné do 7. století (Macháček 2000).

II.5.4. CHRONOLOGICKÉ 
SOUVISLOSTI: 
ARCHEOLOGIE A HISTORIE

Typologie keramiky představuje, jak bylo ukázáno, jedi-
né kriterium relativní chronologie, jehož uplatnění
umožňuje vnitřně provázat celý komplex roztocké raně

středověké komponenty alespoň řídkou chronologickou
kostrou. Zároveň je to jediné kritérium, které otevírá
širší prostor pro chronologické srovnávání Roztok
s jinými areály kultury pražského typu či obecněji časně
slovanského horizontu, neboť jiné předměty s citlivější
chronologickou informací se jak v Roztokách, tak
v nálezech kultury pražského typu vůbec objevují zcela
sporadicky. 

Vývojová škála keramiky pražského typu je přitom
zastoupena v Roztokách v celé šíři, od nejarchaičtějších
tvarů až ke keramice silně inspirované novými techno-
logickými a výzdobnými prvky. Sluší se uvést, že tako-
vá vývojová řada je do značné míry ideální konstrukcí 
a stejnou měrou jako o stratigrafii se opírá o předpoklad,
že technologicky náročnější produkce následuje v čase
po méně náročné. Z dobrých důvodů se ovšem přijímá,
že vytváření ručně robené keramiky nenáleželo ke spe-
cializovaným dovednostem, ale že tyto nádoby uměla
vytvořit přinejmenším většina dospělých žen. Pak
ovšem byla pravděpodobně vazba technologických 
a výzdobných inovací s časovou posloupností narušová-
na distribucí keramických inovací podle mezigenerační-
ho kritéria, podle rodinné tradice, individuální schop-
nosti přijímat inovace apod. Jestliže v Roztokách může-
me uvažovat nejspíše o šesti generacích a několika desít-
kách až stovkách nukleárních rodin, zkreslení vývojové
posloupnosti těmito vlivy může být značné. Avšak 
i s touto výhradou nám rozsah škály keramiky pražského
typu a její distribuce v rámci areálu dovoluje, abychom
považovali za velmi pravděpodobné, že nejstarší roztoc-
ké domy pocházejí z období těsně po příchodu Slovanů
na české území. Zvláště objekty 673, 906, 909, 915, 920,
925, 1038, 1050, 1060, 1085, 1088, 1089 představují
nejarchaičtější celky doposud nalezené na území Čech.

Z hlediska absolutní chronologie nám ovšem tento
předpoklad příliš nepomůže. Pokusy určit přesnější
datum, kdy přišli Slované na naše území, se z hlediska
historického bádaní točí kolem několika nejasných
zpráv, vztažených k našemu území vždy pouze nepřímo,
prostřednictvím více či méně odvážné interpretace. His-
torická datace se proto pohybuje, pomineme-li extrémy,
v intervalu téměř padesáti let, od čtvrtého desetiletí šesté-
ho století až po konec sedmé dekády téhož století. His-
torikové se přitom rádi odvolávají na očekávaný postup
archeologického bádání, toto očekávání však není příliš
realistické, protože chronologická citlivost archeologicky
zachytitelných jevů a procesů je zásadně nižší než citli-
vost písemných pramenů, výjimku z tohoto pravidla
představují pouze výsledky některých „přírodovědných“
metod, konkrétně dendrochronologie.

Nemá valný smysl, abychom rekapitulovali historic-
kou diskusi v celé její šíři (srov. obr. 91a), proto zde
upozorňujeme pouze na ty motivy, které bychom mohli
alespoň vzdáleně uvést do vztahu s roztockým areálem.
Klíčovou roli v úvahách historiků hraje pád Durynské
říše roku 531. Podle tradičního, nejméně od Palackého
zakořeněného pojetí měla porážka Durynků Franky
uvolnit prostor na jihovýchodním okraji jejich panství 
a umožnit příchod Slovanů. Neméně významná je
v úvahách o příchodu Slovanů do Čech tradice, kterou



zaznamenali o svém putování Langobardi. Někdy
v poslední třetině 5. století opustil tento germánský
kmen svá dosavadní sídla v dolním Polabí a odtáhl přes
Anthaib, Bainaib a Burgundnaib do Rugilandu (dnešní
rakouský Wald- a Weinviertel), kde se zřejmě objevil
roku 489. Název Bainaib je nápadně blízký raně středo-
věkým názvům Čech a též archeologické prameny
naznačují, že Langobardi táhli přes českou kotlinu. Jedi-
ná vážná výhrada vůči této lokalizaci Bainaibu vyplývá
z nemožnosti rekonstruovat cestu Langobardů tak, aby
se přesvědčivě podařilo lokalizovat všechny tři podivné
názvy langobardské tradice na trase z dolního Polabí do
Weinviertlu. 

Počátkem šestého století po vítězství nad germán-
ským kmenem Herulů se Langobardi usadili v Panonii,
a jak ukázaly archeologické prameny, k centru jejich
území musíme počítat též jihomoravské úvaly. Ocitli se
tak v oblasti, do které zasahoval zájem byzantské diplo-
macie, a tedy i byzantských historiků. Poměrně pozdní
pramen pro naší problematiku, Chronicon Gothanum

z počátku 9. století, uvádí, že Langobardi obsadili za
krále Agelmunda Čechy (Beovinidi) a drželi je ještě
v době panování krále Wacha, pozůstatky jehož domu
měli rozpoznat při Pipinově tažení do Čech (r. 805) lan-
gobardští součastníci autora kroniky. Prvního z jmeno-
vaných vládců nezbývá než označit jako pololegendární
postavu, avšak právě díky byzantským pramenům
víme, že král Wacho vládl Langobardům do své násilné
smrti roku 539. Čechy by tak podle Chronicon byly
součástí království Langobardů nejméně od osmdesá-
tých let pátého století do konce čtyřicátých let století
šestého.

Neexistuje spolehlivý pramen, který by zpochybňo-
val, že by Langobardi Čechy v této době opravdu drže-
li. Obtížně to však můžeme skloubit s historickými inter-
pretacemi jiné neobyčejně významné události, která
probíhala nejspíše právě v závěru pátého a první třetině
šestého století, totiž s etnogenezí Bavorů. Podle starého,
dnes však opět dosti široce přijímaného čtení znamená
Baiuwarii „lidé ze země Baia“, a tato Baia označuje
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Obr. 91a. Kultura pražského typu a příbuzné kultury. Stav před expanzí (konec 5. až počátek 6. stol.). Vysvětlivky: a: pražský typ, b:
Penkovka, c: Koločin, d: kultura nejistě přisuzovaná Baltům či Slovanům (Banzcerowština), e: přibližné vymezení sídel Slovanů podle
písemných pramenů, f: lokality datované bezpečně již do 5. století (1 – Kodyn, 2 – Zelenyj Gaj, 3 – Kuna, 4 –  Chodosivka, 5 – Pen-
kovka). Podle M. Parczewského. –  Fig. 7a. Map of the Prague-type and related cultures. A: Prior to expansion (end of the 5th to
the beginning of the 6th century). a: Prague-type culture; b. Penkovka; c. Koločin. d: uncertain Balts or Slavs; e. approximate limits
of Slavic settlement according to written sources; f: sites securely of the 5th century (1 – Kodyn, 2 – Zelenyj Gaj, 3 – Kuna, 4 – Cho-
dosivka, 5 – Penkovka). After M. Parczewski.



shodně jako v názvu Bainaib Čechy. „Lidé z Čech“ by
ovšem podle souhlasného mínění historiků nepředsta-
vovali germánský kmen, který přišel z Čech, ale spíše
jen bojovnickou elitu, jež vytvořila krystalizační jádro
nového kmene, který od ní také získal jméno.

K. Reindel (1981) spojil bavorskou etnogenezi
s politickými zájmy Durynků a italského gótského krále
Theodoricha a předpokládal, že vznik Bavorů inicioval
právě pokus těchto dvou mocností vyplnit mocenské
vakuum, které vzniklo v části dnešního Bavorska a zá-
padní části horního Rakouska po pádu politické moci
Herulů. Podpora „lidí z Čech“ v této oblasti by pak byla
od počátku zaměřena proti vítězům nad Heruly, proti
Langobardům. Avšak i pokud nepřijmeme takto vyost-
řenou představu, sotva si lze představit, že elitní bojov-
nické družiny „lidí z Čech“ by přicházeli z území, kde
by leželo královské sídlo Langobardů, a přitom by zjev-
ně nebyly spjaty s langobarskou říší. Proti tomu, že král
Langobardů Wacho sídlil v Čechách, hovoří jak údaje
soudobých pramenů (ty lokalizují centrum langobard-
ské moci do Panonie), tak současné archeologické
poznání, které centrální území Langobardů oproti
byzantským pramenům sice rozšiřuje na sever od Duna-
je, avšak na Moravu, nikoli do Čech. Ty by mohly před-
stavovat periferii, ale nikoli centrum langobardské říše.

Elegantní řešení nabídl s odkazem na G. Hauptfel-
da D. Třeštík (1997, 20n.). Wacho náleží k řadě lango-
bardských králů s nápadně krátkým jménem: Claffo,
Tato, Wacho. Tento nezvyklý tvar královského jména
se objevuje až po příchodu Langobardů do Rugilandu.
Snad se tedy jednalo o jména, která do langobardského
prostředí přinesli noví příchozí. Mohli jimi být etnicky
nelangobardští Germáni z Čech, jejichž představitelé by
se za nejasných okolností domohli královské vlády. Pro-
tože by z této „české“ skupiny pocházel i Wacho, mohla
vzniknout tradice o jeho domě v Čechách.

Konstrukce má ovšem několik slabých míst. Prvním
„českým“ králem Langobardů v Rugilandu by podle ní
musel být Claffo, nikoli Wacho, který se dostal na trůn
až vraždou legitimního panovníka, Claffova syna Tata.
Ono sídlo v Čechách by se tedy mělo nazývat domem
Claffovým, a nikoliv Wachovým. Důležitější je však její
silná stránka. Od pádu hunské říše byly Panonie, horní
Podunají a české země prostorem, ve kterém se překot-
ně pohybovaly germánské kmeny, které se rozpadaly,
pohlcovaly a přetvářely. Nepříliš šťastně se hovoří 
o etnogenetických a druhotně etnogenetických proce-
sech, určující pro nás však je, že kmenová identita 
a identita příslušníka elitní vrstvy říše s tímto kmenem
identifikované mohly být někdy zřetelně oddělené,
mohly se navzájem proplétat a splývat, mohly se ale
také ocitat ve zjevném napětí. 

Čeští Germáni sehrávali podle většiny historiků
v tomto procesu zvláštní roli. Představovali jakýsi rezer-
voár relativně elitních, nejspíše bojovnických skupin, ze
kterého čerpali jak nově vznikající Bavoři, tak zřejmě 
i Langobardi. Sotva můžeme vážněji uvažovat o přes-
nější charakteristice mocenského útvaru, v jehož rámci
se kdysi podobný rezervoár utvářel, s určitostí můžeme
jen říci, že od druhé poloviny pátého století do roku 568

nezmiňují prameny žádný kmen či mocenský útvar,
jehož centrum bychom mohli přesvědčivě klást do
Čech. Spíše se tedy zdá vhodné uvažovat o Čechách
jako o prostoru, ve kterém se sice zřejmě hlouběji do
šestého století udrželi lokální germánští velmoži, aniž by
však byl celek nějak mocensky konsolidován. Jak
Durynská říše, tak Langobardi byli zřejmě vázáni důle-
žitějšími střety a směry jejich případných expanzí smě-
řovaly jinam, nejvýše se jedna či druhá z těchto moc-
ností prosazovala jako zcela formální hegemon
v Čechách. 

Roku 531 Durynská říše padla, chybí však jakýkoli
náznak, že by se proto otevřel prostor pro případné posí-
lení vlivu Langobardů na českém území. Právě tak ovšem
chybí jak písemné, tak archeologické indicie, které by nás
opravňovaly k předpokladu, že toto datum bylo rozho-
dující z hlediska změny struktury osídlení Čech.

Stejně tak ovšem chybí podobné podpůrné indicie
pro jednoznačnější interpretaci druhého data, které bývá
v historických studiích považováno za klíčové z hlediska
nejstaršího slovanského osídlení Čech. O Velikonocích
roku 568 odtáhli Langobardi pod vedením Alboina 
z Panonie do severní Itálie a podle smlouvy přenechali
svoji zemi novým příchozím, svým nedávným spojen-
cům ve válce s Gepidy, kaganátu pod vedením nomád-
ských Avarů. Čechy ovšem tehdy Avaři zjevně neobsa-
dili, neboť nálezy z rané doby avarské z českého území
prakticky neznáme (Profantová 1992, 608). 

Rozšířená úvaha o tom, že by Avaři přenechali tuto
část smlouvou nabytého a k pasteveckému kočovnické-
mu hospodářství zcela nevhodného území svým slovan-
ským spojencům či přesněji řečeno podřízeným slovan-
ským kmenům, postrádá opět byť velmi nepřímou
oporu jak v písemných pramenech, tak v současném
archeologickém poznání.

Vraťme se však ještě k historické interpretaci. Sou-
časný stav historického bádání je rozevřen mezi dvěma
důkladně argumenty podloženými koncepcemi, jež
referujeme podle podání dvou reprezentativních histori-
ků, D. Třeštíka (1997, 23) a K. Godłowského (1979, týž
2000, 203–4). 

Podle Třeštíka se v Čechách první Slované objevili
již kolem r. 530/535, rozhodně tedy před polovinou 6.
století. Nově rozebírá a interpretuje zprávu Jordaneso-
vu, datovanou k r. 551 (užívanou jako doklad proti pří-
tomnosti Slovanů v Čechách), a snaží se doložit, že je
převzatá od Cassiodora, a odráží tedy starší stav (let
526–533). Jordanesem popsaná slovanská sídla lokalizu-
je na území Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Za
první zcela bezpečnou zmínku o přítomnosti Slovanů ve
středním Podunají považuje zprávu kladenou zhruba
k r. 535, která říká, že legitimní následník trůnu Hildigis
uprchl ze dvora langobardského krále-uzurpátora
Wacha a uchýlil se ke Slovanům, kteří jediní nebyli
Wachovi zavázáni. Tato epizoda byla součástí první lan-
gobardsko-gepidské války, s tímto pokračujícím nepřá-
telstvím souvisely i zprávy o tom, že od r. 548 přechá-
zela se souhlasem Gepidů a zřejmě v jejich zájmu na
území Byzantské říše slovanská loupeživá vojska. Slo-
vanské území, z nějž vojska přicházela, se obvykle loka-
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lizovalo do dnešního Rumunska (kde je doloženo staro-
bylé slovanské osídlení), Třeštík však snáší argumenty,
jež mají ukázat, že sídla drancujících Slovanů musela
ležet na území, jež těsně sousedilo s oběma protagonis-
ty langobardsko-gepidských válek: vylučovací metodou
mu vychází prostor jihozápadního Slovenska a části
Moravy (Třeštík 1997, 48). Obdobně v této souvislosti
uvažuje o Slovensku G. Fusek (1994). Do souvislosti
s pohyby Avarů klade až příchod tzv. druhé slovanské
vlny; ta se neprojevila jen v Čechách, ale též na Mora-
vě i na Slovensku. Otázkou zůstává, zda Čechy nebyly
přece jen vzdálenější dění na středním Dunaji a jak úzce
můžeme jejich obsazení synchronizovat např. se Slova-
ny doloženými na jihozápadním Slovensku.

Hlavní oporou hypotézy K. Godłowského o pozděj-
ším příchodu Slovanů jsou archeologické doklady 
o konci germánského osídlení. Tento historik zjišťuje, že
v horním Potisí a na Slovensku mizejí nálezy spojované
s Germány na přelomu 5. a 6. století, v Čechách a na
jižní Moravě se udržují déle, v Čechách rozhodně téměř
celou první polovinu 6. století (Godłowski 2000,
192–193), stejně jako na jižní Moravě. Mimo jiné zachy-
cuje i postupné mizení nálezů byzantských mincí (pře-
devším jejich depotů), jejichž zakopání spojuje s aktivi-
tou Germánů. Struktura nálezů zlatých mincí v Čechách
a na Moravě je obdobná (obr. 109), bronzové mince se
objevují též ve Slezsku, Malopolsku a na jihozápadním
Slovensku (Godłowski 2000, obr. 13; zde kap. III.7.,
obr. 109–110). Z Čech jsou doloženy i nálezy mincí
z oblastí, kde dosud chybí jak pozdní germánské osídle-
ní, tak starobylé slovanské osídlení: příkladem je dosud
nepublikovaná lokalita Žinkovy (okr. Plzeň-jih) s nále-
zem bronzové mince Justiniána I. Tyto mince výrazněji
než mince zlaté ukazují hlavní trasy komunikací (Pomo-
raví – Moravská brána, Morava – Polabí apod.). Na dru-
hou stranu většině nálezů mincí chybí archeologický
kontext, který by některé vazby učinil věrohodnějšími.

Jednoznačné Godłowského interpretaci odporuje
fakt, že se byzantské mince objevují znovu s Avary
(např. Dolní Rakousko), a i v Čechách je máme dolože-
ny, byť omezeně, ještě v 7. století, a to ve zlatě i bronzu
(Kšely, Poděbradsko). Podle mapy, zveřejněné ve své
práci, Godłowski vůbec nepřipouští příchod Slovanů do
Čech od severovýchodu přes Moravskou bránu (2000,
obr. 15), ale pouze od jihovýchodu. Tomuto pojetí
ovšem zase odporuje nedostatek starých nálezových
celků na východním Slovensku, přes nějž má tento
proud procházet, i když může být také způsoben stavem
současného výzkumu (Fusek 1994). Godłowski na zákla-
dě těchto argumentů posouvá příchod Slovanů do Čech
stejně jako na Moravu spíše až za polovinu 6. století.
Tím se dostává blízko k dřívější hypotéze, že Slované na
tato území přišli až v souvislosti s příchodem Avarů do
Karpatské kotliny r. 567. Archeologicky jeho představu
podpořily práce M. Parczewského (1988a,b), který pou-
kázal na absenci nejstaršího horizontu kultury s kerami-
kou pražského typu ve Slezsku. 

Je zřetelné, že v Karpatské kotlině se v souvislosti
s pohyby Avarů a na jejich pohřebištích objevují jednotli-
vé východoevropské památky spojované se Slovany

(některé typy spon, trapezoidní bronzové závěsky apod.),
ale jen velmi omezeně keramika pražského typu či typu
Penkovka (např. Devínská Nová Ves, Záhorská Bystrica;
k tomu Zábojník 1999). Společný pohyb obou etnik by
nemusel zanechat příliš stop ve hmotné kultuře Slovanů,
tyto stopy také víceméně postrádáme, nepočítáme-li dva
popelnicové hroby s trojbřitými šipkami ve Slezsku (Pet-
rowice Wielke) a v Dresden-Stetch (Profantová 1992) 
a o něco mladší ozdobu z Połupinu (7. století).

Zdá se, že rozhodující ve sporu obou koncepcí by
mohla být výpověď archeologie o přítomnosti či absen-
ci germánské elity (ta oproti běžnému osídlení reaguje
v poměrně úzké vazbě na mocenské změny) v první
polovině 6. století na tom kterém území. Zde je třeba
podotknout, že v souladu s hypotézou J. Tejrala (1975)
jsou doklady přítomnosti germánské elity v první polo-
vině 6. století výrazné na jižní Moravě, nikoli v Čechách
(např. Strachotín, Lužice, Holubice: Čižmář – Geislero-
vá – Rakovský 1985, 285n.; Klanica 1987, 123–124), což
neodporuje ani hypotéze J. Zemana. Disponujeme již
mapou langobardského osídlení Moravy (Podborský 
a kol. 1993, mapa 31, pohřebiště sahala nejseverněji na
Brněnsko). Situace v samotných Čechách je dosti nejas-
ná, s větší jistotou můžeme o nejmladším germánském
osídlení na tomto území říci pouze to, že není rozmístě-
no rovnoměrně v celé sídelní oblasti (srov. pozdní dato-
vání např. Lochenic ve východních Čechách: Zeman
1990) a rozhodně ubylo i dokladů o přítomnosti jeho
elity. Pro Čechy naopak existují náznaky podporující
historické úvahy o odchodu části obyvatelstva jak do
Bavorska, tak např. právě do oblasti langobardského
království. I zánik germánského osídlení na severový-
chodní Moravě je datován J. Tejralem do počátku 6. sto-
letí (Tejral 1976, 107–110, mapy 1–2), takže i K. God-
łowski připouští časnější průnik Slovanů do této oblasti
(2000, 201).

Další indicií by pro sledovaný problém mohl být
rozdíl v datování nejstarších časně slovanských celků
v severnějších částech Moravy oproti dobře poznané
Moravě jižní, avšak současný stav poznání ukazuje
(srov. Jelínková 1990), že toto může být spíše jen úko-
lem dalšího bádání. Ovšem sídliště v Lakšárské Nové
Vsi, datované G. Fusekem (1994) do nejstarší fáze slo-
vanského osídlení, leží ve slovenské části Dolnomorav-
ského úvalu, tedy víceméně v oblasti těsně svázané
s jižní Moravou. 

Předložené úvahy můžeme shrnout v několika
bodech. Průnik Slovanů do Čech od severu a severo-
východu by podle současného stavu poznání ještě před
polovinou 6. století byl možný. Již na počátku 6. stole-
tí zasahují nejstarší slovanské nálezy do horního Povis-
lí (Krakovsko) a snad i do předpolí Moravské brány
(Parcewski 2001, fig. 4, otázka datování hrobů v Sie-
monii: Ablamowicz 1991, 105), nejasná je dosud situa-
ce na severovýchodní Moravě. Langobardi, jejichž
panství bylo obráceno k Panonii a nezasahovalo sever-
ně dále než k Brněnsku, nepředstavovali nutně pře-
kážku podobného pohybu. K časnějšímu příchodu Slo-
vanů na střední Moravu se nově přiklání i L. Galuška
(2000).
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Předpoklad raného příchodu Slovanů nemá ovšem
na druhou stranu přesvědčivější oporu v archeologic-
kém materiálu z Čech. Významný průlom znamenala
interpretace situace v Březně, která měla dokládat lokál-
ní soužití starousedlých Germánů s nově příchozími Slo-
vany, byla však nedávno opuštěna samotnou autorkou
(Pleinerová 2000), navíc je germánské osídlení v Březně
doloženo minimálně do poloviny 6. století, tedy déle,
než se při předběžném hodnocení předpokládalo.
Archeologické poznání neumožňuje také jasně stanovit
směr či směry postupu nového obyvatelstva do Čech,
neboť lokality bezpečněji datovatelné do nejstarší fáze
leží ve středních a severozápadních Čechách (Praha-
Běchovice, Praha-Horní Počernice, Roztoky, Březno,
patrně i Lovosice).

Nejarchaičtější horizont roztockého sídliště podpo-
ruje závěr, že kultura pražského typu v Čechách má jak
keramikou, tak formou sídel nejblíže ke kulturám připi-
sovaným Slovanům v Podněpří a Podněstří (Korčak,
Raškov). Nositelé příbuzné kultury asi pronikali
z východu a severu přes oblouk Karpat na území dneš-
ního Slovenska a na větší část Moravy, kde se jejich
sídla na jihu prolínají s doklady langobardského osídle-
ní. Podle dnes převažujících interpretací by ovšem toto
prolínání mělo být pouze prostorové, jinak by projevy
obou kultur měly být diachronní. V celém tomto širo-
kém pásmu přitom zcela sporadicky zaznamenáváme
kontakt s raně slovanskými kulturami panonskými,
zvláště s prostředím spojovaným s Anty. Jinými slovy,
lze podpořit předpoklad J. Zemana (1976, 211) 
a D. Třeštíka o tom, že nositelé kultury pražského typu
přišli do Čech nezávisle na událostech roku 567 a zřej-
mě z oblastí za severozápadním obloukem Karpat přes
Slovensko a Moravu. 

Teprve v době, kdy jsou její představitelé v Čechách
již usazeni, přijímá zde kultura pražského typu zřetelný
kulturní impuls z Podunají. Roztoky v tomto bodě více-
méně potvrzují obecnou tezi. Nový kulturní impuls
neprovázejí ovšem náznaky jakéhokoli mocenského
prosazování se jeho nositelů. Naopak, nové prvky vplý-
vají do původního prostředí kultury s keramikou praž-
ského typu nenásilně, byť značně dynamicky, a rychle
dochází ke kulturní dominanci. Taková recepce by nej-
spíše odpovídala příchodu nových slovanských skupin,
které původní slovanská mocenská struktura usazená na
českém území úspěšně integrovala. Tato druhá slovan-
ská vlna bývá historicky spojována buď se změnami
mocenských poměrů v Panonii po odchodu Langobar-
dů v roce 568, či s krizí, jíž avarský kaganát procházel
po smrti kagana Bajana (602). Nejméně v jednom
pozdějším doloženém případě (631) vedl totiž tehdejší
spor o kaganský titul k pohybu jednoho z kmenů vtaže-
ných do mocenského svazku kaganátu –  nomádští Kut-
riguři se tehdy uchýlili na bavorské území. 

Kontakty roztockých Slovanů s blízkým germán-
ským prostředím se odrážejí v některých předmětech
luxusního rázu. K nim patří merovejská mosazná prů-
vlečka, kterou bychom měli datovat do závěru 6. stole-
tí. Zvláštní postavení z hlediska chronologie mají jedno-
stranné hřebeny, které se prakticky nevyskytují ve

východoevropské oblasti, proto se v časně slovanské
kultuře objevují díky kontaktu s Germány, pro prostře-
dí českých zemí zvláště s Langobardy. K takovému kon-
taktu nejspíše docházelo v době mezi příchodem Slova-
nů a historicky známým datem odchodu Langobardů
do Itálie, tedy před r. 568 (Zeman 1976, 206–208).

Tato úvaha se opírá o zamlčený, nikoli samozřejmý
předpoklad, podle kterého by toto zboží zmizelo ve slo-
vanském světě z oběhu zároveň se ztrátou kontaktu
s kulturním okruhem, ze kterého bylo přijato. Jak bylo
ukázáno výše (kap. II.4.6.1.2.), chronologická vřazení
těchto hřebenů jsou zřejmě složitější. Nicméně těžiště
výskytu diskutovaných hřebenů se zjevně opravdu pře-
krývá s takto určeným intervalem, ovšem inspirace
z germánského prostředí byla Slovany zažitá a nadále
pokračovala zdomácnělá výroba, jež vyznívala poměr-
ně dlouho. Využití jednostranných hřebenů jako chro-
nologického kritéria vyžaduje tedy jistou opatrnost 
a situační vazbu na konkrétní lokalitu. V případě Roz-
tok můžeme proto soudit, že větší počet nálezů hřebenů
či jejich zlomků podporuje i na základě keramiky uči-
něný závěr o vybudování velkého počtu objektů již
v průběhu 6. století, jakkoli nemohou hřebeny samy 
o sobě doložit počátky osídlení již v první polovině 
6. století. Nálezy s nejvýraznějším kontextem se vážou
na horizont Roztoky II, který by tak bylo vhodné klást
v souladu s nálezem v Praze-Svépravicích a Stehelčevsi
do počátku 7. století (stejná kombinace hřebenů, nezdo-
bené i zdobené keramiky). 

Relativnost podobných závěrů podtrhují nálezy
obdobných hřebenů z prostředí kultury stěhování náro-
dů z blízkého okolí Roztok. Jednostranný hřeben s troj-
úhelníkovitým hřbetem zdobený svazky rýh pochází
např. z hrobu 22 z Prahy-Podbaby. Je datován do konce
5. či počátku 6. století. (Svoboda 1965, 45:15, 229), od
roztockých kusů se liší především odlišným uspořádá-
ním nýtků. Další jednostranný hřeben byl nalezen
v Libčicích, v chatě z doby stěhování národů, která
představuje jeden z nejmladších dokladů germánského
osídlení ve středním Povltaví, kladený do 6. století (Plei-
nerová – Vojtěchovská 1997, obr. 4). Tento kus se
vyznačuje oblým hřbetem, svazkem rýh na obvodu 
a 9 nýty. Hřeben se liší oblostí hřbetu a větším počtem
nýtků od roztockých kusů.  

Současnost typově blízkých jednostranných hřebe-
nů v obou prostředích, slovanském a germánském, včet-
ně oboustranné interakce, byla přitom zachycena 
i jinde, zvláště instruktivní příklad poskytují shodné
nálezy z germánského pohřebiště v Lužici a časně slo-
vanského sídliště v již zmiňovaných Mutěnicích na jižní
Moravě (Klanica 1984, 142, Abb. 5). Obdobně vyznívá
i interpretace oboustranného hřebene z Roztok (kap.
II.4.6.1.1.). Také zde bylo ukázáno, že nejbližší výzdob-
né analogie nenalezneme ve slovanském, ale v germán-
ském prostředí a také tento hřeben řadíme, jakkoli s jis-
tou dávkou opatrnosti, spíše až do období přelomu 6. 
a 7. století.

Předměty svědčící o intenzivnějším styku s Germá-
ny jsou z hlediska dosud probíraného vztahu výpovědi
archeologického naleziště v Roztokách a historické
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rekonstrukce chronologie dějin Čech v 6. století roz-
prostřeny dosti problémově ve dvou (Roztoky I a II),
ne-li ve všech třech vydělených chronologických hori-
zontech. Přitom se, pokud můžeme při sporadičnosti
pojednávaných předmětů o takovém bližším určení
vůbec uvažovat, koncentrují spíše do fáze Roztoky II, 
a tedy k závěru 6. či počátku 7. století, rozhodně však
jdou za rok 568.

Nabízí se několik možných vysvětlení tohoto para-
doxu. Nepříliš přesvědčivá by byla úvaha o přecenění
chronologické distribuce vývojové škály keramiky praž-
ského typu, protože průvlečku i část hřebenů přiřazuje
fázím Roztoky II a ojediněle i Roztoky III jen na zákla-
dě jejich datace per analogiam. Ze stejných důvodů by
sotva obstál pokus posunout alespoň fázi Roztoky II do
období „historicky vymezeného“ kontaktu s Germány,
tedy nejpozději do třetí čtvrtiny 6. století. Nejpřijatelněj-
ší se proto jeví hypotéza o relativně delším soužití obou
kultur stěhování národů v jednom prostoru. 

Podobnou hypotézu lze podle našeho názoru
poměrně dobře hájit, ovšem za jedné podmínky. Musí-
me od sebe důsledně oddělit překotné „politické“ ději-
ny 6. a 7. století a procesy nikoliv dlouhého, ale relativ-

ně delšího trvání, které zachycuje archeologie. Zname-
ná to určitým způsobem radikalizovat úvahu D. Třeští-
ka, že „nejde totiž o to, zda tu byli germánští zemědělci,
nýbrž o to, zda tvořili politickou sílu či zda je nějaká
politická síla kontrolovala“, a rezignovat na představu,
že by nám archeologie dokázala odpovědět na otázku,
kdy se Slované stali pány Čech. Protože tento mocenský
akt zabrání země – celé či její části? – byl jen jednou
z podmínek pro obnovení konsolidace osídlení Čech. 
A tato konsolidace se zřejmě odehrávala v širokém hori-
zontu, který ani nezapočal, ani nebyl ukončen roku 568,
kdy poslední germánský kmen, který by mohl účinně
mocensky působit, prostor Čech, Moravy a východní
střední Evropy opustil. 

Vyvrcholení a závěr této konsolidace (k pojmu
např. Brather 2001) náleží zřejmě první třetině sedmého
století a jeho politický výraz představuje nejspíše až
začlenění Čech do Sámovy říše. Pravděpodobně se pro-
ces této konsolidace odehrával v rámci mocenských
nároků různých raně středověkých kmenů, avšak
v horizontu proměn osídlení se prosazení těchto nároků
sotva mohlo projevit v nějakých změnách, jež by bylo
možné dešifrovat podle etnického klíče.

N. P R O FA N TO VÁ : C H R O N O L O G I E  O S Í D L E N Í  A R E Á L U  A  H I S TO R I C K Ý C H  S O U V I S L O S T E C H
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II.6.1. VELIKOST KOMUNITY

Počet polozemnic pražského typu, doložený v Rozto-
kách (122; celkový předpoklad cca 500), řádově pře-
vyšuje počty obytných objektů na jiných lokalitách
stejného stáří v Čechách. Počet zjištěných domů
tohoto období na jednotlivých českých lokalitách
dosud nikde nepřekročil desítku (Bubeník 1972,
1975; Pleinerová 1975; Zeman 1976). Podobná situa-
ce je i na Moravě (Dostál 1985) a Slovensku (Bialeko-
vá 1962; Fusek 1994). Větší počty obytných objektů
pražského typu (řádově desítky) pocházejí z lokalit 
v některých okolních zemích, např. z Německa (Des-
sau-Mosigkau; Krüger 1967, 1968), Polska (Parczews-
ki 1989) nebo Ukrajiny (Baran 1988); větší lokality
jsou zmiňovány i z Moldávie a Rumunska (Zeman
1976; Teodor 1994; Dolinescu-Ferche 1992). Ani zde
však dosud není známa lokalita, kde by počet domů
odpovídal odhadům, které jsme učinili pro Roztoky,
nemluvě o tom, že na mnoha lokalitách patří soubo-
ry domů zpravidla komponentám s delším časovým
trváním, než je tomu v Roztokách (zde uvažujeme jen
o 120–150 letech). 

Obvykle malý počet domů kultury pražského typu
na českých lokalitách pražského typu pravděpodobně
nesouvisí pouze s rozsahem archeologických výzkumů
nebo s jinými druhotnými faktory. Zdá se spíše, že se
zde odráží skutečný charakter obytných areálů a převlá-
dající velikost raně středověkých komunit. V případech,
kde archeologický výzkum umožňoval rekonstrukci,
uvažují autoři o současné existenci cca 4–6, nejvýše 10
domů, přičemž převládá názor, že počet domů lze kore-
lovat s počtem rodin či domácností (Zeman 1976; Plei-
nerová 1975). K podobnému výsledku dospěla i analý-
za nálezů z Dessau-Mosigkau (7–10 domů v jedné síd-
lištní fázi). V tomto ohledu se období pražského typu
neliší od pravěkých kultur, pro něž rekonstrukce prove-
dené různým způsobem zpravidla dospívají k podobné
představě (problematiku naposled shrnula např. Dresle-

rová 1995). Tím zajímavější ovšem je případ Roztok,
neboť zde jde o komponentu, která se výrazně odlišuje
od běžného modelu.

Velikost někdejší komunity můžeme odhadnout na
základě několika proměnných. Chápeme-li velikost
komunity (přesněji: průměrnou velikost komunity
během trvání areálu) jako průměrný počet současně exi-
stujících domů (pokud každý dům obývala jedna rodi-
na), můžeme ji vypočíst za předpokladu, že známe tři
základní proměnné: celkový počet archeologicky dolo-
žitelných domů, celkovou délku trvání areálu a průměr-
nou životnost domu. V případě Roztok lze odhadnout
celkový počet domů na cca 500 a délku trvání areálu na
maximálně 150 let. Největší problém představuje evi-
dentně třetí proměnná, životnost domů. U pravěkých
domů se odhady životnosti zpravidla pohybují mezi
7–25 léty (Neustupný 1984), jiní se kloní k horní hrani-
ci čili zhruba době trvání jedné generace (Pleinerová
1975). Je pravděpodobné, že fyzická životnost mnoha
typů domů, postavených pravěkou či raně středověkou
technikou, mohla být i mnohem vyšší, a to zejména 
v případě srubových staveb. To naznačují i experimen-
ty se stavbou a udržováním raně středověkých domů
(Pleinerová, ústní sdělení). 

V souvislosti s odhadem průměrné životnosti domů
poskytují nálezy z Roztok různé možnosti výsledku.
Tabulka 39 ukazuje počty současně existujících domů,
vypočtené podle různých odhadů životnosti staveb.
Jako hlavní problém se jeví, že obvyklé odhady život-
nosti staveb (cca délka jedné generace) vedou v tomto
případě k velmi vysokému počtu současných domů
(několik desítek), zatímco obvykle předpokládaný počet
domácností v komunitě (4–10 rodin) by znamenal neu-
věřitelně krátkou životnost domů (1,5 až 3 roky). 

Tento problém je možné vysvětlit buď specifickými
systémovými důvody, nebo konkrétními událostmi
(srov. protiklad struktura – událost v Neustupný 1998).
Jako systémové označujeme příčiny, které souvisejí
s povahou určitého sídelního, ekonomického či ekolo-
gického systému. Taková řešení mohou hledat specifiku

II.6. Ekonomika a sociální struktura areálu

A: PRŮMĚRNÁ B: POČET  
ŽIVOTNOST DOMU  SOUČASNÝCH DOMŮ POZNÁMKA

(v letech) (domácností v komunitě)

1,5 5 model odpovídá velikosti zemědělského zázemí

3 10 model odpovídá maximální předpokládané velikosti běžné komunity

6 20

12 40 životnost domu odpovídá cca polovině generace

27 90 životnost domu odpovídá délce jedné generace

Tab. 39. Roztoky. Vztah (průměrné) životnosti domů (A) a pravděpodobné (průměrné) velikosti raně středověké komunity (B). – Tab.
39. Roztoky. Relationship between the (average) lifespan of houses (A) and the probable (average) number of households in the
Early Medieval community (B).



roztockého areálu buď (a) v kratší průměrné životnosti
staveb, nebo (b) větší velikosti komunity. V prvním pří-
padě by bylo nutné vysvětlit, proč právě v Roztokách
byly domy obnovovány častěji než na jiných součas-
ných lokalitách; v druhém případě by bylo zejména
nutné prokázat existenci takových zdrojů obživy, které
by předpoklad větší komunity umožnily (dosavadní
modely počítají s tím, že plocha průměrného sídelního
areálu odpovídala nárokům malých komunit: Dreslero-
vá 1995). Kromě toho by bylo ještě možné předpoklá-
dat, že korelace mezi počtem (zároveň užívaných) domů
a počtem domácností je mylná. To by mohlo nastat
např. tehdy, pokud by (c) jednotlivé domy měly různé
funkce, takže by jedna rodina (domácnost) zároveň uží-
vala více domů. 

Životnost (průměrná délka užívání) domů může být
zkrácena různými přírodními i společenskými faktory.
Jedním z přírodních faktorů mohou být např. periodické
katastrofy, v případě daného areálu zejména záplavy,
způsobující zánik a obnovu domů. Z toho, co dosud 
o dané lokalitě víme, se tato možnost nezdá pravděpo-
dobná. Obytná komponenta je definována nadmořskou
výškou 179 m, a proto byly obytné objekty v bezpeč-
ném odstupu od hladiny raně středověké řeky (srov.
kap. I.1.)

Životnost domů jistě měla i určitou sociální dimen-
zi. Odhady životnosti pravěkých staveb zpravidla berou
v potaz především fyzickou trvanlivost objektů (která 
u polozemnic a srubů může být poměrně vysoká) 
a dostatečně nereflektují skutečnost, že délka užívání
domu je také záležitostí sociálních norem a symbolického
chování. Lze si představit řadu sociálních důvodů, které
vedly k tomu, že dům musel být opuštěn dříve, než
vypršela jeho fyzická životnost (např. smrt některého 
z obyvatel domu). Na druhé straně však není snadné
nalézt důvody, které by platily v Roztokách a srovnatel-
ným způsobem se neuplatnily jinde. 

Pokud nepředpokládáme neobvykle krátkou život-
nost raně středověkých domů v Roztokách, musíme
počítat s větším počtem obyvatel. To ovšem znamená
nutnost zamyslet se nad možnostmi obživy větší komu-
nity, protože rozloha roztockého sídelního areálu odpo-
vídá areálům spíše menším, ve kterých bychom před-
pokládali dostatek prostoru nanejvýš pro komunitu 
o obvyklé velikosti (kolem 5 rodin). Doplňkovým zdro-
jem obživy mohl být v Roztokách např. rybolov. Zatím
nám sice chybí kvantitativní model úživnosti vodního
toku, čerpání určité části obživy z tohoto zdroje je však
velmi pravděpodobné. Intenzivní rybolov je doložen
např. na velkomoravských centrech (Andreska 1975).
Doklady rybolovu v Roztokách sice existují, avšak ani
artefakty, ani ekofakty neumožňují doložit jeho zvláštní
význam. Je tedy celkově sporné, zdá právě rybolov
může vysvětlit mimořádnou velikost komunity. 

Přítomnost větší komunity bychom mohli zdůvod-
nit tehdy, pokud bychom v roztockém areálu viděli cent-
rální místo s funkcí obchodního střediska, sídla (kmeno-
vé) elity nebo kultovního centra. V takovém případě by
část potravin mohla do areálu přicházet např. směnou
(srov. Salač 1996 pro dobu laténskou); nevíme ovšem,

co by v případě Roztok mohlo tvořit protihodnotu.
Mohlo by jít o přísun potravin i v podobě darů nebo
dávek. Tato představa se sice jeví poněkud anachronic-
ká, avšak domníváme se, že určitou elitní společenskou
vrstvu je možné v kultuře pražského typu předpokládat.
Proti této hypotéze ovšem hovoří zejména skutečnost,
že nemáme žádné výrazné doklady společenského roz-
vrstvení nebo mimořádně postavených jedinců, a to ani
v Roztokách, ani v období kultury pražského typu
v Čechách vůbec. Náznaky lze vidět např. v několika
luxusních předmětech, objevených v Roztokách (kap.
II.6.6.), jejich četnost se však příliš neliší od jiných loka-
lit (kap. II.3.4.2., tab. 16).

Třetí možností je, že domy v kultuře pražského typu
neměly stejnou funkci; na jednu rodinu (domácnost) by
potom mohlo připadat více než jeden dům. Pro jinou
než obytnou funkci některých domů však zatím chybí
doklady. Uvažovat by bylo možné o mužských a žen-
ských domech, a to zejména v souvislosti s případnou
polygamií (viz kap. II.6.2.). Celkový počet domů užíva-
ných komunitou o určitém počtu lidí by se však v tomto
modelu mohl nejvýše  zdvojnásobit – ani to by však roz-
tockou lokalitu nezařadilo mezi ostatní. Ani pro tuto
hypotézu však zatím není opora v datech. 

V průměru kratší užívání domů, a tudíž jejich větší
množství v komponentě, mohlo být také způsobeno
konkrétními událostmi či specifickým charakterem are-
álu. Násilný zánik domů a s ním související nutnost opa-
kované obnovy však prokázat nelze, a to ani v důsledku
přírodních katastrof (viz výše), ani válečných střetů
(chybí stopy požárů; viz Vařeka, kap. III.3.). Lze si
představit, že se lidé na daném místě zdržovali v prů-
měru jen kratší dobu, protože areál měl zvláštní, tranzit-
ní charakter (hypotéza I. Pleinerové, ústní sdělení).
Modelu kratších pobytů různých komunit v areálu 
a častějšího opouštění obytných staveb by mohla vyho-
vovat nálezová situace s četnými artefakty (keramický-
mi nádobami) zanechanými in situ. Přítomnost někte-
rých artefaktů v opuštěných objektech lze teoreticky
chápat jako doklad přesunu obyvatelstva na vzdálenost,
kdy transport větších předmětů není rentabilní. Za rea-
lističtější ovšem považujeme jinou interpretaci opuště-
ných artefaktů (kap. II.3.4.) a kromě toho se nám nezdá
pravděpodobné, že by tranzitní charakter lokality mohl
trvat po celou dobu kultury pražského typu: celé nádo-
by v domech patří všem chronologickým fázím areálu
(kap. II.3.5.). 

Za současného stavu poznání nezbývá než konstato-
vat, že jednoznačné řešení otázky velikosti roztocké
raně středověké komunity neznáme. V charakteru
domů, jejich výbavě a způsobech jejich zániku neshle-
dáváme mezi Roztokami a ostatními lokalitami podstat-
nější rozdíly. Na základě dostupných dat nemůžeme
doložit ani specifické archeologické transformace či
zvláštní události. Zdá se proto pravděpodobné, že raně
středověká komunita (či skupina komunit) v Roztokách
musela být podstatně větší, než je obvyklé na jiných
lokalitách, a to zejména ve starší fázi areálu.
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II.6.2. DŮM A RODINA
„Vykopou si obydlí pod zemí, zastřeší je… muž přinese dřevo a tro-

chu kamení, roztopí a topí, dokud nerozpálí kameny do červena.
Když jsou nejrozpálenější, polévá je vodou a obydlí se zahřeje…“
(Ibn Rusta, 9. stol., slov. překlad in: Pauliny 1999, 99)

Úvahy o velikosti komunity v Roztokách se nutně dotý-
kají vztahu domu a rodiny v kultuře pražského typu,
resp. funkční a sociální interpretace zahloubených obyt-
ných objektů. Polozemnice či zemnice byly ještě v době,
kdy se objevily první vážné pokusy o interpretaci arche-
ologických pramenů, relativně hojně zastoupeny v pro-
středí východních i jižních Slovanů, pobaltských náro-
dů, v Polsku a občas i na moravsko-slovenském pome-
zí. Právě způsob užívání polozemnic, zachycený v etno-
grafických pramenech, vedl k závěru, že tento typ domu
musel být i v minulosti příbytkem nukleární rodiny.
Relativně malá plocha domu, absence členění jeho
vnitřního prostoru a obvykle jedna pec ostatně jinou
představu téměř vylučují. Zároveň již v této době neby-
lo možné doložit jinou než obytnou funkci těchto objek-
tů. Domníváme se však, že tento závěr není tak evident-
ní, jak se na první pohled zdá.

Etnografické analogie nepocházely většinou ze spo-
lečností, ve kterých by vesnice tvořené polozemnicemi
představovaly rozhodující formu sídel. Nejčastěji šlo
v kontextu určité vesnice nikoliv o regulérní obydlí, ale
spíše o výjimky obydlí extrémně prostých: tato prostota
přitom byla dána buď sociálně, nebo funkčně (mohlo jít
např. o polosezónní příbytek pastýře apod.). I tam, kde
malé polozemnice představovaly hlavní formu obydlí
(jako např. v některých ukrajinských či balkánských
vesnicích), šlo o komunity víceméně rudimentární, exi-
stujícící v rámci diferencovanější kultury, která domi-
nantně určovala sociální vazby a životní styl a vyvlast-
ňovala kulturní produktivitu vesnické komunity. Život-
ní styl takového prostředí bývá silně homogenizován
nikoliv proto, že by ve společnosti neexistovala sociální
stratifikace a kulturní diferenciace, ale naopak právě
kvůli její existenci. Diferenciace zde existuje, avšak vně
vesnické komunity, a působí na vesnickou komunitu
omezujícícm způsobem jako na celek. Již podruhé v této
publikaci se tedy můžeme pozastavit nad otázkou, nako-
lik jsou dostupné etnografické prameny posledních
dvou století skutečně směrodatné pro interpretaci spo-
lečností raného středověku (srov. kap. II.3.4.6.).

Pokud bychom přijali tezi o rigidní vazbě mezi obyt-
nou funkcí, nukleární rodinou a obydlím typu polozem-
nice, zůstal by při interpretaci kultury pražského typu
skutečně minimální prostor pro sociální diferenciaci na
makrosociální i mikrosociální úrovni. Můžeme sice
předpokládat, že přesun ze starých sídlišť do nově
zabraných území homogenizoval životní styl a vedl
k přechodnému „zchudnutí“ hmotné kultury, společnost
sestávající z párových rodin s krajně uniformním život-
ním stylem, lišících se navzájem nanejvýš rozdílem ve
velikosti jednoprostorové chalupy, by byla v evrop-
ském raném středověku dosti ojedinělá. 

Předpoklad o sociálně nediferencované společnosti
sestávající z párových rodin naráží i na obraz, který nám
o nejstarších Slovanech poskytují sporadické písemné

prameny. Ty sice opakovaně zmiňují nuznost jejich
obydlí, zároveň však již Prokopios ve slavné pasáži
o gótských válkách (Válka s Góty, kniha III/14, česky
1985) zmiňuje u Slovanů otroctví, a to způsobem, který
téměř vylučuje nahodilou aproximaci z domovského
byzantského prostředí kronikáře. Nejstarší zprávy o Slo-
vanech opakovaně zaznamenávají i jejich polygamii, 
a to i v oblasti blízké Čechám (např. pro Sáma, tedy pro
počátek 7. století: Fredegar Scholasticus, kniha IV, 48,
uvádí jeho 12 slovanských žen – MMFH I, 21). Obecně
o Slovanech mluví v témž smyslu později i Ibn Rusta:
„jestliže měl mrtvý tři ženy a jedna si myslí…” (Pauliny
1999, 99); pro 10. století zmiňuje Ibrahim Ibn Ja´q -ub
„12 žen, ba i více“, v tomto případě pro příslušníky elity,
Pauliny 1999, 119). V literatuře sice koluje tradiční pře-
svědčení, že mnohoženství bylo u Slovanů omezeno na
velmožskou vrstvu, nicméně jde spíše o logickou kon-
strukci než o kritickou interpretaci pramenů. A tato vel-
možská hypotéza se ovšem opět kruhem opírá právě 
o charakter domů. Vždyť v nečleněném prostoru polo-
zemnice si lze ještě představit soužití muže, jeho ženy 
a nedospělých dětí. Že by v této stísněné prostoře žil
zároveň muž, několik žen, jejich děti a navíc ještě jeden
či více domácích otroků, to si lze představit těžko, leda
bychom podobným zázemím vysvětlovali krutost 
a agresivitu slovanských nájezdníků, popsanou
v byzantských pramenech.

Patriarchální velká rodina, která odpovídá nejstarším
písemným zprávám o Slovanech, není myslitelná ve
vazbě na jednu polozemnici, ale můžeme si ji dobře
představit ve vztahu ke známé struktuře obytných kom-
ponent, v nichž jsou doloženy skupinky čtyř až šesti
polozemnic (kap. II.3.6.1.). Taková seskupení by funkč-
ně mohla odpovídat germánskému domu, ve kterém síd-
lila velká patriarchální rodina – otec, jeho ženy, dosud
neemancipovaní synové a domácí otroci (k jejich exi-
stenci např. Prokopios ve Válce s Góty, kn. III/29, č. p.
s. 248: „zabíjeli a brali jako otroky všechny dospělé
muže“; dále Maurikios v Strategikonu XI popisuje, jak
zajatce „nedrží neomezený čas, ale stanovují jim“ určitou
dobu a pak jim dávají na vůli, chtějí-li se vrátit domů za
nějakou náhradu „či zůstanou-li jako lidé svobodní…“,
podle Niederle 1911, ŽSS I.1., 27). Podobná struktura
sídla velké rodiny, s oddělenými příbytky jednotlivých
žen a otroků, se vyskytuje poměrně často v různých spo-
lečnostech, mimo jiné u severoafrických Berberů, jejichž
svatební zvyky spolehlivý arabský pramen z desátého
století přímo analogizuje s tehdejšími Slovany (Ibrahim
Ibn Ja´q -ub, Pauliny 1999, 117). Pokud bychom přijali
hypotézu, že tyto malé shluky polozemnic, a nikoliv
jedna polozemnice, představovaly základní jednotku
vesnice, vysvětlovalo by to i onu zvláštní Prokopiovu
zmínku o tom, že Slované sídlí odděleně. Pro náš inter-
pretační problém – nezvykle velký počet archeologicky
doložených staveb – není sice představa velkorodiny
rozhodující, ale nicméně do určité míry představu o veli-
kosti komunity usměrňuje: ve čtyřech domech nemusí-
me předpokládat čtyři párové rodiny s dětmi, ale složi-
tější a celkově o něco méně početnou sociální jednotku
(např. muž, dvě ženy, čtyři děti, otrok). 
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V období raného středověku můžeme předpokládat
i větší variabilitu funkcí staveb, a to i při jejich formální
podobnosti. Kromě výše uvedené možnosti diferenciace
sociální (obydlí různých členů patriarchální velkorodi-
ny) lze uvažovat i o diferenciaci jiné, o specializovaných
funkcích některých objektů na rozhraní mezi funkcí
obytnou, výrobní a sociální. Dosud existovala vžitá
představa, že obytná funkce je víceméně garantována
přítomností ohniště či pece. Nicméně ani toto kritérium
nemusí platit bez výjimek. Např. v Bíni-Cénapart
v polozemnici, pocházející ovšem zřejmě až z desátého
století, bylo nalezeno sedm závaží v řadě podél západní
stěny domu (obj. 82). Jde zjevně o doklad tkalcovského
stavu, který svými rozměry potlačil obytnou funkci
domu; objekt je proto interpretován jako tkalcovská
dílna. Protože se v něm dochovalo běžné otopné zaříze-
ní, předpokládá se, že dílna byla využívána celoročně
(Březinová 1997,134). Přes jistou vzdálenost je třeba
uvažovat i tímto směrem: vždyť v Roztokách byly obje-
veny doklady přítomnosti kovolitců, ale jejich dílna
zatím ne. Nejbližší kovolitecká dílna je známa až
z Mikulčic 8. století. V oblasti vzniku kultury pražského
typu (střední Dněpr) byla přitom nedávno objevena
polozemnice-dílna s více než 50 kusy licích forem v pro-
storu před pecí a při jejím rameni, další skupina ležela
při jihovýchodní stěně domu (Bernašivka – Vinokur
1998, 211, obr. 2). Na lokalitě Kodyn I a II byly jako
dílny interpretovány tři chaty, jen jedna z nich byla
považována za povrchovou (Rusanova – Timoščuk
1984, 37–40, obr. 28, Tab.9). Doložen je zde i téměř pra-
voúhlý pracovní prostor tvořený (vydlážděný) kameny
či pískem. V dílnách v Kodynu II stála klasická pec 
a ohniště k ní přiléhající, v případě obj. 19 byl dům vět-
ších rozměrů než obvykle (stěna 660  440 cm). Těmto
interpretacím bude třeba v budoucnu věnovat větší
pozornost, ale již dnes je možné předpokládat, že domy
s pecí a druhým ohništěm mohly sloužit jako dílny (Pro-
fantová, v tisku), aniž bychom byli schopni upřesnit
jejich konkrétní význam. Na sídlišti Luka Kavetčinskaja
byly domy s kamennou a hliněnou pecí (obj. 7 a 14),
obdobné domu 739.2 a situaci objektů 1058 a 1059
v Roztokách, interpretovány rovněž jako dílny (Vaku-
lenko – Prichodnjuk 1985, 87). K této interpretaci se při-
klání též B. Dostál v případě Břeclavi-Pohanska (Dostál
1982, 15–16, 69).

Písemné prameny dále dokládají, že k běžné výba-
vě slovanských sídel náležela parní lázeň. Přitom histo-
rické zprávy opakovaně matoucím způsobem kombinu-
jí funkci této stavby s obytným domem, pravděpodobně
proto, že se obé příliš nelišilo konstrukcí (např. Ibn
Rusta pro 9. stol., in Pauliny 1999, 99), ba zřejmě byla
budova lázně příležitostně využívána jako příbytek.
Svědčí pro to i vývoj slova iztba (jizba), používaného
v Čechách původně právě pro označení parní láz-
ně a teprve později ve významu obytné místnosti
(stuba–iztba, in: Niederle 1913, 742–745). Stavba polo-
zemnice s pecí není příliš náročná, a tedy postavit jedno
či druhé náleželo jistě k běžným dovednostem dospělé-
ho člena společnosti. Z tohoto hlediska není možné
vylučovat, že obdobné typy objektů mohly být stavěny

častěji a k různým účelům. Archeologicky je funkce
domu jako parní lázně doložena jen mimo naše území 
a v mladší souvislosti (Gdaňsk, Gniezdno: Kostrzewski
1962, 175, obr. 139), představuje však nadzemní srub. 
U některých polozemnic o velmi malé ploše by se 
o funkci banje (lázně) dalo uvažovat, vždyť v ní mohou
být i drobné kůly po vnitřním zařízení, když v ní hrály
důležitou funkci lavice. 

Smyslem této poznámky je upozornit na možnost,
že počet polozemnic v určitém areálu nemusí vždy zcela
přesně odpovídat počtu nukleárních rodin a může zdán-
livě evokovat představu početnější komunity, než jaká
v daném areálu skutečně žila. Další výzkum by se
ovšem měl pokusit předpokládané funkční rozdíly mezi
objekty doložit v archeologických datech – bez toho
zůstanou výše uvedené úvahy jen pouhou spekulací. 

II.6.3. HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

Předpoklad větší komunity naráží zejména na poměrně
malý rozsah potenciálního zázemí, které měla raně stře-
dověká komunita k dispozici. V kap. II.2.1.2. jsme kon-
statovali, že v okolí obytného areálu lze sice nalézt cca
100 ha kvalitní půdy, ovšem jen za předpokladu, že
započteme nejen celý prostor na údolním dně (jehož
část patřila obytným areálům), ale i plošinu Roztockého
háje, položenou na terase nad údolím (obr. 16). Údolní
dno je pokryto sprašovými hlínami a plošina Roztocké-
ho háje spraší, takže lze předpokládat přítomnost rela-
tivně úrodných zemědělských půd. Problémem je
ovšem dostupnost horního prostoru, který je nad údol-
ním dnem převýšen o 50–70 m a od údolního dna oddě-
len prudkým, obtížně schůdným svahem (diagonálně
tento svah protíná svazek úvozových cest neznámého
stáří). Průměrná dostupnost celého takto konstruované-
ho areálu je asi třiapůlkrát náročnější, než je dostupnost
optimálně položeného areálu o stejné velikosti v ploché
krajině (viz II.2.1.2.). Do rámce tohoto prostoru patřila
ještě nevelká plocha prudkých svahů (využitelných
nanejvýš k těžbě dřeva) a poměrně malý prostor říční
nivy (řeka není v daném místě příliš široká). 

Pokud bychom plně respektovali publikované mode-
ly ekonomiky pravěkých komunit (Dreslerová 1995),
odpovídá prostor o rozloze cca 100 ha rozměrům prů-
měrného pravěkého sídelního areálu, zpravidla obývané-
ho malou komunitou o velikosti 4–6 čtyřčlenných rodin.
Tomu zdá se také odpovídá situace ve všech pravěkých
obdobích doložených na dané lokalitě. K poněkud vyšší-
mu odhadu dospěla M. Beranová (1986), podle níž
mohlo žít v raném středověku v daném areálu 20–25
rodin za předpokladu obdělávání cca 13 ha polí a za
předpokladu snížení obvyklé spotřeby obilovin na polo-
vinu (tedy s nutností nahradit je potravinami živočišného
původu). M. Beranová svůj odhad odvodila z empiric-
kých dat, která se dalším výzkumem a jeho zpracováním
značně změnila. Bez ohledu na to, jak byl zkonstruován,
je tento odhad podle dosavadních poznatků na samé hra-
nici únosnosti. Připočteme-li totiž ke 13 ha polí několika-
násobně velkou plochu přílohu, plochu obytných kom-
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ponent atd., dostáváme se k nutnosti pokrytí celého sídel-
ního areálu obdělávanými poli, přílohem a obytnými
objekty. Tento předpoklad by nutně znamenal odlesnění
takřka celého sídelního areálu a nutnost zimního krmení
dobytka senem, nikoliv letninou (při krmení letninou
musí největší část areálu tvořit les, cf. Dreslerová 1995).
Nedostatek zimního krmiva by sice mohla indikovat
zvláštní skladba zvířecích kostí, v nichž pro dané období
zcela neobvykle převládá prase, nikoliv hovězí dobytek,
obdělávání luk a sušení sena však pro dané období zatím
doloženo není. Předpoklad odlesnění zase víceméně
vylučují paleobotanická data, která dokládají spíše opač-
ný, zalesněný charakter sídelního areálu (kap. II.2.2.). 

I v otázce hospodářského zázemí tedy narážíme na
řadu kontradikcí a na značné interpretační potíže.
Potenciál zemědělského zázemí daného areálu byl spíše
menší než na jiných lokalitách, zcela v kontrastu s dolo-
ženou intenzitou osídlení. Nezbývá tedy než připustit,
že způsob obživy dané raně středověké komunity zahr-
noval prvky, které zatím nedokážeme dostatečně mode-
lovat, ať už šlo o využití vzdálenějších areálů nebo
doplňkových zdrojů. 

II.6.4. DOKLADY ZEMĚDĚLSKÉ
VÝROBY 

Přestože výzkum v Roztokách přinesl řadu dokladů 
o pěstování obilovin a luštěnin, jakož i sběru plodin (lís-
kových oříšků), stanovit vzájemný podíl rostlinné 
a živočišné výroby není dosud možné. Rozbor osteolo-
gického materiálu prokázal překvapivě vysoké zastou-
pení pozůstatků prasete domácího. Mezi domácími zví-
řaty tvořily kosti prasete cca 54 %, ze všech určených
pak 51 % (kap. III.6., obr. 108:A). Toto zjištění je zásad-
ní, neboť dosavadní bádání vesměs považovalo za nej-
významnější a nejvýrazněji zastoupené domácí zvíře
v časně slovanském prostředí tura domácího, jehož
pozůstatky se podílí na roztockém souboru „jen“ 35 %

(37 % z domácích zvířat). Skot je v časně slovanském
období dominantně zastoupen jak ve východní Evropě
(Gorodok), tak v našem bezprostředním okolí: na Mora-
vě (Břeclav-Pohansko, osady I–II), Slovensku (Nitra-
-Mikov Dvor), v Německu (Dessau-Mossigkau, Krüger
1967) a Rumunsku (srov. tab. 40). I na lokalitě v Březně
tvořilo prase domácí v osadě kultury pražského typu jen
necelých 20 %, v mladších osadách se podíl kostí toho-
to zvířete blížil 30 % (Peške 2000, 232; zde obr. 108:B)
a podíl skotu klesal. Také v polozemnici z Prahy-Hor-
ních Počernic tvoří převahu tur domácí, prase pak nece-
lou polovinu kostí tura, avšak při určování minimálního
počtu jedinců se již prakticky neliší (Peške 1985). Tento
stav nejlépe dokládá srovnávací tabulka, z níž je však
zřejmé, že z některých lokalit je počet dochovaných 
a určených zvířecích kostí dosti nízký. Přitom jsou kosti
tura mohutnější, a lépe se tedy dochovávají.

Právě dosud zjišťovaná převaha hovězího dobytka
na nejvýznamnějších lokalitách kultury pražského typu
je oporou úvah o pohyblivějším, polopasteveckém způ-
sobu života nejstarší slovanské populace (např. Pleine-
rová 1975; Zeman 1976, 214). Tuto hypotézu doplňo-
vala zmínka Prokopia o Slovanech ze 6. století, totiž že
se všichni neustále stěhují z místa na místo (Prokopios:
Knihy o válkách, Válka s Góty III/14, č.p. 1985, 211) 
a obdobně též Maurikiova zpráva o Slovanech chovají-
cích hojnost rozmanitého dobytka (srov. Niederle 1921,
137). Zprávy obou byzantských autorů se ovšem bez-
prostředně vztahují ke Slovanům jižním.

Významné je, že hovězí dobytek nepřevládal jen
v obou nejstarších osadách v Březně, ale též na hradišti
v Klučově, fungujícím v 8. a minimálně v první polovi-
ně 9. století (Kudrnáč 1970), kde při vyhodnocování
kostí nebyly dvě fáze existence hradiště rozlišeny. Tepr-
ve nejvýznamnější moravská hradiště 8. a 9. století při-
nesla změnu směrem k většímu uplatnění vepřového
masa (Mikulčice, Břeclav-Pohansko), v Čechách bez-
pečně doloženou až na hradištích 9.–10. století (Budeč,
Stará Kouřim, předběžné údaje z Pražského hradu). Cel-
kově však posun nebyl zcela jednoznačný, např. na

ROZTOKY BŘEZNO I BŘEZNO II
BŘECLAV- BŘECLAV-

GORODOK NITRA-MK CIUREL
POHANSKO I POHANSKO II

N % N % N % N % N % N % N % %

Tur dom. 668 35,1 307 53,6 188 41,3 115 58,4 89 44,7 296 56,1 95 34,4 50,0

Prase dom. 966 50,7 110 19,2 124 27,3 46 23,4 73 36,7 81 15,3 75 27,2 22,5

Ovce, koza 110 5,8 70 12,2 60 13,2 18 9,1 13 6,5 66 12,5 31 11,2 6,5

Kůň 22 1,2 22 3,8 5 1,1 2 1,0 9 4,5 50 9,5 8 2,9 6,5

Kur dom. 20 1,1 19 3,3 8 1,8 13 6,6 6 3,0 3 0,6 8 2,9 0,0

Pes dom. 8 0,4 40 7,0 42 9,2 0 0,0 0 0,0 3 0,6 5 1,8 0,0

Jiné dom. 2 0,1 0 0,0 3 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0

Ryby 12 0,6 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0,0

Ostatní 96 5,0 5 0,9 24 5,3 3 1,5 9 4,5 29 5,5 53 19,2 14,5

Σ dom. zv. 1796 94,3 568 99,1 430 94,5 194 98,5 190 95,5 499 94,5 222 80,4 85,5

Σ určeno 1904 100 573 100 455 100 197 100 199 100 528 100 276 100 100

Tab. 40. Srovnání důležitých souborů zvířecích kostí z vybraných lokalit kultury Praha-Korčak. V případě Března nejsou uvedeny
všechny druhy, domácí zvířata doplňuje např. ještě kočka domácí a husa, u ostatních je uvedena lovná zvěř – nevyšlo tak 100 %, neboť
v nálezech jsou ještě hlodavci ap. V případě Nitry a Ciurelu jsou uvedena jen procenta domácích zvířat, divoká zvířata byla uvedena
opět jen procentuálně. –  Tab. 40. Comparison of important assemblages of animal bones from selected sites of the Prague-Korčak
culture.
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dobře prozkoumaném hradišti v jihočeských Něměti-
cích, které zaniklo na počátku desátého století, převažo-
val stále skot (Petříčková 2000b), avšak počet kostí
z raně středověkých situací zde byl nízký. 

Stav poznání venkovského prostředí 8.–9. století je
zatím celkově neuspokojivý; víceméně existuje jen oste-
ologický rozbor z mladší osady z Března. Důležité bude
jistě vyhodnocení zvířecích kostí z většího sídliště v Tiši-
cích (výzkum D. Dreslerové, P. Fostera, J. Turka a M.
Kuny, ARÚ Praha, 1997–2003), předběžně datovaného
do 8. století, které mělo zřejmě jiný charakter než vesni-
ce v Březně. O mnoho lepší není situace ani v ohledu
hradišť, jichž můžeme z hlediska studia kostí zvířat
porovnávat jen několik. S touto výhradou však snad již
nyní můžeme říci, že se skladba živočišných druhů
v Roztokách nelišila od situací známých v mladších
obdobích především na lokalitách s jistou centrální
funkcí a větší koncentrací obyvatel (Petříčková 2000a,
486; zde kap. III.6.). Potvrzuje to také, byť nepočetný,
výskyt drůbeže, který ovšem může být kvantitativně
nejvíce zkreslen tafonomickými procesy. V Roztokách
jsou dochovány kosti slepic a ojediněle i husy, jejíž chov
nebyl na Pohansku doložen, avšak v Březně se ojedině-
le vyskytla (kap. III.6.; Peške 2000, Tab. 11). Intenzivní
využívání masa dalších domácích zvířat, konzumace
zvěřiny (především zajíců), ryb a měkkýšů vyvolala
úvahy o tom, že Slované v Roztokách potřebovali méně
obilovin, neboť konzumovali více masa než např. oby-
vatelé stejného areálu v pravěku (Beranová 1986).
Tento názor je ovšem prozatím neprokazatelný. 

Skladba domácího zvířectva, připomínající soubory
z větších lokalit pozdějšího období, nabízí podle našeho
názoru určitou odpověď na problém hospodářského
zázemí Roztok. Nehledě na paleobotanická data, vypo-
vídající o zalesněném charakteru areálu, jeví se jako
hlavní problém nedostatečná velikost prostoru, který
byl pravděpodobně větší roztocké komunitě k dispozici.
Tento problém existuje jak za předpokladu intenzivní
rostlinné výroby, tak za předpokladu většího stáda
hovězího dobytka (problém zimního krmení). Chov
prasete představuje jedno z možných řešení. Prase je
krmeno ze zcela jiných zdrojů než hovězí dobytek,
z velké části zbytky potravy člověka (Dreslerová 1995,
152), a proto neklade tak velký nárok na prostorové

zázemí areálu. Kromě toho je prase vhodnějším druhem
k obživě většího počtu lidí i z důvodu větších a rychlej-
ších reprodukčních schopností (kap. III.6.). Jinými
slovy, převaha prasete může být funkcí hustoty obyva-
tel v sídelním areálu. 

Zároveň s touto úvahou by bylo jistě zajímavé znát
význam rybolovu pro obyvatele roztockého areálu. Pří-
tomnost rybích kostí v raně středověkých objektech
byla zjištěna (tab. 41), ale jejich četnost závisí především
na metodě výzkumu (jen malé části výplní byly plave-
ny). Zmínky o rybolovu v této oblasti jsou dochovány
od 13. století, z počátku 18. století je doložen tah lososů
v Roztokách (Jihlavec 1970, 366). Rozhodně bývaly
ještě na počátku novověku běžně vlastněny úseky řeky,
a to s právem svobodně chytat ryby (zmínka o držiteli
jménem Brnek k r. 1641). Obecně vzato, rybolov sám
však asi stěží může v našich podmínkách podstatněji při-
spívat k zajištění obživy větší komunity (Kotyza, ústní
sdělení). 

II.6.5. SÍDELNÍ STRUKTURA

Archeologické úvahy o sídelní struktuře mohou vychá-
zet buď z formálních rozdílů mezi sídelními areály,
nebo z jejich prostorového uspořádání. V případě prv-
ního hlediska je dostupný materiál poměrně chudý.
V kultuře pražského typu zatím chybí doklady opevně-
ných areálů, odlišujících se od běžných zemědělských
sídlišť. Doklady osídlení některých výšinných poloh,
třebaže relativně časté (Bubeník 1988b), samy o sobě
nestačí, protože mnohé z těchto poloh byly běžně osid-
lovány v mnoha obdobích pravěku a nemusejí nutně
indikovat hierarchizaci sídelních areálů. Sporadické
doklady opevněných areálů, chronologicky a kulturně
srovnatelných s kulturou pražského typu, pocházejí
z Ukrajiny, Běloruska a ukrajinsko-polské hranice
(Zymno, Chotomel, Chilčicy, Haćki: Rusanova 1973;
Parczewski 1998), tedy z oblastí vzdálených (srov. kap.
II.6.6.). 

Ani v otázce vzájemných prostorových vztahů mezi
areály na tom nejsme o mnoho lépe. Pro ukrajinské
území popisuje v kultuře pražského typu Rusanova
(1973, 8–9) tendenci ke shlukování obytných kompo-
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OBJEKT PŘ. Č. VRSTVA URČENÍ VELIKOST POČET POZNÁMKA

681 3591 60–80 OPERCU (skřele) 1 1 malá kaprovitá ryba 

1038 5701 hrnec VX (obratel) 1 2 velmi drobný druh

1038 5702 hrnec OS (kost) 1 1

1038 5702 hrnec OS (kost) 1 1

1038 5703 hrnec VX (obratel) 5 1

1038 5703 hrnec VX (obratel) 6 1

1038 5703 kosti VX (obratel) 1 1 velmi malý kus, drobný druh

1038 5750 50–dno CR (zl. lebky) 1 1

1039 5754 0–10 OS (kost) 1 1

1070 sine plaveno VX (obratel) 1 1 velmi malý kus, drobný druh

1077 6041 20 OS (kost) 1 1

Tab. 41. Roztoky. Výskyt rybích kostí (podle L. Peškeho). – Tab. 41. Roztoky. Finds of fish bones (after L. Peške).
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nent do větších skupin. Takové skupiny („hnízda“) se
skládají ze 3–4, někdy však i více obytných komponent
(Korčak: 14 komponent; viz obr. 91b). Jednotlivé kom-
ponenty jsou vzájemně vzdáleny 300–500 m a obsahují
až několik desítek domů (zřejmě však nikoliv součas-
ných). Autorka uvádí, že jednotlivá „hnízda“ bývají vzá-
jemně oddělena prázdným prostorem o šířce 3–5 km.
V jiných regionech jsou doloženy, byť zřejmě jen povr-
chovým průzkumem, i mimořádně velké obytné kom-
ponenty, údajně o délce až 1,5 km. Zdá se, že v tako-
výchto komponentách, případně skupinách menších
komponent, bychom mohli vidět analogie k situaci zjiš-
těné v Roztokách. 

Prokázat podobnou tendenci ke shlukování areálů
by bylo velmi významné, neboť by mohlo jít o důsle-
dek procesů spojených s restrukturalizací společnosti
a vedoucích ke vzniku větších společenských a poli-
tických celků. Zjistit sídelní strukturu kultury pražské-
ho typu archeologickými metodami však není snadné,
především proto, že tato kultura je v našich podmín-
kách těžko zjistitelná povrchovým průzkumem. Tam,

kde se to ve střední Evropě dosud podařilo, ukazuje se
spíše struktura podobná pravěkému období, tj. síť
menších sídelních areálů, víceméně pravidelně roz-
místěných podél vodních toků v intervalech cca 1–2
km (Dobrzańska 1998, 101; zde obr. 91c). Tomu
neodporuje ani situace v Podyjí (Dostál 1985, 11). Ani
zdánlivě velký počet nálezů na pravém břehu Vltavy
na severním okraji Prahy (katastry Prahy-Bohnic 
a Prahy-Čimic, obr. IV) nemusí vybočovat z tohoto
modelu, neboť jde zpravidla o nevelké komponenty,
situované ve vzájemné vzdálenosti kolem 1 km. Tepr-
ve pokud by se tento obraz dalším výzkumem dále
zahušťoval, mohli bychom právem hovořit o mimo-
řádné sídelní koncentraci.

Rovněž prokázat uspořádání osídlení do větších
sídelních celků (sídelních komor) je v kultuře pražského
typu zatím nesnadné. V kap. II.1.2. jsme konstatovali,
že katastry s osídlením pražského typu vykazují určitou
tendenci ke shlukování, a to zřejmě poněkud větší  než
katastry s osídlením stěhování národů (II.1.3., srov. obr.
XIV); i tuto indicii však bude třeba podepřít dalším
výzkumem. 

Obr. 91b. Koncentrace obytných komponent v povodí Teterevky u obce Korčak, Ukrajina (podle Rusanova 1973, měřítko neudáno).
– Fig. 91a. Concentration of residential components in the Teterevka basin near Korčak, Ukraine (after Rusanova 1973, scale not
given).



II.6.6. SMĚNA, KONTAKTY 
A SOCIÁLNÍ STRUKTURA

Obytný areál v Roztokách přinesl sice skrovné, ale pro
území Čech přesto velmi významné doklady dálkových
kontaktů. Můžeme je rozlišit na kontakty (i) západní, (ii)
jihovýchodní a (iii) severovýchodní. 

Za nejintenzivnější můžeme označit kontakty se
západním merovejským prostředím, s nímž v první řadě
souvisejí tři kovové předměty: „mosazná“ průvlečka,
železné nákončí a železný ozdobný nýt či falérka. Tyto
předměty souvisejí s výzdobou opasků či koňského
postroje, tedy s částmi kroje a výstroje muže-bojovníka,
které byly v okolním prostředí, jak germánském, tak
avarském, silně nasyceny statutární a mocenskou sym-
bolikou. Při veškerém ohledu k nereprezentativnosti
vzorku je pozoruhodné, že se předměty s touto symbo-
likou v Roztokách váží pouze k západnímu, merovej-
skému prostředí.

Se západním prostředím volně souvisejí i parohové
hřebeny. V Roztokách je jich doloženo celkem celkem
6 kusů, z toho jeden oboustranný a pět jednostranných.
Produkce těchto hřebenů je charakteristická pro ger-
mánské prostředí, zvláště pro Langobardy. Hřebeny
jistě náležely k ceněným, náročností výroby a použitím
spíše luxusním předmětům. V Roztokách uvažujeme 
o místní výrobě, jednoznačně však vyvolané kulturním
kontaktem s Germány v blízkém okolí.

S jihovýchodním prostředím avarského kulturního
okruhu spojujeme stříbrnou lisovanou ozdobu a nejistě
dvě bronzové náušnice, u nichž však nelze vyloučit ani
místní původ. S jihovýchodním okruhem mohou souvi-
set i nálezy korálků, ale jednoznačnou vazbu zde stano-
vit nelze. Podobně jako merovejské je i avarské prostře-
dí reprezentováno luxusní produkcí, avšak v tomto pří-
padě nenasycené tolik mocenskou a statutární symboli-
kou a otevřené více k ženskému prostředí. Kulturním vli-
vům z tohoto směru odpovídá i výzdoba keramiky, která
se v mladší fázi hlásí právě k impulsům z této oblasti.

S Pobaltím je spojen nález seříznuté hrudky jantaru,
i když nelze vyloučit, že šlo o kontakt zprostředkovaný,
a nikoliv přímý. 

Pozoruhodná je velmi slabá vazba luxusních před-
mětů z Roztok k širšímu slovanskému prostředí na
východ od střední Evropy. Nálezy předmětů se statutár-
ní symbolikou jsou sice v tomto prostředí relativně vzác-
né, avšak nechybějí. Upozornit můžeme např. na sou-
bory luxusních předmětů z hradiště Zymno na Ukrajině
(stříbrné náramky, přezky, ozdobná pásová kování,
honosný prsten, bronzová jehlice, pinzeta atd.) nebo 
z lokality Haćki, opevněného místa na polsko-ukrajin-
ské hranici (zde např. nedokončené stříbrné náramky,
litá bronzová forma na výrobu lisovaných obdélných
pásových kování). Prostorově nejblíže je pak depot
kovových nálezů z Krakowa-Nowé Huty, případně
z Poštorné na jižní Moravě.

Z luxusnějších předmětů z Roztok lze s východními
oblastmi spojovat, třebaže dosti nejistě, jen bronzovou
vlasovou ozdobu se spirálovitými konci, která předsta-
vuje spíše výrazově svébytnou reakci na podněty z toho-
to prostředí (pokud ovšem vůbec je raně středověkého
stáří). Naopak v Roztokách chybějí i tak typické šperky
jako paprsčité spony či lichoběžníkovité závěsky, které
přitom zpoza Karpat pronikly až na jižní Moravu.

S prostředím původních sídel spojuje roztocké Slo-
vany jen horizont hmotné kultury, vázaný na každo-
denní život – užitná keramika, dům a jeho vybavení,
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Obr. 91c. Rozmístění obytných komponent kultury pražského
typu v povodí Visly, Polsko (podle Dobrzańska 1998). – Fig. 91b.
Distribution of Prague-type culture residential components in
the Vistula basin, Poland (after Dobrzańska 1998).
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dovednosti a zařízení související se zemědělstvím. S kaž-
dodenním životem, byť nikoliv na technické, ale spíše
na magické rovině, se zřejmě spojuje i jediný speciální
předmět, jednoznačně spjatý s Ukrajinou a východním
Polskem, totiž hliněný chlebec jako magický artefakt
zajišťující hojnost jídla.

Životní styl nositelů kultury pražského typu byl
velmi nepříznivý vůči zachování luxusních a statutár-
ních předmětů, a to vinou již několikrát zmíněného
žárového pohřebního ritu. Artefakty z Roztok proto
představují kolekci, která svým rozsahem přesahuje sou-
hrn luxusních předmětů z celého území Čech. Na tomto
základě se můžeme pokusit o shrnutí otázek jejich funk-
ce a významu, byť zatím samozřejmě jen velmi podmí-
něně.

V Roztokách rozeznáváme, byť slabě, skupinu
předmětů luxusního charakteru, zřejmě spjatých se
symbolickou reprezentací mocenského postavení
muže-bojovníka (opasek, případně závěs zbraně) či
nepřímo s reprezentací statusu domácnosti. Skladba
této skupiny reprezentativních předmětů se v Rozto-
kách přitom zřetelně obrací k oběma tehdy ve střední
Evropě mocensky a kulturně dominantním okruhům:
k merovejskému, šířeji germánskému prostředí 
a k avarskému Podunají. To, že můžeme vydělit před-
měty s přímou mocensko-vojenskou symbolikou a při-
řadit je pouze západní oblasti, by určitě umožňovalo
poměrně významné historické závěry, kdyby nebyl cel-
kový vzorek tak malý. 

Co však můžeme považovat za doložené i takto
malým souborem, je změna, během níž byl rozvinutější
systém reprezentativních předmětů, zachycený v zakar-
patských sídlech, nahrazen jiným vyjadřováním sociál-
ního statusu v novém, středoevropském prostředí.
Tento jev, nikoli neobvyklý u ostatních raně středově-
kých skupin v období expanze, by mohl nasvědčovat,
že přesun Slovanů do nových sídel byl spjat s oslabením
původní velmožské vrstvy, o jejíž existenci v zakarpat-
ské oblasti lze sotva pochybovat, a se vzestupem nové
mocenské elity, která zřejmě po relativně dlouhou dobu
stabilizovala své postavení. 

Strukturu luxusních reprezentativních předmětů
v Roztokách bychom tak mohli, byť hypoteticky, přiřa-
dit k indiciím výrazného a rychlého přebírání forem
symbolického vyjádření sociálního statusu z nového
prostředí. V tom se ostatně Slované zřejmě nelišili od
ostatních raně středověkých etnik v situaci expanze 
a doby těsně následující. Kontakty se západní a jihový-
chodní oblastí, pokud se je daří rozpoznat, indikují
vazby k reprezentativní sféře. Lze uvažovat zejména 
o kontaktech vojenských (nejen v rovině loupeže či tri-
butu, ale též darů prestižních předmětů a žoldnéřské
služby), případně o obchodu zaměřeném na uspokojo-
vání potřeb nadnárodní, v oblasti směny luxusních arte-
faktů intenzivně komunikující velmožské elity. 

II.6.7. OTÁZKA POHŘEBNÍCH
AREÁLŮ

Přes poměrně rozsáhlou archeologickou aktivitu 
v rámci areálu i v rámci širšího regionu se dosud nepo-
dařilo objevit jediný hrob současný se sledovanými síd-
lištními jednotkami. I když se žárové hroby zejména při
záchranném charakteru většiny akcí obtížně dochová-
vají, byl v roztockém areálu zachycen žárový hrob
z doby římské (Jančo 1999). Proto se nabízí otázka, jak
pohřbívali obyvatelé areálu a kde případné hroby hle-
dat. V případě hustě zasídleného areálu by mohlo být
pohřebiště větší, a tím by se mohla zvýšit šance nalézt
alespoň jeho torzo.

Absence hrobů plně odpovídá situaci v Březně, kde
se přes systematický a cílený průzkum nepodařilo obje-
vit pohřebiště k ani jedné fázi raně středověkého osídle-
ní (Pleinerová 1996). S obdobným problémem se potý-
káme ostatně ještě při studiu nejstarších hradišť v násle-
dujícím 8. století, včetně situace v zázemí hradiště
Zámka v Praze-Bohnicích (Bubeník – Pleinerová – Pro-
fantová 1998).

V časně slovanském období se pochovávalo žáro-
vě, mrtvý byl spálen spolu s milodary, jeho popel byl
poté nasypán do nádoby-popelnice nebo organické
schránky (kožený váček, dřevěná schránka) a uložen 
v mělkém hrobě (např. Praha-Libeň, Praha, Loretánské
nám, viz kap. II.1.), nebo dokonce na povrch terénu
(Lutovský 1997). Šance na uchování skupinky takových
hrobů je velmi nízká. Přesto právě poměrně dobře
známý a prostorově uzavřený areál v Roztokách vyzý-
vá k úvahám o tomto problému a vytipování vhodných
míst, potenciálně ověřitelných vhodnou metodou (geo-
fyzikálním průzkumem či archeologickou sondáží).
Jednou z možností je uvažovat o svahu Roztockého
háje či poloze mimo areál na západní hraně vltavského
údolí s nálezy hrobů pravěkých (Gojda – Kuna 1985,
154 s lit.). Symbolicky se u Slovanů obvykle odděloval
svět živých a svět mrtvých, v některých případech byl
touto symbolickou hranicí potok (Lutovský 1996,
106–108), takže další z možných míst by mohlo ležet
severně od areálu, na druhém břehu Unětického poto-
ka. Pohřebiště by nemělo být vzdáleno více než 400 m
od okraje areálu, dosavadní zkušenosti ukazují nejčas-
těji vzdálenost 200–400 m (např. 200 m v Dessau:
Krüger 1967, 42; 300 a 350 m v Břeclavi-Pohansku:
Dostál 1985, 9, 10, obr. 2) 

Jediným nálezem snad hrobového původu jsou
nádoby z Roztok bez bližšího určení, původně z Rýzne-
rovy sbírky, uložené v Národním muzeu v Praze (Sláma
1977, 134, Taf.34:9). Jedna z nich, zdobená dvěma
nepravidelnými jednoduchými vlnovkami, má značně
archaický ráz (obr. 296:4), přesto je mladší než dosud
zjištěné osídlení areálu a patří až do 9. století. Otázka
polohy pohřebního areálu zůstává tedy nevyřešena 
a vzhledem k nedostatku pohřebišť ze sledovaného
období nadále velmi aktuální.



II.6.8. OTÁZKA BRODU 
A JEHO VYUŽITÍ 

Nejstarší mapy z první poloviny 17. století (tzv. Fukova
mapa, viz náčrt 4, SÚA, I. odd., karton 443) a z počátku
18. století (Mapa Kašpara Knithla, SÚA, Bořkova sbír-
ka, sv. 685, str. 485) umožňují sice omezený, přesto však
zajímavý vhled do pozice zkoumaného roztockého are-
álu, dnes již beznadějně smazaný moderními zásahy do
krajiny.

Dnes využívaná cesta proti proudu řeky dál smě-
rem do Pražské kotliny byla, soudě podle  zakreslení
skal v úseku mezi Sedlcem a počátkem areálu, nepro-
stupná; podle tohoto vyobrazení je zde skutečně úsek,
kde skály spadají až k řece. O skalnatých strmých bře-
zích se zmiňuje též popis k vojenskému mapování,
který nad Roztokami zmiňuje ovčín. Ostatně i v dalším
úseku bylo možné cestu podél Vltavy využívat nejspíše
jen sezónně, neboť bývala v době 1. vojenského mapo-
vání v Podbabě pravidelně zatopena (nejspíše na jaře) 
a tento údaj patrně můžeme promítnout i do dřívější
doby. Zmíněný úsek se obcházel přes Červený vrch 
a údolím Šárky. 

Areál umístěný před vstupem do Pražské kotliny se
tak nejspíše nacházel na významném bodu přístupové
cesty, pro bližší posouzení významu tohoto umístění
bychom potřebovali vědět, jak a zda fungovala také
komunikace přes Vltavu. Bohužel řeka je v této oblasti
dosti proměnlivá, přesto můžeme uvést alespoň některé
indicie dřívějšího stavu.

Nejpodrobněji je zobrazen tok Vltavy a situace ost-
rovů na Vltavě na již zmíněných mapách ze 17. 
a z počátku 18. století a dále na 1. vojenském mapová-
ní, které proběhlo v letech 1764–68 a zachytilo dnes
neexistující ostrov v prostoru proti severní části areálu.
Na mapě Knitlově je vyobrazen větší ostrov před vlast-
ními Roztokami, které zastupuje vyobrazení tvrze.
V místě mezi Roztokami a Klecánkami je vyobrazena
kumulace šesti ostrovů (obr. XXVI). To není příliš pře-
kvapivé, neboť ostrovy v řece vznikaly a zanikaly
poměrně často, a to v důsledku povodní a usazování
naplavenin, případně i lidské činnosti (nevhodně umís-
těné jezy apod.; cf. Semotanová 1995, 196, Mapa 1,
nejstarší povodeň v Praze zaznamenána k r. 1118).
Tato problematika je podrobně zpracovaná pro oblast
Prahy, kde je na rekonstruované mapce zřetelný odliš-
ný průběh meandru Vltavy v Libni a zasypaná rame-
na v Troji. Právě v Troji zanikly též tři ostrovy. Budo-
vání jezů je doloženo až od 12. století, tudíž změny
související s činností člověka byly ve sledované době
zanedbatelné. Anonymní mapa povodí Vltavy z počát-
ku 17. století (SÚA, sig. AII/5) náš klíčový úsek pojala
disproporčně (zkráceně) a zachycuje jen velký ostrov
v Roztokách, před nímž stál mlýn, a skupinu větších
ostrovů v Podbabě včetně dalšího mlýna. V popisu
k vojenskému mapování (sekce 90, č. 36) se uvádí, že
Vltava je 200 stop široká a že zde funguje přívoz. Nad
jezem a pod ním u malých ostrůvků, z nichž na nej-
větším (v ústí Unětického potoka) bylo pole, fungova-

ly při nižším stavu vody tři až čtyři brody pro koně.
Další přívoz je zmiňován v Žalově (ibid., č. 37).

Na mapě z první poloviny 19. století (Kuchař 1949)
jsou v Roztokách vyobrazeny tři ostrovy v prostoru sever-
ně od zámku a dva menší mezi zámkem a hradištěm
v Praze-Bohnicích, blíže bohnickému břehu. Jsou zde rov-
něž vyznačeny přívozy, v jejichž místě předpokládáme též
brody (obr. 92). Ten roztocký je umístěn přímo proti ústí
Unětického potoka, tedy v místě severního okraje časně
slovanského areálu. Mapa tedy dost věrně odráží situaci
popsanou v souvislosti s vojenským mapováním.

Náznaky v těchto starých mapách a popisech toku
řeky ukazují na jistý strategický význam brodů a přívo-
zů ještě v novověku, tento význam byl pochopitelně
větší v raném středověku, kdy ve sledovaném úseku
řeky nestál žádný most. Celkově můžeme vycházet jen
z informací dosti pozdních, avšak i přes proměnlivost
situace na řece je strategický význam úseku před vstu-
pem do vlastní Pražské kotliny zřejmý. I pro raný stře-
dověk je zde třeba počítat minimálně se dvěma brody,
jedním v Roztokách a dalším – alespoň pro dobu 9.–12.
století – mezi Klecany a Levým Hradcem. 

II.6.9. SOUČASNÉ A NÁSLEDUJÍCÍ
OSÍDLENÍ OKOLÍ AREÁLU

Poznání roztockého areálu a jeho funkce je zřetelně
omezováno i tím, že jej nedokážeme vkomponovat do
nějaké jednoznačněji interpretovarelné sídelní struktury
regionu. Současné  lokality, tj. komponenty kultury
pražského typu, jsou známy především na protějším
břehu Vltavy (obr. 93; III), a to vesměs v okolí výšinné
polohy Zámka v Praze-Bohnicích, jejíž funkci v tomto
období však nemůžeme přesněji stanovit. Převážně jde
u těchto lokalit o nálezy sídlištní, avšak velmi torzovitě
poznané. Příznivější není situace ani na vlastním levob-
řeží. Zvláště obtížné je pak odhadnout vztah roztockého
areálu k lokalitám výše proti proudu Vltavy, tj. na sever-
ním okraji Pražské kotliny. 

Nálezy následujícího, tj. tzv. starohradištního obdo-
bí byly ve vlastním roztockém areálu zjištěny jen v zane-
dbatelném množství a zatím jen na jediném místě. Jde 
o nálezy z povrchových sběrů R. Košťála v poloze Kovár-
na v severním cípu areálu (ppč. 203). Nepočetný kera-
mický  materiál (30 zlomků) lze zařadit do 8. a počátku
9. stol (obr. 297:2, 5–13), několik zlomků i do průběhu
století 9. (obr 298:1, 8). Ze souboru pochází i podhrdlí
časně slovanské zdobené nádoby (obr. 297:1, příp. i 2);
tento zlomek jako jediný teoreticky mohl indikovat exi-
stenci časně slovanské komponenty před zahájením
archeologického výzkumu v 80. letech (zůstal ale nepo-
všimnut). Prostor v severovýchodní části lokality by
bylo vhodné v budoucnu ověřit sondáží, která by mohla
ukázat, zda se právě zde, v části dosud nejméně pro-
zkoumané, neskrývají objekty nejmladšího časně slo-
vanského, resp. následujícího starohradištního horizon-
tu (na většině ostatní plochy lokality je výraznější než
ojedinělý výskyt mladších objektů prakticky vyloučen). 
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Obr. 92. Roztoky. Výsek z mapy z počátku 19. století, na němž jsou vyznačeny dva ostrovy a přívoz v místě severního okraje areálu.
Podle Kuchaře 1949.  – Fig. 92. Roztoky. Part of a 19th century map showing two islands and a ferry at the northern edge of the
site. After Kuchař 1949.
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Obr. 93. Mapa osídlení okolí hradiště v Praze-Bohnicích, poloha Zámka, včetně areálu v Roztokách. A, B: hradiště Zámka a jeho před-
polí, 1: Praha-Bohnice, poloha Čihadlo (sběry); 2: Praha-Bohnice, Čihadlo (stavba prádelny); 3: Praha-Bohnice, Tříkrálka; 4: Praha-Boh-
nice, Eledrova ul.; 5: Brnky; 6a: Praha-Čimice; 7: Roztoky. Značky: 1 – sídliště; 2 – žárový hrob; plné – k. pražského typu; prázdné – hra-
dištní obd. Kresba M. Záleská. – Fig. 93.  Map of the settlement around the hill-fort Zámka at Prague-Bohnice, including the site of
Roztoky. A, B: the Zámka hill-fort; 1–2: Prague-Bohnice, Čihadlo; 3: Prague-Bohnice, Tříkrálka; 4: Prague-Bohnice, Eledrova ul.; 5:
Brnky; 6a: Prague-Čimice; 7: Roztoky. Symbols: 1 – settlement site; 2 – cremation burial; solid – Prague-type culture; empty – 8th–9th
cent. Drawn by M Záleská.
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Ani v blízkém okolí lokality nejsou nálezy starohra-
dištního období příliš časté. Jedním z nich je okrajový
zlomek nádoby z Roztok, Komenského ul., zahrada čp.
400, zjištěný při hloubení odpadní jímky. Jde o ven
vyhnutý okraj, kuželovitě seříznutý, nádoba byla obtá-
čena, je zdobená vícenásobnou vlnicí; výzdoba je pro-
vedena neuměle, na okraji jsou zřetelné modelační
rýžky (obr. 297:14, Skružný 1970, 139). Materiál obsa-
huje slídu a makroskopické písčité ostřivo. Od lokality
v roztockém údolí jde o nález poměrně vzdálený. 

Jiný nález je znám od počátku století z polohy „za
Ledrovým domem, při stavbě vily“. Mají odsud pochá-
zet starohradištní i mladší slovanské střepy, uložené

v NM (Píč 1909, 402).  Jedinou další stopou osídlení,
spíše však pohřební aktivity, je ojedinělý nález nádoby
z Roztok; místo nálezu se však už nedá přesně určit
(Sláma 1977, 134). Nádobu lze zařadit do závěru 8. či do
9. století (obr. 296:4). Je pravděpodobné, že osídlení
v těchto obdobích bylo v Roztokách a okolí mnohem
intenzivnější, než naznačují tyto sporadické nálezy,
avšak zatím ani systematické zpracování starších nálezů
z povodí Únětického potoka (Kuna – Slabina 1987)
v místech výrazných pravěkých sídlištních areálů osíd-
lení starší doby hradištní nezachytilo. Stopy osídlení 
8. století jsou častější na druhém břehu řeky, a to zejmé-
na na hradišti Zámka v Praze-Bohnicích (obr. 93). 
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V závěrečné kapitole shrňme hlavní body terénních
pozorování a úvah, které by mohly vést k interpretaci
raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Je
třeba konstatovat, že jde o obytnou komponentu, jejíž
rozsah nemá, přinejmenším ve střední Evropě, zatím
známou analogii a jejíž povaha obsahuje řadu paradoxů. 

Celkový počet raně středověkých domů v Rozto-
kách můžeme odhadnout na 500, přičemž toto množství
domů je rozmístěno s nestejnou hustotou na ploše
kolem 20 ha. Celkovou délku trvání areálu odhadujeme
na 120–150 let (530/560–680 n. l.?), přičemž s koncem
kultury pražského typu osídlení z dané lokality vícemé-
ně zcela mizí. 

Domníváme se, že vysoký počet obytných objektů
v komponentě nelze vysvětlit jen krátkou životností sta-
veb nebo jinými druhy archeologických transformací.
Považujeme proto za pravděpodobné, že roztocký sídel-
ní areál obývala větší skupina lidí, než tomu bylo
v jiných areálech, které známe. Na větší počet obyvatel
ukazuje i nezvyklá skladba zvířecích kostí (převaha
vepře) i doklady rybolovu, byť asi stále značně podre-
prezentované. Podobně lze vysvětlit i větší kapacitu
obilnic (které se ovšem vyskytují jen v některých čás-
tech komponenty) ve srovnání s jinými současnými
lokalitami (Březno). 

Je jisté, že počet obyvatel areálu v čase kolísal. Přes
problémy s datováním objektů se zdá, že největší husto-
ta osídlení byla ve starší fázi kultury pražského typu,
v dalších fázích pak asi klesala. Po celou dobu trvání
areálu byly obytné objekty rozmístěny prakticky po celé
jeho ploše. Zánik osídlení a jeho jednotlivých fází nelze
spojovat ani s přírodními katastrofami (záplavami), ani
s násilnými střety – v žádných objektech nejsou dolože-
ny stopy po požárech. 

Na základě typologického rozboru obytných a hos-
podářských objektů se domníváme, že usazená komuni-
ta nebyla zcela homogenní, nýbrž se skládala z dílčích
skupin obyvatel. K tomuto předpokladu nás vedou roz-
díly v umístění pecí v domech, ve tvarech obilnic 
a jejich četnosti v různých částech komponenty. V těch-
to prvcích vidíme dílčí tradice určité stavební kultury 
a výrobních postupů. Domníváme se také, že populace
do daného areálu nepřišla najednou, nýbrž postupně:
jednou z dílčích vln mohla být např. skupina projevují-
cí se obilnicemi s hrotitým dnem, pecí v SV rohu 
a první zdobenou keramikou (fáze Roztoky II).
K migraci obyvatelstva mohlo docházet během delšího
období, přičemž migrujícími jednotkami mohly být
právě menší skupiny o několika příbuzných rodinách.
Tento model nevylučuje jednorázové vojenské obsazení
země, o kterém hovoří historické bádání (např. Třeštík
1997). Prvotní zábor však mohl být proveden omeze-
ným počtem lidí a v archeologických pramenech jej

nemusíme vidět; to, co je v pramenech patrnější, je
postupný příliv dalšího obyvatelstva, který následoval,
možná během několika generací. 

Indicie pro takový model lze hledat i v půdorysu
osad. Nejméně na jednom až dvou místech v Roztokách
můžeme najít náznak půlkruhového uspořádání domů,
zahrnujícího 4–6 obytných jednotek. Domníváme se, že
toto pravidelné uspořádání souvisí s první stavební fází
v určité části areálu; další domy byly pak přidávány
v nepravidelných intervalech a nepravidelném uspořá-
dání, podle potřeby a prostorových možností. Kolem
jednotlivých domů lze předpokládat pracovní prostor 
o poloměru 12–20 m, archeologicky současné domy
jsou vzájemně zřídka blíže, než je tato hranice. 

Interiér domů podléhal pevným kulturním nor-
mám. Orientace domů se řídila obecnými zásadami,
nikoliv konfigurací konkrétního terénu. Domy z Roztok
ukazují určitá specifika: mohutné kamenné pece, pře-
vládající konstrukci s jedním nosným kůlem, situova-
ným vždy proti otvoru do pece (druhý nosný kůl byl
pravděpodobně umístěn mimo zahloubenou část
domu). V předpecním prostoru nalézáme standardně
dvojici kůlových jamek – asi pozůstatek sušicího zaříze-
ní, u pecí byly do podlahy zapuštěny nádoby. 

Zdá se, že společenské normy platily i pro opouště-
ní domů. I chronologicky nesoučasné domy se většinou
respektují (nálezové situace ukazují velmi málo super-
pozic), někdy však obsazují volný prostor mezi domy již
zaniklými. V tomto jednání nelze vyloučit určitý záměr,
např. zdůraznění prostorové (a vlastnické) kontinuity.
V opuštěných domech byly zanechávány, případně
záměrně deponovány určité artefakty: nádoby, spodní
části nádob, v některých případech i další artefakty do
nádob vložené. Části konstrukce domů byly rozebrány
a domy zaházeny, zřejmě však ne vždy najednou. Urči-
té pravidelnosti lze nalézt i ve struktuře výplní obilnic.
V obilnicích se objevují žernovy, a to i kusy ještě použi-
telné (např. polotovar) a celé nádoby. Tyto nálezy
mohou souviset s rituálními aspekty opouštění a zániku
obytných a dalších sídlištních objektů, které jsme se na
daném materiálu pokusili rozpoznat a definovat. 

V předběžné studii (Gojda – Kuna 1985, 166) byla
nadhozena možnost, že mimořádná hustota osídlení
areálu v Roztokách souvisela s tím, že severní okraj
Pražské kotliny byl v okamžiku příchodu slovanské
populace ještě osídlen jiným obyvatelstvem a zánik roz-
tockého areálu byl výsledkem pozdějšího přesunu Slo-
vanů do těchto následně uprázdněným území. Je však
evidentní, že tento model může teoreticky obstát (pomi-
neme-li obecnou problematiku migrací, autochtonního
obyvatestva apod.) jen při vysvětlení hustoty osídlení
roztockého areálu v samém počátku jeho existence,
nikoliv v průběhu následujících 120–150 let. Jako hlav-
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II.7. Roztoky: záhada sídelní aglomerace
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ní důvod k dlouhodobě vysoké intenzitě osídlení roz-
tocké lokality tento faktor uznat nemůžeme; nalezení
jiných vysvětlení se ovšem stále příliš nedaří. 

Mimořádně velký počet obytných objektů v Rozto-
kách stojí v protikladu k zřetelně omezeným zdrojům
daného sídelního areálu, přinejmenším ve smyslu běž-
ných zemědělských aktivit. Paleobotanické analýzy
navíc nedokládají vysoký stupeň odlesnění, naopak
vypovídají spíše o trvajícím stinném a chladnějším mik-
roklimatu kaňonu Vltavy ve srovnání s dneškem. Rov-
něž komunikačně nelze vlastní areál (s výjimkou jeho
severní části) považovat za příliš výhodný: největší kon-
centrace je v jižní části lokality, která je ze tří stran sevře-
na v úzkém údolí a přístupná jen oklikou od severu.
Tato nejintenzivněji využívaná část komponenty leží
sice v nejméně „praktickém“ místě, avšak přesně v pro-
tipoloze k ostrožně Zámka v Praze-Bohnicích. Je nápad-
né, že zhruba v době, kdy osídlení roztockého areálu
končí, vzniká na ostrožně Zámka opevněné hradiště:
jistá funkční kontinuita obou areálů je proto lákavou
interpretační možností. 

Možná souvislost obou areálů za současného stavu
poznání představuje jediný, byť velmi hypotetický
záchytný bod pro celkovou interpretaci. Můžeme totiž
předpokládat, že určitá specifická funkce areálu
v daném místě existovala už v časně slovanském obdo-

bí, tj. před vznikem hradiště Zámka na pravém břehu.
Tato zvláštní funkce mohla souviset s trasou dálkové
stezky, přítomností brodu, jistou defenzivní povahou
místa a/nebo s významem některých konkrétních členů
komunity v rámci většího společenského celku. Těžiště
aktivit bylo v této době jednoznačně na levém břehu
řeky, na dně údolí, avšak osídlen byl i protější břeh včet-
ně ostrožny Zámka. V určitém okamžiku, který se
archeologicky kryje s koncem kultury pražského typu 
a počátkem tzv. starohradištního období, se ukázalo pro
komunitu výhodnější přemístit obytný areál do domi-
nantní polohy na druhém břehu a vybudovat tam hra-
diště. Důvodů k takovému přesunu mohlo být více,
např. snaha o zvýšení společenské prestiže, usnadnění
přístupu k ekonomickému zázemí a jeho rozšíření nebo
lepší zajištění vlastní bezpečnosti geomorfologickými
vlastnostmi vysoké ostrožny. Skutečnost, že se lokalita
v roztockém údolí vylidnila náhle (a podle současného
stavu poznání beze zbytku), indikuje, že nejsilnějším
faktorem v této změně mohly být důvody společenské
nebo politické. Právě tyto faktory totiž zpravidla přiná-
šejí obraty náhlé a řešení diametrálně odlišná od před-
chozích, zatímco ve sféře ekonomiky bychom v daném
období očekávali spíše plynulejší vývoj a důsledky
v podobě postupné změny sídelní struktury. 



III. 

Expertní 
posudky 
a přílohy



243

M . B A RT U Š K A

III.1.1. PRVNÍ SÉRIE VZORKŮ (1989)

III.1.1.1. Charakteristika souboru
K posouzení bylo předáno celkem 11 vzorků zlomků
nádob ve formě volných, popř. slepených střepů (cf.
tab. 27, kde je uvedeno jejich př. č. a objekt). Vzorky
byly makroskopicky charakterizovány podle barvy 
a tloušťky střepu a podle zřetelného výskytu hrubého
křemene a slídy. Takto bylo možno soubor rozčlenit do
4 skupin.

Skupina A. Červenavý tlustý střep, v jádru zakou-
řený, na povrchu hnědavý až do cihlova, se zřetelným
podílem hrubého křemene. Vzorky č. 1, 4, 5, 6.

Skupina B. Okrově béžový tenší střep, na povrchu
se zřetelnými šupinami slídy. Vzorky č. 2, 3 ,8, 10, 11.

Skupina C. Béžový tuhý střep, bez slídy na povr-
chu, s hrubým křemenem. Vzorek č. 9.

Skupina D. Béžový střep tenčí, obsahuje hrubý kře-
men a slídu. Jde o úlomek velké nádoby. Vzorek č. 7.
Čísla vzorků ve vztahu k objektům viz tab. 27.

III.1.1.2. Experimentální metody
U všech vzorků bylo stanoveno kvalitativně fázové slo-
žení rentgenovou metodou difrakcí. Cílem bylo zjistit
případné rozdíly ve fázovém složení a podle zachování
nebo vymizení některých minerálních fází odhadnout
teplotu výpalu. Z reprezentativních zástupců jednotli-
vých skupin, tj. ze vzorků č. 2, 5, 6, 7, 9 a 10 byly poří-
zeny mineralogické výbrusy s cílem posoudit mikro-
strukturu vzorků.

Zástupci jednotlivých skupin, tj. vzorky 6, 7, 9 
a 10 byly analyzovány metodou DTA (diferenční ter-
mická analýza) a GTA (gravimetrická termická analý-
za). Cílem bylo získat informace o tepelném a hmot-
nostním chování vzorků při zahřívání konstantní
rychlostí a těchto informací použít pro odhad vypalo-
vací teploty. Měření GTA bylo provedeno do 960 °C,
při rychlosti ohřevu 10 °C min–1 v proudu vzduchu.
Měření DTA bylo provedeno do 1120 °C při stejné
rychlosti.

III.1.1.3. Výsledky měření
Rentgenová metoda difrakcí ukázala následují fázové
složení vzorků. Ve všech jedenácti vzorcích byla zjiště-
na přítomnost křemene ve výrazném podílu, nejvíce
pravděpodobně ve vzorcích 2, 6 a 9, tedy bez rozdílů v
makroskopické charakteristice vzorků. V žádném vzor-
ku nebyl prokázán jílový minerál kaolinit ani jiný neroz-
ložený jílový minerál. Toto zjištění je ve shodě s DTA,
dokládá rozložení struktury původních jílových materi-
álů po dehydroxilaci na rentgenamorfní látku.

Ve všech vzorcích byla prokázána slída muskovit.
Ve výrazném podílu ve vzorcích 3 a 11, ve zřetelném
podílu ve vzorcích 7 a 8, o něco méně ve vzorcích 1, 4
a 10; v nižším podílu (popř. již více tepelně rozložena)
byla prokázána ve vzorcích 2, 5, 6 a 9.

Byla prokázána přítomnost živců. Sodný albit byl
výzrazně zastoupen ve vzorku 11, méně ve vzorcích 3, 7
a 10, stále zřetelně ve vzorcích 1 a 2, ještě méně ve vzor-
cích 6, 4, 8, 5 a 9; celkem tedy ve všech vzorcích. Drasel-
ný ortoklas byl zastoupen zřetelně ve vzorcích 9, 7 a 11,
v malém podílu ve vzorcích 6, 10, 8, 3, 1 a 4, ještě méně
ve vzorcích 2 a 5; celkem ale také ve všech vzorcích.

III.1.1.4. Výsledky tepelných rozborů
Na křivkách DTA je ve všech případech patrný plochý
endotermní efekt s minimem při cca 120 °C – odpovída-
jí absorbované vlhkosti. Velmi plochý exotermní efekt
s výrazným maximem při cca 330–390 °C odpovídá
vyhořívání organických uhlíkatých látek, jež bylo potvr-
zeno i termogravimetricky v oblasti 290–510 °C. Nejvý-
razněji se vyhořívání projevilo u vzorku 10, u vzorku 6, 7
a 9 bylo méně intenzivní a vzájemně podobné. U všech
vzorků se na křivce projevil slabý, avšak výrazně omeze-
ný endotermní efekt s minimem při 573 °C, odpovídající
vratné modifikační přeměně α-křemene na β-křemen.

Na křivkách DTA ani GTA není zaznamenána
dehydroxylace kaolinitu (s minimem na DTA při 
580 °C a výrazným hmotnostním úbytkem mezi
500–600 °C) ani dehydroxylace muskovitu (s minimem
přibližně při 800 °C). Na křivce DTA není ani první
exotermní efekt kaolinitu s maximem při 960 °C, spoje-
ný se vznikem metastabilního meziproduktu (defektní
spinelová fáze 2Al2O3.3SiO2). Obdobný exotermní efekt
se objevuje i na křivce DTA jiného jílového minerálu –
illitu – pouze intenzitou a při poněkud nižší teplotě 
(930 °C). Nepřítomnost těchto exotermních efektů
v oblasti 930–960 °C je významná pro odhad vypalova-
cí teploty, jež musela ležet nad uvedenou hranicí. Před-
poklad, že v původní surovině pro vytváření nádob byl
přítomen kaolinit, popř. ve směsi s illitem, je naprosto
oprávněný, neboť uvedené jílové minerály umožňují
klasické zpracování suroviny ve formě plastického těsta
a po vysušení udílí syrovému výrobku nezbytnou pev-
nost pro manipulaci před výpalem.

III.1.1.5. Mikroskopické zhodnocení
mineralogického složení a mik-
rostruktury

Vzorek 2 (skupina B). Ostrá zrna rovnoměrně rozptý-
leného křemene ∅ 0,07–1,0 mm, monokrystalická 
i polykrystalická, obsahující uzavřeniny muskovitu.

III.1. Technologie výroby keramických nádob. Posudky 1–2



Jedno zrno ∅ 4 mm odpovídá křemenci. Velmi četné
šupinky muskovitu, ∅ pod 0,13 mm. Ojedinělá zrna
živce albitu a orthoklasu, ∅ pod 0,6 mm. U albitu lze
pozorovat nevýrazné otavení. Jemně krystalická základ-
ní hmota obsahuje dehydroxylovanou jílovou hmotu se
železitou pigmentací.

Vzorek 10 (skupina B). Totožný se vzorkem 2.
Vzorek 5 (skupina A). Velmi podobné mineralo-

gické složení jako u vzorků 2 a 10. Velmi hrubý křemen
dosahuje ojediněle ∅ pod 1,7 mm, v základní hmotě je
přítomen křemen jemnozrnný, ∅ pod 0,15 mm, a slída,
∅ pod 0,12 mm. Od vzorků 2 a 10 se poněkud odlišuje
zrnitostí křemene.

Vzorek 6 (skupina B). Velmi podobné složení jako
u vzorku 5. Ojediněle extrémně hrubý křemen dosahu-
je ∅ pod 5 mm(!); jde o zrna křemence. V základní
hmotě je jemný křemen jako ve vzorku 5. S ohledem na
poněkud nižší dvojlom slídy ve vzorcích 5 a 6 je prav-
děpodobná i poněkud vyšší vypalovací teplota těchto
vzorků. Je pravděpodobně použito i zlomků vypálených
střepů k naostření vytvářecí směsi.

Vzorek 9 (skupina C). Mikrostrukturou ani minera-
logickým složením se neliší od vzorků 2 a 10.

Vzorek 7 (skupina D). Shodný se vzorky ostatními
až na méně rovnoměrně rozptýlenou železitou pigmen-
taci, která je koncentrována spíše do shluků a je jí pří-
tomno méně. Ostatní části střepu pak vykazují světlejší
barvu. V odhadnuté teplotě výpalu se podobá vzorkům
2, 10 a 9, tj. je poněkud nižší než u vzorků 5 a 6. V mine-
ralogickém složení a mikrostruktuře (posouzené mikro-
skopicky) byla shledána dobrá shoda např. s římskými
cihlami z lokality Split, 60–100 př. n. l.

III.1.1.6. Diskuse výsledků a závěr
1. V mineralogickém složení ani v mikrostruktuře jed-

notlivých vzorků nebyly shledány podstatné rozdíly.
Všechny vzorky obsahují hrubá až velmi hrubá zrna
křemene (∅ i pod 5 mm!), zachované šupiny dehyd-
roxylovaného muskovitu, příměs živců albitu (teplo-
ta tání 1118 °C) a dehydroxylovanou jílovou hmotu,
v níž proběhla strukturní přestavba za vzniku metas-
tabilní spinelové fáze (nad 960 °C, obr. 50ab).

2. Surovinový zdroj všech vzorků je velmi pravděpo-
dobně shodný – slídnatá a křemičitá hlína se železi-
tou pigmentací.

3. Přítomnost velmi hrubých zrn křemene, tj. do 1 mm
u vzorků 5, 6, u vzorků 1 a 4 dokonce do 5 mm,
nevylučuje záměrné ostření jílové suroviny pískem,
který obsahoval mimo křemene i velké krystaly
sodného a draselného živce. Motivem bylo pravdě-
podobně snížit smrštění při sušení a při výpalu.
Nelze vyloučit ani zpracování zlomků z vypálených
střepů, se stejným motivem jako u přísady písku
(vzorek 6).

4. U vzorku 7 ze (zásobnice z obj. 575), vzhledově nej-
více odlišného od ostatních (zdobený rýhami a vln-
kami, béžové barvy), nebyl shledán zásadní rozdíl
od ostatních, pouze nižší obsah železitého pigmentu,
koncentrovaného do lokálních shluků.

5. Teplota výpalu neleží ani pod 950 °C (neprokázán
exotermní efekt pro jílový minerál kaolinit na DTA),
ani nad 1118 °C (sodný živec neroztaven). Z optic-
kých vlastností slídy muskovitu lze předpokládat 
u vzorků 5, 6, event. též 1 a 4, teplotu mírně nad
1000 °C, u ostatních kolem 1000 °C.

III.1.2. DRUHÁ SÉRIE VZORKŮ (1990)

III.1.2.1. Makroskopická charakteristika
vzorků

K posouzení bylo celkem předáno 8 vzorků nádob,
zpravidla ve formě menších střepů. Pouze vzorek ozna-
čený př. č. 5372 představuje téměř kompletní spodek
nádoby. Podle kritérií uvedených v prvním dílu zprávy
(31. 1. 1989, zde kap. III.1.1.), byl zhodnocen vnější
vzhled vzorků.

Skupina A. Červenavý střep tlustý i tenký, bez hru-
bého křemene. Připomíná vzhled současné pálené kry-
tiny. Na povrchu střepu je v menším množství drobná
slída: př. č. 5984/5.

Skupina A1. Navíc je přítomen hrubý křemen. Př.
č. 5460 a 5545.

Skupina C. Světlehnědý až šedohnědý tenký střep,
v jádru zakouřený, s ojedinělým velmi hrubým křeme-
nem. Na povrchu nevelké množství jemné slídy: př. č.
5372, 5935/6, 5984/1, 5970. Do této skupiny lze přiřa-
dit pravděpodobně i vzorek př. č. 5951/1, který je inten-
zivně zakouřený, tmavý.

Skupina E (nevyskytovala se v první sérii). Tlustý
tmavý střep s extrémně velkým křemenem, vrstevnatou
odlučností podél povrchu střepu. Střep je výrazně neho-
mogenní, obsahuje velká zrna (∅ pod 5 mm) s odlišným
vzhledem. Př. č. 5557, případně 5935/6 (viz skupina C).

III.1.2.2. Experimentální metody
V návaznosti na hodnocení souboru vzorků první série
bylo u všech osmi vzorků stanoveno kvalitativně fázové
složení rentgenovou difrakcí. Ze všech vzorků byly též
pořízeny mineralogické výbrusy, umožňující zhodnotit
mikrostrukturu vzorků.

Ze vzorků př. č. 5951/1 a 5970 byly pořízeny tepel-
né rozbory metodou DTA (do 1050 °C, rychlost ohřevu
10 °C min–1, vzduchová atmosféra) a metodou GTA (do
960 °C, za stejných podmínek jako DTA). Cílem bylo
umožnit odhad vypalovací teploty z průběhu tepelně
zabarvených reakcí a ze změn hmotnosti v průběhu
zahřívání.

III.1.2.3. Stanovení fázového složení rtg-
difrakcí

Ve všech vzorcích byly prokázány tytéž fáze jako
v první sérii vzorků. Křemen je přítomen ve výrazném
podílu. Nejvíce ve vzorku př. č. 5372, a dále v sestup-
ném množství 5460 > 5557 > 5951/1 ≅ 5935 ≅ 5970 >
5984 > 5545 (nejnižší obsah).
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Muskovit (slída) byl prokázán ve výrazném podílu
ve vzorku př. č. 5460, v poněkud nižším 5984/1 ≅ 5970
≅ 5951/1 ≅ 5935. Nízký podíl v 5557 > 5545, velmi
nepatrný v 5372.

Živce: Sodný albit je výrazně přítomen v př. č. 5984
≅ 5545, poněkud nižší podíl v 5951/1 ≅ 5970 ≅ 5935.
V ostatních vzorcích albit neprokázán. Draselný ortho-
klas má výrazný podíl v př. č. 5372, méně v 5935 ≅
5951/1 ≅ 5984/1. Nejnižší obsah v př. č. 5557. V ostat-
ních vzorcích orthoklas neprokázán.

V žádném vzorku nebyly prokázány původní jílové
minerály, především kaolinit, popř. illit a montmorillo-
nit. Toto zjištění je v souladu s výsledky tepelných roz-
borů a dokládá totální dehydroxylaci původních jílo-
vých minerálů na rentgenamorfní látku.

III.1.2.4. Výsledky tepelných rozborů 

U vzorku př. č. 5951/1 i 5970 dochází ke ztrátě absor-
bované vlhkosti v oblasti 30–150 °C, projevující se ploš-
ším endotermním efektem na křivce DTA a hmotnost-
ním úbytkem na GTA. Následuje vyhořívání organic-
kých látek, které je zcela nevýrazné (v oblasti kolem 400
°C) u př. č. 5951/1 a výrazné (v oblasti kolem 370 °C) 
u př. č. 5970 na křivkách DTA, s odpovídajícím hmot-
nostním úbytkem (větším u př. č. 5970) na záznamu
GTA. Při teplotě 575 °C se projevuje vratná modifikač-
ní přeměna křemene nepatrným endotermním efektem
u obou vzorků. Nad touto teplotou se do 1050 °C (ukon-
čeno měření) neprojevují u obou vzorků žádné tepelně
zabarvené reakce ani hmotnostní změny do 960 °C
(ukončeno měření). Nebyla tedy zjištěna exotermně
zabarvená reakce v oblasti 930–960° C, charakteristická
pro vznik defektní spinelové fáze u kaolinitu (960 °C) 
a vznik metastabilního produktu u illitu (930 °C).

III.1.2.5. Mikroskopické zhodnocení
mineralogického složení 
a mikrostruktury

Na základě mikroskopického zhodnocení všech vzorků
a jejich srovnáním se vzorky první série bylo možno
vytipovat několik mikrostrukturálních typů. Tyto typy
byly dokumentovány na mikrosnímcích. Nutno zdůraz-
nit, že jednotlivé typy nejsou vzájemně výrazně odlišné,
do určité míry je mezi nimi plynulý přechod. Vymeze-
ní typů vycházelo ze zrnitosti a obsahu křemene, ze slo-
žení základní hmoty (zejména z hlediska disperze kře-
mene a obsahu slídy), z barevné pigmentace základní
hmoty a ze stupně homogenity mikrostruktury a fázo-
vého složení. Není totožné s makroskopicky odlišnými
typy.

Typ A. Charakteristický velmi hrubými zrny kře-
mene a jemně krystalickou základní hmotou bez
význačného podílu jemného křemene a s nízkým podí-
lem slídy. 

Vzorek 5372. Velmi hrubá polykrystalická zrna kře-
mene dosahují ∅ až 2 mm, jsou velmi četná. Ojedinělé
šupinky slídy muskovitu dosahují ∅ max. 0,3 mm. Zcela

ojedinělý živec. V základní hmotě výrazně převládá
dehydroxylovaná jílová hmota. Křemen v zrnech pod
∅ 50 µm je v základní hmotě zastoupen podružně. Do
typu A lze zařadit i vzorek 2 z první série.

Typ B. Charakteristický poněkud jemnějším kře-
menem v hrubé frakci než typ A a vysoce slídnatou
základní hmotou. 

Vzorek 5460. Zrna křemene ∅ 0,015–0,4 mm jsou
zastoupena v poměrně vysokém podílu, asi 30–40 %
objemu. Velmi četné šupiny muskovitu ∅ pod 120 µm
jsou soustředěny do základní hmoty. Podíl slídy je vyso-
ký: ve shodě s výsledkem rentgenové difrakční analýzy
jej lze odhadnout asi na 20 % objemu. V základní hmotě
se vyskytují ojediněle ostře ohraničené oblasti ∅ 50–500
µm, pigmentované hematitem.

Vzorek 5545 je svojí mikrostrukturou podobný vzor-
ku př. č. 5460. Zrna křemene ∅ pod 0,7 mm jsou pře-
vážně polykrystalická. Vyskytují se v nižším podílu než
ve vzorku 5460, asi 20 % objemu. Podíl hematitem
impregnovaných oblastí je nižší. Ve střepu lze identifi-
kovat úlomky břidlice a zrna jiné jílové suroviny, ∅ pod
2 mm, které mohly sloužit jako ostřivo. Z první série lze
přiřadit vzorek 9.

Typ C. Charakteristický výrazným podílem jemné-
ho křemene v základní hmotě, v některých případech 
i s hrubými zrny křemenného písku. 

Vzorek 5984/5. Zrna křemene dosahují ∅ 0,02–0,3
mm, ojediněle až do 0,9 mm. Zcela ojediněle se vysky-
tují zrna polykrystalická (typu krystalického křemence),
∅ pod 3 mm. Podíl křemene je poměrně vysoký, asi
30–40 % objemu. V podílu asi 10 % objemu se vyskytu-
jí zrna živců – orthoklasu a albitu, ∅ pod 2 mm. Výraz-
ně je zastoupena i slída muskovit (asi 10–15 % objemu),
dosahující ∅ šupin pod 320 µm, nejčastěji ∅ pod 80 µm.
V nepravidelných šmouhách a shlucích je patrna železi-
tá pigmentace. Ve střepu lze identifikovat zrna ∅ pod 2
mm, jejichž mikrostruktura je velmi podobná s mikro-
strukturou střepu. Jde velmi pravděpodobně o drť stře-
pů, užívanou k naostření vytvářecí směsi. 

Vzorek 5951/1. Makroskopicky se liší od vzorku
5984/5 tmavým až černým střepem, fázové složení 
i mikrostruktura jsou však velmi podobné. Tmavá pig-
mentace uhlíkem, popř. organickými látkami může být
druhotného původu a usazená v pórech keramiky v prů-
běhu jejího používání. Křemen ve formě úlomků i zaob-
lených zrn dosahuje ∅ 0,0025–0,6 mm a jeho podíl
dosahuje asi 30 % objemu. Živec orthoklas i albit je pří-
tomen v zrnech ∅ pod 0,4 mm, v podobném podílu
jako ve vzorku 5984/5. Slída muskovit v tabulkách ∅
0,4 mm je přítomna rovněž v podobném podílu jako ve
vzorku 5984/5. Podobnou mikrostrukturu vykazuje 
i vzorek 10 z první série.

Vzorek 5970 má mikrostrukturu mírně odlišenou
pouze přítomností výraznějšího podílu (asi 15–20 %
objemu) velmi hrubých polykrystalických zrn křemene
(∅ 1–3 mm), mimo četného velmi jemného křemene (∅
0,015–0,15 mm) v základní hmotě. Přítomností slídy
muskovitu (asi 10 %, ∅ pod 0,15 mm) a zrny živce albi-
tu (orthoklas nenalezen) v podílu asi 10 % objemu, ∅
pod 0,3 mm, se podobá oběma výše popsaným vzor-
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kům. V základní hmotě je patrna pigmentace, a to jak
rovnoměrně rozptýlená, tak v lokálních shlucích, ∅ pod
0,6 mm. Podobná mikrostruktura byla shledána u vzor-
ku č. 5, 6, 7 a 10 z první série.

Typ D. Jde o vzorky makroskopicky i mikroskopic-
ky nehomogenní, obsahující velká zrna ostřiva na bázi
drtě keramických střepů nebo jílových surovin odlišné-
ho složení, než má převládající podíl střepu. Složením 
i mikrostrukturou střepu (mimo ostřiva) je tento typ
prakticky shodný s typem C.

Vzorek 5557. Tmavý střep, výrazně nehomogenní,
s barevně odlišnými oblastmi, které pravděpodobně
odpovídají drti ostřiva. Křemen dosahuje ∅ pod 2 mm,
podíl hrubých zrn je asi 10–15 % objemu. Jemný kře-
men v základní hmotě (v podílu asi 15 %) dosahuje ∅
pod 0,15 mm. Podíl slídy je poněkud nižší ve vzorcích
typu C, slída je převážně jemná (∅ pod 50 µm) a jedno-
směrně orientovaná. K orientaci slídy při přípravě plas-
tické vytvářecí směsi, popř. i při samotném vytváření
nádoby. Ze živce je v nízkém podílu přítomen ortho-
klas. Oblasti vyšší koncentrace železitého pigmentu
mají tvar zrn ∅ pod 0,7 mm.

Vzorek 5935 je s výjimkou zrn ostřiva se železitou
pigmentací a s četnějším výskytem slídy typickým před-
stavitelem typu C. Ojedinělá hrubá zrna křemene dosa-
hují ∅ pod 2 mm, poměrně četný je jemnozrnný kře-
men (∅ 0,015–0,15 mm) v základní hmotě. Ojedinělá
zrna živce (∅ pod 2 mm) představují orthoklas s perthi-
ticky odmíseným albitem. Šupiny slídy muskovitu dosa-
hují ∅ pod 0,4 mm.

III.1.2.6. Závěry 
V mineralogickém složení všech vzorků je přímá návaz-
nost na první sérii vzorků (1989). Všechny vzorky kera-
miky obsahují opět křemen (v různé disperzi u jednotli-
vých vzorků), slídu muskovit v dehydroxylovaném

stavu a zpravidla i zrna živců albitu a orthoklasu. Albit
nebyl prokázán ve vzorcích př. č. 5372, 5460 a 5557,
orthoklas nebyl nalezen ve vzorcích př. č. 5460, 5545 
a 5970. V řadě vzorků je zřetelná železitá pigmentace.
Jílové minerály nebyly prokázány ani rentgenovou
difrakcí, ani tepelnými rozbory, což dokládá jejich
dehydroxylaci a pravděpodobně vznik metastabilní fáze
(nad 960 °C).

Suroviny jsou značně podobné až shodné se surovi-
nami první série vzorků. Nicméně lze rozlišit  tři základ-
ní skupiny. Typ A je zastoupen ojediněle vzorkem př. č.
5372 a je charakterizován nepatrným zastoupením slídy
a absencí jemného křemene. Jde o písčitý jíl. Typ B
dokazuje použití slídnaté hlíny, zpravidla bez příměsi
živce (př. č. 5460). Vzorek př. č. 5545, který byl do toho-
to typu též zahrnut, obsahuje orthoklas; do určité míry
tvoří i přechod k typu C, případně D. Typ C obsahuje
vždy živec, slídu a jemný křemen v základní hmotě; jde
o slídnato-křemičitou hlínu, zpravidla se železitou pig-
mentací. Typ D je určitou variantou typu C, z hlediska
surovin se pravděpodobně zásadně neliší, pouze použi-
tím drtě střepů k naostření pracovní směsi.

Lze mít za prokázané, že hrubá zrna křemene, písku
nebo drtě střepu sloužila k úpravě vytvářecích vlastnos-
tí a menšímu smrštění při sušení. Mohlo jít o úpravu pro
vytváření zejména rozměrných nádob. Odhad teploty
výpalu vychází jako u první série vzorků z dehydroxy-
lace jílových minerálů a slídy a z přítomnosti neotave-
ných živců (1118 °C teplota tání albitu). V literatuře je
mimo to uváděna teplota vzniku pevných tavenin
v surovinách používaných pro cihlářské materiály 
850 °C. Jde o suroviny obdobného mineralogického
složení. Bez vzniku taveniny nelze dosáhnout určitého
zpevnění střepu. Z toho plyne odhad vypalovací teplo-
ty nad 850 °C.
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III.2.1. STANOVENÍ VLHKOSTI,
NASÁKAVOSTI 
A OBJEMOVÉ HMOTNOSTI

Základní vlastnosti střepu jako jsou vlhkost (tzv. skladovací
vlhkost, W), nasákavost (E) a objemová hmotnost (OH),
byly stanoveny pouze u třech vzorků (tab. 42). Ke stanove-
ní skladovací vlhkosti byly vzorky po několikadenním kon-
dicionování v laboratorním prostředí (teplota cca 22–24 °C,
relativní vlhkost vzduchu cca 60–70 %) nejprve zváženy
s přesností 0,001g a potom 20 hodin sušeny při teplotě 105
°C v laboratorní elektrické sušárně. Po vychladnutí v exsi-
kátoru byly vzorky opět zváženy. Z těchto hodnot byl vypo-
čten vlhkostní poměr střepů w podle vztahu

(%), (1) 

kde: mw je hmotnost vlhkého vzorku (g) a ms je hmot-
nost suchého vzorku (g). Dále byla vypočtena vlhkost
střepů podle vztahu 

(%). (2) 

Další sledované veličiny, objemová hmotnost 
a nasákavost střepů, byly získány tak, že vysušené 
a s přesností na 0,001g zvážené střepy byly dvě hodiny
vařeny zcela potopené v destilované vodě. Po násled-
ném uložení ve vodě po dobu 24 hodin byly vzorky
znova zváženy, a to jak pod vodou, tak po otření vlhkou
utěrkou na suchu. 

Objemová hmotnost střepů byla vypočítána podle
následujícího vztahu:

(gcm-3). (3)

III.2.2. MIKROSKOPICKÉ 
HODNOCENÍ STŘEPŮ

Vyhodnocení výbrusů střepů bylo provedeno na optic-
kém mikroskopu s připojenou videokamerou s digitál-
ním zpracováním obrazu podle programu Lucia. Při

tomto vyhodnocení je možné kvalifikovaně odhadnout
obsah krystalických fází ve střepu, charakterizovat mik-
rostrukturu střepu a identifikovat řadu přítomných
minerálů. 

U žádného ze studovaných vzorků nebyla patrná
orientace zrn ve střepu. Střepy byly tvořeny základní
hmotou – matrix, ve které bylo nehomogenně rozptýle-
no 10 až 40 objemových % ostřiva, tvořeného zrny kře-
mene (event. křemence), živce a také keramických stře-
pů. V jednom případě (př. č. 5545) bylo použito jako
ostřiva drcené břidlice a/nebo vypáleného jílu. Matrix
měla různou barvu, způsobenou většinou železitými pří-
měsemi, a byly v ní, kromě ostřiva, otevřené póry. 
U dvou vzorků byla zjištěna korozní povrchová vrstva
odlišných vlastností od ostatního střepu.

Krystalická fáze podle mikroskopického odhadu
představuje pouze část pevné fáze střepu sledovaných
vzorků (tab. 43, 44). Její složení je možné zjistit rentge-
novou difrakční analýzou.

III.2.3. RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ
ANALÝZA

Rentgenová difrakční analýza vhodně doplňuje mikro-
skopické hodnocení mineralogického složení krystalic-
kých fází keramického střepu a koriguje jej zejména v pří-
padech, kdy jsou identifikační možnosti optické mikro-
skopie omezeny, nebo jsou-li zrna minerálů příliš malá.

Na druhé straně je mikroskopicky možné identifiko-
vat některé doprovodné minerály, které jsou ve střepu
přítomny jen v nízké koncentraci, a proto nemohou být
rentgenograficky odlišeny od hlavních krystalických fází
střepu. Jsou to např. biotit, železité pigmenty, uhličitany,
ojedinělá zrna zirkonu atd. Optická mikroskopie také
napomáhá rozlišit jednotlivé druhy živců, jejichž charak-
teristické linie se v difrakčním spektru často překrývají.

Vzorky pro rentgenovou difrakční analýzu byly při-
praveny rozetřením v achátové misce na homogenní
jemný prášek. Tyto vzorky byly odebrány ze stejné části
střepu jako vzorky pro mikroskopické výbrusy. Difrak-
togramy byly pořízeny na difraktografu Rigaku Denki
při Cu K záření v rozsahu 2–64° = 2 při jednotné citli-
vosti 2000. 
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III.2. Technologie výroby keramických nádob. Posudek 3 (2001)

Tab. 42. Roztoky. Vlastnosti vzorků keramických střepů. – Tab. 42. Roztoky. Properties of ceramic sherd samples.

Č. VZORKU OBJEKT VLHKOSTNÍ  POMĚR VLHKOST NASÁKAVOST OBJEMOVÁ HMOTNOST
w (%) w (%) E   (%) OH  (gcm-3)

5984/5 1073 2,1 2,0 18,7 1,769

5744 1037 1,2 1,2 19,3 1,682

5984/1 1073 1,8 1,8 16,1 1,837
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Tab. 43. Roztoky. Složení pevné fáze vzorků střepů. Značka * znamená, že pro výpočet fázového složení střepu byl  uvažován obsah
krystalických fází ve střepu 37,5 obj. %. Pro vzorek 2501 nebyl k dispozici výbrus, obsah krystalických fází  ve střepu byl odhadnut.
Reálnou se jeví hodnota  cca 35 obj. %. – Tab. 43. Roztoky. Composition of the ”hard phase” within the ceramic pottery samples
(thin sections).

VZOREK OBJEKT OSTŘIVO – KRYSTALICKÉ FÁZE MATRIX – NEKRYSTALICKÁ FÁZE 
(% objemu) (% objemu)

2501 596 35 65

4023 739 35–40 * 60–65

5093 901 35–40 * 60–65

5545 974 20 80

5744 1037 10 90

5984/1 1073 20 80

5984/5 1073 35 65

Tab. 45. Roztoky. Vyhodnocení fázového složení krystalické fáze vzorků střepů rentgenografickou metodou. Poznámka: základem
pro výpočet obsahu jednotlivých fází je předpokládaný obsah krystalické fáze střepu (v tomto případě se chápe jako 100 %). Ve
sloupci „sodný živec“ je uváděn obsah plagioklasu (sodno-vápenatého živce), * albitu (sodného živce) a  ** anortoklasu (sodnová-
penatého živce). Střep z objektu  596 nepředstavuje běžnou keramiku, ale je zbytkem neurčitelného, mírně vypáleného předmětu.
– Tab. 45. Roztoky. Composition of the crystalline phase of the ceramic samples identified by the x-ray method. 

FÁZOVÉ SLOŽENÍ KRYSTALICKÉ FÁZE (OBJ. %)
VZOREK OBJEKT

KŘEMEN
DRASELNÝ SODNÝ 

KALCIT ANORTIT MUSKOVIT BIOTIT Σ
ŽIVEC ŽIVEC

2501 596 12 38 11** 16 0 0 24 100

4023 739 40 0 16* 0 21 18 5 100

5093 901 39 0 17* 0 21 18 5 100

5545 974 47 0 41 0 0 12 0 100

5744 1037 37 15 15 0 0 26 7 100

5984/1 1073 22 40 14 0 0 19 5 100

5984/5 1073 48 22 9 0 0 16 5 100

Tab. 44. Roztoky. Mikroskopické vyhodnocení výbrusů vzorků střepů. – Tab. 44. Roztoky. Microscopic evaluation of thin sections of
sherd samples.

OBJ. VZOREK OSTŘIVO SLÍDA
MATRIX A POVRCHOVÁ

CHARAKTER STŘEPU
VRSTVA

739.2 4023 cca 35–40 obj. % hrubozrnného vysoký obsah muskovitu hnědočerná barva, hrubozrnný 
tvořeného jemnějším křemenem až 200 x 25 µm a také železitý pigment tvoří nehomogenní 
(nejčetnější je 20 až 30 µm) drůza biotitu izolované, zabarvené střep bez orientace 
a převážně hrubozrnným živcem oblasti, v matrix destiček slídy
(až 2 mm slepence), v živci jsou jsou uhličitany
vrostlice slídy

901 5093 cca 35–40 obj. % tvořeného vysoký obsah hnědá barva, železitý středně hrubý 
jemnějším křemenem (nejčetnější muskovitu až 200 x pigment tvoří nehomogenní střep, 
zrna 20 až 30 µm) a velkými zrny 25 µm, izolované, zabarvené velké póry ve střepu 
živce, také zrny keramického ostřiva nízký obsah biotitu oblasti, v matrix je  jsou orientovány 

nízký obsah uhličitanů rovnoběžně s povrchem

974 5545 cca 20 obj. %, zrna křemene zejména muskovit oranžová barva, časté jemnozrnný, 
převážně polykrystalická d ≤ 0,7 mm, jsou oblasti nehomogenní 
dále úlomky břidlice a jiné jílové impregnované 
hmoty d ≤ 2 mm hematitem, 

povrchová korozní 
vrstva, vysoce porézní, 
tloušťky cca 1,3 mm

1037 5744 cca 10%, převážně keramické střepy, zcela ojediněle béžová barva, povrchová hrubozrnný 
d ≈ 0,8 až 2 mm, dále zrna křemene korozní vrstva o tloušťce nehomogenní střep
a křemence- d ≤ 0,5 mm cca 0,23 mm

1073 5984/1 cca 20 obj. %, je tvořeno úlomky velké množství hnědá barva, matrix středně hrubý 
keramických střepů d ≥ 0,55 mm, destiček muskovitu je vysoce pórovitá nehomogenní 
dále zrny křemene d ≈ 0,25 mm a biotitu o délce 
a mikroklinu d ≈ 0,2 mm cca 0,18 mm

1073 5984/5 cca 35 obj. %, zrna křemene velké množství hnědooranžová barva, středně hrubý 
d = 0,02 – 0,3 mm, ojediněle až muskovitu max. 0,4 x nepravidelně nehomogenní střep
0,9 mm, zcela ojediněle zrna 0,08 mm, biotitu je rozložené shluky 
křemence d ≤ 1,5 mm, dále zrna mnohem méně, max. Fe-pigmentace
živců, plagioklasu, d ≤ 0,3 mm a délka 0,23 mm
úlomky keramických střepů d ≤ 1 mm 
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Vyhodnocení difraktogramů, spočívající v identifi-
kaci přítomných krystalických fází ve střepu a jejich
zastoupení v objemových %, bylo provedeno s využitím
programu ZDS-System for Windows 95TM.

Výsledky rentgenové difrakční analýzy jsou sestave-
ny tabelárně (tab. 45). Tabulka je doplněna grafem (obr.
XXVII:A), který názorně ukazuje procentuální zastou-
pení identifikovaných krystalických fází v jednotlivých
vzorcích a také dává přehled o kolísání obsahu daných
fází v celé skupině.

Hodnoty obsahu jednotlivých krystalických fází ve
střepu přepočtené na jejich celkový obsah ve střepu jsou
uvedeny v tab. 46.

III.2.4. DISKUSE VÝSLEDKŮ

Nasákavost střepu studovaných vzorků se pohybuje
v rozmezí hodnot od 16,1 do 19,3 %. Všechny vzorky
tedy vykázaly středně vysokou hodnotu otevřené póro-
vitosti střepu, která odpovídá současným hodnotám pro
pórovinu. 

U většiny vzorků byly ve střepu nalezeny dva druhy
ostřiva: přírodní ostřivo a drcené keramické střepy.
Použití kombinovaného přírodního a keramického ost-
řiva nebo ostřiva z pálené zeminy a keramických střepů
je možné považovat za technologicky náročnější postup
než ten, který v keramických směsích zpracovává pouze
přírodní ostřiva. Keramika s keramickým ostřivem má
ve srovnání s keramikou, která obsahuje pouze ostřivo
přírodní, zpravidla vyšší odolnost proti změnám teploty,
vyšší mechanickou pevnost apod., má tedy vyšší užit-
nou hodnotu. V této skupině jsou např. vzorky př. č.
5984/1 a 5744 (obr. XXVIII:A–B), které vykazují mat-
rix béžové či hnědé barvy a je pro ně typický relativně
vysoký podíl keramického ostřiva, přírodní ostřivo je ve
střepu obsaženo z méně než 5 objemových %. 

Zřejmá přítomnost keramického ostřiva ve střepu
studovaných vzorků však do značné míry komplikuje
stanovení jejich fázového složení. V tab. 45 a 46 jsou

uvedeny obsahy krystalických fází bez ohledu na jejich
přítomnost v matrix anebo v keramickém ostřivu. Pouze
u vzorku př. č. 4023 nebylo zjištěno keramické ostřivo.
Z porovnání minerálního složení ostřiva vyplývá, že
většina studovaných vzorků se vyznačuje zvýšeným
obsahem draselného živce, pouze u tří vzorků (př. č.
5545, 4023 a 5093) nebyl rentgenograficky draselný
živec nalezen.

Z hlediska hodnocené textury a mikrostruktury stře-
pů je možné studované vzorky zařadit ke keramice
s nehomogenním střepem bez jednosměrné orientace
zrn střepu. To by mělo svědčit o primitivnějších techni-
kách tvarování nádob, než je točení na kruhu. S výjim-
kou vzorku př. č. 4023 obsahují vzorky relativně vysoký
obsah železitého pigmentu v matrix, což se projevuje
jejím výrazným zabarvením. Pouze vzorek př. č. 4023
má béžovou barvu. 

Z hlediska zrnitosti studovaných vzorků je možné
rozdělit je do tří skupin. Pouze vzorek př. č. 5545 je
možné zařadit mezi jemnozrnné střepy (viz obr.
XXVII). Vzorky př. č. 5984/1, 5984/5 a 5093 mají
středně hrubozrnný střep a vzorek př. č. 4023 (viz obr.
XXIX:A) je možné zařadit mezi střepy hrubozrnné. 

Podle minerálního složení krystalické fáze střepu
studovaných vzorků je možné rozdělit je do dvou sku-
pin. Větší skupinu tvoří vzorky, které obsahují v ostřivu
vedle křemene také zrna draselného a sodného živce.
Takovéto fázové složení střepu svědčí o tom, že teplota
jeho výpalu nebyla vyšší než cca 900 až 950 °C.

Dva vzorky, př. č. 4023 a 5093 (viz obr. XXIX:B),
se od ostatních liší absencí zrn draselného živce a nao-
pak přítomností anortitu (CaO.Al2O3.2SiO2), minerálu,
který vzniká při výpalu keramiky s vyšším obsahem
vápenaté složky kolem teploty 1000 °C. Pouze dva vzor-
ky, př. č. 5545 a 5744, ze všech studovaných z této řady,
se vyznačují zkorodovanou povrchovou vrstvou.

U vzorku př. č. 2501 nebyl k dispozici výbrus.
Z rentgenografické analýzy se zdá, že vzorek vykazuje
vysoký obsah jak draselného živce, tak kalcitu, který je
pravděpodobně sekundárního původu.

V. H A N Y K Ý Ř , M . M A RYŠ K A , M . N O V OT N Á : T E C H N O L O G I E  V Ý R O B Y  K E R A M I C K Ý C H  N Á D O B. P O S U D E K  3  ( 2 0 0 1 )

Tab. 46. Roztoky. Přepočtený obsah krystalických fází ve vzorcích střepů. Poznámka: základem pro výpočet obsahu krystalických fází
střepu je 100 % pevné  fáze střepu vzorků. Ve sloupci  „sodný živec“ je uváděn obsah plagioklasu (sodno-vápenatého živce), * albi-
tu (sodného živce) a  ** anortoklasu (sodnovápenatého živce); + obsah krystalické fáze u tohoto vzorku byl odhadnut. Vzorek  z obj.
596  nepředstavuje běžnou keramiku, ale neurčitelný, slabě vypálený předmět. – Tab. 46. Roztoky. Recalculated content of crystalli-
ne phases in sherd samples.

OBSAH KRYSTALICKÝCH FÁZÍ VE STŘEPU (OBJ. %)
VZOREK OBJEKT

KŘEMEN
DRASELNÝ SODNÝ 

KALCIT ANORTIT MUSKOVIT BIOTIT Σ
ŽIVEC ŽIVEC

2501 596 4 13 4** 5 0 0 8 35

4023 739.2 15 0 6* 0 8 7 2 37.5

5093 901 15 0 6* 0 8 7 2 37.5

5545 974 10 0 8 0 0 2 0 20

5744 1037 4 1 1 0 0 3 1 10

5984/1 1073 4 8 3 0 0 4 1 20

5984/5 1073 17 7 3 0 0 6 2 35 +
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V rámci raně středověkého sídliště v Roztokách bylo
analyzováno celkem 707 fragmentů mazanice z 31
objektů. Nálezy byly popsány podle jednotného
deskriptivního systému a kresebně dokumentovány.
Dále byla provedena analýza souboru a jeho interpreta-
ce v ohledu druhů konstrukcí používaných ve staveb-
ním prostředí lokality. 

III.3.1. DESKRIPTIVNÍ SYSTÉM

III.3.1.1. Vlastnosti mazanicové hmoty
Pro deskripci nálezů mazanice byl aplikován modifi-
kovaný deskriptivní systém MAZANICE (Vařeka
1995). Vlastnosti mazanice zahrnují barvu (B), materi-
ál (M) a výpal (V). U každého zlomku či skupiny zlom-
ků uvádíme slovní popis barvy. Materiál se člení do tří
kategorií: 1 – málo kompaktní, snadno se drolí, obsa-
huje značné množství organických příměsí; 2 – středně
kompaktní, drolí se minimálně (obsahuje malé množ-
ství organických příměsí); 3 – velmi kompaktní, výraz-
ně homogenní materiál, nedrolí se (obsahuje minimum
makroskopicky pozorovatelných organických přímě-
sí). U výpalu rozlišujeme 4 kategorie: 1 – slabý, snad-
no se láme; 2 – střední, láme se obtížněji; 3 – silný,
mazanice prošla silným žárem; 4 – extrémně silný
výpal, zrnka písku a úlomky hornin vystupující 
z hmoty jsou často natavené, mazanice může připomí-
nat strusku.

III.3.1.2. Otisky konstrukcí, tvar a další
vlastnosti hliněných součástí
konstrukcí 

(a) Deskripce nálezů mazanice vychází z vlastností dře-
věných a hliněných konstrukcí, dřevěných konstrukč-
ních prvků a z vlastností fragmentů mazanice. Formali-
zovaný popis využívá pětimístný alfanumerický kód,
podle kterého jsou mazanice tříděny do: (1) skupin –
podle druhu konstrukčního prvku otištěného v mazani-
ci (kuláč, trám, prut atd.; označeny velkými písmeny)
nebo podle druhu hliněné konstrukce (v případě absen-
ce negativů dřevěných konstrukcí); (2) podskupin
(malé písmeno) – představují druh otisku, např. jedno-
stranný (zlomek pochází z jedné stěny), dvoustranný
(relikt dvou kolmých přiléhajících nebo protínajících se
stěn) apod.; (3) typů (číslice), které určují charakteristi-
ku otisku (otisk jednoho či více konstrukčních prvků,
otisk celého prvku nebo jeho části); (4) variant (číslice)
a (5) subvariant (číslice), které vyjadřují zejména tvar
zlomku. Formalizovanou deskripci doplňuje kresebný
typář (obr. 95).

Podle otisků odlišných konstrukčních prvků a jejich
kombinací je definováno 12 skupin otisků, z nichž ve
sledovaném souboru byly zachyceny 4 skupiny: otisky
kuláčů (označovány A), otisky tesaných prvků (B), otis-
ky prutů (H), fragmenty mazanice bez otisků dřevěných
konstrukcí – dochována pouze hliněná konstrukce (J).
Amorfní zlomky mazanice bez otisků a bez zachované-
ho povrchu hliněné konstrukce označujeme 0. 

Dále popisujeme vnitřní a vnější stranu zlomku.
Vnitřní stranou (VS) rozumíme část zlomku, na které se
zachovaly otisky konstrukčních prvků (v případě otisků
na dvou a více stranách jsou tyto označeny VS1–VSx). 

Konstrukční prvky označujeme alfabetickým 
a alfanumerickým kódem, z nich prvky doložené ve sle-
dovaném souboru zahrnují: (a) kuláč (průměr > 2,0 cm);
(b) tesaný prvek (trám, trámek, prkno atd.); (c) prut (prů-
měr < 2,0 cm). Několik otisků konstrukčních prvků stejné-
ho typu na témže zlomku označujeme čísly (např. a1–ax).
U konstrukčních prvků „a“ a „c“ uvádíme průměr. U kon-
strukčních prvků „b“ uvádíme šířku (š); je-li dochovaná
pouze částečně, označujeme ji „d.š.“, případně uvádíme
dva rozměry v řezu X x Y (s = x cm označuje tloušťku frag-
mentu bez otisků, ale s dochovaným oboustranným lícem.

Na vnější straně (VNS), tj. povrchu omazu kon-
strukce (např. u stěny vnější či vnitřní líc), u které lze
pozorovat úpravy (viz obr. 94), rozlišujeme (1) jemně
vyhlazený povrch; (2) hlazený povrch a (3) hrubý
povrch (mazanice hrubě nahozená na konstrukci a po-
nechaná bez zvláštní úpravy). V typáři a v kresebné
dokumentaci nálezů mazanic označujeme druhy hlazení
povrchu graficky:

vnější strana (bez vyznačení 
úpravy povrchu)  

jemně vyhlazený povrch   

hlazený povrch

hrubý povrch

otisk na řezu označujeme

otisk v pohledu

propálení povrchu

bílý nátěr povrchu

III.3.2. DESKRIPCE NÁLEZŮ 

III.3.2.1. Vlastnosti mazanicové hmoty
Podle vlastností mazanicové hmoty členíme nálezy do 4
skupin (v katalogu označeny jako mat. 1–4).
Skupina 1
Barva: cihlově červená, někdy hnědočervená, místy
přepálená do hnědočerné. Materiál: středně kompaktní,

III.3. Mazanice 

´́́ ´́́ ´́́ ´́́ ´́́ ´́́ ´́́ ´́́



téměř se nedrolí, četná zrnka písku, ojediněle otisky
organických příměsí. Výpal: střední, špatně se láme.
Skupina 2 
Barva: cihlově červená, hnědočervená, ojediněle přepá-
lená do hnědočerné. Materiál: velmi kompaktní, nedrolí
se, nahodile zrnka písku, malé kamínky (do 2 cm),
nahodile drobná slída (< 1 mm). Výpal: silný, nelze
lámat (rukou).
Skupina 3 
Barva: cihlově červená, hnědočervená, ojediněle přepá-
lená do hnědočerné. Materiál: málo kompaktní, drolí se,

nahodile zrnka písku, četné otis-
ky organických složek. Výpal:
měkký, snadno se láme.
Skupina 4
Barva: cihlově červená, hnědo-
červená, ojediněle přepálená do
hnědočerné. Materiál: málo kom-
paktní, drolí se mírně, četná
zrnka písku, nahodile drobná
slída, četné otisky organických
složek. Výpal: měkký, snadno se
láme.
Velikostní kategorie: velmi
malé (> 2 cm), malé (2–6 cm),
střední (6–12 cm), velké (12–20
cm), velmi velké (< 2 cm).

III.3.2.2. Popis nálezů
podle přírůst-
kových čísel 

Soubory nálezů jsou v seznamu
řazeny primárně podle čísel
sáčků. Dále uvádíme číslo ob-
jektu, celkový počet zlomků
v sáčku a jejich velikost (malé:
do 6 cm, střední: 6–12 cm;
velké zlomky nebyly zjištěny).
Jednotlivé zlomky mazanice 
s otisky jsou číslovány (pořado-
vá čísla v rámci sáčků) a popiso-
vány podle výše uvedeného for-
malizovaného systému samo-
statně (1: Ja1.2.1, VNS-2 atd.).
U mazanic bez posuzovatel-
ných znaků (typ označen jako
neurčitelný – 0) je uveden
pouze celkový počet (1–5: 0). 

2074
Obj. 543
3 ks, malé – střední zlomky
1: Ja1.2.1, VNS – 3
2: Ja3.1.4, VNS – 3, s = 4 cm
3: 0

2737
Obj. 634
3 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–3: 0

2921
Obj. 634
8 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Aa3.1.2, VS – a1 (prům. = 8 cm)
2: Aa1.1.1, VS – a1, a2 (prům. = 8 cm), VNS – 3
3: Ja1.2.1, VNS – 2
4–8: 0
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Obr. 94. Roztoky. Výběr nálezů mazanice. 1: př. č. 2074-1, obj. 543; 2: př. č. 3491-1, obj. 595;
3: př. č. 3491-2, obj. 595; 4: př. č. 2921-1, obj. 634; 5: př. č. 3440-3, obj. 648; 6: př. č. 2921-2,
obj. 634; 7: př. č. 3478-1, obj. 648; 8: př. č. 3332-1, obj. 649; 9: př. č. 3365-1, obj. 651; 10: př.
č. 3374-1, obj. 648; 11: př. č. 3358-2, obj. 648; 12: př. č. 3358-1, obj. 648; 13: př. č. 3440-1, obj.
648; 14: př. č. 3332-2, obj. 649; 15: př. č. 4055-1, obj. 727; 16: př. č. 3808-1, obj. 681; 17: př. č.
3632-1, obj. 681; 18: př. č. 3592-1, obj. 681; 19: př. č. 4876-2, obj. 842; 20: př. č. 3595-1, obj.
681; 21: př. č. 3419-2, obj. 651; 22: př. č. 5362-1, obj. 920; 23: př. č. 5047-1, obj. 903; 24: př. č.
5539-3, obj. 974; 25: př. č. 5043-2, obj. 903; 26: př. č. 5148-1, obj. 903; 27: př. č. 5310-3, obj.
920; 28: př. č. 5561-1, obj. 970; 29: př. č. 5043-1, obj. 903; 30: př. č. 5310-1, obj. 920; 31: př. č.
5310-2, obj. 920; 32: př. č. 5189-3, obj. 922; 33: př. č. 5660-1, obj. 1037; 34: př. č. 6051-1, obj.
1077; 35: př. č. 5978-1, obj. 1073; 36: př. č. 4096-2, obj. 739; 37: př. č. 5385-1, obj. 932; 38: př.
č. 5256-1, obj. 926; 39: př. č. 4051-3, obj. 739; 40: př. č. 4051-4, obj. 739; 41: př. č. 4048-1, obj.
739; 42: př. č. 4156-1, obj. 739. – Fig. 94. Roztoky. Selected daub finds 1: acc.no. 2074-1, fea-
ture 543, etc. 
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2924
Obj. 634
2 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2: 0

3332
Obj. 649
4 ks, malé–střední (1) zlomky
Mat: 1
1: Ba1.1.1, VS – b1, VNS – 3, s = 2 cm
2: Ha4.1.1, VS – c1 (prům. = 1,5 cm), s = 3 cm, VNS – 2
3–4: 0

3358
Obj. 648.3
31 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2: Ja1.2.1, VNS – 2
3–4: Ja1.2.1, VNS – 2

3365
Obj. 651
2 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.5.1, VNS1 – 2, VNS2 – 2, s = 2–3,2 cm
2: 0

3374
Obj. 648.3
14 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2–3: Ja1.2.1, VNS – 2
4–14: 0

3380
Obj. 651
6 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2–6: 0

3419
Obj. 651
7 ks, malé zlomky
Mat: 4
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2: Ja1.2.1, VNS – 2
3: Ja1.2.1, VNS – 2
4: Ja1.2.1, VNS – 2
5–7: 0

3440
Obj. 648.3
10 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.1.1, VNS1, VNS2 – 2, s = 1 cm
2: Ja1.2.1, VNS – 2
3: Ba1.1.2, VS – b1
4–10: 0

3460
Obj. 651
9 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 3
2–9: 0

3466
Obj. 648.3
11 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–11: 0

3474
Obj. 648.3
2 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2: 0

3478
Obj. 648.3
1 ks, malý zlomek
Mat: 3
1: Aa1.1.3, VS – a1, a2 (prům. ?)

Obr. 95.Typář mazanicových otisků. – Fig. 95. Daub imprint types.



3481
Obj. 648.3
5 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–2: Ja1.2.1, VNS – 2
3–5: 0

3491
Obj. 595 
12 ks, malé–střední zlomky 
Mat: 4
1: Ja1.1.1, VNS1 – 1, VNS2 – 3
2: Ja1.1.1, VNS1 – 1, VNS2 – 3
3–12: Ja1.2.1, VNS – 2
Pozn.: 1–2: silně propálený povrch (VNS1) – tmavě
šedá povrchová krusta (do hloubky max. 0,5 mm) pře-
chází do světle šedé méně propálené vrstvičky (1,5–3
mm pod povrchem) a dále se propálení postupně vytrá-
cí; 0,5–1 cm pod povrchem mazanicová hmota vpod-
statě nedotčená výpalem, při namočení se rozpadá.

3494
Obj. 648
17 ks, malé zlomky
Mat: 4
1–9: Ja1.2.1, VNS – 2
10–17: 0

3522
Obj. 664
3 ks, malé zlomky
Mat: 3
1–3: 0

3585
Obj. 681
Mat: 1
2 ks, malé zlomky
1: Ja1.2.1, VNS – 3
2: 0

3592
Obj. 681
5 ks, malé zlomky
Mat: 3
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2–5: 0

3595
Obj. 681
9 ks, malé zlomky
Mat: 4
1: Ba1.1.2, VS – b1
2–9: 0

3625
Obj. 669
4 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–4: 0

3632
Obj. 681
45 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ha1.1.1, VS – c1 (prům. = 1,8 cm)
2–45: 0

3635
Obj. 681
2 ks, malé zlomky
Mat: 4
1–2: 0

3785
Obj. 681
21 ks, malé zlomky
Mat: 2 (2), 3 (19)
1–21: 0

3804
Obj. 681
36 ks, malé zlomky
Mat: 3
1–36: 0

3808
Obj. 681
5 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ha1.1.1, VS – c1 (prům. = 1 cm)
2–5: 0

4055
Obj. 727
14 ks, malé zlomky
Mat: 1–2
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2: Ja1.2.1, VNS – 3
3–14: 0

4876
Obj. 842
17 ks, malé zlomky
Mat: 2
1: Ja1.1.1, VNS1 – 2, VNS2 – 3, s = 3,2 cm
2: Ja1.1.1, VNS1 – 3, VNS2 – 3, s = 1 cm
3–17: 0

5025
Obj. 850
12 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–12: 0

5035
Obj. 852
13 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–13: 0
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5043
Obj. 903
50 ks, malé – střední zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 3 (bílá povrchová vrstvička 1 mm –
nátěr vápnem ?)
2: 1: Ja1.2.1, VNS – 3 (bílá povrchová vrstvička 1 mm –
nátěr vápnem ?)
3–8: 1: Ja1.2.1, VNS – 3 
9–50: 0

5047
Obj. 903
3 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–2: Ja1.2.1, VNS – 2 
2: Ja1.1.1, VNS1 – 3, VNS2 – 3, s = 2,5 cm (povrch –
bělavá vrstva, nátěr ?)

5097
Obj. 906
5 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–5: 0

5148
Obj. 903/2
45 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 1 (povrch – bělavá vrstvička – vápen-
ný nátěr ?)
2–3: Ja1.2.1, VNS – 2

5189
Obj. 922
10 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2
2: Ja1.2.1, VNS – 2
3: Ha1.1.1, VS – c1 (prům. = 0,5 cm), prut ohnutý
4–10: 0

5256
Obj. 926
29 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.4.1
2–4: Ja1.2.1, VNS – 2
5–9: Ja1.2.1, VNS – 3

5278
Obj. 925
41 ks , malé zlomky
Mat: 2
1–41: 0

5283
Obj. 926
7 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–7: 0

5310
Obj. 920
7 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 1
2: Ja1.2.1, VNS – 1
3: Ja1.2.1, VNS – 1
4–7: Ja1.2.1, VNS – 1

5319
Obj. 903
19 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–19: 0

5349
Obj. 920
9 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–9: 0

5358
Obj. 922
5 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–5: 0

5362
Obj. 920
28 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–5: Ja1.2.1, VNS – 3 (bílá vrstva – nátěr ?)
6–28: 0

5385
Obj. 932
12 ks, malé zlomky
Mat: 3
1: Ja3.1.4, VNS – 3, d. s = 4,5 cm
2–12: 0

5402
Obj. 934
2 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–2: 0

5539
Obj. 974
6 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–2: Ja1.2.1, VNS – 3
3: Ja2.2.1, VNS – 2
4–6: 0

5561
Obj. 970
2 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ha1.1.1, VS – c1 (prům. = 2 cm)
2: 0
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5563
Obj. 974
4 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–2: Ja1.2.1, VNS – 3
3–4: 0

5654
Obj. 1038
2 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–2: Ja1.2.1, VNS – 2

5660
Obj. 1037
3 ks, malé zlomky
Mat: 2
1: Ha2.2.3, VS – c1 (prům. = 0,7 cm), c2 (prům. = 
0,7 cm)
2–3: 0

5875
Obj. 1050
8 ks, malé zlomky
Mat: 2
1–8: 0

5967
Obj. 1075
3 ks, malé zlomky
Mat:  1
1–3: 0

5974
Obj. 1073
3 ks, malé zlomky
Mat: 1
1–3: 0

5978
Obj. 1073
3 ks, malé zlomky
Mat: 1
1: Ja1.2.1, VNS – 2 (na povrchu bělavá vrstvička –
vápenný nátěr ?)
2: 0

6051
Obj. 1077
1 ks, malý zlomek
Mat: 1
1: Ha1.1.1, VS – c1 (prům. = 1,5 cm)

6184
Obj. 1089
1 ks, střední zlomek
Mat: 1
1: 0

III.3.2.3. Rozbor nálezů podle objektů 
Obj. 543
3 ks (1 atyp.), mat: 1. Malé a střední (1) zlomky. Obr.
94:1. Oba posuzovatelné zlomky pocházejí z líce hlině-
ného omazu – jeden řadíme k typu Ja1.2.1, druhý o síle
cca 4 cm náleží typu Ja3.1.4 (zakončení omazu?).
Obj. 595
12 ks, mat: 4. Malé a střední (1) zlomky. Obr. 94:2–3.
Podle terénních zjištění pocházejí všechny posuzované
zlomky z destrukce pece. Na 10 zlomcích pozorujeme
pouze hladký povrch hliněného pláště pece (Ja1.2.1).
Na dvou fragmentech pocházejících zřejmě ze dna pece
se uchovala celá tloušťka hliněné konstrukce, dosahující
max. 4 cm (Ja1.1.1). Na spodní straně je povrch hrubý
(dno pece založeno na podlaze objektu), horní část je
hladká a její silně propálený povrch tvoří krusta tmavě
šedé barvy o mocnosti 1 mm. Následuje 1–2 mm mocná
světle šedá slaběji vypálená vrstva hlíny i hlouběji než
0,5 cm výpal téměř nezasahuje.
Obj. 634
13 ks (9 atyp.), mat: 1. Malé zlomky. Obr. 94:4, 6. Jeden
fragment představuje charakteristický trojúhelníkový
výmaz mezi kuláči, z nichž jeden dosahoval průměru 
8 cm a u druhého průměr nemůžeme rekonstruovat
(Aa1.1.1). Vnější strana je hrubě upravena. Na zlomku
mazanicového omazu se uchoval otisk kuláče o průmě-
ru 8 cm (Aa3.1.2). Dvakrát zaznamenáváme hlazené
zlomky povrchu hliněné konstrukce (Ja1.2.1).
Obj. 648.3
91 ks (68 atyp.), mat: 1 – 73, 3 –  1, 4 – 17. Malé zlom-
ky. Obr. 94: 5, 7, 10–13. Jeden zlomek tvoří výmaz mezi
kuláči, vnější strana je však odlomena (Aa1.1.3). Průměr
kuláčů nelze rekonstruovat, přesahoval však 10 cm.
Další fragment mazanice nese otisk zřejmě štípaného
konstrukčního prvku (půlkuláč?) s charakteristickou
strukturou dřevních vláken a konkávním tvarem
(Ba1.1.2). Celkem 20 zlomků pochází z hlazených 
i hrubě upravených povrchů hliněných konstrukcí
(Ja1.2.1) a na dalším zlomku je uchován oboustranný
povrch (Ja1.1.1; síla zlomku činí pouhý 1 cm). 
Obj. 649
4 ks (2 atyp.), mat: 1. Malé a střední (1) zlomky. Obr.
94:8, 14. Otisk tesaného nebo štípaného konstrukčního
prvku nese 1 zlomek, u kterého se dochovala i vnější
strana omazu (Ba1.1.1; síla omazu činí 2 cm). Další
posuzovatelný fragment má zajímavý tvar – vnější stra-
na je konkávní s hlazeným povrchem a na vnitřní stra-
ně pozorujeme výrazný otisk prutu/tyče o průměru 1,5
cm (Ha4.1.1).
Obj. 651
24 ks (17 atyp.), mat: 1 – 21, 4 – 7. Malé zlomky. Obr.
94:9, 21. V 6 případech se jedná o zlomky z převážně
hlazeného povrchu hliněných konstrukcí (Ja1.2.1) a v 1
případě se na zlomku uchovaly obě vnější strany (na
jedné straně povrch značně nepravidelný; Ja1.5.1).
Obj. 664
3 ks (atyp.), mat: 3. Malé zlomky.
Obj. 669
4 ks (atyp.), mat: 4. Malé zlomky. 
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Obj. 681
127 ks (120 atyp.), mat: 3 – 109, 4 – 11, 1 – 5, 2 – 2. Malé
zlomky. Obr. 94:16–18, 20. Jeden zlomek nese otisk
tesaného nebo štípaného konstrukčního prvku
(Ba1.1.2). Na dvou fragmentech se dochoval otisk prutu
o průměru 1,5 a 1,8 cm (Ha1.1.1). Tři zlomky pocháze-
jí z povrchu hliněných konstrukcí (Ja1.2.1) a u poslední
s uchovanými oběma vnějšími stranami a síle 1 cm
nelze vyloučit, že se jedná o zlomek pravěké keramiky. 
Obj. 727
14 ks (12 atyp.), mat: 1–2. Malé zlomky. Obr. 94:15. 
U 2 zlomků mazanice se zachovala pouze hlazená vněj-
ší strana hliněné konstrukce (Ja1.2.1).
Obj. 739.2
62 ks (53 atyp.), mat: 1–3. Malé, střední (3), velké (1)
zlomky. Obr. 94:36, 39–42. Dva zlomky mají rovný hla-
zený líc (Ja1.2.1), hrubě upravený povrch dalšího frag-
mentu je konvexní (Ja5.2.1) a v 1 případě se setkáváme
s konkávně tvarovaným lícem (Ja3.1.3). Velký, mírně
zakřivený fragment s oboustranným lícem (vnější hlaze-
ný, vnitřní hrubě upravený) o síle 6–8 cm pochází zřej-
mě ze stěny pece (stopy výraznějšího propálení či oča-
zení však nepozorujeme). Poslední zlomek nese otisk
kuláče o průměru 10 cm (Aa3.1.2).
Obj. 842
17 ks (15 atyp.), mat: 2. Malé zlomky. Obr. 94:19. U 2
fragmentů se uchovaly obě vnější strany a síla hliněné
konstrukce činila 1 a 3,2 cm (Ja.1.1.1).
Obj. 850
12 ks (atyp.), mat: 2. Malé zlomky.
Obj. 852
13 ks (atyp.), mat: 2. Malé zlomky.
Obj. 903
117 ks (103 atyp.), mat: 1. Malé a střední (1) zlomky.
Obr. 94:23, 25–26, 29. U celkem 13 zlomků se uchova-
la hlazená nebo hrubě upravená vnější strana (Ja1.2.1),
která je v 10 případech opatřena bělavým nátěrem.
Jeden zlomek má obě hrubě upravené vnější strany (síla
konstrukce dosahuje 3 cm), z nichž jedna nese bělavý
nátěr (Ja1.1.1).
Obj. 906
5 ks (atyp.), mat: 2. Malé zlomky. 
Obj. 920
44 ks (32 atyp.), mat: 1. Malé a střední (1) zlomky. Obr.
94: 22, 27, 30–31. V 7 případech mají zlomky vnější
hladkou nebo hrubou stranu (Ja1.2.1) a 5 z nich je opat-
řeno bělavým nátěrem.
Obj. 922
15 ks (7 atyp.), mat: 1. Malé zlomky. Obr. 94:32. Jeden
zlomek mazanice nese otisk prutu o průměru 0,5 cm
(Ha1.1.1). Na otisku je výrazně patrný ohyb prutu. Dva
zlomky mají zachovanou hlazenou vnější stranu (Ja1.2.1).
Obj. 925
41 ks (atyp.), mat: 2. Malé zlomky
Obj. 926
36 ks (27 atyp.), mat: 1. Malé zlomky. Obr. 94:38. Osm
zlomků má rovnou vnější stranu hliněné kosntrukce
s hlazeným nebo hrubým povrchem (Ja1.2.1) a v 1 pří-
padě je vnější strana s hlazeným povrchem mírně kon-
vexně zakřivena (Ja1.4.1).

Obj. 932
12 ks (11 atyp.), mat: 3. Malé zlomky. Obr. 94:37. Jeden
zlomek mazanice má konkávně zakřivenou vnější stra-
nu s hrubým povrchem (Ja3.1.4).
Obj. 934
2 ks (atyp.), mat: 1. Malé zlomky. 
Obj. 970
2 ks (1 atyp.), mat: 1. Malé zlomky. Obr. 94:28. Jediný
posuzovatelný zlomek nese otisk prutu o průměru 2 cm
(Ha1.1.1).
Obj. 974
10 ks (6 atyp.), mat: 2. Malé zlomky. Obr. 1:24. Na 4
zlomcích je patrná vnější strana hliněné konstrukce
s hrubým povrchem (Ja1.2.1) a na 1 zlomku je hlazená
vnější strana téměř pravoúhle zalomena (Ja2.2.1).
Obj. 1037
3 ks (2 atyp.), mat: 2. Malé zlomky. Obr. 94:33. Jediný
zlomek nese otisky 2 prutů o průměrech 0,6 a 0,7 cm
(Ha2.2.3).
Obj. 1038
2 ks, mat: 2. Malé zlomky. Oba zlomky s dochovanou
vnější stranou hliněné konstrukce s hlazeným povrchem
náleží typu Ja1.2.1.
Obj. 1050
8 ks (atyp.), mat: 2. Malé zlomky.
Obj. 1073
ks (4 atyp.), mat: 1. Malé zlomky. Obr. 94:35. Jediný
zlomek má uchovanou vnější stranu s hrubým povr-
chem, která je opatřena bělavým nátěrem (Ja1.2.1).
Obj. 1075
3 ks (atyp.), mat: 1. Malé zlomky. 
Obj. 1077
1 ks, mat: 1. Střední zlomek. Obr. 94: 34. Fragment
mazanice nese otisk prutu o průměru 1,5 cm (Ha1.1.1).
Obj. 1089
1 ks (atyp.), mat: 1. Střední zlomek. 

III.3.3. INTERPRETACE
MAZANICOVÝCH ZLOMKŮ

Zkoumaný vzorek mazanic z 31 objektů z raného stře-
dověku zahrnuje 707 fragmentů, z nichž 113 je typolo-
gicky posuzovatelných (17,3 %) a ostatní postrádají otis-
ky či další stopy konstrukcí. Pouze 13 nálezů mazanic
nese otisky dřevěných konstrukcí, ostatní pocházejí
z lícních částí samostatných hliněných konstrukcí nebo
omazů konstrukcí dřevěných.

III.3.3.1. Kuláče
Celkem čtyři zlomky nesou otisky kuláčů (skupina A).
Poměrně spolehlivě můžeme interpretovat mazanice
charakteristického trojúhelníkového tvaru zjištěné ve
dvou případech, které představují výmazy spáry mezi
dvěma sousedními kuláči. Na zlomku přiřazeném typu
Aa1.1.1, s dochovaným povrchem výmazu spáry, pozo-
rujeme stopy hlazení mazanice ve spáře prsty (obj. 634;
obr. 94:6). Průměr jednoho z kuláčů činil 8 cm. U dru-

256

P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H



hého zlomku s odlomenou vnější stranou přesahoval
průměr jednoho z kuláčů 10 cm (Aa1.1.3, obj. 648; obr.
94:7). Jedná se s největší pravděpodobností o negativy
roubené nebo drážkové konstrukce z neotesaných kulá-
čů. Tyto konstrukce nebyly (alespoň na straně, ze které
pocházejí zlomky) opatřeny hliněnými omítkami, pouze
spáry byly vyplněny mazanicí.

Dva zlomky bez dochované vnější strany (líce)
omazu nesou otisk jediného kuláče o průměru dosahují-
cím v jednom případě 10 cm a v druhém více než 10
cm. Mohou pocházet ze širokého spektra konstrukcí
omazaných hlínou, např. z roubené, drážkové, pletené
(otisk nosného sloupu) konstrukce či povalového stropu
(Aa3.1.2, obj. 634, obj. 739.2; obr. 94:41). 

III.3.3.2. Tesané/štípané konstrukční
prvky

Na třech zlomcích jsou patrné otisky dřevěných kon-
strukčních článků, které byly tesařsky upraveny (skupi-
na B). O charakteru a kvalitě tesařské práce v pravěku 
a raném středověku v Čechách dosud postrádáme
dostatek kvalitních informací. Negativy dřevěných kon-
strukcí v mazanicích představují jeden z cenných pra-
menů pro studium této problematiky. Dva dochované
zlomky (obr. 94:5; 1:8) naznačují, že kuláče mohly být
kromě otesání sekerami též štípány pomocí dřevěných
klínů (nejčastěji se touto technikou získávají půlkuláče,
někdy dřevěná prkna, tzv. dranice). Na techniku štípání
usuzujeme vzhledem k charakteristické struktuře dřev-
ních vláken na otiscích a mírně konkávní profilaci otis-
ku (tzn. konvexnímu tvaru povrchu konstrukčního
prvku; obr. 94:5), který při tesání nemůže vzniknout,
zatímco pro štípání je typický.

Ve dvou případech se setkáváme s otiskem tesané-
ho prvku, který byl opatřen omazem o síle 2 cm
(Ba1.1.1, obj. 649; obr. 94:8). Další variantou je uchová-
ní otisku v mazanici bez dochované vnější strany (líce)
omazu, která je doložena ve 2 případech (Ba1.1.2, obr.
94:5, 1:20). V obou případech se pravděpodobně jedná
o štípané prvky (půlkuláče ?). Jednoznačná interpretace
těchto otisků není možná (roubení, drážková konstruk-
ce z tesaných/štípaných prvků nebo svislé prvky, např.
sloupky, atd.).

III.3.3.3. Pruty
Celkem sedm mazanicových zlomků nese otisky prutů,
které dokládají pletené konstrukce (skupina H). U drob-
ných fragmentů však nelze rozhodnout, zda otisky
pocházejí z výpletů stěn staveb, nebo např. z proutě-
ných skeletů otopných zařízení. Nejčastěji (v 5 přípa-
dech) je v mazanici otištěn jediný prut o průměru 0,5–2
cm (Ha1.1.1, obj. 681, 922, 970, 1077; obr. 94:16, 17,
28, 32, 34). Na jednom zlomku jsou patrné otisky 2
prutů vedle sebe o průměru 1 cm (Ha2.2.3, obj. 1037;
obr. 94:33). V jednom případě je otisk prutu situován ve
střední části zlomku a dochovaná vnější strana s hlaze-
ným povrchem je obloukovitě vyklenuta (Ha4.1.1, obj.
649; obr. 94:14). Sílu omazu můžeme odhadnout na

min. 9 cm. Interpetace tohoto zlomku není zcela jasná;
může se jednat např. o ukončení omazu stěny s hori-
zontálním výpletem či okraj vanovitého otopného zaří-
zení s proutěným skeletem (cf. např. mazanice z vano-
vitých otopných či výrobních zařízení z laténského síd-
liště v Radovesicích; Waldhauser 1993, 136n., Abb.
127).

III.3.3.4. Vnější strana omazů
Na většině posuzovatelných zlomků mazanice se nedo-
choval žádný otisk dřevěných konstrukcí a jedinou
informaci poskytuje líc hliněné konstrukce nebo hlině-
ného omazu dřevěné konstrukce, která se nedochovala
ani v otisku (skupina J, 109 fragmentů). Nejvíce, celkem
98 zlomků, má rovný líc (Ja1.2.1, 92; obj. 543, 595, 634,
648.3, 651, 681, 727, 739.2, 903, 920, 922, 926, 974, 975,
1038, 1073; obr. 94:2, 3, 11–12, 18, 21, 22, 25, 26, 27,
29–31, 35, 36) či je dochován oboustranný líc při tloušť-
ce hliněné konstrukce od 1 do 4 cm (Ja1.1.1, 6x; obj.
595, 648, 842, 903; obr. 94:13, 18–19). Jeden zlomek 
o tloušťce 2–3,2 cm měl výrazně nerovný (profilovaný ?)
líc (Ja1.5.1, obj. 651; obr. 94:9). Velký fragment o síle
6–8 cm byl zřejmě součástí stěny hliněné pece (Ja5.1.1,
obj. 739.2; obr. 94:42). Dále byly zachyceny zlomky
s konkávním jednostranným lícem (Ja1.3.1, obj. 739.2;
Ja1.4.1, obj. 926; 2:38) i s konvexní profilací vnější stra-
ny (Ja5.2.1, obj. 739.2). K dalšímu typu řadíme „rohové“
zlomky, jejichž 2 líce svírají pravý či tupý úhel (Ja2.1.3
– 1, obj. 1074; Ja2.2.1 – 1, obj. 974; obr. 95:24). Zvlášt-
ní kategorii představují masivní zlomky s konvexním
vrcholem o síle 2,5–3 cm (Ja3.1.3, obj. 739; Ja3.1.4, 4x,
obr. 94:1, 37). 

Při interpretaci této kategorie mazanicových zlom-
ků se nabízí dvě základní možnosti. Může se jednat 
o omazy dřevěných konstrukcí, např. zlomky povrchu
omazů stěn (Ja1.2.1), rohů staveb (Ja2.2.1) či ukončení
omazů v horní části stěn (Ja3.1.4), ale také o fragmenty
samostatných hliněných konstrukcí (např. stěn nabíjené
či nakládané konstrukce), ale zejména otopných či
výrobních zařízení (pece, ploché plotny, „vanovitá“
zařízení atd.). 

III.3.4. PROBLEMATIKA
KONSTRUKCÍ Z RANÉHO
STŘEDOVĚKU

Pouze 19 objektů poskytlo soubory, které zřejmě neob-
sahují výraznější intruzi ze starších fází osídlení (zeména
štítarského stupně knovízské kultury; objekty 664, 669,
903, 906, 920, 922, 925, 926, 932, 934, 970, 974, 1037,
1038, 1050, 1073, 1075, 1077, 1089; s výjimkou obilní
jámy 1075 se jedná výlučně o nálezy z výplní zahloube-
ných staveb). Tím se počet nálezů mazanice pocházejí-
cích s největší pravděpodobností z raného středověku
snižuje na 314 (44 % celého souboru), z toho 50 frag-
mentů mazanic nese informace o konstrukcích (16 %) 
a ostatní jsou atypické.
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Naprosto převládají malé zlomky (< 6 cm), pouze
ve 3 případech byly zjištěny středně velké fragmenty
(6–12 cm). Podle vlastností mazanicové hmoty a jejího
výpalu řadíme největší část zlomků do skupiny 1 (71,9
%; vymezení viz výše), dále do skupiny 2 (22 %), zatím-
co skupiny 3 (4,8 %) a 4 (1,3 %) jsou zastoupeny málo
početně.

Čtyři fragmenty nesou otisky prutů o průměrech
0,5–2 cm, které dokládají pletenou konstrukci (otisk
jediného prutu – Ha1.1.1 – 3, objekty 922, 970, 1077;
otisk dvojice prutů, Ha2.2.3 – 1, obj. 1037; obr. 94:33).
Ostatní posuzovatelné zlomky pocházejí výlučně z hli-
něných konstrukcí bez otisků dřevěných prvků. Nejčas-
tější jsou zlomky s jediným dochovaným rovným lícem
(Ja1.2.1 – 42, obj. 903, 920, 922, 926, 974, 1038, 1073).
Dále se setkáváme se zlomkem o síle 3 cm s dochova-
ným oboustranným lícem (Ja1.1.1, obj. 903), zlomkem
s konkávním hlazeným povrchem (Ja1.4.1, obj. 926),
fragmentem s obloukovitě profilovaným lícem o síle 4,5
cm (Ja3.1.4, obj. 932) a „rohovým“ zlomek s dvojicí líc-
ních stran, které svírají pravý úhel (Ja2.2.1, obj. 974).

Zajímavým zjištěním jsou bělavé, zřejmě vápenné
nátěry povrchu těchto hliněných konstrukcí, doložené
celkem v 17 případech (Ja1.1.1, obj. 903; Ja1.2.1, obj.
903, 920, 1073). Ve všech případech se jedná o úpravu
rovného povrchu, v jednom případě je nátěrem opatře-
na jedna strana, zatímco druhá strana části hliněné kon-
strukce o síle 3 cm je bez nátěru (obr. 94:23).

Fragmenty s otisky prutů (typologická skupina H)
prokazují spolehlivě pletenou konstrukci, která však
může pocházet jak z konstrukce staveb (ve všech přípa-

dech pocházejí tyto zlomky z výplní zahloubených
obydlí), tak i z otopných zařízení (např. pletené skelety
nedochovaných nadzemních pecí, hliněných součástí
kamenných pecí nebo z konstrukce dýmníků). Vzhle-
dem k absenci dokladů požárového zániku zahloube-
ných staveb se však přikláníme spíše k druhé možnosti
(mazanice z otopných zařízení představují, při jiném než
požárovém zániku objektů, jediné hliněné konstrukce,
které prošly výpalem, a tudíž se dochovaly). 

Pro interpretaci zlomků se zachovanými lícními
stranami bez otisků dřevěných konstrukcí (typologická
skupina J) se v případě nálezového kontextu shořelých
staveb nabízí řada interpretačních možností. V případě
posuzovaných nálezů se však domníváme, že se prav-
děpodobně jedná o relikty hliněných součástí kamen-
ných pecí – o hliněné pekáče zpravidla obdélného tvaru
s nízkými svislými stěnami a oblými či hráněnými okra-
ji, které byly situovány na vrcholu pecí. Nálezy in situ
známe z časně slovanského období např. z východní
Evropy („žarovně“, Rappoport 1975, 17–26, 144–146)
nebo Slovenska (Šalkovský 1998, 23–24). Zlomky s plo-
chým jednostranným lícem (Ja1.2.1) pak lze interpreto-
vat jako relikty den či okrajů těchto zařízení; zlomek
s oboustranným lícem o síle 3 cm (Ja1.1.1) může pochá-
zet ze svislé stěny, fragment s konkávním lícem (Ja1.4.1)
z přechodu mezi dnem a stěnou a zlomky s pravoúhlým
a oble profilovaným lícem z okrajů stěn (Ja2.2.1,
Ja3.1.4). Stopy bílení mohou dokládat úpravu povrchu
těchto zařízení, která tvořila významnou součást vyba-
vení interiéru (jednostranné nátěry?, cf. zlomek typu
Ja1.1.1 výše).
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Archeologické nálezy z časně slovanského období 
v Čechách dosud poskytly jen málo pramenů k poznání
hutnického řemesla a kovářské výroby. Ještě méně je
údajů, které na základě metalografického rozboru dáva-
jí představu o technikách staroslovanského kováře, jeho
materiálech a kvalitě jeho výrobků. Pokud jde o středo-
evropský slovanský fond, je v současné době k dispozi-
ci jen několik předmětů, zkoumaných v laboratoři
Archeologického ústavu v Praze. Je to jeden analyzova-
ný železný nůž z Března u Loun a dvacet nožů ze sídliš-
tě v Dessau-Mosigkau v našem severním sousedství. 
Z nich asi sedm náleží fázím, datovatelným do doby od
poloviny 6. do poloviny 7. století.

V rámci zpracování výzkumu časně slovanského
sídliště v Roztokách byly proto podrobeny metalogra-
fickému výzkumu ve dvou etapách celkem čtyři nejlépe
dochované nože ve snaze rozmnožit informace o sou-
dobé kovářské technice.

III.4.1. METODA VÝZKUMU

Z nožů byly odebrány vzorky tak, aby jejich vybrouše-
né plochy dávaly obraz o celém příčném řezu čepele-
mi. Výbrusy byly podrobeny klasickému metalografic-
kému šetření. Na vyleštěných nenaleptaných plochách,
pozorovaných v odraženém světle mikroskopu, byly
nejprve sledovány soustavy nekovových vměstků (vět-
šinou struskových), jejichž množství porovnané s pěti-
stupňovou švédskou normou Jernkontoret naznačuje
čistotu kovu, jejich rozložení pak může v hrubých
rysech ukázat stavbu čepele, tj. rozeznat části, z nichž se
čepel skládá. Leptání výbrusů mělo za cíl jednak mak-
roskopické, jednak mikroskopické posuzování výbrusů.
V prvním případě se použilo činidel, která zvýrazňují
rozložení fosforu v železe, a tudíž mohou rovněž pomo-
ci rozeznat části o rozdílném obsahu tohoto prvku a při-
spět k témuž cíli, totiž k rozpoznání konstrukce. Druhý
případ zahrnuje leptání 2% nitalem (roztokem kyseliny
dusičné v etylalkoholu), které odhalí části lišící se obsa-
hem uhlíku (rozdílné proporce krystalických struktur,
jako je takřka bezuhlíkový světlý ferit a uhlíkatý tmavý
perlit). Užívá se zvětšení 50 až 200. Pro stanovení kon-
strukce a vlastností výrobku to jsou zjištění nejdůleži-
tější, protože na jejich podkladě lze usuzovat, která
místa výkovku jsou z uhlíkem chudého měkčího kovu,
zvaného v historickém smyslu svářkové železo (0,02 %
C) nebo velmi měkká ocel (do 0,3–0,35 % C), a která
obsahují uhlíkem bohatší struktury střední nebo tvrdé
ocele (soudobé názvosloví, zavedené po l. světové
válce označuje všechny druhy kujného železa jako
ocel). Pravěký a středověký kovář ovšem rozpoznával
obsah uhlíku empiricky podle vlastností kovu a jako

ocel znal kov, který se mohl kalit (nad 0,35 % C); pro
oba druhy jsou doložitelné ve všech jazycích rozdílné
termíny.

Struktury zkoumaných nožů se hodnotily též podle
velikosti zrna (stupnice ASTM, vyšší čísla ukazují na
jemnější zrno a dobře prokovaný materiál). Obsah uhlí-
ku se stanovoval podle podílu feritu a perlitu – nízký
podíl perlitu, vyloučeného jen na hranicích feritových
zrn světčí o obsahu uhlíku maximálně do 0,2 % C, což
je materiál měkký s vlastnostmi svářkového železa.

Mikrotvrdost struktur se měřila Hanemannovým
mikrotvrdoměrem metodou Vickersovou (vtlačováním
diamantového jehlánku při zatížení 30 g). Na chemic-
kou analýzu bylo nutno rezignovat už proto, že zkou-
mané nože nebyly vhodné pro odebrání dostatečně vel-
kého vzorku.

Získané údaje byly shrnuty v závěru každého roz-
boru v podobě interpretace, naznačující pravděpodob-
nou výrobní technologii a jakost výrobku. Výsledky
jsou předloženy ve dvou samostatných výzkumných
zprávách.

III.4.2. VÝSLEDKY ROZBORŮ

III.4.2.1. Vzorek 725 (př. č. 6103)
Nůž př. č. 6103 (výzkum 1989) byl nalezen v chatě
1086. Čepel je silně sbíhavá směrem k hrotu, řap je silný
a krátký. Délka 110 mm, z toho řap 20 mm, šířka čepe-
le u kořene 12 mm (obr. 96a). Předmět je pokryt koro-
zí, která místy značně narušila linii ostří. U kořene čepe-
le byly odebrány dva vzorky (A, B) ve vzdálenosti asi 
5 mm od sebe; oba představují celé příčné řezy. V cel-
kovém obraze se od sebe v podstatě neliší.

Nekovové vměstky, většinou silikátové, vytvářejí 
v řezu čepele (výbrusu) příčné řetězy markující svary.
Oddělují čtyři pruty kovu, spojované na sraz. V místě
břitové řásti jsou tyto linie zprohýbány, zřejmě v důsled-
ku dodatečného místního prokování ze stran (obr. 96b).
Vměstky jsou převážně tmavošedé, jen některé mají
vyloučené světlejší oxidické fáze. Podle švédské pěti-
stupňové normy Jernkontoret je stupeň znečištění 3–4, 
v břitu místy 2–3.

Leptání podle Oberhoffera neukazuje žádné výraz-
né rozdíly v rozložení fosofru v železe (určitá segregace
se jeví v okolí břitového svaru). Zato leptání činidlem
Heynovým prozrazuje zvýšený obsah fosoforu u prutů
ve hřbetu a pak v samém břitu nože, zatímco vlastní tělo
čepele je fosforem chudé (obr. 96a; 96b). 

Leptání leštěného výbrusu 2% nitalem odhaluje ve
všech prutech jemnozrnnou feritickou strukturu (10–11
ASTM) s výskytem perlitu na hranicích feritických zrn,
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ve hřbetovém pruhu jen s terciárním cementitem. Jde 
o svářkové železo, respektive velmi měkkou ocel (obr.
96b).

Mikrotvrdost mHV 30 g: ferrit v rozmezí hodnot
150–190, v břitu až nad 200; perlit mezi 220–290 mHV
30.

Interpretace výrobní technologie a jakosti: čepel
nože byla svařena v ohni ze čtyř kovaných drátů nebo
prutů na sraz (na tupo). Technika to byla poměrně slo-
žitá, ale použitý materiál nebyl příliš kvalitní. Bylo to
svářkové železo s minimálním obsahem uhlíku, jeho
jednotlivé části vykazují určité rozdíly v obsahu fosforu.
Je otázka, zda tyto rozdíly byly schpné vyvolat optický
efekt na boku čepele, totiž šedé a světlejší pruhy (fosfor-
naté železo má stříbřitější lesk). Z hlediska pracovních
vlastnostní nebyla čepel nijak vynikající.

III.4.2.2. Vzorek 726 
(př. č. 5570)

Nůž př. č. 5570 (výzkum 1984)
byl nalezen ve vrstvě nad cha-
tou 994. Jde o nůž s rovným
hřbetem a břitem odsazeným
od krátkého jazyku rukojeti,
délka 128 mm, z toho rukojeť
25 mm, šířka čepele u kořene
20 mm (obr. 96a). Předmět je
pokryt silnou korozní vrstvou 
v partii břitu, která značně
porušila kov nad ostřím. Pro
metalografické výbrusy byly
vyříznuty dva vzorky, A z břitu
a B ze hřbetu, takže lze získat
obraz o celém příčném řezu
čepelí (obr. 96a).

Kov je dosti čistý, podle
normy Jernkontoret se množ-
ství vměstků pohybuje v rozme-
zí stupňů 1 až 2. Vměstky jsou
většinou sklovité, jednolité 
a tmavé. Netvoří žádné shluky
ani linie, což mluví o výrobku 
z jednoho kusu materiálu.

Leptání podle Oberhoffera
a Heyna ukazují jen nevýrazná
místa obohacená fosforem, což
je dáno heterogenitou materiálu
(obr. 96b).

Leptání dvouprocentním
nitalem odhaluje ve hřebtu jem-
nozrnnou feritickou strukturu
(10–11 ASTM), jen místy se sto-
pami perlitu na hranicích zrn.
Nad břitem, v místě nejhlubšího
nahlodání kovu korozí, se při
okraji táhne užší proužek s hoj-
nějším výskytem perlitu, vlastní
břit, pokud je zachován, je opět
čistě feritický (obr. 96c).

Mikrotvrdost mHV 30 g: ferit zhruba v rozmezí
160–180, perlit ve zmíněném okrajovém pruhu
240–270.

Interpretace výrobní technologie a jakosti: Nůž byl
vykován z pásku železa. Slabé okrajové nauhličení nad
břitem může být náhodné (heterogenita dýmařského
železa). Porušení této oblasti korozí znemožňuje posou-
dit, zda ostří bylo původně uhlíkem bohatší, a tudíž tvr-
dší (záměrné druhotné nauhličení, navaření ocelového
pásku). Zachovaný stav ukazuje na jednoduchou tech-
nologii a výrobek nevalné provozní jakosti.

III.4.2.3. Vzorek 736 (př. č. 5172)
Nůž př. č. 5172, nalezený v chatě 909 (1983), s rovným
hřbetem a nepatrně odlomenou plochou rukojetí a hro-
tem (zachovalá délka 80 mm, největší šířka čepele 15
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Obr. 96a. Roztoky. Schémata výbrusů železných nožů, nůž vz. 725 (1–5) a vz. 726 (6–10). 1:
nůž vz. 725 s odběry vzorků A a B; 2: vzorky po leptání Oberhofferovým roztokem (tmavě:
výrazně odforsforovaná partie); 3: vzorky po leptání Heynovým roztokem (místa obohace-
ná fosforem zabarvena); 4: schéma výbrusu leptaného 2% nitalem (tečkovaně: místa s výsky-
tem perlitu mezi feritem); 5: průběh mikrotvrdosti; 6: nůž vz. 726 s odběry vzorků A a B; 7:
vzorky leptání roztokem Oberhofferovým (vlevo: odfosofrovaná místa  zabarvena); 8: vzor-
ky po leptání roztokem Heynovým (obohacení fosforem zabarveno); 9: schéma výbrusu
vzorků po leptání dvouprocentním nitalem (tečkovaně: malá oblast s perlitem); 10: průběh
mikrotvrodsti  mHV30 g. Zvětšeno 10× (2–4, 7–9). – Fig. 96a. Roztoky. Schemes of the cross-
sections of iron knives 725 (1–5) and 726 (6–10). 1: Knife 725 with cross-sections A and B; 2:
cross-sections after etching in Oberhoffer’s reagent (dark: parts free of phosphorus); 3:
cross-sections after etching in Heyn’s reagent (phosphorus-rich parts coloured); 4: scheme of
the cross-section after etching in 2% nital (spotted: parts of ferrite with traces of pearlite);
5: microhardness curve –  mHV30g; 6: Knife 726 with cross-sectons A and B; 7: cross-sections
after etching in Oberhoffer’s reagent (left: phosphorus free parts coloured); 8: cross-secti-
ons after etching in Heyn’s reagent (phosphorus enrichment coloured); 9: schemes of cross-
sections after etching in 2% nital; 10: Microhardness curve - mHV30g. Magnified 10x (2–4,
7–9).



mm). Vzorek odebrán příčným řezem 10 mm od lomu
hrotu (obr. 97a). Nehledě na povrchovou vrstvu koroze,
byla čepel dobře zachována. Vyleštěný a neleptaný
výbrus ukázal čistý kov, v němž množství struskových
vměstků bylo minimální, podle pětistupňové škály Jern-
kontoret dosahovalo hodnot 1, případně 1–2. Vměstky
byly roztroušené, nekumulovaly se v řetězcích, což uka-
zuje, že čepel byla vykována z jednoho kusu kovu.

Podle naleptání Oberhofferovým činidlem bylo
rozložení fosforu v železe nehomogenní: fosforem
bohatší části vystupují v čočkách a pásech hlavně při

jednom z boků čepele a sou-
střeďují se v břitové části obr.
97a).

Leptání dvouprocentním
nitalem ukázalo, že na celé
ploše výbrusu vystupuje středně
jemný jehličkovitý martensit,
typická zákalná struktura přinej-
menším středouhlíkové, spíše
vysokouhlíkové oceli (obr. 97a).

Pravděpodobná výrobní
technologie: Čepel nože byla
vykována z jednoho pásku uhlí-
kové ocele a zakalena celkovým
pohroužením žhavého kovu do
vody. Vznikl tvrdý, byť poměr-
ně křehký nožířský výrobek.
Jeho kvalitu je možné označit za
výbornou.

III.4.2.4. Vzorek 737 
(př. č. 5072)

Nůž př. č. 5072 pochází z pod-
lahy domu 901. Jde o nůž s rov-
ným hřbetem a odsazenou plo-
chou rukojetí. Hrot a konec
rukojeti odlomeny (obr. 97a).
Zachovaná délka 78 mm, nej-
větší šířka čepele 17 mm. Vzor-
ky pro výbrusy byly odebrány
jako příčné řezy těsně u hroto-
vého lomu (A) a pak v odstupu
asi 4 mm (B). Nůž je velice zko-
rodován, takže v mase rzi se 
v obou vzorcích zachovaly
menší části metalického železa,
hlavně v hřbetové části (ve
vzorku A jádro ve tvaru trojú-
helníku s výstupkem na straně
(obr. 97a), ve vzorku B pak roz-
chlípené, ale v nižší části spoje-
né zbytky kovových lamel, obr.
97a:4–6). V části břitové se
objevily v obou vzorcích nepa-
trné izolované ostrůvky a řetíz-
ky kovu.

Podle Oberhofferova lepta-
dla byl kov obou vzorků (obsahující nečetné struskové
vměstky, ca J 1) velmi chudý na fosfor; v tmavé matrici
se objevily na hranicích perlitových zrn světlé stopy feri-
tu (obr. 97b, 97c; XXX, XXXI).

Leptání dvouprocentním nitalem: Vzorek A ukázal
prakticky stejný obraz jako při leptání podle Oberhoffe-
ra: perlitickou ocel s místem, kde na hranicích bývalých
austenitických zrn vystupuje ferit, velikost zrna podle
stupnice ASTM 5. Ve vzorku B je rozštepený zbytek
čepele spojen svarem, po jeho obou stranách vystupuje
perlit (ca 0,8 % C), který směrem od svaru přechází 
v strukturu perliticko-feritickou, feriticko-perlitickou až
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Obr. 96b. Roztoky. Mikrostruktury nože vz. 725A. 1–2: Hřbet s příčnými svary, lemovanými
struskovými plenami (ferrit se stopami perlitu); 3: břit (ferit a ferrt-perlit); 4: tordované svary
nad břitem (ferit světle, perlitická zrna tmavě). Leptáno dvouprocentním nitalem. Zvětšeno
75× (1, 4), 150× (2–3). – Fig. 96b. Roztoky. Micro-structures of iron knife 725, cross-section
A. 1-2: Back-edge with transversal weld-seams accompanied by elongated slag inclusions
(ferrite with traces of pearlite); 3: cutting-edge (ferrite and ferrite-pearlite); 4: twisted weld-
seams above cutting-edge (light – ferrite, dark – parlite). Etched in 2% nital. Magnified 75×
(1, 4), 150× (2-3).



feritickou, drobnozrnnou, svědčící o dobrém prokování
(ASTM 7–8, ve spodní feritické části 5–6). Ostrůvky
kovu v břitové části jsou feritické se stopami perlitu 
a drobným zrnem 7–8.

Pravděpodobná výrobní technologie: Vzhledem 
k stavu zachování nelze konstrukci čepele nože zjistit.
Jisté je, že výchozí kus byl svařen nejméně ze dvou
pásků nerovnoměrně nauhličené ocele. Možnost, že byl
břit přivařen, nelze vyloučit. V každém případě do
svaru vnikla koroze a způsobila rozštěp. Stopy tepelné-
ho zpracování (např. kalení) nebyly pozorovány.

III.4.3. ZÁVĚR 

Nože z chat 994 a 1086 byly
vyrobeny z poměrně měkkého
svářkového železa. Obsah uhlí-
ku v žádné z čepelí nebyl tak
vysoký, aby se mohlo mluvit 
o střední nebo tvrdé oceli. 
Z území Čech je k dispozici
ještě jeden rozbor, a to u nože
ze staroslovanské jámy 126 
v Březně (vz. 621); u něj se
zachovalo pod korozí jen jádro,
také pouze železné, ale vzhle-
dem k stavu zachování se o cel-
kové konstrukci a zejména 
o vlastnostech břitu nelze s jis-
totou vyjádřit (Pleiner 2000, in:
Pleinerová 2000).

Ze starších fází slovanského
sídliště v Dessau-Mosigkau,
datovaných do doby od polovi-
ny 6. do poloviny 7. století
(vzhledem k novému datování
možná i později), bylo prozkou-
máno sedm nožů, jež se navzá-
jem co do jakosti značně lišily.
Dva z nich byly také celoželez-
né, jeden z velmi měkké oceli
(pod 0,3 % C), a u čtyř byla zjiš-
těna kombinace železa a tvrdší
ocele v různém konstrukčním
uspořádání (Pleiner 1967). Je to
doklad, že staroslovanský kovář
dovedl zhotovit též nástroje
dobré kvality, ale nedostatečný
počet údajů znemožňuje posou-
dit, do jaké míry to platí obec-
ně. Zdá se však, že užití měkčí-
ho železa pro řezné nástroje
bylo v té době ještě velmi rozší-
řené.

Nicméně výsledky rozboru
jednoho železného nože z Roz-
tok (vz. 725) jsou z určitého hle-
diska pozoruhodné. Jeho výrob-
ce použil poměrně složité tech-

niky a svařoval nikoli tvrdou ocel a měkčí železo, ale
čtyři pruty nebo spíše hrubší hráněné dráty měkkého
železa, a to na sraz (na tupo). Účel této technologie lze 
v tomto případě těžko odhadovat; z praktického hledis-
ka bylo jednodušší a účinnější plátky laminovat, svářet
na plocho. Není vyloučeno, že zde hrálo roli hledisko
jiné. Jak vyplývá z výzkumné zprávy, jednotlivé pruty
roztockého nože vz. 725 se lišily svým obsahem fosforu
v železe. Při běžném používání docházelo k samoleptá-
ní povrchu a fosforem bohatší složky, tvrdší a odolnější
proti korozi, vynikly svým stříbřitějším leskem a odlišo-
valy se od matně šedého železa nízkofosforového. Byl to
možná právě tento optický efekt, který nožíře vedl 
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Obr. 96c. Roztoky. Mikrostruktury nože vz. 726B. Světlý ferit, místy se stopami tmavého per-
litu na hranicích feritových zrn. 1: hřbet, 2-3: místa nad břitem, 4: břit. Leptáno dvoupro-
centním nitalem. Zvětšeno 75x (2), 150x (ostatní). – Fig. 96c. Roztoky. Micro-structures of
iron knife 725, cross-section B. Light ferrite locally with traces of pearlite. 1: Back of the
blade, 2-3: parts above a cutting-edge, 4: cutting-edge. Etched in 2% nital. Magnified 75×
(2), 150× (others).
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k volbě takové technologie. Svařování na sraz bylo totiž
známo u nožů v klasické podobě už v římských provin-
ciích a v západní i střední Evropě i později. Tyto nože
byly ovšem sestavovány z železa a tvrdé oceli, které
samoleptání propůjčilo vysloveně tmavý odstín, takže
zmíněný optický efekt byl ještě výraznější. Svařováním
na sraz byly hotoveny všechny nože nebo dýky s vlož-
kou svářkového vzorového (tordovaného) damasku,
který byl jasným dokladem prvotřídní nožířské práce na
první pohled. V době římské se objevila tato technika 

v Bavorsku (Epfach) na zboží
bez krouceného damasku, apli-
kující ocel a železo v pruzích (je
to vlastně také druh damasku,
označovaného jako „proužko-
vý“). Od 8. století a zejména ve
vrcholném středověku se vysky-
toval v Čechách velmi hojně.
Na východ pronikala tato tech-
nika sporadicky od 9. století, ale
od 11. stol. je dobře doložena
např. v Novgorodě Velikém.

Nůž, který nakonec zůstal 
v zásypu chaty 1086, nesl znám-
ky této techniky, byť ve skrom-
ném provedení z nenáročného
materiálu. Vzniká ovšem otáz-
ka, kde se jeho výrobce mohl 
o ní poučit a nechat se tímto
konstrukčním schématem inspi-
rovat. Zřejmě měl možnost se 
s různými předlohami někde
seznámit a zkusit takovou čepel
vyrobit. V každém případě
výskyt „proužkovaného“ nože
na staroslovanském sídlišti 
v Roztokách má svůj význam
pro sledování vývoje nožířské
techniky na našem území.

Každý ze zkoumaných
nožů ze staroslovanského sídliš-
tě v Roztokách byl vyroben ji-
nou výrobní technologií a z roz-
dílných druhů materiálu. V 6.
století neexistovala standardiza-
ce výrobních postupů v nožíř-
ské produkci. Jeden z nožů je na
sraz svařeným železným pake-

tem z prvků o rozdílném obsahu fosforu, takže různá
rezistence proti vlivu ovzduší mohla budit optický efekt
šedých a stříbřitých pásů, jiný byl celoocelový a zakale-
ný, třetí by zřejmě svařen z heterogenně nauhličených
lamelek kovu a poslední je z jednoho kusu poměrně
měkkého železa. Je nepochybné, že každý z těchto nožů
má jinou provenienci, že byl vyroben v jiné kovárně,
zřejmě mimo roztocké sídliště. Výzkum zároveň ukázal,
že obyvatelé vesnice měli možnost opatřit si nože různé
kvality, od výborných po méně hodnotné.
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Obr. 97. Roztoky. Schémata výbrusů u nožů vz. 736 (1–3) a 737 (4–9). 1: Nůž vz. 736, odběr
vzorku; 2: leptání podle Oberhoffera (žádné rozdíly v rozložení fosforu); 3: leptání pětipro-
centním nitalem (jehličková struktura kalené ocele, zvětšeno 6×); 4: nůž vz. 737, odběr vzor-
ků A a B; 5: schéma řezu A s vyznačením zachovaných míst kovu (3×); 6: schéma řezu B
s vyznačením zachovalých míst kovu (5×); 7: vzorek A, schéma  středové části zachovaného
kovu po naleptání nitalem, tečkovaně  ocelové partie (40×); 8: schéma dvou svařených lamel
v hřbetové části výbrusu B po leptání podle Oberhoffera, tmavá místa fosforem chudá (10×);
9: schéma dvou svařených lamel výbrusu B po leptání dvouprocentním nitalem, tečkovaně
partie obohacené uhlíkem (ocel; 10×). – Fig. 97. Roztoky. Schemes of the cross-sections of
iron knives 736 (1–3) and 737 (4–9). 1: Knife 736, cross-section; 2: etched in Oberhoffer’s rea-
gent (no differences in phosphorus distribution); 3: etched in 5% nital (acicular structure of
hardened steel, magnified 6x); 4: knife 737, cross-sections A and B; 5: scheme of the cross-
section B with preserved metallic parts (5x); 7: cross-section A, scheme of the middle part of
preserved metal after etching in Nital, dotted: steel (40x), 8: scheme of two welded lamel-
lae positioned in the back-edge of cross-section B after etching in Oberhoffer’s reagent,
dark areas are free of phosphorus (10x); 9: scheme of two welded lamellae within cross-sec-
tion B after etching in 2% nital, dotted: carbon-rich parts (steel; 10x).
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Zkoumaná lokalita leží jižně od Roztok na levém
břehu Vltavy. Údolí Vltavy je zde hluboce zaříznuté
v horninách barrandienského svrchního proterozoi-
ka, což je komplex sedimentárních a vulkanogenních
hornin, slabě regionálně metamorfovaných. V blíz-
kosti lokality jsou dále zastoupeny horniny staršího
paleozoika, k nimž patří i komplex granodioritového
(tonalitového) tělesa u Hoštic, které je provázeno
množstvím žil poměrně variabilního složení, protína-
jících horniny svrchního proterozoika. Převážně moř-
ské uloženiny staršího paleozoika (ordovik) se nachá-
zejí v jižním sousedství archeologické lokality. Smě-
rem k jihu a jihozápadu jsou zastoupeny horniny
ordoviku až siluru a ještě níže horniny ordoviku až
devonu (vše paleozoikum). Permokarbon je vyvinut
severozápadně od lokality v oblasti Kladna (kladen-
sko-rakovnická pánev) a jihovýchodně od lokality 
v oblasti jižně od Českého Brodu (blanická brázda).
Severně a severovýchodně od lokality se nalézají kří-
dové sedimenty. 

Přehled geologických jednotek v okolí archeologic-
ké lokality je v mapce na obr. 98, přehled geologického
vývoje je v tab. 47a. V tabulce jsou tučně vyznačeny
horniny, které by mohly být součástí souboru hornin
nalezených na lokalitě (seznam vzorků viz tab. 47b).
Obr. XXXII představuje geologickou mapu s vyznače-
ním možných či pravděpodobných proveniencí hornin
nalezených v oblasti archeologické lokality (body ozna-
čené 1 až 14).

III.5.1. RŮZNÝ BLÍŽE 
NESPECIFIKOVANÝ 
HORNINOVÝ MATERIÁL

III.5.1.1. Břidlice (drobová, prachovitá,
jílovitá)

Tvoří součást horninového komplexu svrchnoprotero-
zoických hornin Barrandienu (tab. 47a) v defilé vltav-
ských břehů (Obr. 98, XXXII, lokalita 1). Střídají se zde
facie proterozoického flyše, od jílovitých břidlic přes
prachovitojílovité břidlice k prachovitým až písčitopra-
chovitým břidlicím nebo též drobovým břidlicím až
drobám. Magnetická susceptibilita je nízká a nepřesahu-
je 0,10.10–3 (SI). Zvýšená magnetická susceptibilita 
u dvou vzorků (5a, 5b, tab. 47b) je ovlivněna patrně
tepelným postižením (ohniště). Provenience hornin:
lokální místní zdroj.

III.5.1.2. Granodiorit a jeho žilné 
ekvivalenty

Do této skupiny řadíme horniny v původní tabulce 
(z roku 1999), označené jako ruly, biotitové ruly, kře-
menoživcové ruly (tab. 47b). Uvedené horniny jsou
nově podle výbrusu (vz. 8, př. č. 5635) určené jako gra-
nodiority a jejich žilné ekvivalenty. Horniny jsou různě
tektonicky ovlivněné a deformované a vykazují mírné
přednostní usměrnění slídových minerálů (především
biotitu). Usměrnění součástek v hornině je adekvátní
mocnosti žilné horniny. Povrch hornin je navětralý, na
některých vzorcích je patrné tepelné postižení (ohniště).

Magnetická susceptibilita popisovaných hornin je
nízká a nepřesahuje 0,20.10–3 (SI), pouze horniny pochá-
zející patrně z ohniště nebo z blízkosti ohniště vykazují
hodnoty až 4.10–3 (SI).

Zdroj hornin je místní, horniny se nachází v přík-
rých stěnách vltavského kaňonu (obr. XXXII, lokalita
2). Žilné horniny, geneticky související s tělesem grano-
dioritu (tonalitu) u Hoštic, prorážejí komplex svrchnop-
roterozoických hornin a podle převládajícího názoru je
jejich vznik datován na počátek paleozoika (Straka et al.
1988, tab. 47a). Geologická situace tělesa granodioritu
(tonalitu), které by mohlo být rovněž zdrojem některých
vzorků hornin, je patrná z obr. 99 (obr. XXXII, lokalita
3).

III.5.1.3. Křemenec až křemenný pískovec
Sedimentární hornina tvořená převážně křemenem.
Křemenná zrna dorůstají a jsou tmelena hmotou SiO2.
Hornina je většinou pevná, nerozpadavá a kompaktní.
Typický křemenec vznikl buď intenzívní silicifikací jílo-
vitých, vápnitých a jiných pískovců, nebo dokonalým
stmelením křemenného pískovce křemitým tmelem.
Barva křemenců je šedá až šedobílá s různými velmi
jemnými odstíny pastelových barev podle příměsí
jiných minerálů. Barva křemenných pískovců je větši-
nou opět šedá až šedobílá s odstíny nejčastěji do červe-
na, červenohněda nebo tmavě šeda až šedočerna. Uve-
dené křemenné pískovce vznikají nedokonalou silicifi-
kací původních hornin. Oba výše uvedené typy hornin
tvoří řadu vzájemně přechodných typů.

Magnetická susceptibilita hornin (tab. 47b) je ovliv-
něna přítomností rozptýlených zrn magnetitu a samo-
zřejmě opět druhotným původem vzorku horniny více
či méně tepelně ovlivněným (ohniště). Největší tepelné
ovlivnění jeví vzorek 9 (př. č. 5676), který má vlivem
žáru silně postiženou i strukturu a vnější složení. 

Zdroj hornin může být z několika lokalit, které se
nalézají jižně od Roztok (viz obr. XXXII: 24 – sytě
hnědá). Výše popisované křemenné horniny jsou typic-

III.5. Provenience kamenné suroviny 
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Tab. 47a. Přehled geologického vývoje pražského okolí (upraveno podle Chlupáče 1999). – Tab. 47a. Overview of the geological
development of the Prague area (revised after Chlupáč 1999).

ÚTVARY STÁŘÍ (·106) HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY HLAVNÍ HORNINY

holocén souše, sladkovodní sedimentace, tvorba půd půdy, svahové hlíny, pěnovce

pleistocén souše, střídání chladných a teplejších údobí, zvětrávání štěrky, spraše, půdní horizonty, 
a eroze, sedimentace sladkovodní a eolická svahové sutě a hlíny

1,8

neogén souše, říční a jezerní sedimentace, vulkanická činnost štěrky, písky, bazaltové vyvřeliny

paleogén souše a denudace, zvětrávání, zlomová tektonika uloženiny se nezachovaly

65

mořská regrese

mělkovodní mořská sedimentace pískovce, opuky, slíny

křída mořská transgrese

sladkovodní sedimentace pískovce, jílovce, slepence

142

jura 204

souše a denudace variského horstva, zvětrávání, uloženiny se nezachovaly
trias zlomová tektonika ?

248

perm
290

sladkovodní sedimentace v pánvích, denudace slepence, arkózy, uhlí, pískovce, 
a eroze variského horstva v tropickém klimatu, zlomová jílovce, kyselé vulkanity

karbon tektonika

355
souše, variské vrásnění provázené výstupem hlubinné granitoidy, žilné vyvřeliny, 

hlubinných těles granitoidů rudní žíly
devon

mořská regrese prachovce, pískovce

417 vápence, vápnité břidlice, 
bazické vulkanity

silur mořská sedimentace v teplém až tropickém klimatu

443 klimatická změna - oteplení graptolitové břidlice

mořská sedimentace v chladnějším klimatu, pískovce, břidlice, křemence, 
ordovik vulkanická činnost bazické vulkanity, Fe-rudy, 

495 (slepence)

mořská regrese, vulkanická činnost kyselé vyvřeliny

kambrium mořská transgrese a sedimentace pískovce, břidlice

souše, eroze, sedimentace v pánvích slepence, pískovce aj.

granodioritové těleso u Hoštic a jeho žilný doprovod

souše, kadomské vrásnění granitoidy, kyselé vulkanity

mořská sedimentace, intenzívní vulkanická činnost droby, břidlice, buližníky, 
bazické vulkanity, místy slepence
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kými horninami ordoviku Barrandienu (tab. 47a). Jedná
se o tzv. „řevnické křemence“, které jsou součástí „libeň-
ského souvrství“, a tzv. „skalecké křemence“ (převážně
světle šedé barvy), které jsou součástí „dobrotivského
souvrství“. Řevnické křemence se vyskytují na několika
místech na území Prahy. Tvoří severnější pruh mezi
Dejvicemi a Bulovkou v Libni (výchozy v oblasti
Bubenče, obr. XXXII, lokalita 4, a na pravém břehu
Vltavy pod Bulovkou, obr. XXXII, lokalita 5) a jižnější
pruh, který vychází na povrch v oblasti motolského
údolí (obr. 100) a pokračuje přes Smíchov na Nové
Město a dále k východu přes Vinohrady na horu sv.
Kříže na Žižkově a na Hrdlořezy (viz obr. XXXII). Ska-
lecké křemence vystupují opět ve dvou pruzích, souběž-
ných s pruhy výše popisovanými. Komplex skaleckých
křemenců probíhá severně od koupaliště Džbán (obr.
XXXII, lokalita 6, obr. 101), vystupuje v Dejvicích,
Bubenči (pahorek u bubenečského nádraží, úplný profil
spodní částí dobrotivského souvrství v písčité facii, obr.
XXXII, lokalita 4, Králík et al. 1984) a v Troji (obr.
XXXII, lokalita 5) pokračuje směrem ke Kobylisům.

III.5.1.4. Křemenný pískovec až pískovec
Hrubozrnný až středně zrnitý (drtidla apod.) a jemno-
zrnný (brousky), žlutobílý až hnědožlutý, občas našedlý,
zpevněný, nerozpadavý (tab. 47b). Pochází nejspíše
hlavně ze zpevněných sedimentů křídových cenoman-
ských „korycanských vrstev“ jak sladkovodního tak
mořského vývoje a z turonského „bělohorského sou-
vrství“ mořského vývoje (tab. 47a). Korycanské vrstvy
jsou tvořeny hlavně psamitickou facií – středně zrnité až
jemnozrnné jílovité až křemenné pískovce – a vyskytují
se například na nevelkých plochách v okolí Horoměřic
a Únětic, kde lemují plošiny tvořené bělohorským sou-
vrstvím (obr. XXXII, lokalita 7). Relikty těchto hornin
najdeme mezi Holosmetkou a Klecany. Na území Prahy
nalezneme odkryv bazálních křídových hornin dále
např. v bývalé cihelně Na Bažantnici v Hloubětíně (obr.
XXXII, lokalita 8, obr. 102), ve Střešovicích (obr.
XXXII, lokalita 9), na Střížkově (obr. XXXII, lokalita
10). Hojné dobře odkryté výskyty křídových sedimentů
jsou severně od Kralup nad Vltavou (obr. 103). 

Tab. 47b. Roztoky. Seznam zpracovaných petrografických vzorků. – Tab. 47b. List of stone samples classified by petrographical ana-
lysis.

Č. PŘ. Č. OBJEKT PŘEDMĚT VÝBRUS HORNINA
MAGNETICKÁ
SUSCEPTIBILITA

1 5857 1044 brousek 2 drobová břidlice 0,08–0,15

2 5785 1039 brousek 4 prachovitá břidlice 0,07–0,10

3 1214 257.2 závaží ? prachovitá až písčitoprachovitá břidlice 0,10

5a sine, větší jílovitoprachovitá břidlice 0,72–1,49

5b sine, menší jílovitoprachovitá břidlice 0,41–0,48

6 5800 1035 drtidlo biotitová rula 1,89–2,69; 3,89–4,10

7 5708 1040 drtidlo křemenný pískovec až křemenec 1,02–1,44; 4,94

8 5635
sine, sonda 

drtidlo 1 biotitová rula 0,06–0,09
XXIX

9 5676 1040 drtidlo 6 organogenní křemenec 1,79; 2,76; 3,02; 3,68

10 6106 1086 drtidlo 5 organodetritický vápenec 0,03–0,07

11 6079 1086 drtidlo křemenný pískovec 0,78–1,25

12 6011 1070 křemenný pískovec 0,64–0,81

13 6191 1091 brousek křemenný pískovec 0,05–0,09

14 5701 1038 brousek křemenný pískovec 0,02–0,04

15a 5703 1038 brousek prachovitojílovitá břidlice 0,06–0,08

15b 5703 1038 brousek křemenoživcová rula 0,03–0,08

15c 5703 1038 jílovitá břidlice 0,07

16 6197 1091 drtidlo biotitová rula 0,16–0,18

17 5821 1038 přeslen písčitý prachovec 0,02–0,03

18 5098 906 přeslen 3 opuka 0,9–1,0

19 976 201 přeslen hlína 0,02–0,05

20 1111 209 přeslen hlína 2,75–3,00

21 5900 1061 přeslen písčitý prachovec 0,04–0,05

22 1714 374 přeslen hlína 1,13–1,30

23 6099 1086 přeslen hlína 1,31–1,52

24 2074 298 žernov žulový pegmatit 0,00–0,11 (–0,26)

25 2318 575 žernov slepenec 0,10–0,15

26 2295? žernov hrubozrnný pískovec až slepenec 0,10–0,20

27 1324 245 žernov slepenec 0,02–0,07

28 3496 634
žernov - křemenec (březňák?), v prohlubni 

0,00–0,03; –5,43
polotovar při okraji poloha se zvýšeným podílem Fe



III.5.1.5. Červený 
pískovec

Středně zrnitý, zpevněný, čer-
venohnědý. Tento typ horniny
se na archeologické lokalitě
vyskytuje ojediněle a my nemů-
žeme zcela jednoznačně určit
jeho původ. Může jít o písko-
vec ordovického stáří z oblasti
Prahy, který je oxidy Fe zbar-
ven do červena, nebo o písko-
vec křídového stáří s netypic-
kým zbarvením. V neposlední
řadě může jít o pískovec perm-
ského stáří (tab. 47), který by
mohl být transportován z oblas-
ti Kladenska nebo z oblasti bla-
nické brázdy (viz obr. 98 
a 104).

III.5.2. PŘESLENY

III.5.2.1. Hlína
Vzhledem k vytřídění zrn se
jedná o kvartérní sprašové ná-
věje (tab. 47a).

III.5.2.2. Opuka
Fragment jemnozrnné žlutobílé
horniny charakteristické barvy
náleží křídové hornině (tab. 47).
Její výskyt je vázán na zlomová
pásma údolních vodotečí z o-
blasti od ruzyňského letiště 
v prostoru Přední Kopaniny
(obr. XXXII, lokalita 11, obr.
105), kde jsou nejmocnější
výskyty. Může jít i o bloky ve
vodotečích. 

III.5.2.3. Písčitý 
prachovec –
jemnozrnný
pískovec

Šedobílý s odstínem do žluta.
Tvoří doprovodné horniny rov-
něž křídového stáří (tab. 47) 
v nadloží nebo podloží horizon-
tu opuk a liší se od něj nepří-
tomností karbonátové složky.
Zdrojem mohou být kromě pří-
mých výchozů i sutě křídových
hornin ve vodoteči.
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Obr. 98. Regionální geologické jednotky v Praze a okolí (podle Chlupáče 1999). 1: molda-
nubikum; 2: proterozoikum Barrandienu; 3: starší paleozoikum Barrandienu (kambrium až
devon); 4: metamorfované „ostrovy” (přeměněné proterozoikum a starší paleozoikum); 5:
středočeský pluton; 6: permokarbon kladensko-rakovnické pánve; 7: permokarbon blanické
brázdy; 8: uloženiny české křídové pánve. – Fig. 98. Regional geological units in and
around Prague (after Chlupáč 1999). 1: Moldanubian; 2: Proterozoic Barrandian; 3: Lower
Palaeozoic Barrandian (Cambrian to Devonian); 4: metamorphic “islands” (metamorphosed
Proterozoic and Lower Palaeozoic); 5: Central Bohemian Plutonic rocks; 6: Kladno/Rakovník
basin Anthracolithic system; 7: Blanice furrow Anthracolithic system; 8: Bohemian Cretace-
ous basin deposits.

Obr. 99. Geologická mapka okolí Vodochod (podle Röhlicha 1962, in: Chlupáč 1999). 1–5:
proterozoikum kralupsko-zbraslavské skupiny. 1: prachovce, droby a jílovité břidlice; 2: spi-
lity; 3: buližníky; 4: kontaktně metamorfované horniny; 5: hoštický granodiorit; 6: svrchní
křída; 7: lysolajská terasa (starý kvartér). – Fig. 99. Geological map of the Vodochody area
(after Röhlich 1962 in: Chlupáč 1999). 1-5: Proterozoic Kralupy/Zbraslav groups; 1: siltstones,
greywackes and argillaceous shale; 2: spilites; 3: phthanites; 4: contact metamorphic rocks;
5: Hoštice granodiorite; 6: Upper Cretaceous; 7: Lysolaje terrace (Lower Quaternary).
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Obr. 100. Část geologické mapy a profil motolským údolím
(podle Chlupáče 1999). 1–8: ordovik; 9: silur; 10–11: svrchní
křída. 1: šárecké souvrství; 2: skalecké křemence; 3: jílovité břid-
lice dobrotivského souvrství; 4: řevnické křemence; 5: jílovité
břidlice libeňského souvrství; 6: letenské souvrství; 7: bohdalec-
ké a kralodvorské souvrství; 8: kosovské souvrství; 10 – perucko-
korycanské souvrství; 11: bělohorské souvrství; p: pražský zlom.
– Fig. 100. Part of the geological map and section of the Motol
valley (after Chlupáč 1999). 1–8: Ordovician; 9: Silurian; 10–11:
Upper Cretaceous. 1: Šárka strata; 2: Skalice quartzites; 3: argil-
laceous shale of the Dobrotiva strata; 4: Řevnice quartzites; 5:
argillaceous shale of Libeň strata; 6: Letná strata; Bohdalec and
Dvůr Králové strata; 8: Kosov strata; 10: Peruč/Korycany strata;
11: Bílá Hora strata; p: the Prague fault.

Obr. 101. Geologická mapa a profil
horní části šáreckého údolí (podle
Chlupáče 1999). 1–2: proterozoikum.
1: prachovce, droby, břidlice; 2:
buližníky; 3–6: ordovik;, 3: vulkanity;
4: šárecké souvrství; 5: skalecké kře-
mence; 6: dobrotivské souvrství; 7:
svrchní křída. – Fig. 101. Geological
map and section through the upper
part of the Šárka valley (after Chlu-
páč 1999). 1–2: Proterozoic. 1: silt-
stones, greywackes, shales; 2: phtha-
nites; 3–6 Ordovician; 3: vulcanites;
4: Šárka strata; 5: Skalice quartzites;
6: Dobrotiva strata; 7: Upper Creta-
ceous.



III.5.3. ŽERNOVY

III.5.3.1. Žulový pegmatit
Hrubozrnná nažloutlá hornina s dobře rozlišitelnými
zrny minerálů bez přítomnosti akcesorií a s ojedinělou
přítomností tmavých zrn. Materiál je velmi blízký facii
říčanského žulového tělesa (tab. 47, obr. 98, XXXII,
lokalita 12). Méně pravděpodobný (vzhledem k výskytu
akcesorií) je zdroj z oblasti okolí Jílového.

III.5.3.2. Železitý slepenec
Velmi hrubozrnný slepenec převážně se zrny křemene
a se značně prokřemenělou „písčitou“ základní hmotou.

Hornina je tmavě šedá až šedočerná s nevýrazným
odstínem do červena. Je zde významný podíl rudní slož-
ky jemně rozptýlené v horninovém tmelu. Přítomnost
Fe minerálů a jejich následné tepelné ovlivnění (oh-
niště) dokládá vysoká magnetická susceptibilita
(85–142.10–3 (SI). 

Materiál zřejmě pochází z nedalekých výskytů
železných rud (tab. 47) ordovického stáří v Pražské kot-
lině, např. Troja (obr. XXXII, lokalita 13, obr. 106).
Méně pravděpodobný je transport z oblasti Loděnice 
u Berouna.

III.5.3.3. Křemenec
Viz. výše popsaný křemenec až křemenný pískovec.

III.5.3.4. Hrubozrnný pískovec až slepenec
Hrubozrnný žlutobílý až hnědožlutý, občas našedlý,
zpevněný, nerozpadavý. Pochází stejně jako křemenný
pískovec až pískovec (viz popsaný výše) hlavně ze zpev-
něných sedimentů křídových cenomanských „korycan-
ských vrstev“ (výskyt viz výše tab. 47a). Slepence jsou
rovněž součástí tzv. „příbojové facie“ a na mapě tvoří
plošně nevyjádřitelné výplně tzv. kapes v proterozoic-
kých silicitech například na severním svahu vrchu Ládví
(obr. XXXII, lokalita 14). Prostor mezi valouny až bal-
vany silicitů je vyplněn šedou jílovitou matrix. Obdob-
né slepence, později odtěžené, popsal Záruba (1949) 
z Kozích hřbetů u Horoměřic.

Červené nebo načervenalé slepence se vyskytují 
v horninách z archeologické lokality v Roztokách ojedi-
něle a jejich provenience stejně jako u červených pís-

kovců (viz výše) není jasná.

III.5.4. ZÁVĚR

Pro přehlednost jsou místa
detailních geologických mapek
(obr. 99–106) zanesena ve sche-
matické mapě (obr. 107). Výčet
výše uvedených možných zdro-
jových lokalit (výskytů) hornin
pro archeologickou lokalitu jižně
od Roztok je pouze orientační.
Přesná lokalizace by musela
obsahovat podrobnější, např.
paleontologický výzkum, který
by mohl přesněji potvrdit, či
vyvrátit uvedené provenience.
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Obr. 102. Profil v bývalé cihelně Na Bažantnici v Praze-Hloubě-
tíně (podle Röhlicha 1958, in: Chlupáč 1999). a: jílovité břidlice
ordoviku; b: bazální křídové slepence a pískovce; c: šedé jílovce;
d: pískovce perucko-korycanského souvrství. – Fig. 102. Section
at the former clay pit in Prague-Hloubětín (after Röhlich 1958 in:
Chlupáč 1999). a: Ordovician argillaceous shales; b: basaltic
quartz conglomerates and sandstones; c: grey claystone; d:
sandstones of the Peruc/Korycany strata.

Obr. 103. Blokdiagram severního okolí Kralup nad Vltavou (geologická situace podle Vej-
lupka 1970, in: Chlupáč 1999). pt: proterozoikum; k: kladenské souvrství svrchního karbonu;
ce: perucko-korycanské souvrství svrchní křídy; t: bělohorské souvrství; do: lysolajská terasa;
r: veltruská terasa; w: maninská terasa. – Fig. 103. Block diagram of the northern environs
of Kralupy nad Vltavou (geological situation after Vejlupek 1970 in: Chlupáč 1999). pt: Pro-
terozoic; k: Kladno strata of the Upper Charcoaliferous; ce: Peruc/Korycany Upper Cretaceous
strata; t: Bílá Hora strata; do: Lysolaje terrace; r: Veltrusy terrace; w: Maniny terrace.
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Obr. 104. Výřez z odkryté geologické mapy okolí Českého Brodu (podle Chlupáče 1999). 1:
kutnohorské krystalinikum; 2: proterozoikum a ordovik Barrandienu; 3: granitoidy středo-
českého plutonu; 4: permokarbon blanické brázdy; 5: sedimenty svrchní křídy. – Fig. 104.
Part of the surface geological map of the Český Brod area (after Chlupáč 1999). 1: Kutná
Hora crystalline complex; 2: Proterozoic and Ordovician Barrandian; 3: granitoids of Central
Bohemian Plutonic rocks; 4: Blaník undercut Anthracolithic system; 5: Upper Cretaceous
sediments.

Obr. 105. Topografická pozice křídových lokalit u Přední Kopa-
niny a Tuchoměřic (podle Chlupáče 1999). – Fig. 105. Topograp-
hic position of Cretaceous sites around Přední Kopanina and
Tuchoměřice (after Chlupáč 1999)
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Obr. 106. Geologická mapka a profil okolí výskytu bazálního ordoviku v Praze-Troji (podle
Fediuka a Röhlicha 1960, in: Chlupáč 1999). 1–3: proterozoikum s buližníky (3); 4–6: ordovik;
4: bazální slepence; 5: tufy; 6: sedimentární Fe-rudy; 7–8: vinohradská a maninská terasa
Vltavy (pleistocén); 9: holocenní sedimenty. Poznámka: Pavilon šelem ZOO byl zbořen 
a dnes je postaven na jiném místě. – Fig. 106. Geological map and section of the area of
occurrence of the basaltic Ordovician in Prague-Trója (after Fediuk and Röhlich 1960 in
Chlupáč 1999). 1–3: Proterozoic with phthanites (3); 4–6: Ordovician; 4: basaltic conglome-
rates; 5: tufas; 6: sedimentary iron ores; 7-8: the Vinohrady and Maniny terraces of the Vlta-
va (Pleistocene); 9: Holocene sediments.

Obr. 107. Schematická mapka míst, která jsou zobrazena na obrázcích 99–106. – Fig. 107.
Schematic map of the locations shown in figs. 99-106.
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K rozboru byly použity osteologické nálezy z let
1981–1989. Celkem bylo určeno 1904 nálezů kostí,
zubů, parohů a dalších zbytků živočišných těl. Naprostá
většina (1796 kusů) náleží zbytkům domácích zvířat. Ty
tvoří celkem 94,3 % všech nálezů (obr. 108A). 

III.6.1. PRASE DOMÁCÍ

Mezi domácími zvířaty naprosto dominují zbytky kostí
prasete domácího. Se svými 53,8 % převyšují početnos-
tí souhrn všech ostatních domácích zvířat. Spolu s turem
domácím pak tvoří zcela zásadní část nálezů, neboť další
domácí druhy nedosahují v souhrnu 10 %. 

Zbytky prasete jsou dominující nejen celkově, ale 
i v rámci jednotlivých objektů. Anatomicky přináleží ke
všem částem těla. Podle zachovaných čelistí je možné
konstatovat, že poráženy byly kusy různého stáří. Nej-
větší počet však náleží relativně mladým jedincům
s ještě nedokončeným vývojem zubů. Ve většině přípa-
dů se jednalo o samce. Spodní čelisti s obrusem defini-
tivních zubů až ke kořenům naopak ukazují, že některé
kusy, patrně plodné samice, byly využívány k repro-
dukci až k jejich biologické hranici.

III.6.2. TUR DOMÁCÍ

Tento druh, u nás dominantní v jiných časových obdo-
bích, byl významnou součástí domácího chovu, ale
početností nálezů v Roztokách nedosahuje úrovně pra-
sete domácího. Nálezy pocházejí z různých částí kostry
včetně lebek a rohových výběžků.

III.6.3. MALÍ DOMÁCÍ 
PŘEŽVÝKAVCI – OVCE 
A KOZA

Kosti ovcí a koz tvoří pouhých 6 % nálezů. Jejich počet-
nost je nižší, než bývá obvyklé v podobných souvislos-
tech. Věkovou strukturu ani velikost nelze pro nedosta-
tek celých zachovalých čelistí a kostí rekonstruovat.
Byla prokázána přítomnost obou druhů, jak ovce, tak
kozy domácí. Koza domácí je doložena pouze jediným
nálezem v obj. 605. Ovce je pak doložena šesti nálezy,
především v obj. 256.2 a 842. 

III.6. Rozbor osteologického materiálu 

DRUH SPECIES POČET % DZ % CELK PAROH

prase domácí Sus scrofa f.domestica 966 53,8 51,2

tur domácí Bos primigenius f.taurus 668 37,2 35,4

ovce/koza Ovis/Capra 110 6,1 5,8

kůň domácí Equus ferus f.caballus 22 1,2 1,2

pes domácí Canis lupus f.familiaris 8 0,4 0,4

kur domácí Gallus gallus f.domestica 20 1,1 1,1

husa (domácí?) Anse ranser (f.domestica) 2 0,1 0,1

jelen lesní Cervus elaphus 4 0,2 17

srnec obecný Capreolus capreolus 6 0,3 3

zajíc polní Lepus europaeus 10 0,5

medvěd hnědý Ursus arctos 1 0,1

bobr evropský Castor fiber 1 0,1

veverka obecná Sciurus vulgaris 1 0,1

ptáci Aves indet. 4 0,2

ryby Pisces indet. 12 0,6

hryzec vodní Arvicola terrestris 5 0,3

hlodavec Rodentia 4 0,2

žába/ropucha Rana/Bufo 9 + skelet 1,1

velevrub Unio sp. 7 0,4

plž Gastropoda 14 0,7

tur Bos sp. 4

prase Sus sp. 1

člověk* Homo sapiens 3

celkem určeno 1884

paroh-shoz 20

Tab. 48. Roztoky. Přehled určených nálezů zvířecích kostí. Roztoky. DZ: domácí zvířata. Kosti lidské byly zařazeny pro úplnost, může
jít o pravěkou příměs.– Tab. 48. Overview of identifiable animal bone finds.



III.6.4. PTÁCI

Mezi nalezenými domácími zvířaty figurují i zbytky
domácích ptáků. V první řadě je to více než 1 % nálezů
kura domácího. Ve srovnání s mnohem robustnějšími
kostmi velkých domácích savců mají ptačí kosti výrazně
menší pravděpodobnost, že se dochovají a že budou při
archeologickém výzkumu bez proplavování výplní
zachyceny. Ve skutečnosti mohla domácí drůbež tvořit
velmi výraznou část zdroje masa. Dva nálezy (z obj.
648.3 a 905) pocházejí z husy. O jejich příslušnosti
k domácí formě nelze vzhledem k okolnostem pochy-
bovat, i když tyto kosti obecně nenesou žádné anato-
mické odlišnosti od divokých jedinců.

III.6.5. DIVOKÁ ZVÍŘATA

Divoká zvířata jsou doložena především zajícem polním
a rybami. Tradiční lovní savci jako zajíc, jelen lesní 
a srnec evropský v souboru nepřekvapují. Do jisté míry
je překvapivý nález medvěda v obj. 681. Doklad bobra
z obj. 1060 může souviset s blízkostí řeky nebo spíše
jejích přítoků. Nálezy 12 kostí ryb, především v obj.
1038, jsou vzhledem k poloze pouhým zlomkem očeká-
vaného množství. Řeka mohla sloužit jako vhodný zdroj
mušlí velevruba. Mezi jeho sedmi nálezy (obj. 256.2, 543,
651, 727, 851) pocházejí minimálně dvě lastury od druhu
Unio pictorum. Přítomnost hryzce vodního (Arvicola terre-
stris) v prostředí vlhkého luhu nepřekvapuje. Neurčeny
zůstaly čtyři kosti divokých ptáků z minimálně tří druhů.

III.6.6. POROVNÁNÍ S JINÝMI 
SOUBORY

Raně středověký soubor z Roztok můžeme porovnat se
soubory z Března u Loun (Pleinerová 2000; zde obr.
108B). Fáze 1 z Března odpovídá datování nálezů z Roz-
tok. V případě Března byly ke srovnání použity pouze
nálezy z chat, neboť jejich zastoupení se mírně liší od
nálezů ze sídlištních jam. Výsledky jsou proto lépe srov-
natelné, neboť v Roztokách pocházejí nálezy téměř
výhradně ze zbytků výplně chat. 

Tři fáze nálezů z Března ukazují postupně klesající
podíl skotu a zvyšující se zastoupení nálezů menších
domácích zvířat, prasete a ve třetí fázi ovce a kozy.
Výrazný je i přírůstek nálezů drůbeže. O tom, že sklad-
ba nálezů zvířecích kostí z Roztok se poněkud více blíží
„protoměstskému“ prostředí, svědčí i srovnání s nálezy
z hradiště na Budči (obr. 108C), které jsou však výrazně
mladší (9.–10. století).

III.6.7. ZÁVĚR

Skladba domácích zvířat, posuzováno podle nalezených
zlomků, se výrazně liší od zemědělských komunit před-
chozích období. Příklon k malým a rychleji se množí-
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L . P E Š K E

Obr. 108. Procentuální zastoupení kostí domácích zvířat v síd-
lištních nálezech z Roztok a dalších lokalit.  A: Roztoky, kultura
pražského typu. B: Březno, okr. Louny, nálezy rozděleny podle
chronologických fází (F1-3). C: Hradiště Budeč. – Fig. 108. Per-
centage representation of finds of bones from domesticated
animals from Roztoky and other sites. A: Roztoky, Prague-type
culture. B: Březno, Prague-type culture and later periods, finds
divided according to chronological phases (F1-3). C: The hill-fort
Budeč (9th cent. AD).
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cím druhům, jako je prase domácí a domácí drůbež, je
typickým jevem až pro pozdější období. To souvisí se
vznikem výrazných sídelních kumulací, kde dochází ke
specifickým nárokům na zajištění masité složky stravy.
Tur domácí, zvíře s poměrně pomalou reprodukcí, je
druhem vhodným pro mnohostranné užití v původním
zemědělství. Jeho kombinovaná produkce masa, mléka
a různých technických surovin je spojena s využitím
jeho pracovní síly a zároveň k produkci potřebné chlév-

ské mrvy, nutné k dohnojování záhonů a polí. Naopak
domácí prase může v takových podmínkách zajistit
rychlou reprodukci a tím i dostatečnou produkci masa 
a tuku. Zároveň menší druhy zvířat, jako prase, ovce 
a kozy, jsou svojí velikostí výhodné pro průběžnou
porážku, zatímco velké druhy slouží spíše k zásobení
většího okruhu konzumentů při významných událos-
tech (slavnosti, výročí).
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I.7.1. ÚVOD

Pro interpretaci složité situace v 6. století, zahrnující
etnickou a kulturní změnu na mapě větší části střední
Evropy, mají význam i nálezy mincí, především byzant-
ských. Při jejich hodnocení je však nelze oddělit od
ražeb 7. století, se kterými bezprostředně souvisejí. 

V domácí literatuře dosud postrádáme novější revi-
dovaný soupis českých a moravských nálezů mincí ze
6.–7. století. Nejúplnější přehled poskytují dosud práce
P. Radoměrského (1953, 110) a E. Pochitonova (1955,
190–195, 295–296), od doby jejich zveřejnění však celá
řada nálezů přibyla. Část z nich byla podchycena
v nepublikovaném, průběžně doplňovaném rukopisu
diplomové práce K. Tomkové (Strusková 1986), který
tvořil také jeden z podkladů pro tento katalog, a část
byla publikována jako jednotliviny. Hlavní podmínkou
vzniku nového kvalitního soupisu je fyzická revize
všech mincí a jejich nové určení, které se s publikova-
nými údaji často značně rozchází. Při zpracování tohoto
posudku byly přístupné téměř všechny  dochované
mince.  Z katalogu byly vypuštěny některé sporné 
a neověřené nálezy, které mohou teoreticky patřit rov-
něž do sledovaného časového období. 

Lze tedy konstatovat, že předložený komentovaný
katalog poskytuje základní informaci o frekvenci výsky-
tu mincovních nálezů z území Čech a Moravy v období
6.–7. století, avšak podrobný soupis, doplněný všemi
dostupnými údaji, popisy mincí, jejich metrologií a foto-
grafickou dokumentací, bude uveřejněn na jiném místě.

III.7.2. KATALOG NÁLEZŮ

Katalog je sestaven formou tabulkových teritoriálně 
a chronologicky členěných přehledů (viz tab. 52–57
v závěru této kapitoly). Všechny nálezy, pokud to bylo
možné, byly určeny podle nejnovější literatury: MIB 2;
MIB 3; MIBE a DOC 1. U hromadných nálezů byly
mince z období římského císařství pouze souhrnně zmí-
něny a nebyly podrobněji rozepsány. Také literatura
k nálezům je uvedena pouze v základním výběru. Pou-
žívané zkratky: AV – zlato, AR – stříbro, AE – měď. 

III.7.3. ROZBOR NÁLEZŮ

Z území Čech a Moravy je v současné době registrová-
no celkem 23 jednotlivých a 14 hromadných nálezů
mincí z období 6.–7.století (obr. 109a, 109b). Jako drob-
né hromadné nálezy jsou označovány soubory obsahu-
jící 2–4 mince a jako depoty soubory s 5 a více exem-

pláři (k terminologii např.: Nemeškalová-Jiroudková
1962, 43–44). Jádro nálezového souboru ze 6.–7. století
tvoří mince byzantského císařství, jako příměs se v hro-
madných nálezech objevují starší ražby římské a dvěma
exempláři jsou zastoupeny ražby sásánovské Persie.

Možnosti interpretace nálezů mincí z období 6.–7.
století jsou značně omezené, neboť většina nálezů má
dochovány jen nedostatečné nálezové okolnosti. Dopo-
sud registrované nálezy mincí sledovaného horizontu
jsou nepochybně jen částí skutečné nálezové reality.
Mince byly díky své sběratelské hodnotě často bez
možnosti podrobnější dokumentace rozchváceny do
soukromých sbírek, doložitelný je tento osud u části
některých hromadných nálezů (č. 15–17, 23). 

U depotů a drobných hromadných nálezů většinou
ani nevíme, zda dochované mince tvořily původně sku-
tečně jediný nálezový celek, či zda jde o izolované,
dodatečně uměle spojené nálezy. Zároveň některé jed-
notlivé mince mohou být částí nevyzvednutých větších
souborů. Pouze dvě mince pocházejí přímo z archeolo-
gického kontextu – z hrobů na kostrovém pohřebišti
z doby stěhování národů na lokalitě Lužice (č. 25–25a).
Nepřímý archeologický kontext májí např. depoty
z Turnova (č. 18) a Kluku (č. 23), pocházející z prostoru
s doloženým osídlením pražského typu (srov. kap.
II.1.2.). Lze jen litovat, že se nedochovala nádobka
k depotu z Hlinska (č. 21) – tento soubor totiž musel být
ukryt v nejstarší fázi časně slovanského osídlení a kon-
fronrtce s keramickou nádobkou mohla být proto velmi
zajímavá. 

Věrohodnost některých nálezů antických mincí
z českých zemí bývá někdy zpochybňována, např.
s odkazy na tzv. pseudonálezy sbírkového původu či na
záměrné podvrhy. Tyto skutečnosti jsou však většinou
velmi těžko prokazatelné a lze předpokládat, že se ztrá-
cejí ve statistické výpovědi většiny nálezů autentických.
V rámci sledovaného souboru mincí ze 6.–7. století byla
hypoteticky naznačena možnost pseudonálezu u mince
z Vysoké (č. 28; Skutil 1956), tento předpoklad nelze
doložit či vyvrátit, avšak s ohledem na další dnes známé
nálezy autenticitě ani totoho nálezu nic neodporuje. 

České nálezy jednotlivých byzantských mincí jsou
známy ze 14 lokalit (č. 1–13; tab. 52). Souvislá sekvence
zlatých a bronzových nominálů panovníků od Anastasia
I. je uzavřena ražbami Maurice Tiberia (č. 10) a Herac-
lia (č. 11). Zlaté mince (solidus 4, tremissis 2, neznámý
nominál 1) jsou doloženy 7 exempláři (č. 1–3, 5–7, 11),
fyzicky dochovány jsou však pouze dva exempláře (č. 3,
11). Většina z těchto mincí byla ražena v průběhu první
poloviny 6. století, pouze solidus císaře Heraclia ze Kšel
(č. 11) byl ražen asi v letech 616–asi 625 a představuje
nejmladší českou zlatou ražbu. Nově se podařilo podle
popisu zpřesnit určení, a tedy i dataci solidu Justiniana

J . M I L I T K Ý

III.7. Nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na Moravě
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I. z lokality Přepeře (č. 7) – byla ražena  v Constantino-
poli v rozmezí let 542–565. Tremisis Anastasia I. z Cho-
tusic (č. 2) byl opatřen ouškem, sloužil tedy jako závěsek
a teoreticky tak nelze vyloučit jeho hrobový původ.
Mezi bronzovými nominály je zastoupen follis (č. 4, 8,
10, 13), půlfollis (č. 9a) a decanummium (č. 9). Většina
nálezů jednotlivých mincí z českého území, pokud jsou
přesněji určené, byla ražena v mincovně Costantinopolis
(č. 1–5, 8, 10). Výjimku představuje decanummium Jus-
tiniana I. z Lovosic (č. 9), ražené v Římě, a půlfollis Jus-
tina II. z Čelákovic-Záluží nebo Nehvizdek (č. 9a),
pocházející z mincovny Nicodemia. 

Moravské nálezy jednotlivých byzantských mincí
reprezentuje 7 ražeb (tab. 55), z čehož 4 jsou zlaté (č.
25–26, 29a) a 3 bronzové (č. 27–29). Mimořádně
významné  jsou mince ze dvou kostrových hrobů na
pohřebišti v Lužicích. Z hrobu 113 pochází solidus Ana-
stasia I. (č. 25), ražený z letech 492–507. Ve vyloupeném
hrobu 55 byl nalezen tremissis Justiniana I., opatřený
navíc ouškem (č. 25a); tuto ražbu bohužel nelze datovat
přesněji než rozmezím vlády panovníka, tedy  lety
527–565. Obě ražby představují doposud nejmladší pří-

klady výskytu zlatých mincí v hrobech předslovanského
období na domácím území (Militký 2000, 132). Zároveň
jde o velmi cenný doklad rozšíření a významu zlatých
mincí v mladší fázi období stěhování národů. Stejně jako
v Čechách končí výskyt zlatých mincí i na Moravě
v první polovině 7. století. Z lokality Bohuslavice u Kyjo-
va (č. 29a) je známa silně barbarizovaná napodobenina
solidu císaře Heraclia, imitující předlohu raženou před
rokem 626. Podle nové klasifikace napodobenin byzant-
ských mincí z avarského prostředí patří ražba do 1. sku-
piny (Somogyi 1997, 127), tj. mezi ražby s dobrou jakos-
tí kovu. Obraz i písmo jsou silně degradovány, např. min-
covní značka v exergu,  ve správném znění CONOB, je
změněna na OXOXO (srov. Sejbal 1979, Tab. 9:39).
Výjimečná je také stranová záměna portrétů Heraclia 
a Heraclia Constantina, vzniklá chybou výrobce razidla.
Při srovnání s nálezovými imitacemi solidů císaře Herac-
lia z území Maďarska jeví se bohuslavický exemplář jako
nejvíce barbarizovaný (srov. Somogyi 1997, č. 49, 73, 95).
Minci zatím nelze přesněji přiřadit, s vysokou pravděpo-
dobmostí nevznikla však v langobardském prostředí (Sej-
bal 1979, 150, č. 39) a lze předpokládat, že stejně jako

Tab. 49. Struktura českých nálezů mincí ze 6. –7. století.  AV: zlato; AR: stříbro; AE: bronz. – Tab.49. The structure of Bohemian finds
of 6–7th century coins.

JEDNOTLIVÉ NÁLEZY DEPOTY A DROBNÉ HROMADNÉ NÁLEZY

AV AE AV AR AE

Řím, císařství 3 40

Vandalové 1

Anastasius I 3 1 1

Justinus I. 2 2

Justiniananus I. 1 2 5

Justinus II. 4 3

Maurice Tiberius 1 2

Fokas 1

Heraclius 1

Constans II. 2

Byzanc, neurč. 5 7

Σ 7 13 64

Tab. 50. Struktura moravských nálezů mincí ze 6. –7. století. AV: zlato; AR: stříbro; AE: bronz. – Tab. 56.  The structure of Moravian
finds of 6–7th century coins.

JEDNOTLIVÉ NÁLEZY DEPOTY A DROBNÉ HROMADNÉ NÁLEZY

AV AE AV AR AE

Zeugithania 1

Řím, císařství 5

Zeno 2

Anastasius I. 1 1 1

Justinus I. 

Justiniananus I. 2 1 3 1

Justinus II. 1 1

Maurice Tiberius 

Fokas 1

Heraclius 1

Heraclius, napod 1

Constans II. 1

Byzanc, neurč. 2

Σ 3 4 6 13



podobné nálezové exempláře z území avarského kaganá-
tu mohla být ražena před rokem 626 (Somogyi 1997,
134). Z moravského území jde o vůbec prvý nález bar-
barské napodobeniny zlaté mince, pro Čechy jsou tyto
ražby doloženy z 5. století (Militký 2000, 129–130). Mezi
jedotlivě nalezenými bronzovými mincemi z moravské-
ho území jsou zastoupeny follisy Justiniana I. z Mařatic 
(č. 27), Fokase ze Střelic (č. 29) a půlfollis Justina II.
z Vysoké (č. 28). Většina určitelných nálezů jednotlivých
mincí z moravského území byla ražena v mincovně
Costantinopolis (č. 25–25a, 27), pouze půlfollis z Vysoké 
(č. 28) byl ražen v mincovně Antiochia.

Značně odlišný obraz struk-
tury importovaných byzant-
ských mincí poskytují depoty 
a drobné hromadné nálezy.
Z českého území je dnes známo
celkem 10 nálezů, které kromě
dvou výjimek (č. 21–22) obsa-
hovaly, pokud je známo, vý-
hradně bronzové mince (tab.
49, 52, 54). Většina z nich je
však dochována jen jako torza 
a stanovení doby jejich ukrytí je
značně nejisté. Do této skupiny
patří nález z Dolního Bousova
(č. 15), Červeného Hrádku (č.
16), Hradce Králové (č. 17 ),
Bohouňovic (č. 22) a Kluku (č.
23). Celistvý snad zůstal soubor
17 ražeb z Turnova (č. 18),
z čehož byzantské jsou prokaza-
telně 2 ražby – půlfollis Anasta-
sia I. a decanummium Justinia-
na I. Kromě římských a přesně-
ji neurčitelných mincí soubor
obsahoval také napodobeninu
římské mince raženou zřejmě
Vandaly – jde zatím o prvý
výskyt mince tohoto druhu
v Čechách. Soubor z Turnova
patří mezi nečetné případy, kdy
v okolí bohužel jen rámcově
lokalizovaného nálezu bylo
objeveno sídliště pražského
typu. K dalším významným
souborům patří nález z Prahy-
-Nebušic (č. 19), který obsaho-
val 25 římských ražeb a jedno
decanummium Justiniana I.
Depot tak představuje nejpočet-
nější kolekci z českého území,
bohužel byl jen nedostatečně
popsán a dnes je nezvěstný.
Drobný hromadný nález ze
Žinkov, který obsahoval kromě
jedné římské ražby také deca-
nummium Justiniana I. (č. 20),
je důležitý především z hlediska
svého původu, představuje totiž

zatím jediný nález sledovaného období z oblasti západ-
ních Čech. Důležitým souborem je depot z Hlinska (č.
21), sestávající z 6 mincí římských a půlfollisu Justina II.
Depot byl původně uložen v malé nádobce, která však
byla nálezcem pohozena a nemůže již doplnit celkový
obraz souboru; zajímavá je zde přítomnost stříbrného
římského  denáru císaře Vespasiana, neboť společně se
dvěma atoniniany Trajana Decia z Bohouňovic (č. 22)
jde o vzácný doklad oběhu stříbných mincí ve sledova-
ném období v domácím prostředí. Složením je nálezu
z Hlinska značně podobný soubor z lokality Bielsko-
-Biała v Polsku (Gąssowska 1979 203, tab. III, č. 17).
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Obr. 109a. Nálezy mincí 6. –7. století. 1: mince (a) a depoty (b) z let 491–527; 2: mince 
a depoty z let 527–565; 3: mince (a) a depoty (b) z let 565–602; 4: mince z let 602–668; 5:
stříbrné mince sásánovské. – Fig. 109. Finds of coins from the 6th–7th centuries. 1: coins (a)
and hoards (b) of the years 491–527; 2: coins and hoards of the years 527–656; 3: coins (a)
and hoards (b) of the years 565–602; 4: coins of the years 602–668; 5: silver Sassanid coins.

Obr. 109b. Nálezy mincí 6.–7. století. 1: mince (a) a depoty (b) z let 491–527; 2: mince 
a depoty z let 527–565; 3: mince (a) a depoty (b) z let 565–602; 4: mince (a) a depoty (b) z let
602–668. – Fig. 110. Finds of coins from the 6th–7th centuries. 1: coins (a) and hoards (b)
of the years 491–527; 2: coins and hoards of the years 527–656; 3: coins (a) and hoards (b)
of the years 565–602; 4: coins of the years 602–668.



Patrně nejzajímavější hromadný nález sledovaného
období z Čech představuje soubor mincí z Poděbrad 
(č. 24). Z nálezu je popsáno 7 byzantských mincí, 
z nichž 6 je fyzicky dochováno, původní počet naleze-
ných mincí však není znám a nejasné jsou i nálezové
okolnosti. Mince byly publikovány postupně jako samo-
statné nálezy, nelze však vyloučit, že mohly být objeve-
ny společně, rozebrány a posléze z různých zdrojů zís-
kány pro muzeum v Poděbradech. Vyloučit však nelze
ani možnost druhotné dislokace mincí a jejich postupné
odkrývání. Pokud je soubor skutečně nálezovým cel-
kem, jde o zatím nejmladší soubor z Čech, ukrytý po
roce 651–657, tedy přibližně o 20 let dříve než známý
nález ze Zemianského Vrbovku (Radoměrský 1953,
122). Výjimečnost poběbradského souboru je dána i slo-
žením, neboť jako jediný na českém území obsahoval
výhradně byzantské mince. Právě na Poděbradsku byla
mj. též zjištěna kumulace lokalit kultury pražského typu. 

Jako dobu ukrytí většiny českých depotů a drob-
ných hromadných nálezů, pokud ji lze alespoň rámcově
stanovit, můžeme označit období okolo poloviny a dru-
hou polovinu 6. století (tab. 54). Přítomnost shodně
datovatelných nejmladších mincí v několika souborech
(č. 17–19 a 21–22) je patrně pouze náhodná. Charakte-
ristickým rysem je výrazná převaha starších římských
mincí v souborech uložených v 6. století (Tab. 49);
v nálezech ze 7. století (č. 23–24) se dosud římské ražby
nevyskytly. Právě výrazná převaha starších římských
ražeb v hromadných nálezech ze 6. století naznačuje, že
celá řada izolovaných nálezů především pozdně řím-
ských mincí (a snad i některé depoty a drobné hromad-
né nálezy) mohla být ve skutečnosti ukryta v průběhu
doby stěhování národů či až na počátku raně středově-
kého období. V rámci interpretace nejstarších fází raně
středověkého období se o této možnosti dosud neuva-
žovalo. 

Spektrum mincoven je u byzantských mincí z čes-
kých depotů a drobných hromadných nálezů pestřejší
než u jednotlivých mincí. Kromě Constantinopoli je zde
zastoupena Ravenna, (č. 20:2;  24:2), Nicomedia (č. 21:7;
24:4) a v několika exemplářích překvapivě i Carthago (č.
19:26; 23; 24:6–7). Zajímavý je také výskyt poměrně
vzácné mincovny Catania (č. 54:24:5).  

Moravské depoty a drobné hromadné nálezy jsou
zastoupeny pouhými čtyřmi soubory (tab. 57). Lze jen
litovat, že známe jen málo údajů o depotu ze Zašovic (č.
30), který obsahoval nejméně čtyři blíže nepopsané soli-
dy východořímského císaře Zenona a byzantských císa-
řů Anastasia I. a Justiniana I. Nově se však podařilo ve
sbírce Moravského muzea v Brně  identifikovat dva soli-
dy Justiniana I., ražené v Constantinopoli v letech
527–537 (č. 30:5) a 537–542 (č. 30:6). Zvláště druhá
mince stanovuje nejčasnější možné ukrytí nálezu do
období po roce 537/542. Zajímavé je také místo nálezu,
situované na východním okraji Českomoravské vrcho-
viny, tedy v prostoru bez známého soudobého osídlení,
a depot může tak naznačovat dobovou existenci komu-
nikace. Depot zlatých mincí ze Zašovic představuje pro
6. století výjimečný soubor, ojedinělý i ve středoevrop-
ském měřítku (srov. Gąssowska 1979, mapa II;

Godłowski 2000a, 146, Rys. 4). Nejdříve po roce
546/547 mohly být ukryty (či ztraceny) dva bronzové
follisy Anastasia I. a Justiniana I. ze Žďáru nad Sázavou
(č. 31). I tento nález pochází z prostoru bez známého
soudobého osídlení, a je-li opravdu autentický (Skutil
1957), může být dokladem komunikace. V průběhu
druhé poloviny 7. století musel být ukryt (či ztracen)
drobný hromadný nález mincí v Hrozové, obci situova-
né na úpatí Jeseníků při hranici s Polskem (č. 32). Sou-
bor je tvořen čtyřmi bronzovými ražbami – řeckou 
a třemi byzantskými mincemi, z nichž follis Constanse
II. datuje ukrytí souboru do doby po roce 662–667, jde
tedy o vůbec nemladší nález raně byzatských mincí
v českých zemích. Velmi zajímavý je velký časový roz-
díl mezi řeckou ražbou a ražbami byzantskými, stejně
jako původ všech mincí ze severoafrického Carthaga.
Navíc follis Constanse II. (č. 32:4) je zřejmě zcela nezná-
mou ražbou (Pochitonov 1953c, 110, č. 4, Tab. IV:5).
Posledním doposud známým hromadným nálezem (či
souborem jednotlivých mincí?), je soubor z Vícemilic (č.
33). Údajně byl objeven na germánském sídlišti a byl
tvořen směsí římských a byzantských mincí. Bez ověře-
ní nálezových okolností, archeologického kontextu 
a vlastního materiálu však k němu zatím nelze zaujmout
přesnější stanovisko. 

Specifickou skupinu tvoří nálezy sásánovských
mincí, reprezentované v obou registrovaných případech
stříbrnými nominály. Neověřený je nález drachmy
Chusroa II. z Prahy-Radotína (č. 14), ražené v 7. roce
vlády tohoto panovníka, tj. v roce 596. Mince bohužel
postrádá přesnější nálezové okolnosti. Ověřeným nále-
zem je drachma Chusroa I. (531–579) z Uherského
Brodu (č. 34), ražená ve 47. roce vlády tohoto panovní-
ka, tj. v roce 577. Mince je druhotně ořezána a sníženou
hmotností (2,010 g) se blíží spíše standardu abbásovské-
ho dirhamu z 8.–9. století o hmotnosti asi 2,9 g (Mitchi-
ner 1977, 69–76). Je tedy možné, že se tato ražba mohla
na Moravu dostat až daleko později. Ostatně výskyt
sásánovských mincí je v depotech zlomkového stříbra
dosti častý (např. nález Wischendorf – Štěpková 1962,
132). Nelze tedy vyloučit, že sásánovské mince z české-
ho a moravského území s horizontem nálezů 6.–7. sto-
letí vůbec nesouvisejí. 

III.7.4. SVĚDECTVÍ ČESKÝCH 
A MORAVSKÝCH NÁLEZŮ
MINCÍ ZE 6.–7. STOLETÍ
V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Interpretovat nálezy mincí ze 6.–7. století je velice obtíž-
né. Sledované období zahrnuje mladší fázi doby stěho-
vání národů (rámcově první polovina 6. století) a časně
slovanské období (rámcově druhá polovina 6.–7. stole-
tí). Je otázka, do jaké míry mohou právě nálezy mincí
přispět k postižení etnické změny, která proběhla při-
bližně v době okolo poloviny 6. století, tedy nejspíše za
vlády byzantského císaře Justiniana I. (527–565). 
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Jak již bylo řečeno, nedostatečné nálezové okolnos-
ti značně omezují možnosti interpretace nálezů mincí ze
6.–7. století, navíc drtivá většina nálezového fondu
nemá přímou vazbu na archeologické situace. Přesto se
zdá, že určité skutečnosti je možné postihnout. V hro-
bech z doby stěhování národů v Lužici byly zjištěny dvě
zlaté mince (č. 25–25a); nález ze sídliště ve Vícemilicích
(č. 33) nelze zatím přesněji interpretovat. Teoretická
souvislost mince z okolí Čelákovic (č. 9a) s osídlením
vázaným na významné pohřebiště z období stěhování
národů v Záluží (Svoboda 1965, 281–2) je již s ohledem
na dobu ražby mince (573/574) jen velmi málo pravdě-
podobná. Pro časně slovanské období dosud bezpečný
nález mince v archeologické situaci na území Čech 
a Moravy neznáme. Existuje však několik případů, kdy
je prokázáno osídlení v blízkém okolí nálezu, např. síd-
liště pražského typu v Turnově (č. 18) či lokality na
katastru Kluku (č. 23), plocha místa nálezu mince, dneš-
ní vodní nádrže (zatopené pískovny), je však dosti roz-
lehlá. V případě Kšel je doloženo osídlení kultury 
s keramikou pražského typu v jiné, ale poměrně blízké
poloze (kap. II.1.2.), přímo v místě nálezu mince byly
nalezeny jen ojedinělé střepy z doby hradištní (Bubeník
2001, 269. č. 19). Časně slovanské osídlení bylo zjištěno
také v Bobnicích (č. 6), ovšem v tomto případě jej nemů-
žeme blíže lokalizovat (Zeman 1976, 118); souvislost
obou nálezů není i vzhledem k časné ražbě pravděpo-
dobná. Zajímavá je ještě situace naleziště v Přepeřích 
(č. 7), odkud pochází objekt původně řazený do kultury
s keramikou pražského typu (Košnar – Waldhauser
1973, 193), avšak jako značně problematický jsme jej ze
soupisu vyřadili, neboť jej nově řadíme do doby starší –
konkrétně pozdně římského období či stěhování národů
(srov. pro Nudvojovice – Vokolek 1997, 654). Přesné
umístění nálezů z této lokality také nebylo zveřejněno.

Většina mincovních nálezů pochází z prostorů
s doloženým osídlením z období stěhování národů 
i následného pražského typu. Lze tedy předpokládat, že
i mincovní nálezy mohou souviset s archeologicky dolo-
ženým osídlením. Některé nálezy však pocházejí 
i z oblastí bez doloženého osídlení, např. z oblasti Čes-

komoravské vrchoviny (č. 28, 30–31). V těchto přípa-
dech může jít např. o doklady komunikací či jiných
nesídlištních aktivit. Do této kategorie může patřit i izo-
lovaný nález ze Žinkov (č. 20) v západních Čechách.
Mince z Týna nad Vltavou (č. 8) může být nepřímým
dokladem předpokládaného brodu přes Vltavu, podob-
ně jako místo nálezu souboru mincí z Poděbrad (č. 24),
které je spojováno s brodem přes Labe (Kučera 1966a).
Ale i další nálezové mince mohou dokládat existence
komunikací, ostatně takto jsou v českém prostředí nále-
zy antických mincí tradičně vykládány již od 19. století.

Jádro nálezového souboru tvoří ražby byzantského
císařství, vzniklého roku 491. V depotech a drobných
hromadných nálezech ukrytých v 6. století se jako pří-
měs se objevují také starší mince římské (tab. 54, 57).
Jak již bylo řečeno, může jejich výskyt naznačovat, že
teoreticky i část známého nálezového fondu těchto
ražeb mohla být ukryta se značným časovým odstupem
od doby jejich vydání až na počátku raně středověkého
období. V drobném hromadném nálezu z Hrozové 
(č. 32), ukrytém po roce 662/667, se jako starší příměs
objevila jedna mince řecká ze 3.–2. století před Kristem.
I depot z Hlinska (č. 21) obsahoval jako starší příměs mj.
stříbrný římský denár císaře Vespasiana. Perské sásá-
novské mince byly zatím zjištěny pouze ve dvou přípa-
dech (č. 14 a 34) pouze jako jednotlivé nálezy, tyto
ražby však mohly proniknout do českých zemí až
v období depotů zlomkového stříbra a s horizontem
6.–7. století nemusejí vůbec souviset. Stejně nejasný 
a dobou archeologizace i daleko mladší může  být také
dosud nepublikovaný nález anonymní umájjovské
bronzové mince z Čelákovic, ražené v období druhé
poloviny 7. až první poloviny 8. století (mimo katalog;
Profantová – Novák v tisku). 

U byzantských mincí od Anastasia I. (491–518) do
Justiniana I. (527–565) nelze jednoznačně rozhodnout,
zda souvisejí ještě se starším germánským osídlením, či
částečně také s mladším osídlením slovanským. Pro
Čechy i Moravu lze konstatovat shodný úbytek nálezů
z první poloviny 7. století a úplné vymizení mincovních
nálezů v průběhu druhé poloviny 7. století (č. 24 a 32;
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Tab. 51. Přehledná tabulka českých a moravských depotů a drobných hromadných nálezů ze 6.–7. století. – Tab. 51. Summary table
of Bohemian and Moravian hoards and small mass finds of the 6–7th centuries.

Č. NAL. LOKALITA DOBA UKRYTÍ POČET MINCÍ KOV

15 Dolní Bousov po 491–518 1+? ?

16 Červený Hrádek po 518–527 7+? AE

17 Hradec Králové po 540/541 2+? AE

19 Praha-Nebušice po 540/541 26 AE

20 Žinkovy po 540/547 2 AE

18 Turnov po 559/565 17 AE

21 Hlinsko po 573/574 7 AR+AE

22 Bohouňovice po 573/574 4 AR+AE

23 Kluk po 606/607 1+? AE

24 Poděbrady po 651–657 7 AE

30 Zašovice po 537/542 6 AV

31 Ždár nad Sázavou po 546/547 2 AE

32 Hroznová po 662/667 4 AE

33 Vícemilice ? 7 AE



Sejbal 1989, 67). Tento jev není zřejmě náhodný, ana-
logická situace byla zjištěna např. na území Polska
(Gąssowska 1979, 208, Tab. VI.), Slovenska (Fiala
1989, 59), do jisté míry i v Rakousku (Hahn 1990, 235)
a na území bývalého Východního Německa (Laser
1982, 441–443).

Příliv zlatých mincí do Čech a na Moravu poskytu-
je však poněkud odlišné svědectví a lze jej rozdělit do
dvou horizontů. Prvý reprezentují jednotlivé mince
Anastasia I., Justina I. a Justiniana I. (č. 1–7, 25–26), do
stejné doby spadá také jediný depot se zlatými ražbami
ze Zašovic (č. 30). Dobu jeho uložení lze stanovit do
obbdobí po roce 537/542 a ojedinělého solidu z lokali-
ty Přepeře (č. 7) dokonce do období po roce 542/565. Je
otázka, zda vymizení nálezů zlatých mincí v době po
polovině 6. století nemůže odrážet přerušení obchod-
ních i jiných kontaktů s jihem díky etnické změně oby-
vatelstva, tj. příchodem Slovanů. Navíc pouze u jediné
zlaté ražby Justiniana I. (č. 25a) je znám archeologický
kontext, a ten je ještě germánský. Pokud by tedy zlaté
ražby Justiniana I. souvisely skutečně ještě s germán-
ským osídlením, pak by nové datace nejranější možné
archeologizace mincí z Přepeř (č. 7) a ze Zašovic (č. 30)
vymezovaly minimálně ještě 40. léta 6. století jako
dobu, kdy v českých zemích stále pobývalo germánské
obyvatelstvo. Je-li tato představa správná, pak by šlo 
o důležitá absolutní data, o která by se mohly opírat
další diskuse týkající se problematiky etnické výměny
obyvatelstva v českých  zemích. Nepřimým důkazem
této teorie může být i dosavadní absence zlatých šperků
v časně slovanském období, která by mohla signalizovat
ztrátu surovinové základny pro jejich výrobu, jakou
mince mj. nepochybně představovaly. Jednoznačnost
tohoto výkladu znejasňuje však svědectví nálezů bron-
zových byzantských mincí, jejichž, byť zřejmě již nepra-
videlný, přísun pokračoval i ve 2. polovině 6. století.
Navíc je nutno objektivně přiznat, že s ohledem na cha-
rakter doposud známých archeologických pramenů
časně slovanského období nelze zatím nalézt jedno-
značnou odpověť na otázku, jestli i první slovanští kolo-
nisté měli k dispozici zlaté byzantské mince, neboť jejich
nálezy jsou na sídlištích zcela výjimečné a také žárové
hroby obsahují až nápadně malé množství nálezů.
Druhý horizont výskytu zlatých mincí, který již lze bez-
pečně spojit s obdobím raného středověku, reprezentu-
je solidus císaře Heraklia (č. 11) a jeho barbarská napo-
dobenina (č. 29a). Tyto ražby nepochybně odrážejí
vazby k území avarského kaganátu v Karpatské kotlině,
kde je známa největší nálezová koncentrace právě mincí
Heraclia (Somogy 1997, 109–110). Pro interpretaci těch-
to mincí z českých zemí se přímo nabízí spojení s exi-
stencí tzv. Sámovy říše, datované do 2. čtvrtiny 7. stole-
tí, která  se rozkládala zřejmě právě na území Čech 
a Moravy. Obě mince jsou zajímavé ještě z jednoho
důvodu, představují totiž zatím jediné nálezy bezpečně
datovatelné do horizontu tzv. Sámovy říše.

Nejasná je zatím historická interpretace důvodů,
proč v teritoriu avarského kaganátu mizí výskyt nálezo-
vých mincí právě ve druhé polovině 7. století (Fiala
1989, 61), tedy ve stejné době jako v Čechách, na Mora-

vě i na Slovensku. Právě tato skutečnost je zároveň důle-
žitým argumentem pro věrohodnost domácích mincov-
ních nálezů sledovaného období. 

Je velmi těžké stanovit, jakou funkci měly importo-
vané mince v období stěhování národů a v časně slo-
vanském období. Tato otázka je nejasná již pro období
doby římské. U zlatých mincí můžeme oprávněně před-
pokládat, že jejich hodnota byla dána především cenou
kovu, který mohl dále sloužit jako surovina pro výrobu
šperků. Ty jsou doloženy pro období stěhování národů,
nikoliv však pro časně slovanské období, což ovšem
neznamená, že se v tomto období nenosily, byť zřejmě
ve velmi omezené míře. Zlaté mince navíc samy o sobě
byly v době stěhování národů užívány jako ozdoby 
(č. 2, 25–25a; obecně k této problematice např.: Bursche
1998). 

Rovněž u stříbrných mincí můžeme předpokládat,
že jejich hodnota byla dána cenou kovu (zde lze zmínit
první doložené stříbrné ozdoby z Roztok, zejména
kování, bezpečně užívané v kultuře s keramikou praž-
ského typu; srov. kap. II.4.5.). Nepočítáme-li z chrono-
logického hlediska problematické nálezy sásánovských
mincí, reprezentují jediné stříbrné nominály, ukryté
v českomoravském prostoru, denár císaře Vespasiána
z Hlinska (č. 21) a antoniniany Trajana Decia z Bohou-
ňovic (č. 22). V byzantské říši došlo k výraznější pro-
dukci stříbrných ražeb před polovinou 7. století za vlády
Constanse II. (srov. Somogyi 1997, 110; Godłowski
2000b, 202, Rys. 13), ale kromě slovenského depotu ze
Zemianského Vrbovku žádné další nálezy ze severního
sousedství avarského kaganátu zatím neznáme. Analo-
gická situace je doložena i na území Rakouska (Hahn
1990, 235). 

Jestliže zlaté a stříbrné mince můžeme v domácím
prostředí považovat především za zdroj drahého kovu,
interpretace nálezů mincí bronzových není již tak snad-
ná. I tyto mince mohly sloužit jako surovina pro získání
barevných kovů, tomu však do značné míry odporuje
jejich výskyt v hromadných nálezech bez dalších arte-
faktů. Nápadná je rovněž skutečnost, že právě bronzové
ražby tvoří drtivou převahu v depotech a drobných hro-
madných nálezech z Čech i Moravy, kde bývají zastou-
peny často společně se staršími, především pozdně  řím-
skými ražbami. Vysvětlení tohoto jevu zatím není jed-
noznačné (v úvahu přicházejí např. i symbolické či
votivní důvody ukládání hromadných mincovních nále-
zů). Nelze však také vyloučit, že i v domácím prostředí
mohly být mince vnímány příležitostně jako platidla či
alespoň předměty použitelné při směně. Nepochybně
nelze předpokládat přenesení a znalost dobového
měnového systému (např. byzantského), naopak přímě-
si římských ražeb naznačují, že na druhu a stáří mincí
příliš nezáleželo. Patrně také mezi nominály z drahých
kovů nemusela existovat pevná relace. Mince v 6.–7.
století jistě netvořily běžnou součást hmotné kultury 
a jejich užívání i oběh mohly být společensky strukturo-
vány. Přesto však právě hojný nálezový výskyt bronzo-
vých byzantských a v jejich přítomnosti i starších řím-
ských ražeb může naznačovat, že mince v 6.–7. století
mohly mít určitý význam i ve směně. 
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Pokud by tato teorie byla reálná, neplatila by přiro-
zeně pouze pro sledovaný časový horizont, ale pro celé
období doby římské a stěhování národů v barbariku,
avšak právě tato zásadní otázka je předmětem dlouho-
dobých diskusí s nejednoznačnými závěry. V každém
případě však ražby ze 6.–7. století představují závěreč-
nou fázi importu mincí do českých zemí, trvající mini-
málně od 1. století n. l. Z tohoto pohledu je nutné před-
pokládat také do jisté míry analogickou situaci jako
v době římské, tj. že mince musely být do českých zemí
distribuovány obchodníky v závislosti na momentální
lokální politické situaci. Většinu českých a moravských
hromadných nálezů z tohoto pohledu však nelze nijak
konkrétně interpretovat, neboť téměř zcela postrádame
konkrétnější historický kontext domácího prosředí, do
kterého mincovní import směřoval. S výhradami lze
jako majetek obchodníka interpretovat pouze depot ze
Zašovic (č. 30). Pro období 7. století musíme předpoklá-
dat příliv mincí především prostřednictvím Avarů, ale
nelze vyloučit ani přímé působení byzantských obchod-
níků, předpokládané na základě svědectví depotu stříbr-
ných šperků a mincí ze Zemianského Vrbovku, případ-

ně dalších depotů šperků z Haliče na Slovensku (Rado-
měrský 1953, 122; Profantová 1992, 700, Taf. 46E) 
a Poštorné na Moravě (Košnar 1996). 

Ať již nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na
Moravě hodnotíme jakkoliv, nepochybně jde o důležitý
hmotný pramen, dokumentující dálkové, byť třeba zpro-
středkované kontakty. Nápadná je především jejich výraz-
ná koncentrace na relativně malém území, kterou však
zatím neumíme vysvětlit (srov. Godłowski 2000a, 146, Rys.
4; 2000b, 202, Rys. 13). Vymizení mincovních nálezů
v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 7. století, stejně
jako v okolních oblastech, zvláště v okolí avarského kaga-
nátu, signalizuje důležitou změnu, která je zřejmě reflexí his-
torických událostí na balkánském poloostrově. Lákavou
možností je vznik Bulharského státu v roce 679, který oddě-
lil Avary od Byzance (např. Fiala 1989, 61). Následná
absence importu mincí do českomoravského prostoru je
přerušena až v průběhu 9. století, kdy se opět sporadicky
začínáme setkávat, zvláště na Moravě a Slovensku, s ožive-
ním přílivu raženého kovu (Sejbal 1979, 151, č. 1–8; Milit-
ký v tisku). Tyto nálezy však pocházejí již ze společensky 
i politicky zcela odlišného velkomoravského prostředí.

J . M I L I T K Ý: N Á L E Z Y  M I N C Í  Z E  6 . – 7 . S TO L E T Í  V  Č E C H Á C H  A  N A  M O R AV Ě
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Tab. 52. Ojedinělé nálezy byzantských mincí 6.– 7. století v Čechách. – Tab. 52. Stray finds of 6th–7th century Byzantine coins in Bohemia.

Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

1 Miskovice,  na poli pod kopcem 1911 Anastasius I. (491-518), Constanti- MIBE, 83, č. 6a-b určení podle AV M Kolín Štolba 1930, 15; Pochitonov 
okr. Kutná Hora Velká Vysoká nopolis, solidus, 507-518 nebo 7 popisu 1955, 191, č. 749; 

Militký 2000, 132, č. C 25 

2 Chotusice, u vrchu Kamajk kol. 1882 Anastasius I. (491-518), Constanti- MIBE, 84, č. 12 určení podle AV M Čáslav; Čermák 1887-1889, 604-605; 
okr. Kutná Hora nopolis, tremissis (s ouškem), popisu dnes Pochitonov 1955, 191, č. 748; 

492 (?)-518 nezvěstná Militký 2000, 132, č. C 24

3 Praha-Holešovice, ? před Anastasius I. (491-518), Costanti- jako MIBE, 84, - AV NM Praha, i.č. Pochitonov 1955, 190, č. 746; 
obv. Praha 7 1910 nopolis, tremissis, 492 (?)-518 č. 12 H1-235397 Militký 2000, 131-132, č. C 23
nebo okolí 

4 Předlánce, na parc. č. 13 1913 Anastasius I. (491-518), Constanti- MIBE, 87, č. 27/Γ - AE Předlánce, Jahn 1926, 14; Pochitonov 
okr. Liberec nopolis, follis, 512-517 sbírka obce, 1955, 191, č. 747

dnes 
nezvěstná 

5 Hrochův Týnec, u zámecké zahrady, před Justinus I. (518-527), Constanti- MIBE, 94, č. 3/Β určení podle AV dnes Lűssner 1857, 231; Pochito-
okr. Chrudim na levém břehu 1857 nopolis, solidus, 522-527 popisu nezvěstná nov 1955, 192, č. 752; 

potoka Militký 2000, 132, č. C 26

6 Bobnice, trať „Na Zámku“ před Justinus I. (518-527), mince, - - AV škola Bobnice, Píč 1904-1905, 350; Pochito-
okr. Nymburk 1904 blíže nepopsaná dnes nov 1955, 192, č. 753; 

nezvěstná Militký 2000, 131-132, č. C 27 

7 Přepeře, okr. Semily mezi silnicí od Pyrámu asi 1921 Justinianus I. (518-565), Constanti- MIBE, 113, č. 7/Θ určení podle AV soukromá Peukert 1953, 12; Pochitonov 
k Podolí a tratí nopolis, solidus, 542-565 popisu sbírka, dnes 1955, 193, č. 758; 
do Prahy nezvěstná Militký 2000, 132, č. C 28. 

8 Týn nad Vltavou, asi 400 m SV od hradu 1952 Justinianus I. (527-565), Constanti- MIBE, 129, č. 95a/ - AE M Tábor, Pochitonov 1955, 193, č. 756; 
okr. České Budějovice na poli pana Šebesty nopolis, follis, 542/543 – 16. rok vlády 16∆ i.č. 2447 Militký 1995, 54, č. 74 

9 Lovosice, v písníku 1929 Justinianus I. (527-565), Roma, MIBE, 165, č. 228 - AE M Litoměřice Kern 1930; Pochitonov 1955, 
okr. Litoměřice decanummium 547-552 193, č. 757 

9a Čelákovice, Záluží ? ? Justinus II. (565-578), Nicomedia, MIB 2, 98, č. 47a - AE M Čelákovice, Jančo 2000, 228, obr. 1:8
nebo Nehvizdky(?) půlfollis 573/574 - 9. rok vlády i.č. 3091
okr. Praha-východ

10 Louka u Litvínova, na haldách šachty před Maurice Tiberius (582-602), - - AE soukromá Preidel 1934, 187; Pochito-
okr. Most Paul II 1930 follis, blíže nepopsaný sbírka, dnes nov 1955, 195, č. 762

nezvěstná

11 Kšely, okr. Kolín V Červenkách 1963 Heraclius (610-641), Constantinoplis, MIB 3, 217, č. 65/∆ - AV M Kolín Hrala 1964; Militký 2000, 
solidus, 616-asi 625 i.č. 9249 135, pozn. 13

12 Jaroměř-Josefov, poblíž města 1914 Byzanc, císařství, blíže nepopsaná - neověřitelný nález ? M Chrudim, Pochitonov 1955, 203 č. 826
okr. Náchod mince dnes nezvěst-

ná

13 Kolín, okr. týž – okolí na různých místech před 1.-2. Justinus I. (518-527), follis - část mincí mohla AE M Kolín Štolba 1930, 26-27; Pochito-
1930 3. Justinus II. (565-578), follis(?) být objevena spo- nov 1955, 194-195, č. 761

4.-7. Byzanc, císařství, blíže nečitelné lečně; určení nut-
mince. no ověřit a doplnit
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Tab. 53. Ojedinělé nálezy perských sásánovských mincí 6. –7. století v Čechách. – Tab. 53. Stray finds of 6th–7th Sassanid Persian coins in Bohemia.

Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

14 Praha-Radotín, ? před Chusro II. (590-628), mincovní značka Gőbl 1971, neověřený nález, AR NM – Novák – Militký 2000, č. 803
obv. Praha 5 nebo WYHC, drachma, 596 – 7. rok vlády 23:II/2; Mochiri okolnosti nelze Náprstkovo 

v 1974 typ 1977, 242, revidovat muzeum, 
Fig. 655 i.č. 13154 

Tab. 54. Depoty a drobné hromadné nálezy s výskytem byzantských mincí 6. –7. stol. v Čechách. – Tab. 54. Hoards and small mass finds with 6th–7th cent. Byzantine coins in Bohemia.

Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

15 Dolní Bousov, ? ? Neznámý počet byzantských mincí, - uložen po roce ? dnes Pochitonov 1955, 191. č. 750
okr. Mladá Boleslav 1 popsána: Anastasius I. (491-518), 491/518; nezvěstná

blíže nepopsaná mince nejasný nález

16 Červený Hrádek, u myslivny 1915 Přes 20 mincí, dochováno 7 ks: 7. MIBE, 96, č. 12/ uložen po roce AE M Kolín, Štolba 1930, 11; Pochitonov 
okr. Kolín v lese Hrádecký 1.-6. Řím-císařství, AE mince 518/527 i.č. 1955, 192, č. 751

(3.-4. století) 9218/1-7
7. Justinus I. (518-527), Constanti-
nopolis, follis, 522-527 

17 Hradec Králové, Pražské předměstí kol. 1921 Neznámý počet mincí, dochovány 2 ks: 2. MIBE, 133, č. 99 uložen po roce AE M Hradec Pochitonov 1955, 192, č. 754 
okr. týž 1. Řím-císařství, AE mince (4. století) 540/541 Králové, a 197, č. 780; 

2. Justinianus I. (527-565), Constan- i.č. Nemeškalová – Šůla 1965, 8
tinopolis, decanummium 540/541 - 3710-3711
14. rok vlády 

18 Turnov, okr. Semily Maškovy zahrady před 17 ks: 1.-7. Řím-císařství, AE mince 9. MIBE, 87-88, uložen po roce AE M Turnov, Pochitonov 1963-1964.
1961 (4. století) č. 32 559/565 i.č. 

8. Vandalové, AE mince (5. století) 10. MIBE, 133, 1673-1689 
9. Anastasius I. (491-518), Constan- jako č. 99
tinopolis, půllfolis, 498-518 
10. Justinianus I. (527-565), Con-
stantinopolis, decanummium, 
559/560-564/565 - 33.-38. rok vlády 
11. Byzanc, císařství, neurčený 
panovník (6. století), mincovna (?), 
decanummium 
12.-17. Byzanc či barbarské ražby, 
neurčitelné, otřelé 

19 Praha-Nebušice, na zahradě 1953 26 ks: 1.-24. Řím-císařství, AE mince 26. MIBE, 160, uložen po roce AE soukromá Pochitonov 1955, 193, č. 755
obv. Praha 6 (1.-4. století) č. 199 540/541; sbírka, dnes 

25. Neurčená, nedochovaná nedostatečně nezvěstné
26. Justinianus I. (527-565), ověřené okolnosti;
Carthago, dekanummium 540/541 – určení podle 
14. rok vlády popisu
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Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

20 Žinkovy, trať „Pod Lištíny“ 1923 2 ks: 1. Řím-císařství, AE mince 2. MIBE, 167, uložen po roce AE vlastivědná Hásková – Pomahač 1966, 
okr. Plzeň - jih při (3. století.) č. 237 540/547 sbírky J. Po- 133, č. 2

regulaci 2. Justinianus I. (527-565), Ravenna, mahače, 
potoka decanummium, 540-547 Žinkovy, 

i. č. 2/1-2.

21 Hlinsko,  na zahradě domu čp. 1951 7 ks: 1.-6. Řím-císařství, AR a AE 7. MIB 2, 98, uložen po roce AE M Hlinsko, Pochitonov 1953a; Pochito-
okr. Chrudim 431 ve čtvrti Olšinky mince (1.-4. století) č. 47a 573/574; mince i. č. H nov 1955, 194, č. 760

7. Justinus II. (565-578), Nicomedia, byly ukryty 3556-3562. 
půlfollis 573/574 - 9. rok vlády v nedochované 

keramické 
nádobce 

22 Bohouňovice, trať „V granátech“ 1912 4 ks: 1.-3. Řím-císařství, AR a AE 4. MIB 2, 94, uložen po roce AE M Kolín, Štolba 1930, 11 (jako Hrani-
dvůr Hranice, mince (3.-4. století) č. 43a 573/574 i. č. 9215/1-4 ce); Pochitonov 1955, 
okr. Kolín 4. Justinus II. (565-578), Constanti- (minci č. 4 193-194, č. 759

nopolis, follis 573/574 – 9. rok vlády se zatím 
nepodařilo 
identifikovat). 

23 Kluk, okr. Nymburk v prostoru „Jezera“, před Neznámý počet mincí, MIB 2, 134, č. 98 uložen po roce AE M Poděbrady, Kučera 1966b
tj. v místech 1966 dochována: Fokas (602-610), 606/607; společně př. č. 276/1967
pískovny SV od obce Carthago, půlfollis, 606/607 asi objeveno více 

mincí, kromě 
jediné je však 
nálezce prodal 
či daroval 
nejmenovanému 
sběrateli do Mladé 
Boleslavi a dnes 
jsou nezvěstné 

24 Poděbrady, trať „Na Vinici“ před Nejméně 7 ks: 1. Justinus I. (518-527), 1. MIBE, 96, uložen po roce AE M Poděbrady, Kučera 1963a; 1963b; 1964; 
okr. Nymburk („Ostende“), u brodu 1963 Constantinopolis, follis, 518-522 č. 11 651/657; není př. č. 36/1969, 1966a; 1969; Skutil 1964

přes Labe 2. Justinianus I. (527-565), Ravenna, 2. MIBE, 165, jasné, zda šlo 4720/1990a-e; 
decanummium, 555/556 - č. 229a o depot (možná sbírka 
29. rok vlády 3. MIB 2, 98, i sekundárně p. Velebný, 
3. Justinus II. (565-578), Nicomedia, č. 46b rozptýlený) či o Poděbrady 
follis, 572/573 – 8. rok vlády 4. MIB 2, 117, více jednotlivých (č. 6), dnes 
4. Maurice Tiberius (582-602), č. 75B nálezů; mince se nezvěstná 
Nicomedia, follis, 585/586 – 5. MIB 2, 125, do muzejní sbírky 
4. rok vlády č. 136D dostávaly postupně 
5. Maurice Tiberius (582-602), 6. MIB 3, 252, ze soukromých 
Catania, decanummium, 583/584 – č. 196a rukou a po částech 
2. rok vlády 7. MIB 3, 252, byly také 
6. Constans II. (641-668), Carthago, č. 198a publikovány jako 
půlfollis, 642-646/647 samostatné nálezy
7. Constans II. (641-668), Carthago, 
půlfollis, 651/652-656/657 
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Tab. 55. Ojedinělé nálezy byzantských mincí 6.–7. století na Moravě. – Tab. 55. Stray finds of 6th–7th century Byzantine coins in Moravia.

Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

25 Lužice, okr. Hodonín trať „U starého“. 1989 Anastasius I. (491-518), Constanti- MIBE, 82, č. 4a/S z hrobu č. 113. AV ARÚ ČAV Brno Klanica 1993
nopolis, solidus, 492-507 i.č. L61/89

25a Lužice, okr. Hodonín trať „U starého“. 1986 Justinianus I. (527-565), Constanti- MIBE, 115, č. 19 z vyloupeného AV ARÚ ČAV Brno Klanica 1988, 320; 1989, 147
nopolis, tremissis (s ouškem), 527-565 hrobu č. 55 i.č. 590-141/86

26 Kroměříž, okr. týž Ve Včelíně, U Hráze. před Justinianus I. (527-565), solidus, - - AV soukromá Pochitonov 1955, 296, 
1946 blíže nepopsaný sbírka, dnes č. 1328

nezvěstná

27 Mařatice, trať „Na Praporci“ 1884- Justinianus I. (527-565), Constanti- MIBE, 129, č. 95a Určení podle AE MZM Brno Pochitonov 1955, 295, 
okr. Uherské Hradiště 1885 nopolis, follis, 539/540 – 13. rok vlády popisu (sb. I. L. č. 1326

Červinky)

28 Vysoké, okr. trať „Černý les“ vyorána Justinus II. (565-578), Antiochia, typově DOC 1, Mince určena AE údajně M Halačka 1957; Skutil 1957; 
Žďár nad Sázavou v r. 1930 půlfollis – rok vlády nečitelný 246, č. 162.1 podle popisu Žďár nad Kovář 1964

Sázavou, dnes 
nezvěstná, 
ve sbírce nebyla 
vůbec zapsána

29 Střelice, na poli před Fokas (602-610), follis, blíže - - AE ? Pochitonov 1955, 296, 
okr. Brno-venkov 1945 nepopsaný č. 1332

29a Bohuslavice, ? 1902 Napodobenina ražby Heraclia ( předloha jako - AV MZM Brno Sejbal 1979, 150, č. 39, 
okr. Hodonín 610-641), solidus (silně barbarizovaný), MIB 3, č. 8-28 tab. 9:39

předloha před 626 (?) / 55 / 59-60 / 64-65

Tab. 56. Ojedinělé nálezy perských sásánovských mincí 6.–7. století na Moravě. – Tab. 56. Stray finds of 6th–7th Sassanid Persian coins in Moravia.

Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

34 Uherský Brod, trať „Zběšná“, 1952 Chusro I. (531-579), mincovní značka Gőbl 1971, typ  ořezaný střížek; AR MZM Brno, Pochitonov 1953b; Pochito-
okr. Uherské Hradiště v místech přípojky LAM, drachma, 577 – 47. rok vlády 19:II/2; Paruck v blízkosti byly fond muzeum nov 1955, 296, č. 1330; 

železnice 1924, 171, č. 156 nalezeny také tři Uherské Novák – Militký 2000, č. 802 
římské mince Hradiště, sine 
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Tab. 57. Depoty a drobné hromadné nálezy s výskytem byzantských mincí 6.–7. století na Moravě. – Tab. 57. Hoards and small mass finds with 6th–7th century Byzantine coins in Moravia.

Č. KATASTR POLOHA ROK POPIS MINCE 
LITERATURA 

KOMENTÁŘ KOV ULOŽ.
LITERATURA 

K URČENÍ K NÁLEZU

30 Zašovice, okr. Třebíč v trati (?) „Brtnice“ 1782 Nejméně 6 ks: 5. MIBE, 112, ukryt po roce AV 5.-6. MZM Pochitonov 1955, 295, 
1.-2. Zeno (474-491), solidus, č. 5/Θ 537/542; obsah Brno, i. č. č. 1327 a 296, č. 1329; 
blíže nepopsaný 6. MIBE, 112, depotu nebyl 6491-6492; Militký 2000, 135, pozn. č. 15 
3. Anastasius I. (491-518), solidus, č. 6/∈ podrobněji popsán; statní 
blíže nepopsaný dvě mince byly  nezvěstné
4. Justinianus I. (527-565), solidus, fyzicky 
blíže nepopsaný identifikovány 
5. Justinianus I. (527-565), v MZM Brno
Constantinopolis, solidus, 527-537
6. Justinianus I. (527-565), 
Constantinopolis, solidus, 537-542

31 Žďár nad Sázavou, ? asi 1925 2 ks: 1. Anastasius I. (491-518), 1. MIBE, 87, ukryt po roce AE M Žďár nad Kovář 1963-1964 
okr. týž Constantinopolis, follis, 512-517 č. 27/A 546/547;  č. 1 Sázavou, 
(či blízké okolí) 2. Justinianus I. (527-565), Cyzicus, 2. MIB 1, 120, určena podle i. č. 2061 (č. 2) 

follis, 546/547 – 20. rok vlády č. 120g popisu a 2067 (č. 1 – 
dnes 
nezvěstná)

32 Hrozová, na levém břehu 1950 4 ks: 1. 2. MIB 2, 103, ukryt po roce AE Soukromá Pochitonov 1953c; Pochito-
okr. Bruntál Hrozové , Zeugitania, Carthago, AE mince č. 79a 662/667 sbírka, dnes nov 1955, 296-297, č. 1333

před splavem v obci (asi 241-136 př. Kr.) 3. MIB 3, 233, nezvěstné
2. Justinus II. (565-578), Carthago, č. 234/2
dekanummium, 567/568-571/572 4. nepubl. Typ, 
3. Heraclius (610-641), Carthago, rv. jako MIB 3, 
půlfollis, 610/611-611/612 252, č. 194 
4. Constans II. (641-668)
Carthago, follis, skupina 5, 662-667

33 Vícemilice, cihelna před 7 ks: 1.-3. Řím, císařství, otřelé mince. - mince nalezeny AE MZM Brno Křížek 1933, 41-42; Pochito-
okr. Vyškov 1933 4.-5. Otřelé antické mince. v areálu ger- nov 1955, 296, č. 1331

6.-7. Byzanc, císařství (?), údajně mánského sídliště; 
5.-6. století, otřelé mince. není jasné, zda 

byly objeveny 
společně; nález 
nutno identifi-
kovat a ověřit
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Podnětem k této části se stala práce M. Kuny (2000)
o archeologickém výzkumu sídelního areálu na levém
břehu Vltavy v Roztokách, resp. výzva k dalším poku-
sům o objasnění příčin a okolností vzniku zdejší časně
slovanské sídelní aglomerace. Roztocký areál se podle
citovaného článku vyznačuje jednak značným nahuště-
ním sídlištních objektů na nevelké ploše, jednak polo-
hou nepříliš příhodnou pro zemědělskou činnost.
Pokoušíme se tento stav vysvětlit jako důsledek průbě-
hu komunikačních spojení – tedy především pravděpo-
dobného průběhu stezek v 6. století.

Vycházíme z již dříve popsaných způsobů (např.
Květ 1997), jak možný průběh stezek zachytit. Cenným
vodítkem bylo dešifrování na vojenských mapách 1:75
000 (list 3953 Prag, vydaný asi kolem roku 1900, a list
3952 Kladno z roku 1935). Zakreslené linie nelze chápat
jako konečnou a jedině platnou interpretaci. Zvláště
v detailu se mohl skutečný průběh stezky od zakresle-
ných linií různě odchylovat, přitom ale zásadní průběh
stezek se zřejmě od daných směrů příliš nelišil. 

Na obr. 110 je zakreslena Polská stezka – už dříve
dešifrovaná jako dálková trasa (Květ 1997) – od brodu
na Labi, Staré Boleslavi a Brandýsa n. L. směrem na
Prahu (Vysočany). Její novější průběh přes Vinoř 
a Kbely dokládají kapličky barokního stáří. Na zřejmě
původní variantě stezky snad z doby laténské (ne-li ještě
starší), jdoucí v podstatě na hraně svahu nad Popovice-
mi a Přezleticemi a ústící na Prosek, lze vyznačit bifur-
kaci stezky (východně od Čakovic). Tato odbočující
regionální trasa vedla v rovnoběžkovém směru severně
od Ďáblic přes Dolní Chabry a údolím potoka k Vltavě
(jako dolní trasa) nebo od Dolních Chabrů (horní trasa)
přes Brnky opět k Vltavě. Z mapy je zřejmý téměř přím-
kový průběh trasy (jak bývalo při průchodu krajinou
zvykem).

Za vodou – tedy dále k západu od Roztok – mohla
regionální trasa probíhat buď dolní trasou údolím Úně-
tického potoka a z Únětic pak dále k severozápadu na
Úholičky, nebo ještě západním směrem, aby dále mír-
ným obloukem pokračovala okolo Kamýku na Svrkyni.
Horní trasa z Roztok mohla vést podél kóty Na vrškách
(296 m n. m.), aby se spojila s variantou stezky od Úně-
tic, JV od Úholiček, a pokračovala podél Velkých Přílep
na Svrkyni. Odtud mohla stezka probíhat obloukem
přes Hole na Kováry a dále okolo Budče na Týnec,
Koleč, Želenice a Knovíz ke Slanému.

Popsaný průběh stezek ukazuje možnosti spojení
pozdějších slovanských středisek – tedy Staré Boleslavi,
Prahy a Budče. (O starobylosti průběhu stezek nemusí

být pochyb. Pro dálkové stezky na jižní Moravě, původ-
ně odvozené z tvarů reliéfu, resp. některých dalších
indicií, se prokazuje jejich funkce už z neolitu – Květ
2001.)

Pokud jde o Roztoky – není-li pro časně slovanské
sídelní středisko možno shledat dostatečné zázemí pro
zemědělskou činnost, jeví se sídelní „aglomerace“ jako
významné přepravní centrum, které zajišťovalo přechod
přes řeku a pravděpodobně poskytovalo i zázemí pro
potřebné služby (např. nocleh, kovárna apod.). Přechod
přes řeku se mohl dít dvěma způsoby. Existoval-li
kamenný práh v řece (snad by se jeho náznaky daly
ještě najít), mohl kůň nebo koňský povoz překonat 
i proud vody s hladinou ve výši jednoho metru. Druhá
možnost spočívá v převozu na pramici či voru, nějak
upoutaných, aby je proud neodnesl. Proti místu největ-
šího nakupení staroslovanských sídelních objektů
v Roztokách mohla snad existovat přívozová úprava
břehu nebo úvozová cesta k řece, vzniklá za více než sto
let existence průjezdu. Snad by letecký průzkum mohl
ještě zachytit nějaké jejich stopy, pokud je civilizační
vlivy zcela nepřekryly. Nakupení polozemnic v jižní
části Roztok by se dalo objasnit případně i další varian-
tou průběhu stezky. Ta totiž mohla stoupat od uvažova-
ného místa největšího nakupení polozemnic na jihu
osady k JZ pozvolným vzestupem ve směru na Suchdol
a dále přes Černého Vola na Kamýk. V tom případě by
i druhá varianta brodu nebo přívozu přes řeku pod Brn-
kami mohla souviset s větším nakupením sídelních
objektů v místě před dalším stoupáním stezky (neexi-
stence osady proti Roztokám na pravém břehu Vltavy,
až do dnešních dnů, ukazuje, že zde ani na počátku
raného středověku zřejmě nebyly vhodné podmínky
k osídlení).

Zásobování „přepravního centra“ by se pak dalo
vysvětlit např. úplatou za poskytované služby. Zánik
zdejší osady (snad během 7. století) je možno objasnit
tím, že se upřednostnila jiná trasa. Mohla se jí stát trasa
dálkové Polské stezky, vedená od Brandýsa n. L. na
Prahu, ať už po pravděpodobně starší trase na Prosek,
nebo po mladší na Vysočany, v každém případě však
pokračující na území pozdějšího Starého Města a odtud
brodem na Klárov na levobřeží Vltavy. Dále cesta
mohla vést do několika směrů, i na Slaný. Jedním
z důvodů změny místa pro překonávání Vltavy mohlo
být uplatnění nového tržiště v okolí brodu na Klárově.
Dalším důvodem mohlo být též postupné přesouvání
centra moci proti proudu řeky ku Praze. 

R . K V Ě T

III.8. Raně středověké stezky a osídlení v Roztokách
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Obr. 110. A. Severní okolí Prahy (západní část), výřez vojenské mapy s raně středověkými stezkami podle interpretace R. Květa. Plná
čára: hlavní dálková stezka; tečkovaně: regionální stezka. Užity mapové listy 3953 Prag (kol. 1900) a 3952 Kladno (1935), původní
měřítko 1:75 000. – Fig. 110. A. Part of the military maps from 1900–1935 with early medieval trails according to the interpretation
of R. Květ. Full line: main trail; dotted: regional trail.
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Obr. 110. B. Severní okolí Prahy (východní část), výřez vojenské mapy s raně středověkými stezkami podle interpretace R. Květa. Plná
čára: hlavní dálková stezka; tečkovaně: regionální stezka. Užity mapové listy 3953 Prag (kol. 1900) a 3952 Kladno (1935), původní
měřítko 1:75 000. – Fig. 110. B. Part of the military maps from 1900–1935 with early medieval trails according to the interpretation
of R. Květ. Full line: main trail; dotted: regional trail.
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FREDEGAR DC. SCHOLASTICUS: Cronicarum quae dicitur
Fredegarii Scholastici libri IV cum continuationibus, in:
Magnae Moravie fontes historici I, Praha – Brno 1966,
20–27 (latinsky i česky). 

MMFH: Magnae Moravie fontes historici I, Praha – Brno 1966.

MAURIKIOS : Strategikon XI, in: Niederle, L. 1911, s. 27, překl.
V. Niederle.

PROKOPIOS Z KAISAREJE: Knihy o válkách: Válka s Góty a
Válka s Peršany a Vandaly. Česky Praha 1985 (Odeon).
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des Croates Tchèques, Slavia Antiqua V, 103–157.
TUREK, R. 1958: Slovanský pravěk libereckého kraje –

Slawische Urzeit des Bezirks Liberec, Sborník Severo-
českého muzea, Historia 1, 124–145.

TUREK, R. 1978: Libice, hroby na vnitřním hradisku – Die
Gräber im inneren Burgwallareal, Sborník Národního
muzea 32, Praha.



303

TUREK, R. 1982: Slavníkovci a jejich panství, Hradec Králové.
TURKOVÁ, D. – KUNA, M. 1987: Zur Mikrostruktur der

bronzezeitlichen Siedlungen, in: Die Urnenfelderkulturen
Mitteleuropas. Symposium Liblice 1985, Praha (Archeo-
logický ústav), 217–229.

TYLECOTE, R. F. – GILMOUR, B. J. J. 1986: The Metallography
of Early Edge Tools and Edged Weapons. BAR British
Archaeological Reports 155, Oxford.

VAKULENKO, L. – PRICHODNJUK, O. M. 1984: Slavjanskije
poselenija I. tys. n. e. u s. Sokol na Srednem Dnestre, Kiev.

VAKULENKO, L. V. – PRICHODNJUK, O. M. 1985: Problema
preemstvennosti černjachovskich i rannestredneve-
kovych drevnostej v svete novych issledovanij na sred-
nem Dnestre – The problem of Succession between the
Remains of Chernyachovsk Culture and the Early
Medieval Period in the Light of New Investigation in the
Middle Dniester Basin, Slovenská archeológia 33,
71–134.

VÁŇA, Z. 1973: Libušín, Praha (Academia).
VÁŇA, Z. 1977: Bílina a staré Bělsko – Bílina und das alte

Bíliner Land, Památky archeologické 68, 394–432.
VÁŇA, Z. 1995: Přemyslovská Budeč. Archeologický výzkum

hradiště v letech 1972–1986 – Zusammenfassung, Praha.
VÁŇA, Z. – KABÁT, J. 1971: Libušín. Výsledky výzkumu časně

středověkého hradiště v letech 1949–52, 1956 a 1966 –
Die Ausgrabung der frühmittelalterlichen Burgwall in der
Jahren 1949–52, 1956 und 1966, Památky archeologické
62, 179–311.

VAŘEKA, P. 1995 Nálezy mazanic v archeologických struk-
turách – deskriptivní systém a databáze MAZANICE,
Archeologické fórum 4, 59–64.

VAŘEKA, P. 1998: Archeologie středověkého vesnického
domu – Archäologie des mittelalterlichen Dorfhauses,
Český lid 85 – 1, 1–33. 

VAžAROVA, Ž. 1986: Srednevekovnoto selišče Garvan,
silistrenski okrăg VI–XI v., Sofia.

VENCL, S. 1971: Topografická poloha mesolitických sídlišť
v Čechách, Archeologické rozhledy 23, 169–187. 

VENCL, S. 1973: Časně slovanské osídlení v Běchovicích, 
o. Praha-východ – Die frühslawische Siedlung von
Běchovice, Památky archeologické 64, 340–392.

VENCL, S. 1985: Přírodní prostředí, in: Buchvaldek, M. et al.
(ed.), Dějiny pravěké Evropy, Praha (Státní pedagogické
nakladatelství), 28–35.

VENCL, S. – ZADÁK, J. 1981: Nová časně slovanská sídliště 
v Praze 9-Horních Počernicích – The recently discovered
early Slavic settlement sites at Praha 9-Horní Počernice,
Archeologické rozhledy 33, 679–687.

VENCL, S. – ZADÁK, J. 1985: Časně slovanská polozemnice 
z Prahy 9-Horních Počernic – An early Slav sunken hut
from Prague 9-Horní Počernice, Archeologické rozhledy
37, 297–307.

VIGNATIOVÁ, J. 1992: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení
jižního předhradí – Břeclav-Pohansko II – Die slawische
Besiedlung der südlichen Vorburg, Brno.

VINOKUR, J. S. 1997: Slov´jans´ki juveliri Podnistrov´ja. Za
materialami doslidžen´ Bernašivs´kogo kompleksu se-
rediny I tis. n. e., Kam´janec´ Podils´kij.

VINOKUR, J. S. 1998: Juvelirnyj kompleks rann´osredn´io-
vičnych Slov´jan – Ein Goldschmiede-Fundkomplex
Frühmittelalterlichen Slawen, Archaeoslawica 3, 209–226. 

VOKOLEK, V. 1997: Nálezy časně slovanské keramiky ve
východních Čechách – Frühslawische Keramikfunde in
Ostböhmen, Život v archeologii středověku, Praha,
654–658.

WAGSTAFF, M. 1988: The Tenta catchment: resource exploita-
tion in Neolithic Cyprus, in: Bintliff, J. – Davidson, D. A.
– Grant, E. G. (eds), Conceptual issues in environmental
archaeology, Edinburgh (University Press), 64–71.

WALDHAUSER, J. – KRÁSNÝ, F. 2000: Kolomuty, okr. Mladá
Boleslav, Výzkumy v Čechách 1998, 141.

WALDHAUSER, J. 1993: Die Halstatt- und latênzeitliche Sie-
dlung mit Gräberfeld bei Radonice in Böhmen, Praha.

WALDHAUSER, J. 2000, Vesec, o. Libošovice, okr. Jičín,
Výzkumy v Čechách 1998, 218-219.

WERNER, J. 1961: Die Fibel der Sammlung Diergart
(Volkerwanderungszeitlicher Schmuck), Bd.1. Die Fibeln,
Berlin.

WESTPHAL, H. 1991: Untersuchungen an Saxklingen der säch-
sischen Stammesgebietes. Mit einem Beitrag von
D. Horst-mann: Metallographische Untersuchungen mit
gezahnter Zwischenlage, Studien zur Sachsenforschung 7,
287–365.

WOBST, H. M. 1977: Stylistic behaviour and information
exchange, University of Michigan Museum of Anthro-
pology, Anthropological Paper 61, 317–342.

ZÁBOJNÍK, J. 1988: On the problems of settlements of the Avar
Khaganate Period in Slovakia, Archeologické rozhledy
40, 401–437, 480.

ZÁBOJNÍK, J. 1999: Das awarische  Kaganat und die Slawen an
seiner nördlichen Peripherie, Slovenská archeológia 47,
153–173. 

ZAHARIA, E. 1994–95: La station N0 2 de Bratei, dép. De Sibiu
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Dia 1. Pohled na jižní část lokality z ostrožny Bohnice-Zámka.
Na protějším břehu vpředu plocha výzkumu na stavbě roz-
vodny (sonda IV); v pozadí dolní část města Roztok. – Dia

1. View of the southern part of the site from the Bohnice-Zámka
spur. Trench IV is visible on the opposite side of the Vltava river;
the town of Roztoky lies in the background. 

Dia 2. Pohled na vltavské údolí z ostrožny Zámka směrem k
jihu. – Dia 2. View southwards up the Vltava valley with the
southernmost part of the site from the Zámka spur.

Dia 2a. Pohled z ostrožny Zámka na staveniště rozvodny el.
proudu s plochou výzkumu (sonda IV, 1983). – Dia 2a.
View from the Zámka spur of the southern part of the site (trench
IV, 1983).

Dia 3. Plocha budoucího staveniště měnírny na jižním okraji
Roztok před výzkumem (1980). – Dia 3. The northern part
of the site on the edge of Roztoky, prior to excavation (1980).

Dia 4. Sonda III po skrývce a částečném začištění (1981).
Uprostřed dům 209, řady kůlových jamek patří neolitické-
mu domu. Pohled od J. – Dia 4. Trench III during excavati-
on (1981). In the centre lies house 209; lines of postholes belong
to a Neolithic long house. View from the south. 

Dia 4a. Sonda III v r. 1981 během výzkumu. Uprostřed dům
209, kolem něj řady kůlových jamek neolitického domu.
Pohled od J. – Dia 4a. Trench III in 1981. In the centre, house
209; lines of postholes belong to a Neolithic long house. View from
the south.

Dia 4b. Sonda III v r. 1981 během výzkumu. Uprostřed dům
209, kolem něj půdorys neolitického domu. Pohled od J. –
Dia 4b. Trench III (1981) during excavation. In the centre,
house 209 within a Neolithic long house. View from the south.

Dia 5. Jižní část sondy III, výzkum v tmavé výplni terénní
prolákliny v r. 1982. – Dia 5. The southern part of trench III,
excavation of the dark fill of a relief depression.

Dia 6. Sonda V s domem 727 během výzkum v r. 1983. – Dia

6. Trench V with house 727 during excavation in 1983. 
Dia 7. Výzkum v sondách V a VII v roce 1983. – Dia 7. Exca-

vations in trenches V and VII in 1983.
Dia 8. Oplocení staveniště měnírny (sondy V–X); na stavbě v

r. 1983 pracovali odsouzení. – Dia 8. Fencing erected around
the building site (trenches V-X) due to the use of convict labour in
1983.

Dia 9. Oplocení staveniště měnírny a plochy výzkumu; na
stavbě v r. 1983 pracovali odsouzení. – Dia 9. Fencing erec-
ted around the building site and excavation area due to the use of
convict labour in 1983.

Dia 10. Sonda V s domem 727 během výzkumu v r. 1983. –
Dia 10. Trench V with house 727 during excavation in 1983.

Dia 11. Plocha výzkumu na staveništi měnírny (sonda V a
VII) po lijácích v červenci 1983. – Dia 11. The excavation
area (trench V and VII) after a downpour in July 1983.

Dia 12. Výkop pro vodovod VÚAB (sonda XVI). Celkový
pohled od J, v popředí rozšíření sondy nad obj. 669. – Dia

12. Trench for the water supply to the Antibiotics Research Insti-
tute (trench XVI). View from the south, in the foreground an
extension over feature 669. 

Dia 13. Plocha výzkumu po deštích v létě 1983. Na povrchu
patrné stopy dohledávání objektů po skrývce úzkými rýha-

mi. – Dia 13. The excavation area (trench V and VII) after rain
in the summer of 1983. Narrow furrowing was used to look for
archaeological features after the removal of topsoil. 

Dia 14. Plocha budoucího staveniště rozvodny v jižní části
lokality (sonda IV, 1983). Pohled od S směrem k železnič-
nímu přejezdu. – Dia 14. The area of the electricity substation
on the southern part of the site (trench IV, 1983). View from the
north, before excavation.

Dia 15. Sonda IV (rozvodna, 1983) při výzkumu. Pohled od
S. – Dia 15. Trench IV (1983) during excavation. View from the
north.

Dia 16. Fotogrammetrická dokumentace sondy IV. Podzim
1983. – Dia 16. Photogrammetric documentation of trench IV
(autumn 1983).

Dia 17. Začišťování (tzv. rýhování) sondy XXXI po skrývce
(1987). – Dia 17. Cleaning the surface of trench XXXI after ope-
ning it (1987).

Dia 18. Sonda XXXI po skrývce a začištění objektů (1987). –
Dia 18. Trench XXXI after removal of spoil and cleaning of the
features (1987).

Dia 19. Sonda XXXI v průběhu výzkumu (1987). – Dia 19.

Trench XXXI during excavation (1987).
Dia 20. Sonda XXXI (obj. 1037–1039) při začišťování skrýv-

ky. – Dia 20. Trench XXXI (features 1037–1039) after remo-
val of topsoil.

Dia 21. Sonda XXXIII (plynovodní rýha, 1987). – Dia 21.

Trench XXXIII (gas main trench, 1987)
Dia 22. Skrývka v J části areálu (sonda XXXVII, 1988). – Dia

22. Removing the topsoil in the southern part of the site (trench
XXXVII, 1988).

Dia 23. Dům kultury pražského typu v Březně u Loun, posta-
vený I. Pleinerovou (1982). – Dia 23. Reconstruction of a
Prague-type culture house at Březno u Loun (1982; built by I.
Pleinerová). 

Dia 24. Interiér domu kultury pražského typu v Březně u
Loun, rekonstruovaného I. Pleinerovou (1982). – Dia 24.

Interior of a house of a Prague-type culture at Březno u Loun
(1982; built by I. Pleinerová).

Dia 25. Dům 142 po výzkumu. Pohled od J. – Dia 25. House
142 after excavation. View from the south.

Dia 26. Obilnice 191 po roce od výzkumu. – Dia 26. Pit (silo)
191 a year after excavation.

Dia 27. Dům 209 po výzkumu. Pohled od J. – Dia 27. House
209 after excavation. View from the south.

Dia 28. Obj. 245 po výzkumu. Hlubší část vpravo je obilnice
245.2. Pohled od S. – Dia 28. Feature 245 after excavation.
The deeper part to the right is silo 245.2. View from the north. 

Dia 29. Obj. 246 (obilnice 246.2). Pohled od SZ. – Dia 29.

Feature 246 (silo 246.2). View from the north-west. 
Dia 30. Jáma-obilnice 256.2 během výzkumu. Detail celé

nádoby v sekt. A, hl. 90–100 (př. č. 941). – Dia 30. Storage
pit 256.2 during excavation. Detail of a whole vessel in sector A
(acc. no. 941), which lay at a depth of 90-100 cm.

Dia 31. Jáma-obilnice 256.2 během výzkumu. Na aktuální
úrovni (100–110 cm, sekt. C) nádoba př. č. 952. – Dia 31.

Storage pit 256.2. during excavation. Vessel (acc.no. 952) at the
level of 100–110cm (sector C).
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Dia 32. Jáma-obilnice 256.2 po výzkumu. Pohled od SZ. – Dia

32. Grain storage pit 256.2 after excavation. View from the
north-west.

Dia 33. Jáma-obilnice 257.2 po výzkumu. Pohled od JZ. – Dia

33. Grain storage pit 257.2 after excavation. View from the
south-west.

Dia 34. Objekt 298 při výzkumu. V popředí obilnice 298.3.
Pohled od JV. – Dia 34. Feature 298 during excavation. In the
foreground, silo 298.3. View from the south-east.

Dia 35. Jáma-obilnice 298.3 po výzkumu. Pohled od Z. – Dia

35. Grain storage pit 298.3 after excavation. View from the west.
Dia 36. Západní okraj sondy III v r. 1981 s objektem 311. V

jeho vdálenější části obilnice 311.2. Pohled od JV. – Dia

36. The western edge of trench III in 1981, with feature 311. In
its most distant part, silo 311.2. View from the south-east.

Dia 37. Pec domu 380 po začištění. Pohled od J. – Dia 37. The
oven in house 380 after cleaning the destruction layer. View from
the south.

Dia 38. Pec domu 380 po začištění. Pohled od S. – Dia 38. The
oven in house 380 after cleaning the destruction layer. View from
the north.

Dia 39. Pec domu 425 po začištění. Pohled od JV. – Dia 39.

The oven in house 425 after cleaning the destruction layer. View
from the south-east.

Dia 40. Pec domu 425 po začištění. Pohled od JV. – Dia 40.

The oven in house 425 after cleaning the destruction layer. View
from the south-east.

Dia 42. Destrukce pece v domě 543 s nádobou in situ. Pohled
od SZ. – Dia 42. Destruction layer of the oven in house 543 with
in situ vessel.

Dia 43. Pec v domě 543 po rozebrání destrukce. – Dia 43. The
oven in house 543.

Dia 44. Destrukce pece v objektu (domě) 545.2. – Dia 44.

Destruction layer of the oven in feature (house) 545.2.
Dia 45. Pec v objektu (domě) 545.2 po rozebrání. Pohled od

J. – Dia 45. The oven in feature (house) 545.2 after excavation.
View from the south. 

Dia 46. Destrukce v objektu (domě) 593. Pohled od SZ. – Dia

46. Destruction layer in feature (house) 593. View from the
north-west.

Dia 47. Dno pece 593. Pohled od J. – Dia 47. The base of oven
593. View from the south.

Dia 48. Dům 595 při výzkumu. Pohled od JV. – Dia 48. House
595 during excavation. View from the south-east.

Dia 49. Dům 595. Detail pece po očištění destrukce. Před pecí
jamka na předpecní nádobu. Pohled od J. – Dia 49. House
595. Detail of the oven after cleaning the destruction layer. In
front of the oven is a pit for the hearthside vessel. 

Dia 50. Destrukce pece 648.3 ve stěně výkopu. Pohled od Z.
– Dia 50. Destruction layer of oven 648.3 in the wall of the
trench. View from the west.

Dia 51. Dům 662 s destrukcí pece ve stěně výkopu pro vodo-
vod VÚAB (sonda XVI). Pohled od V. – Dia 51. House 662
with the destruction layer of an oven in the wall of trench XVI.

Dia 52. Destrukce pece domu 662 ve stěně výkopu. Ve dně sondy
je vidět vypálené dno topeniště. Pohled od V. – Dia 52. Dest-
ruction layer of oven 662 in the wall of the trench. At the bottom of the
trench, the burned base of the oven is visible. View from the east.

Dia 53. Dům 663 s destrukcí pece ve stěně sondy XVI. Pohled
od V. – Dia 53. House 663 with the destruction level of the oven
in the wall of the trench XVI. View from the east. 

Dia 54. Destrukce pece domu 663 po rozšíření sondy. Obvod
domu není zřetelný. Pohled od JV. – Dia 54. Destruction
layer of the oven in house 663 after the broadening of the trench.
The edges of the house are not clear. 

Dia 55. Pec domu 663 po částečném rozebrání destrukce.
Pravděpodobný obvod domu naznačen čarou ve dně
sondy. Pohled od JV. – Dia 55. The oven of house 663 after
partial excavation. The probable edge of the house is shown by the
line in the bottom of the trench.

Dia 56. Obvodové kameny pece v domě 663. Pohled od SV. –
Dia 56. Stones of the oven in house 663. View from the north-east. 

Dia 57. Dům 665 v prvním rozšíření sondy XVI k Z. Pohled
od J. – Dia 57. House 665 in the first broadening of trench XVI
westwards. View from the south.

Dia 58. Dům 665 v prvním rozšíření sondy XVI k Z. Pohled
od V. – Dia 58. House 665 in the first broadening of trench XVI
westwards. View from the east.

Dia 59. Detail řezu domem 665 při prvním rozšíření sondy. –
Dia 59. Detail of the section through house 665 during the first
broadening of the trench.

Dia 60. Dům 665 po druhém rozšíření sondy. Pohled od J. –
Dia 60. House 665 after the second broadening of the trench.
View from the south.

Dia 61. Dům 665 po výzkumu. Pohled od V. – Dia 61. House
665 after excavation. View from the east. 

Dia 61a. Dům 665 po výzkumu. Pohled od V. – Dia 61a.

House 665 after excavation. View from the east.
Dia 61b. Dům 665 po výzkumu. Pohled od J. – Dia 61b. House

665 after excavation. View from the south.
Dia 62. Detail pece domu 665 po začištění destrukce. Pohled

od J. – Dia 62. Detail of the oven of house 665 after cleaning of
the destruction debris. View from the south.

Dia 63. Detail pece domu 665 po začištění destrukce. Pohled
od V. – Dia 63. Detail of the oven of house 665 after cleaning
of the destruction debris. View from the east. 

Dia 64. Destrukce pece domu 668 po prvním rozšíření sondy
a začištění. Pohled od JV. – Dia 64. Destruction layer of the
oven in house 668 after the first broadening of the trench and cle-
aning. View from the south-east. 

Dia 65. Dům 668 po druhém rozšíření sondy a rozebrání
destrukce. – Dia 65. House 668 after the second broadening of
the trench and removing of the destruction debris.

Dia 66. Destrukce pece domu 669 ve stěně výkopu. Pohled od
Z. – Dia 66. Destruction layer of the oven in house 669 in the
trench wall. View from the west. 

Dia 67. Dům 669 po výzkumu. Obvod dna nejistý. Pohled od
J. – Dia 67. House 669 after excavation. The area of the house
floor is unclear. View from the south. 

Dia 68. Destrukce pece domu 669 po začištění. Pohled od J. –
Dia 68. Destruction layer of the oven in house 669 after cleaning.
View from the south.

Dia 69. Dům 672 ve stěně sondy XVI. Pohled od V. – Dia 69.

House 672 in the wall of trench XVI. View from the east. 
Dia 70. Dům 672. Pohled na část prozkoumanou ve dně

sondy XVI a řez ve stěně sondy. Pohled od JV. – Dia 70.

House 672. View from the south-east of the excavated area in the
base of trench XVI, and a section in the trench wall.

Dia 71. Dům 672 v rozšíření sondy. Pohled od JV. U jižní
stěny domu jamka po nosníku střechy a žlábek, patrně po
srubové konstrukci stěny. – Dia 71. House 672 after excava-
tion in the widened trench. View from the south-east. At the sout-
hern wall a posthole for carrying the roof and a sill trench.

Dia 71a. Dům 672 po výzkumu v rozšíření sondy. Pohled od
JZ. – Dia 71a. House 672 after excavation in the widened
trench. View from the south-east.

Dia 72. Dům 673 během výzkumu. V popředí destrukce pece,
pohled od SZ. – Dia 72. House 673 during excavation. In the
foreground, the destruction layer of the oven, seen from the north-
west. 
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Dia 73. Kamenná destrukce v domě 685 po začištění. Obvod
domu nebyl zachycen. – Dia 73. The stony destruction layer
in house 685. The perimeter of the house was not preserved. 

Dia 74. Dům 727 po výzkumu. Pohled od J. – Dia 74. House
727 after excavation. View from the south.

Dia 75. Dům 727. Kamenná pec s předpecní kůlovou kon-
strukcí. Pohled od J. – Dia 75. House 727. A stone oven with
a posthole structure in front of it. View from the south.

Dia 76. Dům 727. Dno nádoby na podlaze v JV sektoru. – Dia

76. House 727. Vessel base on the floor in the south-east sector.
Dia 77. Dům 727. Detail dna nádoby na podlaze v JV sekto-

ru. – Dia 77. House 727. Detail of a vessel base on the floor in
the south-east sector. 

Dia 78. Dům 739.2 během výzkumu. Pohled od JV. Kamen-
ná destrukce dosud překrývá i hliněnou pec. – Dia 78.

House 739.2 during excavation. View from the south-east. The
destruction of the stone oven still covers a further clay oven in the
wall.

Dia 79. Dům 739.2 během výzkumu. Pohled od J na rozebra-
nou destrukci kamenné pece. Vlevo od ní je dosud nezře-
telná hliněná pec. – Dia 79. House 739.2 during excavation.
View from the south of the stone oven cleared of destruction debris.
To the left of this is the still unclear clay oven.

Dia 80. Dům 739.2 během výzkumu. Pohled na destrukci
kamenné pece od J. Vlevo je dosud slabě zřetelná hliněná
pec ve stěně domu. – Dia 80. House 739.2 during excavati-
on. View of the destruction layer of the stone oven from the south.
To the left of this is the still unclear clay oven in the wall of the
house.

Dia 81. Dům 739.2. Hliněná pec a zbytek kamenné pece po
rozebrání. Pohled od J. – Dia.81. House 739.2. The clay oven
and the remains of the stone oven during excavation. View from
the south.

Dia 82. Dům 739.2. Detail hliněné pece. – Dia 82. House
739.2. Detail of the clay oven.

Dia 83. Destrukce kamenné pece v domě 747 po začištění.
Pohled od J. – Dia 83. Destruction layer of the stone oven in
house 747 after cleaning. View from the south.

Dia 84. Kamenná pec domu 747 po rozebrání. Pohled od J. –
Dia 84. The stone oven of house 747 after excavation. View from
the south. 

Dia 85. Objekt 753 s destrukcí kamenné pece domu 753.2. –
Dia 85. Feature 753 with the destruction layer of the stone oven
in house 753.2.

Dia 86. Dům 850 během výzkumu. Pohled na začištěnou
destrukci kamenné pece od S. – Dia 86. House 850 during
excavation. View from the north of the cleaned destruction layer
of the stone oven.

Dia 87. Dům 850 po výzkumu. Pohled na prozkoumanou část
od J. – Dia 87. House 850 after excavation. View of the unco-
vered area from the south.

Dia 88. Dům 850. Kamenná pec s reutilizovaným fragmentem
žernovu. Vpředu torzo nádoby na podlaze domu u S
stěny. – Dia 88. House 850. Stone oven with a reused quern-
stone fragment. In the foreground the torso of a vessel on the floor
of the house, by the north wall.

Dia 89. Dům 850. Zlomky nádob na podlaze u Z stěny před
pecí. – Dia 89. House 850. Vessel fragments on the floor in front
of the oven, by the western wall.

Dia 90. Kamenná destrukce v domě 852 po začištění. Pohled
od J. – Dia 90. The stony destruction layer in house 853 after
cleaning. View from the south. 

Dia 91. Dům 901. Zlomky nádoby na podlaze domu před
pecí. – Dia 91. House 901. Vessel fragments on the floor of the
house, in front of the oven. 

Dia 92. Dům 902. Prozkoumaná část domu po začištění
destrukce pece. Pohled od JV. – Dia 92. House 902. The
uncovered area of the house after cleaning of the destruction layer
of the oven. View from the south-east.

Dia 93. Dům 902. Destrukce kamenné pece po začištění.
Pohled od JZ. – Dia 93. House 902. Destruction layer of the
stone oven after cleaning. View from the south-west.

Dia 94. Dům 902. Pohled na prozkoumanou polovinu domu
od J. – Dia 94. House 902. View of the excavated half of the
house from the south.

Dia 95. Dům 902. Kamenná pec po rozebrání destrukce. U
stěny prohlubeň po předpecní nádobě a jamky předpecní
kůlové konstrukce. – Dia 95. House 902. The stone oven after
removing the destruction debris. The hole for the sunken hearthsi-
de vessel is at the wall, next to it small postholes of a hearthside
structure.

Dia 96. Dům 903 po výzkumu Z části. Pohled od J. – Dia 96.

House 903 after the excavation of its western part. View from the
south.

Dia 97. Dům 903. Kamenná pec po rozebrání destrukce.
Vlevo u stěny prohlubeň po předpecní nádobě a jamky
předpecní konstrukce. – Dia 97. House 903. The stone oven
after removing the destruction debris. To the left, by the wall, a
hole for a hearthside vessel, and small postholes of a hearthside
structure.

Dia 98. Situace v sondě IV. Dům 904. Destrukce kamenné
pece po začištění. Pohled od V. – Dia 98. The situation in
trench IV; house 904. The destruction layer of the stone oven after
cleaning. View from the south.

Dia 99. Dům 904. Destrukce kamenné pece po začištění.
Pohled od V. – Dia 99. House 904. The destruction layer of the
stone oven after cleaning. View from the east.

Dia 100. Dům 905. Západní polovina domu po výzkumu. –
Dia 100. House 905. The western half of the house after excava-
tion.

Dia 101. Dům 905 po výzkumu. Pohled od JZ. Před pecí
jamky předpecní kůlové konstrukce. – Dia 101. House 905
after excavation. View from the south-west. In front of the oven
postholes of a hearthside structure. 

Dia 102. Dům 905. Kamenná pec po rozebrání. Pohled od V.
– Dia 102. House 905. The stone oven after excavation. View
from the east.

Dia 103. Situace v sondě IV. Dům 906 po výzkumu. Vzadu za
pecí (u S stěny) zapuštěná nádoba. Pohled od J. – Dia 103.

The situation in trench IV. House 906 after excavation. Behind the
oven (next to the north wall) a sunken vessel. View from the south.

Dia 104. Dům 906. Detail nádoby zapuštěné do podlahy u S
stěny domu. – Dia 104. House 906. Detail of the vessel sunk
into the floor by the north wall of the house.

Dia 105. Západní polovina domu 908 po výzkumu. Pohled od
S. – Dia 105. The western half of house 908 after excavation.
View from the north.

Dia 106. Dům 909 po výzkumu. Pohled od JV. – Dia 106.

House 909 after excavation. View from the south-east.
Dia 107. Dům 909 po výzkumu. Pohled od SV. – Dia 107.

House 909 after excavation. View from the north-east. 
Dia 108. SZ nároží domu 909. Kamenná pec po rozebrání. –

Dia 108. The north-western corner of house 909. The stone oven
after excavation.

Dia 109. Dno topeniště pece – jediný zbytek domu 910. – Dia

109. The base of an oven firebox – the only trace of house 910. 
Dia 110. Dům 911, SZ sektor s destrukcí pece po začištění.

Pohled od J. – Dia 110. House 911, the north-west sector sho-
wing the destruction layer of the oven after cleaning. View from
the south. 
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Dia 111. Dům 911. Vzadu topeniště pece, před ním kontrolní
blok a neprozkoumaný SV sektor domu. V popředí sklí-
pek (jáma 929) a kůlová jamka nosníku krovu. Pohled od
JV. – Dia 111. House 911. In the background, the bottom of the
oven, before which is a control block and the unexcavated north-
east sector of the house. In the foreground is a storage pit (no. 929)
and a round posthole carrying the roof frame. View from the
south-east.

Dia 112. Dům 911 se sklípkem (jámou) 929. Vedle sklípku
výběžek s kůlovou jamkou nosníku krovu (na snímku
zakryta); za ní torzo nádoby in situ. Pohled od S. – Dia

112. House 911 with (storage) pit 929. In its extension a postho-
le carrying the roof frame (covered in the photograph), behind it
an in situ torso of a vessel. View from the north. 

Dia 113. Řez jámou 929, pravděpodobně součástí domu
911. Jáma navazuje na jižní stěnu domu. Pohled od Z. –
Dia 113. Section through pit 929, probably a part of house
911. The pit relates to the southern wall of the house. View
from the west.

Dia 114. Dům 911. Detail situace kolem kůlové jamky nosní-
ku krovu u J stěny. Za kůlovou jamkou torzo nádoby in
situ. – Dia 114. House 911. Detail of the situation around the
round posthole carrying the roof frame by the southern wall.
Behind the round posthole is an in situ vessel torso. 

Dia 115. Dům 912 po začištění kamenného závalu v Z polo-
vině. Pohled od J. – Dia 115. House 912 after cleaning the
stony rubble in the western half. View from the south.

Dia 116. Dům 912. Vpředu topeniště kamenné pece, za ním
zbytky kamenného závalu. Pohled od SZ. – Dia 116. House
912. In the foreground the bottom of the stone oven, behind which
the remains of a stony rubble.

Dia 117. Dům 912 po výzkumu. Pohled od JZ. – Dia 117.

House 912 after excavation. View from the south-west.
Dia 118. Západní polovina domu 913 s kamennou pecí po

začištění. Pohled od J. – Dia 118. The western half of house
913 with its stone oven after cleaning. View from the south.

Dia 119. Kamenná pec domu 913 po začištění. Vpravo vpře-
du kůlové jamky předpecní konstrukce. Pohled od Z. –
Dia 119. The stone oven of house 913 after cleaning. To the right
in the foreground, postholes of a hearthside structure. View from
the south.

Dia 120. Jáma 914. Vedle ní kameny z její výplně. – Dia 120.

Pit 914; next to it, stones from its fill. 
Dia 121. Prozkoumaná (západní) polovina domu 915. Vzadu

kamenná pec po rozebrání. Pohled od J. – Dia 121. The
excavated (western) part of house 915. In the background, the
stone oven after excavation. View from the south. 

Dia 122. Prozkoumaná (jižní) polovina domu 917. Pohled od
JZ. – Dia 122. The excavated (southern) half of house 917. View
from the south-east.

Dia 123. Kamenný zával ve výplni domu 918. Pohled od J. –
Dia 123. Stony rubble from the fill of house 918. View from the
south.

Dia 124. Prozkoumaná (jižní) polovina domu 917. Pohled od
V. – Dia 124. The excavated (southern) half of house 917. View
from the east.

Dia 125. Dům 918 během výzkumu. Uprostřed kamenný
zával ve výplni, vlevo část kamenné pece. Pohled od J. –
Dia 125. House 918 during excavation. In the middle the stony
rubble in the fill, to the left part of the stone oven. View from the
south.

Dia 126. Pozůstatky domu 919 (vypálená část podlahy, vlevo
kůlová jamka nosníku krovu). – Dia 126. The remains of
house 919 (a section of burned floor, to the left the posthole car-
rying the roof frame).

Dia 127. Dům 920 během výzkumu. Vpravo kamenný zával
ve výplni, vlevo dobře zachovalá kamenná pec. Pohled od
J. – Dia 127. House 920 during excavation. To the right, rubb-
le from the fill; to the left, the well-preserved stone oven. View
from the south.

Dia 127a. Dům 920 po výzkumu. Pohled od SV. – Dia 127a.

House 920 after excavation. View from the north-east.
Dia 128. Dům 920 během výzkumu. Vpředu kamenný zával

ve výplni, vzadu kamenná pec. Pohled od V. – Dia 128.

House 920 during excavation. In the foreground, stony rubble in
the fill; in the background, the stone oven. View from the east.

Dia 128a. Dům 920. Detail pece se zapuštěnou nádobou a
předpecní kůlovou konstrukcí. – Dia 128a. House 920.
Detail of the oven with the sunken vessel and a posthole hearthsi-
de structure.

Dia 129. Dům 921 po výzkumu. Pohled od JV. – Dia 129.

House 921 after excavation. View from the south-east.
Dia 129a. Dům 921 po výzkumu. Fotogrammetrický snímek. –

Dia 129a. House 921 after excavation. Photogrammetric image.
Dia 130. Dům 921. Detail pece po rozebrání. Vpravo za pecí

nádoba na podlaze. Pohled od JV. – Dia 130. House 921.
Detail of the oven after excavation. To the right of the oven, a ves-
sel on the floor. View from the south-east.

Dia 131. Z polovina domu 922 po začištění destrukce pece. –
Dia 131. The western half of house 922 after cleaning of the
destruction layer of the oven.

Dia 132. Dům 922, SZ sektor po začištění destrukce pece.
Pohled od SZ. – Dia 132. House 922, the north-western sector
after cleaning of the destruction layer of the oven. View from the
north-west. 

Dia 133. Pec v domě 922 po začištění destrukce. – Dia 133.

The oven in house 922 after cleaning of the destruction debris.
Dia 134. Dům 925 při výzkumu. Uprostřed kamenný zával

ve výplni, vlevo vzadu kamenná pec. Pohled od V. – Dia

134. House 925 during excavation. Stony rubble in the centre
with the stone built oven in the left background. View from the
east.

Dia 134a. Dům 925. Fotogrammetrický snímek. – Dia 134a.

House 925. Photogrammetric image.
Dia 135. Dům 926 po výzkumu. Vpředu kamenný zával ve

výplni objektu, vzadu pec se zapuštěnou nádobou. Pohled
od SV. – Dia 135. House 926 after excavation. In the foreg-
round stony rubble from the feature fill, in the background the
oven with a sunken vessel. View from the north-east.

Dia 136. Dům 926 po výzkumu. Vpravo vpředu kamenná
pec, uprostřed objektu kamenný zával ve výplni. Pohled
od Z. – Dia 136. House 926 after excavation. In the right foreg-
round the stone oven, in the middle of the feature stony rubble
from the fill. View from the west.

Dia 136a. Dům 926 po výzkumu. Pohled od S. – Dia 136a.

House 926 after excavation. View from the north.
Dia 136b. Dům 926 po výzkumu. Pohled od Z. – Dia 136b.

House 926 after excavation – View from the west.
Dia 136c. Dům 926 po výzkumu. Fotogrammetrický snímek.

– Dia 136c. House 926 after excavation. Photogrammetric
image.

Dia 137. Dům 926(!) při výzkumu. Detail pece se zapuštěnou
nádobou. Pohled od V. – Dia 137. House 926 (!) during
excavation. Detail of the oven with sunken vessel. View from the
east.

Dia 138. Dům 926. Detail otvoru topeniště se zapuštěnou
nádobou, popelovitou předpecní vrstvou a předpecní
kůlovou konstrukcí. – Dia 138. House 926. Detail of the fire-
box aperture with a sunken vessel, an ashey layer and a posthole
structure in front of the oven.
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Dia 139. Dům 926(!) se zapuštěnou nádobou, předpecní pope-
lovitou vrstvou a předpecní kůlovou konstrukcí. Pohled od
SV. – Dia 139. House 926(!) with a sunken vessel, an ashey
layer and a posthole structure in front of the oven. View from the
south-east. 

Dia 140. Dům 926(!) při výzkumu. Pohled na sektor s pecí od
S. – Dia 140. House 926(!) during excavation. View from the
north of the sector with the oven.

Dia 141. Dům 926. Detail ústí topeniště se zapuštěnou nádo-
bou. – Dia 141. House 926. Detail of the firebox mouth with
sunken vessel.

Dia 142. Dům 927. Detail sektoru s pecí. Vpravo za pecí
zapuštěná nádoba, vlevo před pecí torzo nádoby na pod-
laze. Pohled od V. – Dia 142. House 927. Detail of the sector
with the oven. To the right, behind the oven, is a sunken vessel; to
the left in front of the oven is the torso of a vessel on the floor. View
from the east.

Dia 143. Dům 927 při výzkumu. Vpředu kamenný zával ve
výplni, vzadu kamenná pec se zapuštěnou nádobou (vpra-
vo); vlevo před pecí torzo další nádoby. Pohled od SV. –
Dia 143. House 927 during excavation. In the foreground stony
rubble from the fill, in the background the stone oven with a sun-
ken vessel (to the right).

Dia 144. Dům 927 po výzkumu. Pohled od S. U V stěny
jamka po nosníku střechy. – Dia 144. House 927 after exca-
vation. View from the north. At the eastern wall a posthole car-
rying the roof frame. 

Dia 144a. Dům 927 po výzkumu. Fotogrammetrický snímek. –
Dia 144a. House 927 after excavation. Photogrammetric image.

Dia 145. Dům 927. U pece torza dvou nádob, zadní (vpravo)
zapuštěná do podlahy. Pohled od JV. – Dia 145. House 927
after excavation. By the oven are the torsos of two vessels, the rear-
most (on the right) set into the floor. View from the south-east.

Dia 146. Dům 927. Detail nádoby u pece, zapuštěné do pod-
lahy. Pohled od J. – Dia 146. House 927. Detail of the vessel
set into the floor by the oven. View from the south. 

Dia 147. Dům 927. Detail torza nádoby na podlaze před pecí.
– Dia 147. House 927. Detail of the vessel torso from the floor in
front of the oven.

Dia 148. Dům 927 po začištění destrukce. U pece torza dvou
nádob, zadní zapuštěná do podlahy. Pohled od J. – Dia

148. House 927 after the cleaning of the destruction layer. By the
oven are the torsos of two vessels, the rearmost set into the floor.
View from the south.

Dia 148a. Dům 927. Detail pece po výzkumu. U pece torza dvou
nádob, zadní (vpravo) zapuštěná do podlahy. – Dia 148a.

House 927. Detail of the oven after excavation. By the oven are the
torsos of two vessels, the rearmost (on the right) set into the floor. 

Dia 149. Dům 1034 po začištění skrývky. V S stěně (vpravo)
vchodový výběžek. – Dia 149. House 1034 after cleaning.
Entrance(?) extension in the northern wall (right). 

Dia 150. Dům 1034 po dokončení výzkumu. – Dia 150. House
1034 after excavation.

Dia 151. Dům 1034, pohled od V. Kolem pece zbytky kůlo-
vých konstrukcí. – Dia 151. House 1034. Around the stone
oven the remains of post structures. 

Dia 152. Dům 1034, pec po rozebrání destrukce. – Dia 152.

House 1034, the oven after removing the destruction layer.
Dia 153. Dům 1035, pec po začištění skrývky. – Dia 153.

House 1035, the oven after removing the topsoil and cleaning. 
Dia 154. Dům 1035, pec po rozebrání destrukce. – Dia 154.

House 1035, the oven after removing the destruction layer.
Dia 155. Dům 1035. Před pecí stopy kůlových konstrukcí. –

Dia 155. House 1035. In front of the oven, the remains of post
structures. 

Dia 156. Dům 1035, detail pece s nádobou. – Dia 156. House
1035, detail of the oven with vessel.

Dia 157. Dům 1036, pec v nároží po začištění skrývky. – Dia

157. House 1036, the oven in the corner after removing the top-
soil and cleaning.

Dia 158. Dům 1036 po ukončení výzkumu (nároží s pecí). –
Dia 158. House 1036 (the corner with the oven) after excavati-
on.

Dia 159. Dům 1036, pec v nároží po rozebrání. – Dia 159.

House 1036, the oven in the corner after removing the destruction
layer.

Dia 160. Dům 1036, nádoba na podlaze před pecí. – Dia 160.

House 1036, the vessel on the floor in front of the oven.
Dia 161. Dům 1037/A (kamenné „dláždění“, patrně přiroze-

ný útvar); pohled od severu. – Dia 161. House 1037/A (stone
“tiling”, probably a natural formation); view from the north.

Dia 162. Pohled od jihu na objekty 1037 (dům); 1037/A
(kamenné „dláždění“) a 1038 (dům) po začištění skrývky.
– Dia 162. View of features 1037 (house), 1037/A (stone
“tiling”) and 1038 (house) from the south, after removing the
topsoil and cleaning.

Dia 163. Objekt 1037/A (kamenné „dláždění”) po začištění,
pohled od jihu. – Dia 163. Feature 1037/A (stone “tiling”)
after cleaning, view from the south.

Dia 164. Dům 1038 po začištění skrývky. – Dia 164. House
1038 after removing the topsoil and cleaning.

Dia 165. Dům 1038, severní polovina objektu s pecí po
výzkumu. – Dia 165. House 1038. The northern half of the fea-
ture with its oven, after excavation.

Dia 166. Dům 1038, detail pece a nádob in situ v SZ nároží. –
Dia 166. House 1038. Detail of the oven and in situ vessels in
the north-west corner.

Dia 167. Dům 1038, detail nádoby před pecí. – Dia 167. House
1038. Detail of a vessel in front of the oven.

Dia 168. Dům 1038, detail dvou nádob u pece, zasazených do
sebe. – Dia 168. House 1038. Detail of two vessels by the oven,
embedded into one another.

Dia 169. Dům 1038, detail nádoby u pece, zapuštěné do pod-
lahy. – Dia 169. House 1038. Detail of vessel near the oven, set
into the floor.

Dia 170. Dům 1039 po začištění skrývky. – Dia 170. House
1039 after removing the topsoil.

Dia 171. Dům 1040 při začišťování skrývky. – Dia 171. House
1040 during removing the topsoil.

Dia 172. Dům 1040, severní polovina s pecí po ukončení
výzkumu. – Dia 172. House 1040. The northern half of the fea-
ture with its oven after excavation.

Dia 173. Dům 1040, pec po rozebrání, nádoba a zrnotěrka. –
Dia 173. House 1040. The stone oven, a vessel and a grinding
slab.

Dia 174. Dům 1040. Po celé ploše domu malé kůlové jamky.
– Dia 174. House 1040. Small postholes over the whole floor
area. 

Dia 175. Dům 1040, detail pece (pohled od jihu). – Dia 175.

House 1040, detail of the stone oven (view from the south).
Dia 176. Dům 1041, pec po začištění destrukce (pohled od

východu). – Dia 176. House 1041, the oven after cleaning the
destruction layer (view from the east).

Dia 177. Dům 1041, pec po ukončení výzkumu. – Dia 177.

House 1041, the oven after excavation.
Dia 178. Dům 1042, řez v sondě XXXII. – Dia 178. House

1042, section in trench XXXII.
Dia 179. Dům 1043 po začištění skrývky (pohled od výcho-

du). – Dia 179. House 1043 after removing the topsoil (view
from the east).
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Dia 180. Dům 1043, severozápadní sektor s pecí po ukončení
výzkumu. – Dia 180. House 1043, the north-west sector with
oven after excavation.

Dia 181. Dům 1044 po začištění skrývky (pohled od výcho-
du). – Dia 181. House 1043 after removing the topsoil (view
from the east).

Dia 182. Dům 1044, povrch kamenné destrukce. – Dia 182.

House 1044, the surface of the stone destruction layer. 
Dia 183. Objekt 1045 (dům 1045.1 a 1045.2) po začištění

skrývky. – Dia 183. Feature 1045 (houses 1045.1 and 1045.2)
after removing the topsoil and cleaning.

Dia 184. Dům 1045.1, pec při výzkumu, pohled od jihu. – Dia

184. House 1045.1, the oven during excavation, view from the
south.

Dia 185. Dům 1046 po začištění skrývky. – Dia 185. House
1046 after removing the topsoil.

Dia 186. Dům 1046, kamenná pec, pohled od J. – Dia 186.

House 1046, the stone oven from the south.
Dia 187. Dům 1047 (dno pece) po začištění. – Dia 187. House

1047 (the bottom of the oven) after cleaning.
Dia 188. Dům 1048, pec po začištění skrývky (pohled od

východu). – Dia 189. House 1048, the oven after removing the
topsoil (view from the east).

Dia 189. Dům 1050 od J po dokončení výzkumu. – Dia 189.

House 1050 from the south, after excavation.
Dia 190. Dům 1050 od východu po dokončení výzkumu. –

Dia 190. House 1050 from the east, after excavation.
Dia 191. Dům 1051 po výzkumu (shluk kamenů ve středu

obj.). – Dia 191. House 1051 after excavation (a clump of sto-
nes in the middle of the feature).

Dia 192. Dům 1051 po výzkumu (pohled od jihu). – Dia 192.

House 1051 after excavation (view from the south).
Dia 193. Dům 1052.1, pec v profilu plynovodní rýhy. – Dia

193. House 1052.1, the oven in the profile of the gas main trench.
Dia 194. Dům 1054, pec porušená plynovodní rýhou. – Dia

194. House 1054, the oven disturbed by the gas main trench.
Dia 195. Dům 1056, pec porušená profilem plynovodní rýhy.

– Dia 195. House 1056, the oven disturbed by the profile of the
gas main trench. 

Dia 196. Chlebová pec 1057 porušená západní stěnou plyno-
vodní rýhy (XXXIII). – Dia 196. Bread oven 1057, disturbed
by the western wall of the gas main trench (XXXIII).

Dia 197. Chlebová pec 1057 po dokončení výzkumu v rýze
plynovodu. – Dia 197. Bread oven 1057 after excavation in the
gas main trench.

Dia 198. Dům 1058 po začištění profilu plynovodní rýhy. – Dia

198. House 1058 after cleaning the profile in the gas main trench.
Dia 199. Dům 1059 porušený rýhou plynovodu. – Dia 199.

House 1059, disturbed by the gas main trench.
Dia 200. Dům 1059, zbytky kamenné pece po dokončení

výzkumu. – Dia 200. House 1059, the remains of the stone oven
after excavation.

Dia 201. Zásobní jáma 1060 v profilu rýhy plynovodu (sonda
XXXIII). – Dia 201. Storage pit 1060 in the profile of the gas
main trench (XXXIII).

Dia 202. Dům 1061 s kamennou pecí. – Dia 202. House 1061
with its stone oven.

Dia 203. Dům 1061, detail řezu ve stěně sondy XXXIII. Frag-
ment nádoby na podlaze. – Dia 203. House 1061, section in
the wall of trench XXXIII. A vessel fragment on the floor. 

Dia 204. Dům 1062.1 a jáma 1062.2 ve stěně sondy XXXIII.
– Dia 204. House 1062.1 and pit 1062.2 in the wall of the gas
main trench (XXXIII).

Dia 205. Dům 1063 v rýze plynovodu. – Dia 205. House 1063
in the gas main trench.

Dia 206. Sonda XXXVII po začištění skrývky. Vpředu dům
1071, uprostřed objekty 1070 a 1073. – Dia 206. Trench
XXXVII after removing the topsoil and cleaning. In foreground
house 1071, in the centre houses 1070 and 1073.

Dia 207. Sonda XXXVII po výzkumu (1988). Vpředu dům
1071, uprostřed objekty 1070 a 1073. Srov. dia 206. – Dia

207. Trench XXXVII after excavation (1988). In foreground
house 1071, in the centre houses 1070 and 1073. Cf. dia 206.

Dia 208. Sonda XXXVII během výzkumu. Vpředu dům
1071, za ním objekty 1070 a 1073 (1988). – Dia 208. Trench
XXXVII during excavation (1988). In foreground house 1071,
behind it houses 1070 and 1073.

Dia 209. Dům 1073 po výzkumu (1988). – Dia 209. House
1070 after excavation (1988).

Dia 210. Objekt 1070 (tři domy v superpozici). – Dia 210. Fea-
ture 1070 (three houses in superposition) after excavation.

Dia 211. Dům 1070.1, pec po začištění destrukce. – Dia 211.

House 1070.1, the oven after cleaning of the destruction layer.
Dia 212. Sonda XXXVII dva roky po výzkumu (1990). – Dia

212. Trench XXXVII two years after excavation (1990).
Dia 213. Dům 1071 po výzkumu. – Dia 213. House 1071 after

excavation.
Dia 214. Dům 1071, detail kamenné pece. – Dia 214. House

1071, detail of the stone oven.
Dia 215. Jáma 1072 po výzkumu. – Dia 215. Pit 1072 after

excavation.
Dia 216. Dům 1073 po výzkumu. – Dia 216. House 1073 after

excavation.
Dia 217. Dům 1073, kamenná pec. – Dia 217. House 1073, the

stone oven.
Dia 218. Dům 1073 rok po výzkumu. – Dia 218. House 1073,

one year after the end of the excavation.
Dia 219. Jáma 1075 po začištění skrývky. – Dia 219. Pit 1075

after removing the topsoil and cleaning.
Dia 220. Jáma 1075 během výzkumu. – Dia 220. Pit 1075

during excavation.
Dia 221. Jáma 1075, kubatura objektu (lomový kámen z výpl-

ně). – Dia 221. Pit 1075, cubage of the feature (quarried stone
from the fill).

Dia 222. Sonda XL po začištění skrývky (1989). Uprostřed
objekt 1076, za ním dům 1077.– Dia 222. Trench XL after
removing the topsoil and cleaning. In the centre feature 1076
(date uncertain), behind it house 1077. 

Dia 223. Dům 1077 po začištění skrývky. – Dia 223. House
1077 after removing the topsoil and cleaning.

Dia 224. Dům 1077, SZ sektor s pecí. – Dia 224. The north-wes-
tern part of house 1077 with the stone oven.

Dia 225. Jáma 1078. – Dia 225. Pit 1078.
Dia 226. Dům 1085 po začištění skrývky. Vzadu dům 1086. –

Dia 226. House 1085 after removing the topsoil and cleaning.
Behind it house 1086. 

Dia 227. Situace v sondě XXXIX (1989). Vlevo jáma 1087,
uprostřed dům 1088, vzadu domy 1085 a 1086. – Dia 227.

The situation in trench XXXIX (1989). On the left pit 1087, in
the centre house 1088, in the background houses 1085 and 1086. 

Dia 228. Dům 1085 v průběhu výzkumu. – Dia 228. House
1085 in the course of excavation.

Dia 229. Dům 1086 v průběhu výzkumu. – Dia 229. House
1086 in the course of excavation.

Dia 230. Dům 1086, pohled od V. – Dia 230. House 1086, view
from the east. 

Dia 231. Dům 1086, destrukce pece před rozebráním. – Dia

231. House 1086, the destruction layer of the stone oven.
Dia 232. Jáma 1087 po dokončení výzkumu. – Dia 232. Pit

1087 after excavation.
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Dia 233. Dům 1088 po dokončení výzkumu. – Dia 233. House
1088 after the end of the excavation.

Dia 233a. Dům 1088 během výzkumu. – Dia 233a. House
1088 during excavation..

Dia 234. Dům 1089, pohled od Z. – Dia 234. House 1089, view
from the west.

Dia 235. Dům 1089, kamenná pec, pohled od J. – Dia 235.

House 1089, the stone oven, view from the south.
Dia 236. Dům 1089, nároží s pecí, pohled od S. – Dia 236.

House 1089, the corner with the stone oven, view from the north.
Dia 237. Dům 1090, pec po dokončení výzkumu. – Dia 237.

House 1090, the oven after excavation.
Dia 238. Dům 1091 po dokončení výzkumu, pohled od JV. –

Dia 238. House 1091 after excavation, view from the south-east. 
Dia 239. Spodek nádoby bez určení objektu (sezona 1988-89). –

Dia 239.Vessel base, not assigned to any feature (1988-89 season).
Dia 240. Nádoba z obj. 209 (př. č. 3497). – Dia 240. Vessel from

feature 209 (acc.no. 3497).
Dia 241. Nádoba z obj. 209 (př. č. 3497). – Dia 241. Vessel from

feature 209 (acc.no. 3497).
Dia 242. Nádoba z obj. 256.2 (př. č. 941). – Dia 242. Vessel

from feature 256.2 (acc.no. 941).
Dia 243. Nádoba z obj. 256.2 (př. č. 952). – Dia 243. Vessel

from feature 256.2 (acc.no. 952).
Dia 244. Část zdobené zásobnice z obj. 575 (př. č. 2313). –

Dia 244. Part of a decorated storgae jar from feature 575
(acc.no. 2313).

Dia 244a. Dno nádoby z obj. 604 (př. č. 2486). – Dia 244a.

Vessel base from feature 604 (acc.no 2486).
Dia 244b. Nádoba z obj. 543 (př. č. 3498). – Dia 244b. Vessel

from feature 543 (acc.no. 3498).
Dia 245. Dno nádoby z obj. 604 (př. č. 2486). – Dia 245. Ves-

sel base from feature 604 (acc.no. 2486).
Dia 246. Nádoba z obj. 665 (př. č. 3702). – Dia 246. Vessel from

feature 605 (acc.no. 3702).
Dia 247. Část nádoby z obj. 672 (př. č. 4158a). – Dia 247. Part

of a vessel, from feature 672 (acc.no. 4158a).
Dia 248. Část nádoby z obj. 672 (př. č. 4158). – Dia 248. Part

of a vessel, from feature 672 (acc.no. 4158).
Dia 249. Část nádoby z obj. 681 (př. č. 3588,3800). – Dia 249.

Part of a vessel, from feature 681 (acc.nos. 3588, 3800).
Dia 250. Část nádoby z obj. 739.2 (př. č. 4023); detail. – Dia

250. Part of a vessel, from feature 739.2 (acc.no. 4023); detail.
Dia 251. Zlomek nádoby z obj. 739.2 (př. č. 4000). – Dia 251.

Vessel fragment from feature 739.2 (acc.no. 4000).
Dia 252. Část nádoby z obj. 850 (př. č. 5029). – Dia 252. Part

of a vessel, from feature 850 (acc.no. 5029).
Dia 253. Nádoba z obj. 850 (př. č. 5029). – Dia 253. Vessel from

feature 850 (acc.no. 5029).
Dia 254. Část nádoby z obj. 901 (př. č. 5093); detail. – Dia

254. Part of a vessel, from feature 901 (acc.no 5093); detail.
Dia 256. Nádoba z obj. 903 (př. č. 5152). – Dia 256. Vessel from

feature 903 (acc.no. 5152).
Dia 257. Nádoba z obj. 903 (př. č. 5153). – Dia 257. Vessel from

feature 903 (acc.no. 5153).
Dia 258. Nádoba z obj. 903 (př. č. 5153). – Dia 258. Vessel from

feature 903 (acc.no. 5153).
Dia 259. Nádoba z obj. 920 (př. č. 5435). – Dia 259. Vessel from

feature 920 (acc.no. 5435).
Dia 260. Nádoba z obj. 920 (př. č. 5435), detail. – Dia 260.

Vessel from feature 920 (acc.no. 5435); detail.
Dia 261. Nádoba z obj. 920 (1, př. č. 3435). – Dia 261. Vessel

from feature 920 (1, acc. no. 3435).
Dia 262. Nádoba z obj. 926 (př. č. 5368). – Dia 262. Vessel from

feature 926 (acc.no.5368).

Dia 263. Zdobená nádoba bez okraje z obj. 927 (př. č. 5371),
detail. – Dia 263. Decorated vessel from feature 927 (acc.no.
5371); detail.

Dia 264. Nádoby z obj. 927 (1; př. č. 5371) a 850 (2; př. č.
5029). – Dia 264. Vessel from feature 927 (1; acc.no. 5371)
and 850 (2; acc.no. 5029).

Dia 265. Zlomek nádoby z obj. 931 (př. č. 5370). – Dia 265.

Vessel fragment from feature 931 (acc.no. 5370).
Dia 266. Dno nádoby z obj. 931 (př. č. 5370). – Dia 266. Ves-

sel base from feature 931 (acc.no. 5370).
Dia 267. Zlomek nádoby z obj. 932 (př. č. 5388). – Dia 267.

Vessel fragment from feature 932 (acc.no. 5388).
Dia 268. Miska z obj. 939 (př. č. 5429). – Dia 268. Bowl from

feature 939 (acc.no. 5429).
Dia 269. Nádoba z obj. 972. – Dia 269. Vessel from feature 972.
Dia 270. Detail zlomku nádoby z obj. 1004 (př. č. 5599). – Dia

270. Detail of vessel fragment from feature 1004 (acc.no. 5599).
Dia 271. Zlomek nádoby z obj. 1004 (př. č. 5599). – Dia 271.

Vessel fragment from feature 1004 (acc.no. 5599).
Dia 272. Zlomek nádoby z obj. 1034 (př. č. 5396). – Dia 272.

Vessel fragment from feature 1034 (acc.no. 5396).
Dia 273. Zlomek nádoby z obj. 1034 (př. č. 5792). – Dia 273.

Vessel fragment from feature 1034 (acc.no. 5792).
Dia 274. Zdobený zlomek nádoby z obj. 1034. – Dia 274.

Decorated vessel fragment from feature 1034.
Dia 275. Dno nádoby z obj. 1035 (př. č. 5798). – Dia 275. Ves-

sel base from feature 1035 (acc.no. 5798).
Dia 276. Dno nádoby z obj. 1035 (př. č. 5798). – Dia 276. Ves-

sel base from feature 1035 (acc.no. 5798).
Dia 277. Rekonstruovaná nádoba z obj. 1036 (př. č. 5741). –

Dia 277. Reconstructed vessel from feature 1036 (acc.no. 5741).
Dia 278. Rekonstruovaná nádoba z obj. 1037 (př. č. 5744). –

Dia 278. Reconstructed vessel from feature 1037 (acc.no. 5744).
Dia 279. Nádoba z obj. 1038 (př. č. 5701). – Dia 279. Vessel

from feature 1038 (acc.no. 5701).
Dia 280. Nádoba z obj. 1038 (př. č. 5703). – Dia 280. Vessel

from feature 1038 (acc.no. 5703).
Dia 281. Nádoba z obj. 1040 (př. č. 5704). – Dia 281. Vessel

from feature 1040 (acc.no. 5704).
Dia 282. Detail výzdoby nádoby z obj. 1041 (př. č. 5717). –

Dia 282. Detail of the decoration on a vessel from feature 1041
(acc.no. 5717).

Dia 283. Nádoba z obj. 1041 (př. č. 5717). – Dia 283. Vessel
from feature 1041 (acc.no. 5717).

Dia 284. Nádoba z obj. 1041 (př. č. 5718). – Dia 284. Vessel
from feature 1041 (acc.no. 5718).

Dia 285. Nádoba z obj. 1044 (př. č. 5856). – Dia 285. Vessel
from feature 1044 (acc.no. 5856).

Dia 286. Nádoba z obj. 1050 (př. č. 5878). – Dia 286. Vessel
from feature 1050 (acc.no. 5878).

Dia 287. Nádoba z obj. 1077 (př. č.6056 ). – Dia 287. Vessel
from feature 1077 (acc.no.6056).

Dia 288. Zlomek nádoby s výzdobou z obj. 1062 (př. č. 5886).
– Dia 288. Decorated vessel fragment from feature 1062 (acc.no.
5886).

Dia 289. Zlomek nádoby z obj. 1085 (př. č. 6161). – Dia 289.

Vessel fragment from feature 1085 (acc.no. 6161).
Dia 290. Zlomek nádoby z obj. 1086 (př. č. 6101). – Dia 290.

Vessel fragment from feature 1086 (acc.no. 6101).
Dia 291. Nádoba z obj. 1086 (př. č. 6104). – Dia 291. Vessel

from feature 1086 (acc.no. 6104).
Dia 292. Nádoba z obj. 1088 (př. č. 6115). – Dia 292. Vessel

from feature 1088 (acc.no. 6115).
Dia 293. Vnitřek nádoby z obj. 1088 (př. č. 6118). – Dia 293.

The inner of the vessel from feature 1088 (acc.no. 6118).
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Dia 294. Nádoba z obj. 1088 (př. č. 6118). – Dia 294. Vessel
base from feature 1088 (acc.no. 6118).

Dia 295. Keramika. 1: okraj nádoby z obj. 1062; 2: střepy sle-
pené v celou nádobu z obj. 1041 (př. č. 5717); 3: okraj
nádoby z obj. 1051 (př. č. 5915); 4: okraj z později rekon-
struované nádoby z obj. 1037 (př. č. 5744). – Dia 295.

Ceramics. 1: Vessel rim from feature 1062; 2: sherds assembled
into a whole vessel from feature 1041 (acc.no. 5717); 3: vessel
rim from feature 1051 (acc.no. 5915); 4: rim of a later recon-
structed vessel from feature 1037 (acc.no. 5744).

Dia 296. Nádoby. 1: obj. 543 (př. č. 3488); 2: obj. 209 (př. č.
3497). – Dia 296. Vessels. 1: from feature 543 (acc.no. 3488);
2: from feature 209 (acc.no. 3497).

Dia 297. Nádoby. 1: obj. 665 (př. č. 3702); obj. 256.2 (nádoba
2; př. č. 941). – Dia 297. Vessels. 1: from feature 665 (acc.no.
3702); 2: from feature 256.2 (vessel 2; acc.no. 941).

Dia 298. Kamenné přesleny. 1: obj. 1061 (př. č. 5884); 2: obj.
1038 (př. č. 5821). – Dia 298. Stone spindle whorls: 1: from
feature 1061 (acc.no. 5884); 2: from feature 1038 (acc.no.
5821).

Dia 299. Přesleny. 1: obj. 201 (př. č. 976); 2: obj. 850 (př. č.
5226); 3: obj. 850 (př. č. 5030); 5: obj. 374 (př. č. 1714) ,6:
obj. 727 (př. č. 3952). – Dia 299. Spindle whorls: 1: from fea-
ture 201 (acc.no. 976); 2: from feature 850 (acc.no. 5226); 3:
from feature 850 (acc.no. 5030); 4: from feature 209 (acc.no.
1111); 5: from feature 374 (acc.no. 1714); 6: from feature 727
(acc.no. 3952).

Dia 300. Tzv. chlebec z obj. 425 (př. č. 1165). – Dia 300. Clay
“bread tin” (“chlebec”, amulet) from feature 425 (acc.no. 1165).

Dia 301. Licí pánvička z obj. 1034 (př. č. 5812). – Dia 301.

Pouring pan (ladle) from feature 1034 (acc.no. 5812).
Dia 302. Licí pánvička z obj. 1034 (př. č. 5812). – Dia 302.

Pouring pan (ladle) from feature 1034 (acc.no. 5812).
Dia 303. Tyglík z obj. 1087 (př. č. 6139). – Dia 303. Crucible

from feature 1087 (acc.no. 6139).
Dia 304. Licí pánvičky z obj. 1075 (př. č. 5972) a 1034 (př. č.

5812). – Dia 304. Pouring pans (ladles) from feature 1075
(acc.no. 5972) and 1034 (acc.no. 5812). 

Dia 305. Parohová rukojeť s rytou výzdobou z obj. 449.2 (př.
č. 1503). – Dia 305. Antler handle with engraved decoration,
from feature 449.2 (acc.no. 1503).

Dia 306. Parohový hřeben s rytou výzdobou z obj. 842 (př. č.
4886). – Dia 306. Antler comb with engraved decoration, from
feature 842 (acc.no. 4886).

Dia 307. Hřebeny. 1: obj. 842 (př. č. 4886); 2: obj. 911 (př. č.
2561). – Dia 307. Combs. 1: from feature 842 (acc.no. 4886);
2: from feature 911 (acc.no. 2561).

Dia 308. Parohový předmět z obj. 1089 (př. č. 6167). – Dia

308. Antler object from feature 1089 (acc.no. 6167).
Dia 309. Zlomky hřebenů. 1: obj. 330 (př. č. 846/2); 2: obj.

605 (př. č. 2492); 3: obj. 634 (př. č. 2928); 4: obj. 727 (př.
č. 3951). – Dia 309. Comb fragments. 1: from feature 330
(acc.no. 846/2); 2: from feature 605 (acc.no. 2492); 3: from fea-
ture 634 (acc.no. 2928); 4: from feature 727 (acc.no. 3951).

Dia 310. Železná přezka z obj. 245.2 (př. č. 1322). – Dia 310.

Iron buckle from feature 245.2 (acc.no. 1322).
Dia 311. Železná šipka z obj. 669 (př. č. 3534). – Dia 311. Iron

arrowhead from feature 669 (acc.no. 3534).
Dia 312. Bronzová náušnice z obj. 209 (př. č. 673). – Dia 312.

Bronze earring from feature 209 (acc.no. 673).
Dia 313. Bronzová ozdoba z obj. 604. – Dia 313. Bronze orna-

ment from feature 604.
Dia 314. Zdobené stříbrné kování z obj. 670. – Dia 314. Deco-

rated silver fitting from feature 670.
Dia 315. Bronzová jehlice z obj. 681 (př. č. 3805). – Dia 315.

Bronze pin from feature 681 (acc.no. 3805).
Dia 316. Zlomek kroužku a mosazná průvlečka z obj. 1039

(př. č. 5782). – Dia 316. Fragment of a ring and brass loop from
feature 1039 (acc.no. 5782).

Dia 317. Mosazná průvlečka z obj. 1039 (př. č. 5776). – Dia

317. Brass loop from feature 1039 (acc.no. 5776).
Dia 318. Bronzové náušnice: 1:obj. 918 (př. č. 5208); 2: obj.

209 (př. č. 673). – Dia 318. Bronze earrings. 1: from feature
918 (acc.no. 5208); 2: from feature 209 (acc.no. 673).

Dia 319. Skleněné korálky z obj. 920. – Dia 319. Glass beads
from feature 920.

Dia 319a. Jantar z obj. 1070.1 (př. č.6000) – Dia 319a. Amber
from feature 1070.1 (acc.no. 6000).

Dia 320. Kamenné závaží z obj. 1086 (př. č. 6106). – Dia 320.

Stone weights from feature 1086 (acc.no. 6106).
Dia 321. Pazourkové nástroje. 1: obj. 1043 (př. č. 5844); 2: obj.

1045.1 (př. č. 5853); 3: obj. 1044 (př. č. 5837). – Dia 321.

Flint tools. 1: from feature 1043 (acc.no. 5844); 2: from feature
1045 (acc.no. 5853); 3: from feature 1044 (acc.no. 5837)

Dia 322. Kamenný žernov z obj. 298.3. – Dia 322. Quern-stone
from feature 298.3.
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S U M M A RY

I.1. THE SITUATION AND
CHARACTER OF THE SITE 
(M. KUNA)

Roztoky (Prague-West District) lies on the northern
periphery of Prague, on the left bank of the Vltava
(Moldau). To the east and north it is bounded by the
river, to the west by the Žalov cadastre (today a part of
Roztoky itself, and including the important
archaeological sites of Řivnáč and Levý Hradec) and
the archaeologically well-known cadastre of Únětice (cf.
the Únětice culture of the Early Bronze Age; Fig. II).

The area in which Roztoky is situated (like the greater
part of northern Bohemia below 400m a.s.l.) is
agriculturally highly favourable, and it has thus been one
of the most intensively used parts of Bohemia since
prehistory. In the framework of the climatic
regionalisation of the Czech Republic, this area is among
the driest and warmest: it is characterised by temperatures
of over 10°C for 142-159 days per year, average annual
precipitation is below 580mm and has a dry period of
over 22 days per year (Moravec, Votýpka 1998).

The relief of the Roztoky cadastre shows a marked
divide into two parts: the lower lies along the base of the
Vltava valley at the mouth of Únětice stream, while the
upper is located on the slightly undulating terrain above
the valley. The site with Early Medieval finds that are
the subject of this publication lies in the lower part of the
township, in the river canyon. Here, the base of the
valley forms a geomorphologically clearly defined
space, bounded on one side by the river and on the
others by steep slopes (Figs. 2, 3, I, IV). The site takes
the form of a narrow strip some 1400m long and 100-
150m wide (Fig. 3). The total area of this band south of
the Únětice stream is some 25-30ha. Almost the whole
of this area contains the remains of Early Medieval
settlement (while prehistoric finds occur to a much
lesser extent – Figs. II, 3, 4). 

The surrounding terrain rises some 50-80m above
the site. The slopes of the valley sides are relatively
steep and are more or less unarticulated. On the
southern edge of the site, where the road and railway
from Prague now run along the riverbank, rocks
originally stretched down to the river itself, thereby
limiting the area suitable for settlement in this direction.
The facing slopes are also not particularly broken, with
the exception of the point opposite the southern edge of
the site, where two small streams cut in to create the
Zámka spur (in the Prague-Bohnice cadastre), from
which, and from the forefield of which, numerous
prehistoric and Early Medieval finds are known
(Profantová 1996). 

Roztoky as a locale was in the past characterised by
a specific microclimate that is reflected in Early
Medieval palaeobotanical finds (Sádlo & Gojda 1994,
200). From these, it can be determined that the
landscape of the time was, compared to that of today,
far more wooded, and that islands of xerothermal
vegetation on the surrounding slopes (Mikyška 1968)
were rarer. Thus, in the Early Middle Ages it would
have been a shadier and cooler area than today. 

The valley floor comprises Quaternary sediments
10-15m thick (Drábek 1991). The composition of these
sediments is diverse with both gravel sands and loess
appearing, the greater part perhaps transported by
fluvial and colluvial processes. The river level at the site,
today raised by a weir, is around 175.10m a.s.l.; before
the construction of the weir, a level of 172-173m may be
presumed, while the prehistoric and Early Medieval
settlements along the higher banks were at around
179m. Given what is presently known, this difference
must have been sufficient to ensure that the sites were
not washed away by periodic floods, even those of a
height that might be expected to occur only once every
ten or twenty years. 

I.2. THE HISTORY OF THE
ARCHAEOLOGICAL
EXCAVATIONS (M. KUNA)

Roztoky has been known for its archaeological finds
since the first half of the 19th century; a detailed
inventory has been published by P. Sankot (1991; cf.
Kuna & Slabina 1987). The southern part of the space
along the valley floor extends along the road from
Prague and the parallel railway line leading from Prague
to Kralupy and beyond (Fig. 3). Indeed, it was works
associated with the electrification of the railway that led
to archaeological excavations in the 1980’s, financed by
the investor, Czech Railways (NW Lines) in Prague.
The first trenches in 1980 were followed by a series of
further archaeological interventions. The extent of
construction and the consequence of the archaeological
finds were much greater than anticipated, and
archaeological research thus expanded accordingly.
The construction work gradually affected all parts of the
site, albeit to varying degrees (Figs. 3, V).
Archaeological works ultimately lasted an entire decade
(1980-1989); Pavel Sankot of the Central Bohemian
Museum in Roztoky (1980), Martin Kuna (1980-1983)
and Martin Gojda (1984-1989, both of the Institute of
Archaeology of the – then – Czechoslovak Academy of
Sciences in Prague) all contributed to their organisation.

I. Archeological excavations at Roztoky, 1980-1989



The greatest intensity of operations was reached in the
1983 season which lasted almost 8 months without
pause, the work sometimes lasting 12-14 hours daily. 

The advance of fieldwork can be followed on Table
1. Every contiguous area or cut into the terrain is
marked as a “trench”. The table gives data as to the type
of trench (open area, test trench, pipe-line trench), its
area or length (for linear trenches) and the overall
number of sizeable archaeological features revealed
(prehistoric and Early Medieval, excluding post holes).
In the second stage of the excavations (1984-9) the
tempo of work on the site lessened somewhat, and
opportunities arose to investigate several parts of the
area more slowly and with greater care.

For the purposes of recording and various
analytical tasks the site (or more precisely, the Early
Medieval component, see II.3.1.) was divided in spatial
sectors. These sectors were created as bands 100m wide
(Figs.4, V).

The fieldwork methods employed reflected the
standards and technical possibilities current at the
beginning of the 1980’s. For open area excavation, in
general the topsoil was removed mechanically down to
the level of the bedrock. If time permitted, the last
c.10cm were removed manually (trench I and part of
trench III in 1980-82): for this reason, post-built
structures and shallow objects were commonly
preserved here, along with even the arrangement of
artefacts in the original cultural layers (nothing of which,
came from the Early Medieval period, however).
During 1982 and 1983 the time available for excavation
became ever more limited, and several trenches were
open only a few days. It was necessary to become
resigned to identifying post-built structures; excavation
methods concentrated on obtaining a complete
assemblage of larger sunken features, for the Early
Medieval period these being sunken huts and storage
pits. 

The linear trenches could in the main be monitored
only after being dug. In these circumstances
archaeological features could be observed only as
sections; they were either simply registered and
sampled, or were investigated by means of a minor
widening of the trench.

In the northern part of the site the material beneath
the archaeological features was loess or loess clay,
covering the gravel sand terrace. In the southern part of
trench III and in trenches IX and X there was an
extensive depression of unclear origin, with a fill of dark
brown earthy layers, probably strata that had be laid
down from the Neolithic to the later Bronze Age (Fig.
5a). Later archaeological features were visible in these
layers only with difficulty. At the eastern edge of the
site, along the bank of the Vltava, a dark brown
compacted earth layer to a depth of 180cm was
preserved beneath the ploughsoil. The discernability of
features from the material beneath was somewhat
worse, but more of less possible. A complicated
situation was found in the southern part of the site
(trench IV), which had the greatest concentration of

Early Medieval sunken huts. Excavations here began in
mid-September, 1983, and work was only possible
during the subsequent ten weeks before the winter
freeze set in. Stone ovens and hut fills were sometimes
found immediately beneath the ploughsoil, i.e. in layers
which were still not archaeologically clear enough.
Neverheless, the destruction layers of the ovens
themselves served as a relatively reliable indicator;
cleaning and excavation could thus concentrate around
them. The slope of the terrain in trench IV meant that
the eastern halves of the sunken features were preserved
to rather more shallow an extent, and in some cases
were entirely destroyed either by the process removing
the topsoil or by having been ploughed out (Fig. 5d). 

In all types of trench, features were predominantly
divided into artificial parts (sectors, halves, quadrants),
and into mechanical layers of 10-20cm depth. The finds
from these units were recorded by independent,
increasing numbers (bag numbers: for a complete list
see the database on the CD). Considerable attention was
devoted to levelling, which given the sloping conditions
and the unequal depths of the overburden was
important. Detailed hypsometric data are given in Tab.
3. At locations where Early Medieval areas covered
prehistoric settlements, numerous feature super-
impositions were observed. Overlapping features are
distinguished by the number to the right of the decimal
point (e.g. 256.2). 

I.3. THE PREHISTORIC
SETTLEMENT OF THE SITE –
THE STATE OF KNOWLEDGE
(M. KUNA)

The prehistoric settlement of the site had been known,
and repeatedly confirmed by finds, since the 19th
century; nevertheless, the 1980-89 excavations yielded
information greater by several orders of magnitude than
that resulting from previous investigations. The
extensive material from the excavation has yet to be
processed and published in its entirety.

All of the prehistoric components were identified in
the northern part of the site. In this, they differ from the
finds of the Prague type, the greatest concentration of
which was by contrast found in the southern part,
outside the range of the prehistoric components
themselves (Fig. 4). The northern part of the site fits far
better with the general perception of a suitable spot for
a settlement: the valley is somewhat wider here, is more
open to direct sunlight, is more easily accessible and, in
addition to the Vltava, has water sources in the tributary
of the river (Fig. 4). Prehistoric features generally
appeared only in sectors 2-3, and in the northern part of
sector 4 (cf. Figs. 4, V). In the more southerly sectors,
features from periods other than the Early Middle Ages
appeared only in isolation and almost all are virtually
without finds, meaning that their age is generally open
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to question. In the northern sectors a total of 350 larger
features were identified, from various prehistoric
periods.

For the Neolithic (total c.130 features) there is
evidence for settlement from the middle phase of the
Linear Pottery culture through to the late Stroke-
Ornamented Ware or Lengyel culture (Rulf 1991a). It
is to the Linear Pottery culture, for example, that the
plan of a longhouse belongs (Fig. 5b); in a later period
this was clearly deliberately covered by a Late
Neolithic house with a trapezoidal plan. The Neolithic
finds have already been published as a whole; in
addition to a basic publication of the material (Kuna
1991a) special attention has been devoted to the bone
industry in particular (Rulf 1984) as well as to several
taphonomic questions (the density of ceramics in the
features, explanation of intrusions etc.: Rulf 1986,
1997). 

The subsequent settlement phases on the site can
thus far be demonstrated only by sporadic features: one
settlement pit with a human burial from the proto-
Únětice period, several Únětice culture graves,
generally damaged by ploughing, and several
accumulations of burned clay and scorched ceramics –
clearly the remains of the floor of a house or shallow
feature of the same period. The Tumulus culture is
represented by two settlement features, and the Knovíz
culture by perhaps three. 

The next extensive component comprises the
Štítary culture of the Final Bronze Age. Some 40
features of this period were identified, grouped in
several clusters that are interpreted as individual
farmsteads or homesteads (Turková, Kuna 1987, Kuna
1991b). As a rule, within each cluster there are 1-2 larger
features that can be interpreted as semi-sunken
huts/workshops, several deeper storage pits and several
shallower features. Several of the semi-sunken huts
contain traces of domestic production, e.g. a stone tiled
oven excavated in the wall (Fig. 6a), clay loom weights
etc. The remains of above-ground structures survive in
the form of burned clay destruction material, and in one
of the storage pits a contiguous layer of carbonised grain
was found. The Final Bronze Age ceramics are currently
being processed not only typologically, but also from
the behavioural and taphonomic perspectives
(Němcová 2001). 

Settlement finds from the Hallstatt and La Tène
periods are absent, but a single female inhumation
grave from the latter period was found (Fig. 6b). The
isolated occurrence of a this grave and the not entirely
regular grave goods (a pendant/amulet made of a
hollow iron ring, a sapropelite bracelet, two iron fibulae
and a bronze bracelet) may indicate a certain peculiarity
of the buried individual or the events associated with
her death (Fig. 6b). 

The Early Roman period is represented once again
by a larger settlement component. From this period a
semi-sunken hut, several silos and in particular about
10 hearths of various sizes and functions (bread and
ceramic oven, pit for heating lime?) are known. The

features contain several dog burials. The group of
production features is complemented by an older find
of an iron-smelting area some 100-200m distant. Two
inhumation graves and one cremation burial from the
Late Roman Period were found (Jančo 1999, 2001),
and from the Migration Period came the
aforementioned grave found, too earlier during the
building of the villa at no. 103 (Sankot 1991; Svoboda
1965). 

The information gleaned from the systematic
analysis of intrusions in the features was rather
surprising. The high number of intrusions in prehistoric
and Early Medieval settlement features is a generally
well-known phenomenon, but little attention has
hitherto been given to their precise dating (with the
exception of the processing of several Neolithic sites:
Rulf 1997; Kazdová 1984). Although the material from
only a few features at Roztoky has thus far been
evaluated in detail, the finds identified cover an almost
complete sequence of prehistoric cultures (Tab. 2). This
fact demonstrated how incomplete the conclusions of
settlement archaeology are if supported only by the
facts identified during common excavation, or how
strong a distorting influence transformational processes
can have on the structure of the common excavation
data. In this case, the strongest factor of transformation
is taken to be the very variability of the original
settlement features. Cultures which did not establish
sunken dwellings or storage features have a con-
siderably lower chance of being identified by
excavation. It can thus be argued that the systematic
study of intrusions within settlement features must in the
future influence views as to the density of settlement in
many prehistoric periods. 

I.4. DESCRIPTION OF THE EARLY
MEDIEVAL FEATURES 
(M. KUNA, N. PROFANTOVÁ,
M. GOJDA)

All of the Early Medieval features are systematically
described in the catalogue. They are arranged in
numerical order. For the sake of clarity each feature is
marked not only by number, but also by its basic type;
the authors understand the latter to be a conventional
morphological/typological category, rather than a
functional interpretation in the true sense. In this
respect the following categories are distinguished (a)
houses, (b) silos or grain storage pits, and (c) pits
(other than silos). The following information is also
provided:
(a) Location: Trench, sector, S-42 co-ordinates.
(b) Excavation: Date, information on the course of
excavation (if this is important in evaluating the feature),
stratigraphic observations and levelling (heights a.s.l. of
the terrain, the overburden, the underlying material and
the base of the feature). 
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(c) Description: The shape of feature, the basic
dimensions of the whole feature (for features only
partially preserved the dimensions of the investigated
section can be seen on the plans). The primary data
given for huts are the floor dimensions, which in terms
of identifying the size of the feature (floor area) are more
important and less distorted than the dimensions of the
upper edge. The first dimension given is always the
length of the “main axis”, i.e. the axis along which the
roof spine is presumed. The plans of the features
commonly show (A) the state after the cleaning of the
destruction debris of the oven, with finds on the surface
of the destruction and within the floor layer, and (B) the
state after the removal of all the feature fill, the
destruction of the oven debris and the fill of post holes.
A description of the fill layers, data on the location and
dimensions of the heating facility, the patterns of post
holes and other information, e.g. the siting of vessels on
the hut floor, notable accumulations of ceramic
fragments, finds of unusual character etc. are all given in
the text. 
(d) Finds: a synoptic inventory of the artefacts and
ecofacts, or in some cases summary characteristics of
analytical units and details of the finds contexts. The
numbers of prehistoric intrusions were not,
unfortunately, systematically monitored, but an
impression may be gained from the sample summarised
in Table 2. To aid in the identification of specific
artefacts, accession numbers (i.e. the bag numbers
assigned during excavation) are given in parentheses. A
complete list of bags (accession numbers) is provided on
the accompanying CD. 
(e) Fig.: Reference to figures in the publication and on
the accompanying CD. Distinction is drawn between
plans and sections (plán), finds (nálezy), photographs
(foto) and colour slides (dia – CD filename/number). 

A basic description of the features can be read from
Tables 3-4 (houses) and 5 (pits); a summary overview of
finds is given in Table 6. 

I.5. EXCAVATION
DOCUMENTATION ON CD 
(M. KUNA)

A field documentation supplement is provided on the
CD included in the publication, and presents two kinds
of data: 

(i) colour photographs of the Early Medieval site
from Roztoky, both of the features during excavation
(252 photos) and of finds (87 photos). The photographs
may be viewed by a series of MS PowerPoint
presentations (the main menu should appear
automatically, or may be activated by running
CD\Prohlidka\Ppview.exe or by opening the file
00_menu.ppt.). If the “Slides according to their index
numbers” option is selected from the main menu,
PhotoAlbum is launched. The warning about antivirus
control may be ignored (press OK), as all of the
applications on the CD have been screened. When
PhotoAlbum is used for the first time it is necessary to
connect the numbers of the photographs (filenames) to
the images. This may be done by clicking on the icon
Large, then Customize Thumbnails, and selecting
Filename. 

Alternatively, the photographs may be viewed by
opening the CD in Windows Explorer or any graphics
program (e.g. Adobe Photoshop). Print quality images may
be retrieved from the directory Snimky (Celkem_dia).

(ii) The CD also contains databases of the important
data relating to the Early Medieval finds from Roztoky.
These comprise the list of features (Objekty), the list of
bags (accession numbers, Sacky), a summary overview of
all finds (Nalezy), a list of pottery pieces described with
varying amounts of detail (Keramika_Vaha and Obj_604)
and a list of the significant attributes of the Early
Medieval houses (Domy_Znaky), also used for the
correspondence analysis in section II.3.5.3 below. 



319

S U M M A RY

II.1. THE EARLY SLAVIC
SETTLEMENT OF BOHEMIA
(N. PROFANTOVÁ, M. KUNA, 
D. MORAVEC, L. HAIŠMANOVÁ)

In conjunction with the publication of the Early Slavic
finds from Roztoky, the inventory of sites of the Prague-
type culture across the whole of Bohemia has been
revised. The inventory available previously was closed
in the mid-1970’s (Zeman 1976). To date, a total of 150-
156-8 sites have been identified in 136 cadasters. In 18
cadasters multiple sites are known – the highest
numbers being at Prague-Hradčany (5), Prague-Bohnice
(4) and Most (3). There are numerous cases of cadasters
with two sites (e.g. Prague-Bubeneč, Prague-Horní
Počernice, Prague-Michle, Prague-Dejvice, Lovosice &
Kanín among others). There are sixty-five new entries to
the list, the majority of which comprise finds from
surface surveys (14-15 cases), isolated finds and small
rescue excavations. Nevertheless, it is well known that
finds of the Prague type culture very often escape
registration in surface or small-scale sub-surface
inteventions because of their lack of distinctiveness (cf.
Gojda 1989). 

The most important excavations, with slightly larger
numbers of features, have been those at Libice,
Lovosice, Prague-Čimice, Prague-Bubeneč (Roosvel-
tova), Jenišův Újezd, Turnov and of course Roztoky. In
all of these cases, sunken houses were also found. In all,
only 8-9 sites are now known at which a minimum of 3
dwellings have been found, including the two most
important: Březno and Roztoky. Four of these sites lie in
north-west Bohemia, and the rest in Central Bohemia or
around the edges of Prague. The majority have not yet
been published. 

The majority of the newly-identified sites lie on the
banks of streams and, less commonly, larger rivers
(Dolní Beřkovice, Roztoky), with positions confirmed
down to the inundation line (e.g. Jenišův Újezd). There
are of course also sites located in “strategic” positions,
representing some kind of antecedent of the hill-forts
built there later (Bubeník 1988). The number of these
sites has risen slightly. The proportions of individual site
categories (settlements, cemeteries, strategically located
areas) are shown in Fig. 8. The imbalance between
settlements and cemeteries (11-13) has become even
more apparent. Among possible burial sites only
uncertain finds from Prague-Bohnice (Eledrova ul.),
Poděbrady and Vrbčany are newly registered. 

A fundamental, albeit hitherto only occasionally
approved, discovery has been that South Bohemia was

already settled in the Early Slavic period (Bechyně,
Hosty, Purkarec, Písek); new evidence has also come
from West Bohemia, the Plzeň (Pilsen) Basin. 

The situation in East Bohemia has become
somewhat clearer than it was in the mid-1970’s. Some
sites of the Prague-type culture have been confirmed
(Třebosice) while several others have now been ruled
out (Nudvojovice, Svijany and Nadslav). The hilltop site
at Chloumek has also been excluded (Čech & Lutovský
1992). 

Revision of the evidence has confirmed
conspicuous accumulations of sites in several areas,
particularly in the northern reaches of Prague and in the
north part of the Prague Basin (Roztoky; Prague 6-
Bubeneč), and on the other hand at the city’s southern
edge (Prague-Zbraslav, Lhota-Závist) or eastern
periphery (Prague-Horní Počernice). Many of the sites
known even in the mid-1970’s remain unprocessed
(Mochov, Tatce, Český Brod), while others have
received a basic evaluation, e.g. Březno, Dolánky,
Doubravčice and Praha-Bohnice (Zámek and
Tříkrálek).

J. Zeman (1976) distinguished only 11 sites
belonging to the earliest phase of the Prague type
culture (6th century AD). Now it is possible, ignoring
stray and inaccessible finds, to add around 28-30 further
sites, but sites with more than one feature are few
(Praha-Běchovice, Březno, Lovosice, Roztoky u Prahy). 

Section II.1.2. presents a list of Prague-type culture
sites. The sites given in J. Zeman’s (1976) list are
mentioned only briefly with references made to his
work, while for the others more detailed data are given
where available. In preparing the list, precise
localisations of sites on 1:10000 scale maps were also
made. The list is given in synoptic form in Table 9. 

Section II.1.3. deals with the geographic
characteristics of the Prague-type culture territory in
Bohemia. Its territorial extent essentially covers that of
the majority of prehistoric cultures. In Central and
North-West Bohemia, this matches the most fertile and
climatically most optimal areas at altitudes of below
400m a.s.l. In these parts of the country the distribution
of settlement areas displays several territorial units,
which are more distinct that those of the preceding
Migration Period settlements (Fig. XIII). The largest
groups of Prague-type culture sites appear in the
Prague/Slány region, followed by the Kolín, Pardubice,
Jíčín, Litoměřice, central Ohře (Eger) and Bílina areas.
In all of these regions finds from the early horizon of the
Prague-type culture have also been found.

The basic geographic characteristics of the
settlement territory of the Prague-type culture were
described even by J. Zeman (1976). New conclusions

II. The settlement area at Roztoky in the context of the
Prague-type culture



could be drawn from the more detailed evaluations
made possible by the digitised maps which are now
available. Several geographic parameters were read off
from digital data; specifically, it was possible to use a
detailed database of altimetry and climatological data
available from the Department of Cartography &
Geoinformatics of the Faculty of Natural Sciences at
Charles University (D. Moravec).

Three main variables were considered: altitude
above sea level, average annual temperature and
annual precipitation level (Fig. 15). The range of
altitudes for the Prague-type culture site is 150-455m
a.s.l. The highest values are associated with settlements
in South Bohemia (Hosty: 455 m, Krásná Hora nad
Vltavou.: 434 m, Purkarec: 401 m), while the maxima
for the Central Bohemian region are Jílové u Prahy
(400m) and Mutějovice na Rakovnicku (395 m). Other
values form a curve with two peaks, reflecting the
character of the landscape in the settled parts of
Bohemia. The first peak in the altitude range 175-200m
a.s.l. relates to the Prague/Slány region, and the other
to parts of Central Bohemia and the Podkrušnohoří
area. 

The (current) average annual temperatures in
cadasters with settlements of the Prague-type culture
vary in a relatively narrow band from 8.2-9.2°C. Only
10 cadasters have values of 8.0-8.2°C and a further 10
below the 8.0°C boundary; generally (with one
exception) these are cadasters lying above 300m or
350m a.s.l. Average temperature minima were attained
by sites in South Bohemia (Hosty: 7.2°C, Bechyně:
7.4°C). Only 6 cadasters appeared above the 9.2°C
boundary, of which 5 are within Prague – the higher
temperatures in these cases being a consequence of
recent anthropic influences. 

Annual precipitation levels in the settled areas range
from 360-700mm. The group of the highest values
(above 650mm) is associated with sites in the Jíčín and
Česká Lípa areas. A secondary peak of 560-580mm
represents the middle course of the Labe (Elbe) and
several South Bohemian cadasters, a peak of 520-
540mm the Prague area in particular, and another of
480-500mm the Slány and Ohře (Eger) basin. Minimal
amounts of precipitation (below 470mm) were
characteristic of 16 cadasters, mainly in the Teplice,
Most, Louny and Litoměřice districts. 

Values were also compared for several sequential
periods of the Early Middle Ages. The point of
departure for this study was a database of cadastral areas
with evidence for settlement in the given period drawn
from the Archaeological Database of Bohemia and
other sources. Attention was devoted to sets of cadasters
associated with: (1) the Migration Period (172
cadasters); (2) the Prague-type culture (“RS1”, 130
cadasters, of which 53 yielded evidence of the early
horizon); (3) Early “Hillfort Period” (“RS2”, mid-7th to
8th centuries, 254 cadasters); (4) Middle “Hillfort
Period” (“RS3”, 9th to mid-10th centuries, 204
cadasters, in all reviewed); (5) Middle “Hillfort Period”
(“RS3-ADČ”: the same category, a larger but

unreviewed data set, 397 cadasters); (6) total “Hillfort
Period” (7th-12th centuries – drawn from the whole
period as represented in the Archaeological Database of
Bohemia, 1944 cadasters). The last category includes
numerous records marked only as “Hillfort Period”, the
majority of which probably fall into the latest horizon,
i.e. the Late “Hillfort Period” (these entries have not
been reviewed). 

From the comparison of the averages for individual
periods a clear trend was identified, reflecting the
gradual settlement of the Bohemian Basin. This is
clearest in the shift in average altitudes from 253m in
the Migration Period to 313m in the Middle “Hillfort
Period” or 330m for the “Hillfort Period” as a whole.
This matches the development of average annual
temperatures very well, and in general precipitation
levels as well, although the dependence of the latter on
altitude is not simple.

Of particular interest is the suggestion of a certain
difference between cadasters in which settlement in
the early horizon of the Prague-type is demonstrable
and cadasters with evidence of the Prague-type culture
as a whole. While cadasters with the early Prague-type
horizon do not in their parameters much vary from
cadasters with evidence from the Migration Period, the
average values for the Prague-type as a whole already
show a slight rise in the average altitude a.s.l. as part of
a general trend that continues in subsequent periods.
In practice it might from this observation be concluded
that the earliest settlements of the Prague-type culture
were established immediately in the (optimally sited
and relatively smaller) Migration Period settled area,
although even during the duration of the Prague-type
culture there was a slight increase in the settlement
area by expansion into areas somewhat higher. The
Prague-type culture can thus be understood as a
dynamic phenomenon, whether the expansion
occurred due to population growth or further
population migrations. 

This hypothesis can be supported by other
arguments. Cadasters with settlements in the early
horizon of the Prague-type culture concentrate rather in
the core, and less frequently on the edge, of the settled
territory. This is particularly noticeable in the Kadaň
and Chomutov regions. This observation may not be
entirely reliable, because the exact dating of the sites of
the Prague-type itself is rarely uncontroversial, but it can
nevertheless be taken as an indicator. In the early
horizon, moreover, greater continuity with cadasters
settled during the Migration Period is also clear. Of a
total of 130 cadasters with the Prague-type culture, 38
(i.e. 29%) have also yielded evidence of settlement in the
Migration Period. In cases of the early horizon of the
Prague-type culture the proportion is much higher: of
53 cadasters, 22 (42%) have also yielded Migration
Period finds. 
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II.2. THE SITE OF ROZTOKY IN
THE LANDSCAPE (M. GOJDA,
M. KUNA, J. SÁDLO)

The landscape context of a site can be analysed as a
reflection of the economic and social needs of a
community. In section II.2 two aspects of the landscape
are considered – the setting of the site in the landscape
relief and the question of the original vegetation cover.
Both standpoints bring interesting contributions to the
interpretation of the Early Medieval site (community
area) at Roztoky.

III.2.1. The relationship of the area to
the landscape relief

The characteristic environment of Prague-type culture
sites is as a rule regarded as being flat terrain,
advantageous from the points of view of access to the
hinterland and soil quality. It appears that dominant
points in the landscape and strategically-located sites
held no great importance in the given period, this being
reflected in the absence to date of any traces of fortified
(enclosed) areas. A new perspective in this direction was
first provided by J. Bubeník (1986). 

The site at Roztoky is a conspicuous spatial unit
with clearly defined borders. It is part of a valley floor,
of course out of reach of (both modern and ancient)
floods. The steep, partly rocky slopes around the site are
a similar constriction to communication as the steep
slopes of hillforts on spurs and hills, except for the fact
that in this case the residential area was in the lower not
higher space (Figs. 3-4, I, V). 

This character of the site becomes more pronounced
from north to south. While in the northern part of the
site, by the outflow of the Únětice stream, the valley of
the Vltava broadens towards the side valley and forms a
larger area for a potential economic hinterland and
communications, towards the south the usable space
narrows and the slopes that border it are steeper. To the
south, the site is entirely enclosed by rocks: the further
south a settlement was located, the more difficult and
time consuming access to it must have been. 

The difficult access to the southern parts of the site
and the lack of the agricultural hinterland in this area
were clearly the reasons that led to prehistoric
settlement being limited to its northern part. The Early
Medieval finds cover a far larger area than the
prehistoric, and their focus is situated not in the
northern but in the southern, harder to reach zone.
There must have been particular reasons to prefer the
southern parts of the site, whether environmental,
economic or cultural. 

Despite the obviously closed and difficult to reach
character of the site it cannot very well be called either
a strategic or a dominant location. The area of the entire
site is, for example, visually entirely open to observation
from the opposite bank, e.g. from the Zámka spur, while
there is no view of the landscape above the valley from

the site. The spatial relationship of the greatest
concentration of Early Medieval finds to the prominent
spur on the opposite bank of the river is of course
striking – but thus far there is no evidence that in the
Prague-type period anything more than a common
agricultural village existed on the spur. The peculiar
settlement choice of the Roztoky community in the
Prague-type culture period is underlined by the fact that
the settlement in the southern part of the site had no
successor in later periods. While the majority of sites
with Prague-type culture are succeeded by further
settlement continuity, at Roztoky no obvious traces of
later settlement have yet been found. 

The character of the landscape is illustrated by the
results of a geobotanical reconstruction, given in section
II.2.2. The reconstructed vegetation matches a locale
that is shady and constricted by rocks, such as were not
in the Early Middle Ages overly modified by human
interventions in the landscape. The nature of the locale
would not, perhaps, have been in and of itself a cause of
its settlement: indeed, it appears rather unfavourable. It
is thus necessary to find aspects that would have
compensated for this character of the landscape.
Indeed, it seems that finding such reasons may be an
important key to the interpretation of the whole site;
thus far, however, it has not proven possible to
formulate such reasons sufficiently convincingly. 

Several geographic information systems (GIS)
procedures were employed to more accurately render
the character of the site relief. One of these was, for
example, a cost surface analysis of the site and its environs.
Cost distances were calculated using the Naismith
formula, which states that every 300m of rise adds half
an hour over a distance of 10km (two hours on flat
ground; Wagstaff 1988, 66). From this formula it can be
deduced that a 3% slope slows walking by 1.25x, a 6%
slope by 1.5x and so on. If the location in the southern
part of the Roztoky site, with the greatest concentration
of Early Medieval features, is taken as the starting point
then the cost surface looks like that shown in Fig. 16B. 

The necessary economic hinterland can for a
normal prehistoric community be estimated at cca
100ha (Dreslerová 1995; Kuna 1997). In entirely flat
terrain without any obstacles, the optimal hinterland of
such an area would be represented by a circle with a
radius of cca 560m, while the average distance from the
whole area to the centre would be 376.2m. With the aid
of another GIS approach (the hinterland procedure) the
hinterland can be modelled for any terrain. In this case,
the hinterland was limited by the river, and a cost
surface based on the actual relief was employed. At the
same time, slopes of over 10° were ignored (see Fig.
16A). The results can be seen in Fig. 16C-D; this shows
the area totalling 100ha that is “closest” to the selected
centre of the residential area while being on slopes of
under 10°. This area may be an approximate model of
the settlement area of the Roztoky community. 

It is interesting that the computer-delimited area is
not short of a certain logic. The average cost distance of
this area reflects, however, a distance of 1328.6 m; it is
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thus a hinterland relatively difficult of access. The
overall accessibility of the hinterland can be generally
expressed by dividing the measured average cost
distance of a site hinterland by the optimal theoretical
accessibility (thus: 1328.6 / 376.2 = 3.53). 

The Roztoky site represents a distinctive landscape
type. Other analogies can be found for it, but at the
same time it can be contrasted with a range of sites of
differing geomorphological character. Given their
relationship to the landscape relief, the main types of
sites can be characterised as follows (cf. Fig. 17):
(I) Dominant and vertically separated places in the

landscape, e.g. hill-like formations and river
terrace spurs. These sites are enclosed from several
sides by less passable terrain which means that the
residential area must have been separated from the
production areas (Smrž 1991), although in most
cases this need not involve a distance that might
have brought serious problems of communication. 

(II) Raised terrace banks along rivers and streams,
divided from the valley by clear and less passable
breaks in the terrain of various heights. These
areas, in dominant positions, may be similar to the
preceding, but the difficult slopes delimit them on
one or two sides only. Often they are terraces
above larger rivers, or the higher banks of smaller,
asymmetric valleys (Czudek 1997) in relatively flat
landscapes; thus, even from these sites there must
have been good visibility in all directions.
Location of this kind can be seen, for example, at
Březno.

(III) The upper slopes of broad valleys, i.e. places on slopes
at a considerable distance from the watercourse
which created the valley in question. Sites with this
characteristic appear where the main watercourse
has not cut deeply in the landscape, but creates a
valley with gradual, gentle slopes. A condition for
such a site location is, of course, the presence of
another, generally smaller and shorter, stream, the
upper part of which, sometimes a spring basin,
represents a reasonably nearby close enough water
source. From such places the view of the valley is
good, but is of course limited up the slope by the
nearest spine (watershed). A typical example of an
area situated in this way is Pchery (Fig. XV). 

(IV) The lower slopes of small valleys. Places in the
immediate vicinity of smaller watercourses which
do not cut deeply into the landscape and are not
separated from it by any terrain break usually on
the lower parts of a gentle slope. Frequently these
locations represent the lower banks of asymmetric
valleys, i.e. cases where priority was clearly given
to ease of access to water and a secluded position
over view and a dominant position in the
landscape. Such location has been observed, for
example, at Hořešovičky, Dřetovice and
Stehelčeves. 

(V) River meanders in a flat landscape. Places adjacent to
larger, meandering watercourses forming a
complex network of channels, ox-bows and fens

which is a natural impediment to accessibility. In
such positions “marsh enclosures” might later
arise. For the Prague-type culture such a location
type is common, and may be observed at Kozly,
Libice nad Cidlinou, Opolany and Všestudy (Fig.
XV). 

(VI) Valley floors along large watercourses deeply incising the
landscape. Sites on the valley floors of larger
watercourses in deep valleys, restricted by steep
to canyon-like slopes. The available space is
often relatively small, often being just a local
extension of an otherwise narrow valley floor.
Locations that can be characterised in this way
include not only Roztoky, but also Lomazice
(Fig. XVI), Máslovice, Prague-Dejvice, Purkarec
(Fig. XVI) and Turnov. 

The aforementioned classification of the Prague-
type culture sites should be taken as orientational, not
least because the majority of the sites have not been
visited by the authors in person. It does not seem likely
that an important role was played by dominant
positions in the landscape (type I). Sites of this kind in
the Prague-type culture probably did not have an
important defensive function; the absence not only of
fortifications (Bubeník 1986 etc.) but also of other
indicators speak against this. One of these, for example,
is the very existence of the Roztoky area: here, there
was a strategically located point (the Zámka spur) within
immediate reach, but nevertheless the focal point of the
settlement was on the valley floor. The spur could not
even serve the Roztoky community as an operative
refuge, as it was separated from the latter by a relatively
large watercourse. 

The question of the defensive function of sites is also
related to the interpretation of other types of site location
(types II-IV). In many cases there existed a choice
between places higher up or further down the slope, on
higher or lower terraces, on higher or lower banks etc. In
such situations, site location in the Prague-type culture
paid little attention to “strategic” aspects; – indeed, there
is actually a marked tendency to cluster further down, as
close as possible to the watercourse. At Lomazice, for
example, finds of the Prague-type (and the Roman
Period) come from the very edge of the Ohře floodplain
(Bubeník 1988), while sites of the whole of preceding
prehistory were sited higher, on river terraces (Smrž
1981; Bouzek, Koutecký & Neustupný 1966). A lack of
interest in the strategic siting of sites can also be seen in
the cases of Stehelčeves and Dřetovice, where sites of the
Prague-type culture are situated on the lower slope of a
stream with a minimal view of the surrounding terrain,
while the opposite bank offered a position some 30m
higher. Sites on lower banks were also settled in the
Roman Period, while the opposite banks were generally
preferred by most of the preceding prehistoric cultures
(particularly the Bronze Age and Hallstatt Period: cf.
Kuna & Adelsbergerová 1995; Kuna 1997).

An interesting question is the relationship of Prague-
type culture sites to the river floodplains and
meandering watercourses (type V). It may seem that
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these were preferred environments, but the lack of
comparative data and the large number of occurrences
of the Prague-type culture in other types of landscape
prevent a simple conclusion from being drawn. There
are, however, cases where the Prague-type culture
appears in such locations while any other period of
prehistory or Middle Ages is absent (Kozly, Všestudy).

Among the sites of the Prague-type culture there are
also several examples that are similar to the site at
Roztoky (type VI). These are sites in the deep valleys of
larger rivers, bounded at least partly by high, steep
valley sides. This group includes the site of Lomazice (a
site in the Ohře valley, now submerged by the
Nechranice reservoir), Máslovice (in a small area on the
floor of a canyon-like valley of the Vltava at the
confluence of the river and a smaller stream), Prague-
Bohnice (Tříkrálka), Purkarec (at the confluence of the
Vltava and the Rachačka stream), as well as of Hosty,
Turnov and Prague-Dejvice. The reasons for the use of
such locations may have related to the importance of
watercourses as lines of communication, sources of
subsistence or elements of the ritual and social spheres. 

Settlement areas analogous to types V and VI can be
found in culturally-related sources almost everywhere.
The siting of activities on the lowest terraces of larger
rivers, onsandy spurs in broad floodplains, between the
meanders of rivers, sometimes on the floors of deep
valleys and on river islands is typical of the majority of
contemporary sites in western Ukraine (Berezovec 1963;
Chavljuk 1963; Rusanova 1973; Baran 1988 etc.),
southern Moravia (Pohansko, Dostál 1985) and Poland
(Parczewski 1969). If it can be judged from available
publications, such site locations were preferred around
the middle of the first millennium AD: in earlier
prehistory (e.g. Tripolye culture: Baran 1988) and later
phases of the Early Middle Ages (the Luka Rajkoveckaja
phase: Rusanova 1973) settlement activities occurred
rather on the higher terraces. It is thus possible to see a
relationship between residential areas and water courses
as part of the specific tradition or cultural norm
(Neustupný 1997) of the Prague-type culture. 

III.2.2. Geobotanical reconstruction 
of the settlement area 
(J. Sádlo, M. Gojda)

At the time that excavations were conducted at Roztoky,
the inclusion of environmental questions into field
research was not as common as it is today. Nevertheless,
some samples were withdrawn from the fills of features
with a view to pollen analysis and the analysis of
palaeobotanical macroremains. This related predomi-
nantly to the floors of houses, the contents of vessels and
fragments of carbonised wood preserved in the of stone
ovens (Tabs. 10, 11). The interpretation of the results was
conducted by J. Sádlo (cf. Sádlo, Gojda 1994).

Today, the lower Vltava valley belongs to the area of
thermophyllous plants. The data available for the Early
Middle Ages are summarised in Tables 10 & 11. Table

12 further summarises data obtained during flotation.
The overall character of the macroclimate is best shown
by the composition of the weeds. The numerous group
of thermophilic, synantropic species (Nigella arvensis,
Setaria verticillata, Eragrostis, Cardaria, Galium spurium,
Galium tricorne, Chenopodium vulvaria, Malva pusilla,
Juglans) shows that the macroclimate in the area was
comparatively warm, as it is today. At the same time,
these species qualitatively indicate the intensive
agricultural use of the landscape.

In opposition to these indicators, however, there is
a large group of woodland species which today
normally appear in higher locations: Taxus, Abies,
Plagiochila, Polypodiaceae, Lilium, Sphagnum, Picea. The
presence of these woodland species indicates the
existence of closed, mesophyletic woods. The presence
of yew and fir macroremains is particularly noticeable;
the presence of fir at least is confirmed palynologically.
These species are today regarded as mesophyletic to
oreophylitic (Skalická 1988) and in the context of the
other woods it is necessary to infer a mixed, detrital
woodland, such as can be found today along the middle
course of the Vltava and around Křivoklát.

Another argument that supports the hypothesis of a
wooded landscape some noticeable absences. Today, on
the rocky sides in the vicinity of the site there are
abundant thermophilic fruit-bearing shrubs –
blackthorn, rosehip, barberry, rowan-berry, farinaceous
but edible hawthorn, and in particular dogwood, which
would certainly have been consumed. Nevertheless,
these species were not found in the Early Medieval
material; on the other hand, in the samples there is a
repeated presence of hazel, a mesophyletic species of
the forest interior, the anthropogenic forest edge,
vegetation interfaces, preferring damper and cooler
locations etc. Further, it is also noticeable that in
contrast to the abundant oak, hornbeam is very rare,
although today it is co-dominant both in hornbeam
groves and in detrital woods. Hornbeam did not appear
even in the pollen analysis, and had it been present in
quantity in the area in the past it would probably have
been used as leaf fodder. It thus appears that the
expansion of xerothermous vegetation in the Vltava
valley probably occurred at a later date. Some of the
xerothermous species, perhaps, came here initially
complementarily, as pasture weeds, and it can be
assumed that in the Early Middle Ages these species
were present only in small populations in flat,
constricted refuges on the edges of rocks etc., so that
they do not appear in the archaeological material.

Overall, the picture of the vegetation offered by the
Early Medieval finds at Roztoky is straightforward,
although surprising and different from the situation that
can be observed at the site today. The picture arising for
the early Middle Ages is an enclave of thermophilic,
anthropogenic vegetation closed in the relatively cool
and damp microclimate of a wooded valley.
Anthropogenic deforestation was clearly limited only to
the floodplain, as shown by the absence of
xerothermous species. The slopes above the settlement
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were clearly covered by a contiguous, shady woodland
rich in species, and woods of similar type can also be
assumed on the flat ground of the valley floor. The
xerophilic vegetation of natural deforestation was
limited to the rocky complexes themselves, and closely
related to the woodland, so that “steppe” grass
vegetation is almost entirely absent. 

Bearing in mind the intensity of Early Medieval
settlement, the idea that the environs of the site were
extensively covered by woodland is surprising. This
conclusion must henceforth be borne in mind when
reconstructing the economic system of the Early
Medieval community; it remains one of the puzzles of
the site. 

II.3. THE FEATURES AND
STRUCTURE OF THE
RESIDENTIAL AREA 
(M. KUNA)

II.3.1. The extent of the component
One of the most interesting aspects of the site at
Roztoky is the large extent of the residential component
and the exceptionally high number of settlement
features. The quantity of features investigated to date
(122 houses, 35 storage pits and other features) can
nevertheless not even approach the original number, as
only a small part of the component has been excavated. 

A component may be defined as a set of
archaeological remains of a certain age and function in
a certain place (Neustupný 1987, 1998). A component
represents an archaeological reflection of a certain
activity area, created by the accumulation of
archaeological remains and other archaeological
transformations. The Prague-type culture component at
Roztoky is a residential one; nothing other than
dwellings and storage features was found. To the east,
the component is bounded by the river, and to to the
south and west by steep slopes. At the northern edge,
the component may have reached the Únětice stream
estuary. The extent of the component as thus defined is
20.6ha (Figs. 4, 18, IV). 

This extensive component was not, of course,
equally investigated, and clearly the density of Early
Medieval settlement, too, was uneven. For further
calculations the component was divided into 16 sectors
(Fig. 4, V). The number of discovered houses was
identified for each of the sectors; this led to the
important observation that with the exception of sector
7, no sector of the component is empty. A further step
was to determine the extent of “investigation” in each
sector. The “investigated area” here means not simply
flat trench area, but also includes a buffer of 1.5m in all
directions. This extension is very necessary, as it
corrects the edge effect, which would otherwise unduly
influence calculations (each trench recorded not only
features which lay entirely or mostly within it, but also

those which lay close by but for the greater part outside
it). The total extent of trenches came to around 2 ha (i.e.
about 10% of the component), the total extent of the
“investigated area” (trenches plus buffers) came to 3.36
ha (16.3% of the component). 

If the number of features recorded (Op) and the
“investigated area” of the trenches (Pp) are known, then
for each sector the density of features can be calculated
as the number of features per unit area (Op/Pp). An
estimate of the total number of features (O) can then be
obtained by extrapolation of the density observed in the
trenches across the whole area of the sector (O =
Op/Pp×P). All of the data obtained are presented in
Tab.13. From the table it follows that the density of the
Early Medieval houses varies in the individual sectors
from 0-10 houses per 1 ha to a value almost an order
higher (50-90 houses per 1 ha).

Using these numbers it is not difficult to calculate
the probable total number of houses in individual
sectors and in the whole component. A first estimate at
the total number of houses within the whole component
is 609. Bearing in mind some possible sources of error,
the values for some sectors were “intuitively” lessened.
As a result, a more cautious estimate of 497 (rounded to
500) houses in the component was obtained. 

II.3.2. Houses and the elements of their
interiors

Dwellings – square, single room semi-sunken huts with
stone ovens – are one of the typical manifestations of the
Prague-type culture across an extensive region between
the central Labe/Elbe, western Ukraine and the lower
Danube Basin. This type of dwelling is a specific cultural
feature of the Early Middle Ages over a large part of
Central, Eastern and South-Eastern Europe. Several of
its attributes have been explained by the geographic
character of the forest steppe zone of Western Ukraine,
where their origin is sought (Baran 1988; Parczewski
1993). The sinking into the terrain surface and the large
heating apparatus have been linked to the occurrence of
deep loess soils and a continental climate (Donat 1980,
62); similar dwellings survived until recent times in the
given area. The specific character of these features, of
course, is far from being explainable only through
adaptation to external conditions. During the first half of
the first millennium AD, the cultures of Western
Ukraine and adjacent regions (e.g. the Przeworsk,
Zarubincy, Cherniakhov cultures) contained other
dwelling types, while only in the 5th century AD did the
form that was to become part of the emerging Prague-
type culture appear. 

Unlike earlier types of dwellings, Prague-type
culture semi-sunken huts are characteristically square,
with the heating apparatus in the corner of the room,
and employ stone as the material from which said
apparatus (oven) is built (Baran 1988, Parczewski 1993).
The type of house bearing these traits appeared and
spread as an element of the Prague-type culture,
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although the mutual relationship of this house type and
other cultural elements is not absolute. This type of
house, or the Prague-type culture as a whole, is
generally associated with the expansion of the Slav
ethnos. The equation of an archaeological culture and a
specific ethnic group need not, of course, be valid
without exception, as archaeological and linguistic
(ethnic) categories of large size can hardly be expected
to be entirely concurrent in reality. 

The importance of the house, one of the key
elements of the culture, certainly exceeded the level of
adaptation to external conditions. In all archaic cultures
the house plays an important role in ritual and the
symbolic inclusion of Man in the order of the
surrounding world (Bajburin 1983). Closely related to
this is its importance as a mark of social or ethnic
identity, although at a far smaller scale than the
aforementioned general ethnic category. It may be
assumed that individual communities or groups of
communities (regions, tribes) created their own variants
of cultural elements, which might then seem to be
divisive social markers (on the literature of this theme
see at least Wobst 1977; Hodder 1982). The symbolic
importance of dwelling form can best be shown by the
regularity with which several elements are ordered
repeatedly at individual sites, and at the same time by
the arbitrariness with which different combinations of
elements occur at different sites and in different regions,
without being deducible from external conditions (in
this sense, cf. e.g. the differing locations of the ovens
within the houses). 

If the houses from Roztoky are compared to other
Prague-type culture sites, then in most cases these are
sites that have already been published and sites with
larger assemblages of houses, this enabling a broader
range of questions to be answered. One of the most
important sites is Březno in NW Bohemia (Pleinerová
2000). The Ukrainian site of Raškov contains two
extensive Prague-type culture components (5th-7th
century AD) on the banks of Dnestr, one of which has
been partially excavated (Raškov II, 14 houses) and the
second in its entirety (Raškov III, 91 houses; Baran
1988).Fourteen Prague-type culture sites appear at
Korčak, Ukraine, in the valley of the Teterevka, with a
total of several dozen (?hundred) houses (Rusanova
1973). Kodyn in the Prut valley is a double site with a
total of 76 houses (Rusanova, Timoščuk 1984), while
Dessau-Mosigkau in central Germany yielded 44 houses
(Krüger 1967) and Dunaújváros in the Carpathian Basin
37 (Bóna 1973). Other important assemblages of houses
come from Břeclav-Pohansko (Dostál 1985) and a range
of other sites in Western Ukraine (Stecovka, Semenki,
Lug, Makarov ostrov; cf. MIA 108, 1963) and Wallachia
(Dolinescu-Ferche 1984, 1986, 1992). The theoretical
works and extensive inventories by P. A. Rappoport
(1975) and P. Donat (1980), as well as the work of I.
Pleinerová (1975, 1986, 2000) are also important for an
analysis of the building techniques.

II.3.2.1. House size
All known examples of Prague-type culture semi-
sunken huts are relatively small. Their floor areas varies
from 4-20 m2, with most values between 9-12 m2

(Pleinerová 2000, 182). This is also reflected in the size
of the Roztoky features (Table 3, Fig. 20). In total there
are 34 reconstructed plans from Roztoky, the average
area of which is 9.13 m2. At Roztoky the area of the base
(floor) of the house is used, and not the upper edge of
the feature; in some cases, the difference between the
base area and that measured using the upper edge may
differ by up to 10%. Two instances differ from the rest
of the assemblage – houses 727 (15.4 m2) and 920 (16.4
m2). This matches the situation in the 1st and 2nd
horizons at Březno, where alongside 12 houses of the
usual size there was one which was unusually large
(feature 5: 19.3 m2; Pleinerová 2000, 182).

II.3.2.2. House shape 
The plan of the Prague-type culture house is roughly
square. After evaluation of the entire Roztoky
assemblage, however, it nevertheless became clear that
the most common shape at Roztoky was not an exact
square (understood as a shape where the lengths of the
sides differ by less than 5%), but rather an almost square
rectangle. The ratio of the floor side length in the houses
is most often 1.1, while this fact is clearly not caused
merely by chance deviations (houses with this ratio are
considerably greater in number than houses that are
exactly square, cf. Fig. 21). This is supported by the fact
that the shorter and longer axes do not occur by chance,
as the shorter is generally that which is parallel to the
axis on which, as a rule, stands the post supporting the
roof ridge. If this axis is taken as the “length”, then the
majority of the houses at Roztoky have a length/width
index of below 1.0 (20 cases, Fig. 22). Understood in this
way, the ratio of the “length” and “width” of the sunken
parts of the houses most often varies around 0.9 (in 16
cases at Roztoky), the second most common case being
that of a square plan (side ratio 0.95 to 1.05; 7 cases; see
Fig. 22). In addition to right-angled plans, Prague-type
culture houses may also exhibit trapezoidal forms;
these, however, are not particularly common, and it
would appear that the trapezoidal form is rather the
result of chance factors.

II.3.2.3. House depth
Prague-type culture houses are conspicuously sunken
features, which however rarely exceed a depth of
100cm from the level of either the subsoil or the modern
surface. For this reason they are generally referred to as
“semi-sunken huts” (Cz. polozemnice) rather than “sunken
huts” (Cz. zemnice), the latter being reserved for features
deeper than 100cm (Zeman 1976, Vařeka 1998).
Ascertaining the original depth of the house is always
uncertain, particularly at Roztoky where the terrain has
been altered by building works, various depths of
topsoil, and where moreover a natural, uneven
development of the relief must be presumed from the
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Early Middle Ages to the present (the site is beneath a
slope). A division of the houses by their depth in the
subsoil is given in Fig. 23; as estimates of the original
depth, however, these values are significant only for
orientation. The exact levelling of the house floors is
given in Table 3. 

II.3.2.4. House orientation
Prague-type culture dwellings were built with a regard
for the cardinal points. The following variations in
feature orientation can thus be distinguished:
(I) the axes of the sunken feature are aligned precisely

with the cardinal points, i.e. N-S and E-W; 
(II) the axes are slightly skewed clockwise, i.e. NNE-

SSW and ESE-WNW respectively; 
(III) the axes are slightly skewed anticlockwise, i.e.

NNW-SSE and WSW-ENE respectively; 
(IV) the axes are turned by 45°, and the house axes are

thus roughly NW-SE and NE-SW. 
Figure 24 shows that in the case of the Roztoky

houses not all of the types of orientation are equally
represented, and the respecting of the cardinal points is
thus not, perhaps, accidental. The orientation of the
houses did not arise as a result of their setting within the
surrounding landscape. At Roztoky the orientation of
the houses may tend to follow the direction of the river
(which flows east of the village), while this is certainly
not the case at Březno where the river runs SW-NE (and
lied north-west of the village); in both cases, the houses
are turned according to the cardinal points, and have
heating apparatus in the same places. A relationship to
a specific landscape (typical, e.g., of architecture today)
was thus probably not a major aspect in the building of
an Early Medieval dwellings. In this respect the Early
Medieval culture was no different to prehistoric
cultures, where a relationship to the cardinal points in
the construction of dwellings and burial features is well
known. The explanation of this relationship may lie at
the practical level (e.g. the orientation of the houses with
a view to obtaining the maximum intensity of sunlight)
or, more likely, at the symbolic level, in which the house
fits into a certain cosmological structure (Bajburin 1983). 

II.3.2.5. Heating apparatus
The most conspicuous element of the interior of a Prague-
type house is its heating apparatus – a stone oven. It is
both notable and interesting that the name of the material
in Czech even today appears as the root for the
description of heating equipment as such (Cz. kámen,
‘stone’, from which an oven, kamenka, and kamna ‘stove’).
The stone oven always appears at the corner of the room,
usually entirely occupying one corner of the sunken
feature; exceptionally they are built slightly away from
the wall, perhaps so that there was still room for a log
wall. Ovens are usually roughly square, 100-150cm along
each side, the firebox itself rectangular in most cases, with
internal dimensions varying around 40x60 cm. 

Ovens were built from large stone blocks set on
their narrow sides and lining the rectangular firebox
space. A typical example is that from house 926, where

a firebox of c. 40x60cm is defined by three large
boulders and covered by a flat slab (Fig. 25C). In several
houses the deliberate destruction of the oven after
abandonment of the house can be inferred, e.g. in
houses 921, 932, 934 and 937. Similar oven construction
is known from Raškov (Baran 1988) and Dunaújváros
(Bóna 1973). 

The location of the oven within the house was in
deliberate relation to the cardinal points. The
frequencies of occurrence are given in Table 14. The
north-western corner clearly predominates (64
instances), while north-eastern (6 cases) and south-
western (9 cases) sitings have also been recorded. The
location of the ovens within the houses is adjudged by I.
Pleinerová (2000, 174-5) to be of chronological
significance, as at Březno no location other than the
north-west corner appears until the latest phase of the
site (9th century AD). At Roztoky different oven
locations are known from the earliest Prague-type
culture phase; the semi-sunken hut with an oven in the
north-east corner from Běchovice (Vencl 1973, 353) is
of the same age. 

The good state of preservation of the ovens at
Roztoky make it possible in many cases to assess not
only their area, but also the direction in which the
firebox opened. This data may be of use in particular
because the firebox aperture is related to the working
area in front of the oven, and thus to the areas of other
parts of the internal arrangement of the house. The
oven aperture direction could be identified or
estimated with high likelihood in 69 cases, on the basis
of the shape of the surviving stone structure or less
often on the basis of the basic shape of the fired firebox
base (the space within the oven was in most cases
stretched, with the long axis running in the direction of
the oven aperture. It is important to note that in
virtually all cases the oven was oriented parallel to the
walls of the house, and never obliquely into the middle
of the dwelling; in this respect, the observations at
Roztoky accord with the conclusions of P. A.
Rappoport (1975), while somewhat different
observations have been recorded at Březno by I.
Pleinerová (2000). At Roztoky a firebox orientation
towards the middle of the house can be supported in
only a few cases (features 918, 921, 1035, 1070, 1071,
1073), but none of these is entirely convincing. 

If the oven is oriented parallel to one of the sides
of the house, there are always two ways in which it
might have been aligned (Fig. 29a). From Table 14 it
can be seen that in fact only one of these alternatives
was ever used. At Roztoky, all of the ovens in the
north-west and north-east corners open to the south
(while they could theoretically have opened to the
east or west respectively), all of the ovens in the south-
west corner open to the east (while they could
theoretically have opened to the north) and all of the
ovens in the western corner opened to the south-east
(while they could theoretically have been turned to
face north-east. The orientation of the ovens thus
probably relates to the overall internal arrangement of
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the dwelling space, which must to a considerable
extent reflect the character of the above-ground parts
of the house. 

II.3.2.6. Subsidiary ovens and hearths
In addition to the stone ovens, other burned areas were
also identified on the floors of houses, in a total of 5 or
6 cases (features 665, 672, 912, 917, 919, 1045.1). These
areas may be interpreted as occasional hearths. Indeed,
even the possibility that several of these fired areas stem
from fire accidents or other feature destructions cannot
be ruled out; real “fire layers” do not, however, appear
in the Roztoky dwellings. House 739.2 at Roztoky
revealed a cupola-shaped clay oven as a secondary
heating source in the house. This oven was situated in
close proximity to the stone oven; the most likely
function of both of these ovens was the baking of bread
or the preparation of other foodstuffs.

II.3.2.7. Hearthside vessels
A relatively common element of the internal fittings of
the huts at Roztoky is a vessel set into the floor in the
area of the oven. Vessels or traces thereof (small pits)
were found 20 times and 8-9 times respectively. The
vessels might be situated (i) by the back wall of the
house, behind the oven (9 cases, in 4-5 cases only pits
for such vessels survived); (ii) next to the side wall of the
house, in front of the oven (7 cases, in 4 cases only pits);
(iii) on both sides of the oven (2 cases). 

In several other cases vessels were found in similar
locations, but lying on the floor rather than sunk into it
(features 850, 1041). The areas around the ovens and
the destruction layers were generally the find locations
of the majority of ceramic vessels. In this cases, it was
not always clear what could be regarded as the remains
of a hearthside vessel, and what refuse from the
abandonment of the feature (around the oven
destruction in the lower part of the fill there were
generally a certain amount of ceramic sherds). The
appearance of hearthside vessels as a more or less
standard part of the interior has not hitherto been
registered. At Březno and the majority of the other sites
hearthside vessels were not identified, and they appear
only six times at Raškov II/III (of course in a total of
over 100 houses), while from other sites they are not
known to date. 

II.3.2.7. The construction of walls and roofs
The walls of Prague-type culture semi-sunken huts may
have been constructed using several techniques:
interwoven or of logs, which may be divided by the
character of the material used (beams, roundwood,
planks) and the way in which the corners are joined
(structures with no corner binding and beams held by
vertical posts, structures with beams or planks set into
grooves in posts, structures with real log joins and
interlocking corners; cf. Frolec, Vařeka 1983). 

Given the current state of knowledge it appears that
at Roztoky an interwoven construction can be ruled out,
as the rows of small postholes along the walls which

would be related to such a structure were not found in
any of the features. At the same time it also seems
unlikely that walls made of cross bars or planks set into
grooves in corner pillars were used most frequently, as
such posts have not in most cases been identified. Freely
laid cross beams or roundwood along the walls might be
indicated by post holes set at a certain distance from the
wall (features 906, 919, 920, 925, 1073). In several cases
there traces of halved tree-trunks, with the flat side to
the wall, have been identified (features 672, 673, 727,
918, 926). In one of these cases (feature 672) a groove
was found in the floor behind one of these posts, next to
the wall. A corner step was found in a similar position in
house 1086 which might also have been a support for a
lying beam. In both of these houses, moreover, it
appeared that the oven was slightly set off from the
inner corner of the building, so the lying posts or beams
could theoretically have continued around the whole
house. 

The arrangement of larger posts in the plans of
Prague-type culture houses displays variants which
repeat over individual sites. To meet the need for a
working classification, several types of plans are
distinguished (Fig. 26): (1) those without any large
perimeter posts (1A), or with isolated posts in some
corners (1B); (2) those with a single post in the middle of
the wall opposite the oven (2A), which post may also be
set into one larger post-hole (2B), doubled (2C, 2D), or
complemented by one or two corner posts by the same
wall (2E, 2F); (3) those with a post opposite the oven and
a further post by the wall behind the oven, as a rule
smaller and/or shallower (3A), sometimes with isolated
corner posts (3B–C); (4) those with four posts in the
middles of the walls; (5) those with four posts at the
corners; (6) those with eight posts, i.e. in the corners and
the middles of the walls. 

It is interesting that at each of the sites with a larger
assemblage of houses of a given age, it is always the
case that only one of these variants predominates.
Thus, for example, at Raškov the predominant plan has
no internal posts (type 1), at Roztoky and Březno type
2 is predominant, at Dunaújváros type 3, type 4
appears at Dessau-Mosigkau, type 5 is apparently the
most frequent at Korčak and Kodyn (although from the
publications available an assessment is not always
reliable) and type 6 is characteristic of Dessau-
Mosigkau and also relatively common at Kodyn (Table
15, Fig. 27). It is hard to imagine that the individual
arrangements imply functional differences or the
influence of the external environment – it is much more
likely that they are traditional stylistic variations within
the framework of a certain building culture. Whether
these are local, regional or supra-regional (perhaps
chronological) variations is difficult to judge, given the
lack of published sites, and not least given the
insufficiently precise publication of a large part of data
known. 

The dominant post structure at Roztoky is type 2,
i.e. a plan which has only one larger perimeter post,
which is always situated on the side opposite the oven.
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The presence of only one post in the plan of the house
clearly indicates that the second load bearing element
stood beyond the sunken part of the house. Even in
those cases where there are two larger, facing posts
(type 3), in the Roztoky examples the post-hole
opposite the oven is always larger and/or deeper; if
there are further posts within the area of the building,
these are as a rule smaller and/or shallower. For this
reason, the large post in the middle of the wall is
preliminarily termed the “main post”. The main post
stands either immediately adjacent to the wall or within
50 cm of it. The diameter of the post-hole is generally
at least 20cm, and its depth c.15cm. The shape of the
post whole is round, oval or semi-circular, which
indicates the use of vertically split posts. The function
of the main post as the carrier of the roof trusses is
confirmed by examples of opposing posts (type 3). The
absence of opposing post holes (and the absence of a
main load bearing post hole) however, can be
explained relatively simply by its location outside the
sunken part of the dwelling (Pleinerová 2000, 202). 

The location of the main post is evidently related to
the orientation of the oven. The main post is always
sited opposite the aperture of the oven firebox. For the
34 houses for which it was possible to ascertain both the
orientation of the oven and the presence of the main
load bearing post, it can be seen (Table 14) that the
main post always(!) stood in the middle of the side
opposite the firebox aperture. This relationship may be
interpreted as indicating that the oven and the approach
to the oven were always oriented along the axis of the
roof ridge. As noted above, the length/width index of
the house (cf. II.3.2.2) is usually linked to the axis on
which the main post stands. 

II.3.2.8. Post structures in the interiors
A large number of post holes of varying diameters and
depths, though usually relatively small, commonly
appear in the floors of Prague-type culture semi-sunken
houses. These post holes are in arrangements that are
difficult to interpret. One of the possibly repeating
patterns is a group of post holes in front of the mouth of
the oven. These groups take the form either of a pair of
medium-sized post holes (features 939, 974, 1091), or,
more often, two clusters of small post holes, as if
indicative of the repeated building of a particular
contrivance (e.g. features 917, 920, 926). In the latter
case the small post holes are sometimes so close
together that they give the impression of a single larger
pit with a multipointed base. The distance between the
pits or clusters of these groups is significant, which in all
cases fluctuates with only slight spreading at around 1
m. Similar pairs of pits have been found by I. Pleinerová
at Březno (2000), where they were interpreted as the
remains of drying equipment in front of the oven. This
possibility should perhaps be given more weight than
the interpretation of these features as the remains of
smoke pipes (ibid.); at Roztoky such pairs are
sometimes relatively distant from the actual oven (e.g.
house 920). 

II.3.2.9. “Cellarages”
Early Medieval houses at various sites sometimes
include a sunken storage space, dug into the sides of the
feature or into its floor. This space has the character of
small-scale cellarage or a small storage pit. At Roztoky
similar elements were preserved 7 times, which with
one exception (feature 939) were always relatively small
pits (diameters of 80 cm or less – features 727, 903, 911,
920, 932, 939, 1040), and were certainly not comparable
with, e.g. grain silos. 

II.3.2.10. Entrances
It would have been extremely useful to be able to
identify the locations of entrances into the huts for a
better understanding of the structures of both their
internal space and settlement as a whole. Unfortunately,
very little information could be gleaned in this respect.
Judging from other sites, the entrance is evidenced by
either a narrow, sunken extensions (e.g. as at Březno,
Korčak, Dessau-Mossigkau and elsewhere; Fig. 28), or
can be presumed on the basis of indirect evidence (e.g.
Březno: a tiled step at the level below the topsoil, post
holes like doorframes or the remains of wooden ribs
etc., cf. Pleinerová 2000, 187-188). The characteristic
entrance extensions were identified at Roztoky 3-4
times. In house 1034 the extension was located on the
east, i.e. “side” wall (given the oven location – Fig.
28:11; 182), in house 1040 in the side behind the oven
(the northern, Fig. 28:12; 190), and in house 1035
similarly as in house 1034 (north-eastern corner) but
with the oven unusually turned to face east. 

II.3.2.11. The spatial structure of the interiors
The Early Medieval semi-sunken huts at Roztoky show
a relatively strong persistence of forms and internal
arrangement. During the analysis of the hut plans it was
argued that among their lasting elements were the
orientation of the house with regard to the cardinal
points, the location and orientation of the heating
apparatus, the type of post construction used to support
the roof and walls, the location of hearthside vessels and
several other details of the interior. Another regularity
of which there can be no doubt is the spatial relationship
between the oven orientation and the main post or the
presumed line of the roof ridge; the axis of the latter is
always collinear with the axis of the oven firebox. The
mutual relationship between the main post and the oven
could theoretically be realised in 8 ways (Fig. 29a), of
which only two appear at Roztoky: variant (a), where
the oven is from the standpoint of the main load bearing
post at the “back left”, with the firebox opening facing
the observer (Fig. 29a:1) and variant (b) on the reverse
side, where the oven is at the “back right” as seen from
the post, but the firebox opens against the load bearing
post, too (Fig. 29a:2). All of the sufficiently readable
house plans from Roztoky can by their common
denominators be denoted as fitting one of these variants.
Thus, for example, those plans with the oven in the
south-west corner are identical to those with the oven in

328

T H E  O N S E T  O F  T H E  E A R LY  M I D D L E  A G E S  I N  B O H E M I A . A R C H E O L O G I C A L  R E S E A R C H  AT  R O Z TO K Y



the western and north-western corners: they are the
same (“left-hand”) arrangements, but turned by 45° and
90° respectively. The “right-hand” arrangement appears
much more rarely, and can be linked only to the
appearance of an oven in the north-east corner (only 6
instances: cf. Fig. 29b). 

Similar rules can also be found at other sites: at
Raškov, for instance, where unlike Roztoky ovens
appear equally frequently in all four corners. It is
interesting, however, that in 90% of cases the “right-
hand” arrangement appears which at Roztoky is rare
and relates only to ovens in the north-east corner. At
Raškov ovens in the north-west corner are turned to
face east (at Roztoky to face south), those in the north-
east corner face south (the same), those in the south-west
corner face north (at Roztoky east) and those in the
south-east corner face west (not found in this corner at
all at Roztoky). It thus appears that the primary norm
was to maintain the internal arrangement of the
dwelling space, while the relationship to particular
cardinal points was less significant. If, for example, the
position of the entrance or the oven changed for any
reason, the interior structure could be preserved.
Another site at which these relationships can, to a
certain extent, be traced is the fortified settlement at
Mužla, which however dates to the 9th-12th centuries
(Fig. 29). The system of the siting and orientation of the
ovens within the houses on this site is closer to the
model known from Raškov (the “right-hand” variant)
than that known from Roztoky (the “left-hand” variant).

II.3.3. Storage features
Those parts of the residential component at Roztoky
beyond the houses themselves comprise purely storage
features (pits, 35 in all). Several formal groups can be
identified among these; their division by width and
depth is presented in Fig. 30. According to this, pits can
be divided into (a) grain storage pits or silos, i.e. large,
deep pits, (b) large shallow pits and (c) small pits, while
the grain storage pits can be further divided into those
with (i) pointed and (ii) flat based. The only truly
conspicuous category, of course, is that of the grain
storage pits with pointed bases; any attempt at a more
precise description or classification of the other pits
would clearly be impossible. 

Grain storage pits with pointed bases are the second
most numerous group of features on the site, after the
houses: in all, 20 were found. This shape is specific to
the given period, and at the same time its function is
patently obvious. Grain storage pits of this type are
marked out by their pointed to rounded bases and
cylindrical to oval sides. The original shape of these
silos was perhaps oval, with the mouth somewhat
narrower than the maximum width of the pit (a typical
example being pit 651, another 681 etc.). The depth of
the silo into the subsoil was at least 100 cm; several
exceptions (pits 634, 842, 843) are obviously linked to
the very deep overburden. The ratio of depth to
maximum width in a typical example is roughly 1:1; this

ratio, however, would change if the depth were
measured from the original terrain. Although in layers
above the subsoil the sides of grain storage pits of this
type might narrow still further, it is unlikely that they
would originally have resembled the silos with long,
narrow necks that re known from later periods. Grain
storage pits with pointed bases appear only in the
northern part of the site, in sectors 2 and 3. 

The storage pits with straight bases at Roztoky (5 in
all) represent a less numerous and morphologically less
conspicuous group of features; at the same time their
function is less clear than that of the preceding type. The
majority are shallow, and the sides are cylindrical or
basin-like. Spatially they are more or less separate from
the preceding type: they have been identified in sectors
6 and 13, in the central and southern parts of the site. In
one case (pit 929) a storage pit of this type was probably
part of a house. 

The volume of the storage pits at Roztoky varies
quite widely, from around 6 hl (smaller volumes
obviously possessed only by features the depth of which
was reduced by the mechanical removal of top soil) to
over 22 hl. The volume of the entire pit was measured
according to the shape identified by excavation;
secondary changes to the shape and shrinkage caused
by collapse were not taken into account. The volume
was calculated according to the formula V = 3.14 × h ×
(p/2h)2 , where “p” is the area of the pit in section, and
“h” is its depth. Fig 31 shows the roughly equal division
of grain storage pits into three categories (<8 hl: 9
features; 8-16 hl: 8 features; >16 hl: 5 features. An
interesting comparison can be made with the capacities
of the grain storage pits from Březno, where only silos
of under 8 hl were identified in the earliest phase, while
in the second (Early “Hillfort” Period) the 8-16 hl
volume appeared, and larger examples were absent.
Grain storage pits with a volume of over 16 hl appeared
at Březno only twice, but in the Middle “Hillfort” Period
(9th cent. AD). 

A separate category is formed by larger, but
relatively shallower and broader pits. In several cases
(e.g. pit 649) it can be considered that they could be the
lower parts of grain storage pits, but in the majority of
cases the depth difference is quite pronounced (Fig. 30).
These pits also differ from the silos with pointed bases
in the straight shape of their bases and their vertical,
albeit shorter, sides. 

Two incidences of small pits can be set aside from
the assemblage of pits. Both are similar: they have a
round plan and a dish-like base, and in both the fill
contains a large quantity of small stones. In one case (pit
914) the pit walls had been fired. Both examples
occurred close to houses, and thus may relate to food
preparation or a certain type of production. 

II.3.4. Formation processes
Archaeological data are a biased reflection of the
original culture. The processes through which the
archaeological record comes into being are termed
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formational (i.e. they form the archaeological resource)
or transformational (i.e. they transform the structure of
the original culture). There are three common types of
archeological transformations: (1) systemic (behavioural),
i.e. originating through the actions of the living culture
itself; (2) taphonomic, i.e. taking place under the influence
of  external agents in the archaeological resource (in the
dead culture) and (3) methodical, i.e. originating
through the manner in which archaeological research is
conducted. 

II.3.4.1. The completeness and volume 
of the investigated features

In evaluating the finds it is necessary to bear in mind
that by no means all of the dwelling and storage features
were excavated in their entirety. The degree to which
individual features were investigated can be expressed
as a percentage. From the sum total it follows, for
example, that the 122 houses investigated at Roztoky
are the equivalent of 54 complete “average” houses with
a total cubic metrage of 220.2 m3. At the second largest
such site, Březno, 7 houses were investigated; this data
must be understood in terms of a quantitative
comparison of the total number of artefacts and ecofacts
recovered in the components (Table 16). The total
volume of the grain storage pits excavated at Roztoky
was 24.4 m3, while the combined volume of other pits
was 5.5 m3. 

II.3.4.2. Total frequency and composition 
of the finds

The total number of portable finds can be evaluated in
relation to the excavated volume of the relevant feature
fill. From this point of view, the component at Roztoky
displays a finds density not greatly different to that at
Březno (Table 16); what is somewhat more surprising is
the lower relative density of Early Medieval ceramics at
Roztoky. 

The functional composition of finds was also
considered. A factor analysis was conducted on the
frequency of artefacts in features, during which not only
the combination of artefact categories was considered
but also their potential dependence on feature type
(house/silo) or the volume of the excavated part of the
feature (Table 17). The first factor unambiguously shows
that item numbers are most dependent on the cubic
metrage of the excavated feature, while the second
factor shows certain differences between houses and
grain storage pits. 

II.3.4.3. The abandonment and filling in of features
The primary types of deposition mechanism that can be
presumed among the features at Roztoky are: (a) the
spreading and compaction of earth and waste (“primary
refuse”: Schiffer 1976) on the floors of the features,
sometimes preserving the remains of deposited products
(in the case of grain storage pits); (b) the deliberate
deposition of waste into features which have ceased to
fulfil their original function (“secondary refuse”: Schiffer

1976); (c) the levelling of sunken features with material
from the surrounding cultural layer; (d) the filling of
feature by natural slips and falls of earth from
surrounding layers. 

More pronounced fill layers, directly relating to the
use of a feature (sub a) were identified only twice at
Roztoky, in houses 727 and 1061. These houses
preserved a thin, darker layer some 2-4 cm thick
copying the floor. More often, in around a third of all
the houses, the fill is entirely homogenous. The
character of the fill (colour, structure) in these cases is
generally comparable to that of the surrounding topsoil
layer (cf. e.g. houses 451, 662), and sometimes slightly
different (houses 977, 978, 980). In these cases it is
logical to presume a relatively quicker, deliberate filling
in (levelling) of the feature (sub c). 

In most cases, of course, the fill of the houses could
be divided into several, generally two or three, layers.
The lower layer, lying on the floor of the house, was
usually 15-25 cm thick, almost always with an admixture
of charcoal, grains of dark and light clay and burned clay.
This layer reflects the first phase of the abandonment of
the feature, when after the house was emptied the walls
and roof, and in some cases also the oven, were taken
apart, several parts being taken for further use and the
rest of the house levelled. The upper part of the fill is
composed as a rule of a single layer, or exceptionally two
(feature 926), usually more homogenous than the lower
layer. This upper layer is interpreted as the second phase
of a deliberate levelling of the house debris, following –
perhaps after a certain length of time – the first phase. A
similar layer structure appears in the fills of the majority
of the grain storage pits. 

Intrusions of prehistoric ceramics are also an
indicator of the origin of the layers (cf. Kuna, in print).
At Roztoky the density of prehistoric intrusions
(residual artefacts) is exceptionally high (50-300 pcs. per
m3), and its proportion in the artefact assemblage locally
exceeds 80-90% of all of the ceramic fragments
recovered (cf. Table 2). From the high proportion of
intrusions in the fills of the Early Medieval features it
can be adjudged that the majority of fill layers represent
transferred culture layers. 

The means by which some features were filled is
illustrated by the dispersal of ceramic fragments in grain
storage pit 604 (Fig. 34). The section of this feature after
excavation of its western half revealed two larger layers
occupying its upper and lower halves. Excavation of the
second half of the feature included the three-
dimensional measuring in of all artefacts and ecofacts (a
total of more than 500 pcs.). Early Medieval ceramic
fragments were identified only at the base of the feature,
and at the interface of the two layers: at these levels they
constitute two “continuous layers”. No Early Medieval
sherds were found in the remainder of the fill, only
prehistoric intrusions. It would thus seem that the given
silo was filled in four episodes after coming to the end of
its functional life: (a) the chance discard of Early
Medieval sherds during the temporary opening of a
non-functional feature; (b) a deliberate fill of the lower
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part of the feature using the surrounding cultural layer
(this material not containing any Early Medieval
sherds); (c) another discard episode during which the pit
remained half-filled for some time – other Early
Medieval ceramic sherds entering; (d) the one-off filling-
in of the rest of the feature, again with material from the
surrounding layer which did not contain Early Medieval
ceramics. It is interesting that all of the Early Medieval
fragments (18 in total) come from different vessels, or at
the very least cannot be conjoined. They are not,
therefore, the result of the discarding of one or two
broken vessels, but rather of a chance accumulation of
individual fragments requiring a certain time.

II.3.4.4. The origin of the ceramic refuse
In the case of feature 604 it would seem that the Early
Medieval and prehistoric artefacts entered the feature by
different means. While the prehistoric intrusions were
shifted there with cultural layers, the Early Medieval
fragments came into it by the chance deposition of
individual pieces during the period in which the feature
had already ceases to be used, but had not yet been filled
in. It is probably not possible, however, to generalise
from the case of feature 604. It is likely that Early
Medieval ceramic fragments in other features may have
come from cultural layers formed previously. Indeed, it
appears that this must have happened, bearing in mind,
for example, the discrepancies in the dating of features
which according to other indicators ought to be
contemporaneous (cf. e.g. the differences in the dating of
houses and spatially related storage pits at Březno,
Pleinerová 2000; something similar happens at Roztoky,
see section II.4.6).

An attempt was also made to trace the origin of the
ceramic sherds by another means – on the basis of their
different degrees of fragmentation. It is expected that the
size of a ceramic fragment is on average smaller the
longer is the length of time (number of destruction
events) between the discard of the broken vessel and the
final deposition of the sherd in a certain layer. In studying
fragmentation the authors worked with fragment weight.
A “fragmentation index” was established, given by the
following relationship (cf. Fig. 35):

The fragmentation index provides a value for every
sherd, conveying by how many times its weight is
greater than the average weight of sherds of the same
wall thickness in the control, i.e. strongly fragmented,
assemblage. This value is not determined by whether a
fragment comes from fine tableware or coorse storage
vessels: in a uniform manner it expresses the degree of
fragmentation of the piece. Fragments with a
fragmentation index of 1 reflect the average size in a
strongly fragmented assemblage; the higher the index
value, the better preserved the given vessel piece. 

It can be assumed that the fragmentation index is
related to the different mechanisms by which the
ceramics entered layers. Hypothetically it could, for

example, be adjudged that fragments with a value of less
than 5 (“small” pieces) might have been moved into the
feature with cultural layers (Fig. 36). A similar value
commonly attends sherds from surface collections and
residual fragments in a cultural layer, too. For fragments
with an index of 5-10 (“medium-sized” pieces) a longer
period on the surface or in cultural layers is unlikely;
these fragments should rather be seen as pieces directly
discarded into the feature, or moved thence relatively
soon after vessel breakage. For sherds with an index of
greater than 10 it is even more likely that they are
discarded pieces of “secondary refuse” in the sense of
Schiffer (1976) or were deposited directly into the
context from which they were recovered. Medium-sized
and large fragments appear at various levels in feature
fill (Table 18), both in houses and pits; from this, it can
be adjudged that the filling of the features was multi-
phased, interrupted, and lasted for a long period, while
the life of the settlement continued around the
abandoned feature. 

II.3.4.5. The abandonment and depositing 
of artefacts

The analysis of formative processes has thus far
considered only the categories of refuse and lost items.
These categories do not include items still functional,
but abandoned for some reason in the context of their
original use, or deliberately deposited in a particular
(structured) context such as a hoard or grave fittings. At
Roztoky, two types of abandoned or deposited items
(contexts) can be investigated: vessels around the ovens
within the houses and the quern-stones appearing in
several of the storage pits. In several cases other finds
are associated either with these artefacts (e.g. small
objects placed within the vessels inside the huts), or with
their means of deposition (whole vessels in storage pits). 

Whole vessels were found relatively frequently in
the Early Medieval features at Roztoky (Table 19). In
most cases these were vessels set into the floor of a
house in the vicinity of the oven, and in a smaller
number of instances were vessels lying on the floor
either near the oven or elsewhere (in “cellarage” in the
wall or floor). In several cases all that remained of these
vessels at the moment the house was abandoned was
their lower part, still set into the ground. In addition,
there were a large number of cases at Roztoky where it
was not entirely clear whether they were objects in their
functional locations (some lower parts of vessels in
particular) or secondary waste. 

The occurrence of whole vessels near ovens is also
known from other sites, but relatively rarely. While
these vessels were unquestionably related to particular
functions (water or food storage near the fireplace), their
presence in an archaeological context evidently
contains more aspects. Vessels were not left in place in
all cases, and in several houses only an empty pit for a
vessel is found. Even the (four times found – houses 665,
926, 927, 1038) setting of a second vessel or part thereof,
or the occasional setting of other items (3 whetstones
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from house 1038 at Roztoky, a spindle whorl from
house 4 at Semenky: Chavljuk 1963), were not linked to
the original vessel function. Nor are those vessels or the
lower parts thereof found within the oven, known from
other sites (Raškov III, houses 85 & 87: Baran 1988;
similarly Dunaújváros, house 42: Bóna 1973, 141) in
functional positions. The context of “abandoned” items
is thus not illustrative of their original functions and use,
as to a certain extent the context was “arranged” at the
moment the feature was being left. The abandoned
contexts usually contain only some artefact categories
(at other sites vessels were not left near the ovens,
although they were certainly used similarly) or
combinations. Thus the categories of “abandoned” and
deliberately “deposited” artefacts do not greatly differ,
as both logically mix.

A specific artefact category may also be represented
by the lower parts of vessels, which often appear at
Roztoky both inset near the oven and on the floor
nearby (Table 19). Other than the aforementioned
examples set in the oven, pieces have also been found
in front of the oven mouth (Raškov III, houses 14 & 45).
To decide whether in the case of Roztoky larger vessel
pieces were deposited on the house floor with deliberate
intent, were simply forgotten there or were discarded
there later is not easy, and the finds give no firm support
to any of these interpretations. Nevertheless, it is felt
that careful excavation in the future could resolve these
questions. In some cases, other artefacts too might have
been deliberately deposited, e.g. quern-stones (e.g.
Stecovka, houses 2, 5 & 10 with quern-stones deposited
on the floor, in the oven destruction and in feature fill:
Petrov 1963). 

Something similar may also be presumed for the
quern-stones found at Roztoky in several of the storage
pits. Several fragments and one whole, well preserved
piece (pit 298.3) came from the grain storage pits, as
well as one undrilled semi-finished piece (pit 634).
Quern-stones on the base and in other parts of the fills
of storage pits also appear at Březno (Pleinerová 2000,
features 119, 126 and others) and other sites. They were
frequent at the 9th century settlement at Mužla, where
203 pits yielded 21 complete quern-stones and a larger
quantity of fragments (Hanuliak, Kuzma and Šalkovský
1993). Similar cases are known from Klučov (Kudrnáč
1970), and a recent find from Vepřek (Mělník district) is
highly instructive – from the base of an 8th century
(preliminary dating) storage pit came a functional pair
of quern-stones (excavation by M. Kuna in 2000, here
Fig. 37). The appearance of such a large quantity of
quern-stones in storage pits cannot, in the authors’
opinion, be the result only of accidental loss and a
discard of unneeded pieces; rather, it seems to have
been part of a ritual depositing of items during
particular events. Finds of animal skulls in silos, or even
animal burials etc., may be related to this (Pleinerová
2000, 214). The find of an incomplete ox skull in pit
1075 at Roztoky, which also had an unusual fill in the
form of large boulders (Gojda 1991, 137-8) may be seen
from this angle.

To a certain extent it is of course disconcerting that
similar phenomena are not referred to in any of the
ethnographic studies available to the authors. The
careful study by, for example, Bajburin (1983) discusses
a broad range of rituals and practices relating to the
selection of sites for houses, their construction and
occupation among the Eastern Slavs, but makes no
mention of even a single example of a ritual associated
with their abandonment. The only explanation can be
that the contemporary and recent ethnography of
European nations works with material that in several
fundamental ways differs from the Early Medieval way
of life. One such aspect might indeed be the mobility of
dwelling features, which was obviously common in the
Early Middle Ages but which today or in the recent past
has occurred only exceptionally, as houses are
permanently bound to a particular place, owner etc. 

II.3.5. The formal and spatial structure 
of the component

II.3.5.1. Descriptive traits of the houses
The attributes of Prague-type culture houses can for the
purposes of further processing be described using the
following descriptive system (cf. Table 20, section II.3.):
(a) Orientation of the house (1-4). Four orientations

(attributes or attribute states, variables) are
distinguished: 1. NW-SE/NE-SW; 2. NNW-SSE/
ENE-WSW; 3. N-S/E-W; 4. NNE-SSW/ESE-
WNW.

(b) Oven location (5-7). Three positions: 5. in the W or
SW corner; 6. in the NW corner; 7. in the NE
corner.

(c) Floor area (8-12). Five categories: 8. <7.5 m2; 9. 7.5-
9.5 m2; 10. 9.5-11.5 m2; 11. 11.5-15 m2; 12. >15 m2. 

(d) Length/width index (13-15). For this index, “length”
is taken as the dimension collinear with the oven-
main load bearing post axis, even though in the
sunken part itself this dimension is commonly
shorter than the “width”. The categories of
length/width index recognised are: 13. <0.95; 14.
0.95-1.05 (square); 15. >1.05. 

(e) Depth in the subsoil (16-18). Judged as the depth
from the base of the overburden, or from the level
where the feature is clear in the subsoil layers: 16.
<25 cm; 17. 25-55 cm; 18. >55 cm. 

(f) Presence of the “main post” (19-20). The post hole
of the main post was either safely identifiable (19) or
its presence ruled out (20). For uncertain cases or
where the plan was not excavated sufficiently
extensively, no entry was assigned. 

(g) Pit for a vessel (21-22). A pit to receive a vessel,
anywhere around the oven, what either found (21)
or its presence ruled out (22). In uncertain cases no
entry was assigned. In most cases these were pits
with vessels set into them; in some cases, however,
the pit was empty. 

(h) Presence of a pair of pits in front of the oven (23-24).
An entry under 23 indicates the presence of a pair
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of pits in front of the oven, and one under 24 an
absence of such; in uncertain cases no entry was
assigned. 

(i) “Cellarage” (25). This attribute is assigned only if
the “cellarage” is present. 

(j) Vessel on the house floor (26). A mark records the
presence of a whole vessel on the floor of the house,
in most cases set into it and in a small number of
cases set on the floor near the oven. 

(k) Poorly preserved oven (27). This special attribute
indicates a situation in which the oven is more or
less absent, and is understood less as typological
than as behavioural (dismantling of the stone
structure with the aim of reusing the stones). 

(l) Stony rubble in the fill (28). The presence of stony
rubble in the fill, i.e. of a large quantity of stones
stratigraphically unrelated to the destruction of the
oven, is regarded as a trait related to the fate of the
house after its abandonment. 

(m) Density of ceramics in the fill (29-30). The two
density categories recognised are low (<=5 fragments
per m3) and high (>5 fragments per m3, see Fig. 33).

(n) Dating of artefacts from the fill (31-33). The dating
of the artefacts in the fill (discussed in following
sections) is the main argument applied in the
chronological ordering of the features, although the
chronological relationship of all the artefacts to each
feature is far from assured. On the basis of analyses
by N. Profantová three categories are recognised:
31. the earliest assemblages, characterised by
undecorated ceramics (Roztoky I); 32. assemblages
of a transitional character (Roztoky II); 33.
assemblages of a later character, with a marked
presence of decorated ceramics (Roztoky III).

II.3.5.2. Variability of the houses in time and space
A first attempt at classifying the assemblage of houses
was a tracing of the relationship between the attributes
of the houses and the chronological phases determined
on the basis of artefact analyses; the results are given in
Table 20. All of the attributes were projected onto plans
of the component (site maps and feature locations exist
in the form of digital layers of a geographic information
system), and were assessed to see if there was any
pattentning of to their arrangement. 

From Table 20 it can be seen that the orientation of
the houses is not a chronologically conclusive element,
and does not even have any conspicuous spatial
resolution. Even the location of the oven within the
house cannot be taken as a chronological indicator, as
might have appeared possible on the basis of the
evidence from Březno (Pleinerová 2000). While the
Březno finds from the Prague-type culture period show
ovens only in the NW corner, with variations appearing
in subsequent phases, the features at Roztoky show the
opposite tendency. Houses of the phase I have an oven
in the NW corner in 73% of cases, while those from
phases II and III have such in a total of 83% of cases.
All three of the common oven location alternatives
appear in the earliest phase (Roztoky I). 

A surprising result is the indubitable spatial
arrangement of both of the less frequent oven position
variations, i.e. in the SW and NE corners. All examples
of ovens in the SW corner appear in the southern half of
the component, while all known examples of ovens in
the NE corner come only from the northern section
(Fig. 39A). It is also interesting that houses with such
oven locations come from various settlement phases.
On the basis of these observations it can be stated that
the position of the oven within the house has a deeper
significance, albeit not chronological. 

In terms of house sizes it can only be noted that very
small dwellings (<7.5 m2) are characteristic of the
earliest phase; in later phases they do not appear. The
length/width index of the sunken parts of the houses is
of no clear chronological significance, but an index of
under 0.95 is probably most typical of the earliest phase
and the “typologically pure” house form. The presence
of a “main post” may be similarly characterised, as may
the apparatus in front of the oven manifesting as a pair
of pits in front of the firebox access. On the other hand,
pits for hearthside vessels are (given the number of
chronologically classifiable houses) most frequent in the
second settlement phase. At the same time, “cellarage”
in the house wall, if it can be judged at all given the very
small number of examples, seems more typical of the
second and third settlement phases. 

II.3.5.3. Correspondence analysis
Because the usual typological approach to the set of
houses was unable to divide them into separate types,
an attempt was made at classification with the aid of
mathematical multivariate analysis. Because the
descriptive system used employs primarily nominal
variables, the originally numeric values were converted
to nominal ones and used for correspondence analysis,
which is able to handle with them. Although the results
were not overly clear, several of the relationships
suggested above were again indicated (Fig. 40). 

During repeated attempts with various numbers of
classified features and various variable selections,
attribute 7 (the oven in the NE corner) always stood out
– this of course was preserved in only a very small
number of cases, and thus in the final phase it was
omitted. Later, variables relating to feature depth and
ceramic density in the fill were also omitted, as both
attributes might be distorted by taphonomic factors and
the circumstances of the excavation. Ultimately the
classified assemblage retained only those houses from
the southern part of the component which were on
average better preserved and offered more classifiable
points. In this form the assemblage contained 54
features with an average of 5.8 recognizable attributes
per feature. 

The results of the analysis are presented in the form
of a graph which shows the attribute score in individual
dimensions (factors) of variability. As a rule the first two
factors bear the greatest significance, and should reflect
the core of the variability in a given assemblage. In this
case, of course, the result must be accepted critically,
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not least because the first two factors explain a mere
25% of the variability. On the graph of the first two
factors (Fig. 40: each attribute represented by its own
number) it can be seen that the attributes do not form
clear groups, but nevertheless a certain clustering can be
observed in the middle of the graph (values around zero
along both axes) as can a greater dispersal of attributes
at a greater distance from the edge of that cluster
(attributes 8, 5, 33, 32 & 20). This arrangement indicates
that the attributes for a very small house area (8), an
oven in the SW corner (5), ceramic phases II & III (32,
33) and an absence of a primary load bearing post (20)
are entirely atypical for the given assemblage.
Moreover, their isolated positions on the graph signal
that they cannot be related to any other attribute of the
houses. In respect of the chronology of the features this
can be understood as meaning that chronological
phases II and III (attributes 32 and 33 respectively)
cannot be associated with any other specific house
attribute. 

On the other hand, attribute 31 (chronological
phase I) appears in close proximity to attributes 13, 22,
23 and 28. This group indicates that houses of the
earliest phase typically have a length/width index of
under 0.95 (13), a pair of pits in front of the oven (23)
and stony rubble in the fill (28), and pits for vessels near
the oven are missing (22). These relationships were
implied by the preceding analyses, although it may
come as a surprise to see a link between those huts with
no pits for hearthside vessels and the earliest phase,
when it is precisely this phase which has yielded, in
absolute terms, the largest number of abandoned
vessels. This may be explained by the fact that in phase
II and the sum of phases II and II the proportion of
houses with a vessel at the oven is actually higher,
although given the lower total number of houses in the
later phases this might be overlooked. 

In Fig. 40 a relative mutual proximity is also shown
by the values of 21, 24, 26 and 27. This grouping means
the relationship of pits for vessels (21) to the presence of
vessels (in pits or outside them on the floor, 26), the
absence of a pair of pits in front of the oven (24) and the
disassembled oven (27). This group as a whole is closer
to the chronological attribute 32 (phase II) than to the
other chronological attributes. 

In conclusion it must be recognised that the
attributes available are insufficient for a straightforward
typological classification of the houses, and even the
correspondence analysis provides no conclusive
arguments. The entire assemblage of houses appears to
be more or less homogenous, and its variability to be
predominantly due to chance. At the hypothetical level
a certain structuring significance might be presumed
only for some elements – in particular the location of
the oven within the dwelling; in view of the contexts of
the individual cases it seems that the significance of the
oven positioning is not chronological. This was
indicated both by the correspondence analysis and by
the preceding chronological and spatial analyses. At the
same time, it could hypothetically be presumed that the

houses of the earliest phase were more typologically
pronounced (had a larger number of characteristic
attributes) than those in the later phases. This may
testify to the stronger keeping of a certain tradition at
the beginning of settlement in the area and its later
relaxation. 

II.3.5.4. The distribution of pit types 
Individual pit types are not distributed evenly within the
component. Grain storage pits with pointed bases
appear only in the northern part of the component
across a relatively small area in sectors 2-4, around
houses 142, 209, 380 etc. Grain storage pits with a flat
base were identified only in the southern half and in the
southern part of the northern half of the component;
they are thus spatially separate from the preceding type
of grain storage pit. (Fig. 39:C). In the space outside the
cluster of silos with pointed bases other types of deep
features which are not dwellings are rare: the question
only arises as to the manner in which grain was stored
across the greater part of the site, or rather why the
method of storing grain differed in different parts of the
site. It is absolutely certain that this is not a consequence
of chronological differences between the parts of the
site: silos appear only in the first and second settlement
phases (Roztoky I-II), while it is precisely these periods
that have yielded the greatest numbers of houses across
the component as a whole. Even explanations involving
the varying characters of the subsoil or the microclimate
in different parts of the site are not convincing – such
differences as there are, are not great. The varying
frequency of grain storage pits and their various shapes
in individual parts of the component must therefore be
regarded as one of the cultural markers which mutually
divided groups of inhabitants in the area. 

Larger shallow pits were found, albeit in small
numbers, across the whole component, but small pits
only in the southern part thereof; given the small overall
number of these features, however, this is not a weighty
observation. One of the largest pits belongs to the
earliest site phase (I), while a second comes from the
youngest (III, cf. Table 5 in section I.4.). 

II.3.6. The spatial structure 
of the residential area

Unlike the preceding section (II.3.5.), which was
concerned with the formal structure of the settlement
features and the spatial relationships between
archaeological types, in this section an attempt is made
to consider questions linked to the spatio-temporal
relationships between features in the living culture. 

III.3.6.1. Spatial relationships between the houses
One trait of Prague-type culture components is the
relatively small number of vertical stratigraphies among
dwellings. At Raškov II-III this phenomenon was
remarked upon by V. D. Baran (1988). According to
him, the tendency towards avoidance of abandoned
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houses disappears in later periods (8th century AD, the
Luka Rajkoveckaja culture, Raškov I). It would seem
that even at Roztoky the frequency of identified
stratigraphies does not reflect the probability of random
overlapping of houses, given the large number of
houses. The “respecting” of earlier house debris might
be of deeper significance, whether practical or symbolic.
The latter explanation principle (although at different
empirical data) has been considered by, e.g., P.
Šalkovský (1993), who suggested that the light
superposition of house corners need not be by chance,
but could originate in a deliberate expression of
succession or right of inheritance. 

Social interpretations also appear in a few elements
of the horizontal stratigraphy. Among these are, for
example the “rule of diagonal association” and “rule of
linear association” between dwellings (J. V. Baran
1999). The rule of diagonal association (or “extended
corners”: Šalkovský 1993) states that houses of the same
or immediately successive chronological phases are
located in such a way that the extension of a line linking
the corner with oven and the diagonally opposite corner
in the later house will intersect one of the corners of an
earlier house (belonging to the same archaeological
phase or a preceding one). The application of this
principle must result in a checkerboard arrangement.
Indications can also be found of longer linear
relationships, i.e. arrangements in which the corners of
at least three archaeologically contemporary houses lie
on a single line (Fig. 41:B2). Associations of the latter
type are interpreted by J. V. Baran as indicative of a
familial relationship between two successive
generations. While not wishing to discuss the accuracy
of this interpretation, it is perhaps necessary to
acknowledge certain misgivings about the objectivity of
spatial observations of this type in themselves. 

A certain tendency towards arranging houses into
lines along the diagonals of their plans can, however, be
seen in some cases at Roztoky, although not to such an
extent that any generalisations can be made. Evidence in
this respect comes from groups of houses in the northern
part of trench IV (e.g. features 911, 905, 903 & 902 or
908, 906 & 901). In contrast to the principle outlined
above, of course, the extended diagonals are not those
with ovens, but in all cases the diagonals on which the
ovens do not sit. Further, it seems that rather than being
houses that are contemporary, this relates to houses from
successive chronological phases, arranged alternately.
The occurrence of houses in a line cannot be interpreted
in and of itself as evidence for the contemporaneity of
features. Entirely hypothetically, it could indeed relate to
the exact opposite, to the subsequent infilling of spaces
between houses already abandoned – if, of course, the
length of the interval between the buildings being
erected could be ascertained. Even here, however, it can
be presumed that the arrangement of houses into the
certain spatial structure of earlier structural phases was
not by chance, and may have had not only a practical
but also a social dimension (as is also presumed for the
graves in some cemeteries). 

In terms of the layout of Prague-type culture sites,
allusions have also been made to semi-circular
arrangements that may be reminiscent of the plans of
some later villages (Pleinerová 2000, referring to the
plan of the site of Březno). A very similar semi-circular
arrangement, comprising 6-8 houses, was found at
Roztoky in trench III, as well as at Korčak I (Rusanova
1973; here Fig. 42.). In none of these cases, however, are
the houses in the semi-circle the only dwellings of the
given phase on the site. In these cases it is always a semi-
circle with a diameter of 20-25m comprising 5-6 houses,
with another 1-2 houses on the straight side. The
archaeological contemporaneity of the houses in this
arrangement is confirmed at Březno, while at Roztoky
they may belong to different phases – the whole
problem of dating ceramics from these features does
not, of course, enable a simple conclusion to be drawn.

By contrast with the foregoing, contemporaneity is
quite likely for four houses in the southern part of trench
IV (houses 920, 925, 926 & 927) which are linked by a
regular mutual distance from one another, a specific
(less frequent) position of the oven (SW corner), and
several other elements (the size of the oven, the pair of
pits on front of the oven, abandoned vessels, stony
rubble in the fill). The distances between the houses in
this instance are somewhat less than in the previous case
(9.6 – 11.4 – 13.6 m) and also the radius of the semi-
circular arrangement is only half the size (around 12 m;
Fig. 43C, XI). 

A semi-circular arrangement of several houses and
other features has been also demonstrated at Břeclav-
Pohansko (Dostál 1985) and Dunaújváros (Bóna 1973,
140). It therefore seems possible that the arrangement of
several houses into a more or less regular semi-circle
could be one of the ways in which the settlement area
was structured, although it was certainly not the only
one. It is possible that similar arrangements appeared in
particular at the beginning of settlement at a particular
place, when several houses might have been built at the
same moment; during later development individual
houses might be abandoned at different times and new
houses were not able to respect the original plan. In the
case of a site like Roztoky, where the settlement remains
are extremely dense, all interpretations of spatial
patterns must be approached very circumspectly. A
cautionary example is provided by the spatial
interpretation of the site at Dessau-Mossigkau, which
drew highly implausible conclusions (cf. Krüger 1967).
As a relatively firm and relatively demonstrable rule,
houses within sites of the Prague-type culture usually
maintain certain minimum distance from their nearest
contemporary neighbour. At the majority of sites there
exists a marked tendency towards a regular distance
between houses of the same phase (Březno). It appears
likely that distances which are smaller than those
prevailing are the result of later rebuilding episodes
within a multi-phase site. An example of a regular
spacing between contemporary houses comes from the
fortified 9th century settlement at Mužla (Šalkovský
1993), and the validity of this assumption is clearly
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shown by the plan of the earliest settlement phase at that
site: the standard spacing between house corners is 13.5-
14.5 m. 

To exactly judge the overall spatial arrangement of
the houses at Roztoky is difficult in particular because
the individual trenches form neither a large contiguous
area, nor a systematically distributed sample: the
application of any of the standard statistical methods
(e.g. cluster analysis) cannot, therefore, be expected to
yield useful results. There are, however, two ways to test
the hypothesis of standard distance between
contemporary houses. The first way is to compare the
characteristics of the observed set of houses with a set of
random values. To obtain such a comparison the
distances between all of the houses on the site were
calculated (each to each), and the frequencies of the
distance categories then compared to similar data
belonging to the same number of points dispersed at
random in trenches of the same shape. Such a
comparison ought to show whether the mutual spatial
relationships between the houses are accidental, or
whether they display a certain regularity. The result is
given in Fig. 45, where the frequency of individual
categories is shown as a graph (the values given here are
the distances between the centres of the houses, hence
they must somewhat higher than at Mužla where the
distances between house corners were measured).
Comparing the distribution of the observed values to
the distribution of the simulated points can lead to the
conclusion that the spatial patterning of the Early
Medieval houses at Roztoky is not the result of chance
(a chi-quadrat test gave a value of 44.27 with 14 degrees
of freedom; the probability of obtaining such a result
randomly is below 0.1%). 

From Fig. 45 it further follows that the first
difference between the observed and random
distributions is in the smallest distance class, that of
<2.5m between house centres (4:7 cases). The next
category (the distance of 2.5-7.5 m) contains several
pairs of houses either partially overlapping (931-943;
908-909; 941-943; 928-934; 902-992; 1037-1038), or not
overlapping but so close to one another that it would
have been difficult for them to co-exist (1085-1086; 928-
936; 545-648; 1041-1059); 1070[1-3]-1073 etc.). In this
category the observed number of cases (35) matches
almost exactly the number of random relationships, so
that from the statistical point of view no significance can
be demonstrated. Among those houses only
peripherally overlapping or standing close to each other
no deliberate purpose can be shown. 

An opposite situation can be seen in three further
distance categories; in these categories the number of
pairs observed was substantially greater than the
number of pairs among the randomly generated points.
This fact confirms a certain intent, a tendency to site
houses at these mutual distances. The lowest of the
categories (7.5-12.5 m between centres) matches the
distance between, for example, houses in the semi-
circular group of features 920-925-926-927. The
following categories (12.5-17.5 and 17.5-22.5 m between

centres) match the distances between the houses in
trench III, between the archaeologically contemporary
houses in trench IV (see below, Fig. XVII), between the
houses of the first settlement phase at Březno, and
between those at other sites. At the borderline between
the latter two categories, or in the higher, is the standard
distance between houses identified in the 9th century
settlement at Mužla, also (Šalkovský 1993). In the
subsequent categories (22.5-27.5 and 27.5-32.5 m) the
frequencies of values in the random sample and the real
values approach each other, and in the next category
(32.5-37.5 m) the number of relationships between
randomly selected points is greater than the number
between the real values. This may be because the
houses as a whole are arranged in larger clusters, and
hence larger distances can only be less frequent. 

The second means of assessing any spatial structure
in the distribution of houses is empirical: mapping the
houses according to their dating and/or other distinctive
attributes (e.g. the position of the ovens), and then
looking for some kind of more or less obvious
patterning. One must be aware, however, that
individual chronological groups (phases) may, but need
not, include features which really were
contemporaneous. For the definition of chronological
groups the classification of N. Profantová (Roztoky I, II,
III, see section II.5.) is used, along with the position of
the oven within each house – this latter being regarded
as an element which might codify houses of a certain
chronologically or otherwise underpinned group. For
the time being three chronologically defined groups are
considered, of which the earliest (Roztoky I) is divided
out by oven location. To trace the mutual relationships
between houses in such groups makes sense only in
larger areas investigated together, i.e. here trench IV
and its neighbours and trench III. 

The situation in trench IV confirms several of the
conclusions formulated above. The houses of none of
the given groups are in superposition (with one
exception, that of the pair of houses 931 & 943), and in
only one case are the centres of the houses in these
groups closer apart than 6m (906 & 909). The distance
to the nearest neighbour in the same group typically
fluctuates around 10-20 m, which accords with the
results of the preceding analyses. In several cases it
seems that the houses of groups defined in this way form
regular arrangements, e.g. the four houses with ovens in
the SW corner in the southern part of trench IV, and the
four houses of the Roztoky II phase in the northern part
of trench IV (Fig. XVII). 

In trench III there are doubts as to whether the
main group of houses in the middle of the trench
(features 425-209-142-380-543 and others) can be
considered contemporaneous (as indicated by their
spatial ordering) on non-contemporaneous (as indicated
by the ceramic finds, which of course are neither
numerous nor easily chronologically classifiable). The
situation is further complicated by the disagreement
between the dating of several houses and the dating of
nearby grain storage pits, and by the fact that within the
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given group there are two oven positions (NE corner in
features 209, 380 and perhaps 543 and 425; NW corner
in features 142, 593 & 595; cf. Fig. XVIII). 

The spatial relationships between contemporary
houses might originally have been somewhat different.
It must be borne in minds that other houses existed
within the investigated area which could not be
classified into any of the groups. Moreover, even the
number of chronological groups (3-4) is insufficient, as
there may have been more building phases during the
lifetime of the site. The overall trend in the spatial
organisation of the residential area, however, is clear:
potentially contemporaneous houses are arranged at
regular intervals of 10-20 m. A similar spacing can be
observed at other sites, too: evidently this is a distance
reflecting a standard requirement for working space
around the house. 

In several cases groups of 4-6 houses can be seen in
close proximity to one another, e.g. houses 906-908-909-
913-932 in the northern part of trench IV or houses 1037-
1038-1085-1086-1088 in trenches XXXI and XXXIX. In
these groups, indeed, houses of all the chronological
phases appear. The houses of different phases are sited
very close to one another, in several cases with their
corners touching (908-909; 1037-1038; 1085-1086). It is
therefore obvious that these tight-knit groups do not
represent contemporaneous features but rather indicate a
diachronic dimension in the settlement structure linked
perhaps to the intention to manifest a continuity of the
successors with the preceding household unit by close
spatial proximity (cf. Šalkovský 1993). 

III.3.6.2. The relationship between houses 
and grain storage pits

To investigate the relationship between houses and
grain storage pits, and between grain storage pits
themselves, makes sense only in the northern part of the
component where silos appear more than merely
sporadically. The linkage between grain storage pits and
houses here is generally obvious, as both feature types
share a common space. Silos (grain storage pits with
pointed bases) are dispersed either individually (3-4
cases), in pairs (2 cases) or in trios (3 cases). Pairs or trios
of grain storage pits are also a common phenomenon at
some other sites (e.g. Raškov; Baran 1988). 

In trench III at Roztoky the mutual distances
between individual pits, pairs or trios are very similar to
the distances between houses. It is therefore highly
likely that groups of silos always belonged to some of
the houses; unfortunately, however, the spatial situation
is such that it cannot be determined to which houses, as
the groups of grain storage pits often lie halfway
between houses, sometimes are two groups close to the
same house etc. Further complications arise from the
fact that houses and silos close to one another are often
of different archaeological phases (Fig. XVIII). The
question, however, is what is more reliable as evidence
for assessing feature associations: the dating of the
ceramic assemblage in the fill (in and of itself full of

uncertainties) or the spatial relationships, as for instance
between house 209 (phase II) and silos 191 (phase II),
201 (phase I) and 330 (phase I). 

If pairs or trios of grain storage pits are related (and
are thus contemporaneous within a single settlement
phase), it is unlikely that they were contemporary in the
sense of co-existence. It seems more likely that they
were constructed gradually, over the lifetime of the
house to which they belonged. While it is not possible
to precisely quantify the length of time over which they
were used, this assumption would mean that houses (or
homesteads) in the given area could not have been
entirely short-lived, as they must have survived for
several years at least. While a very short lifespan for
houses is generally not calculated with, in the case of the
Roztoky site this hypothesis might well appear given the
extraordinarily high number of houses. According to
the dating conducted so far, the grain storage pits
belong only to settlement phases I and II; thus far, only
one larger, shallow pit has been datable to phase III.
Chronological development can thus be used to explain
the absence of grain storage pits in the southern part of
trench III and in trenches V, VII and XI where there
are no earlier houses (Fig. XVIII), but not however
across the rest of the site (see above). 

II.3.7. Summary: a residential area
model 

The exceptionally high number of Early Medieval
houses at Roztoky presents problems of interpretation
which escape existing models of settlement structure in
prehistory and at the beginning of the Early Middle
Ages. Every interpretation of the finds recovered must
assume either a series of non-standard settlement events
(migration, repeated decline or abandonment of the
area), a non-standard type of activity or a non-standard
type of community area (e.g. a central place). 

The authors believe that the basis of the settlement,
and probably also social, structure of the Prague-type
culture consisted of groups of around 3-6 houses or
households. This conclusion is drawn both from general
estimates of community size and the characters of
several sites, particularly those occupied for a short
while and with a smaller number of houses (e.g.
Březno). A community of this size was probably
composed of several related families (or represented a
patriarchal extended familiy, cf. Dostál 1982, 1985;
Baran 1988). At Roztoky it seems either that the
community was somewhat larger, or that there were
several similar groups (communities) in the area
concurrently; preliminarily it is felt that the latter is
more likely. In the spatial arrangement of the dwellings
no regular structure containing a larger number of
features has been observed such as might be expected in
a larger community. Rather, in several parts of the
component apparently independent clusters of
potentially contemporaneous features were identified,
and similar situations are known from other sites. 
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The authors believe that the given settlement could
have been used by several groups (communities) that
may have been of diverse origins and may have had
their own particular traditions, which were maintained
not only in the first but also perhaps in successive
generations. This hypothesis springs in particular from
the differences in the location of the oven within the
dwellings and the appearance of grain storage pits with
pointed bases in only a few, spatially clearly distinct,
parts of the component. In the framework of the area as
a whole, both of these elements have non-random
spatial arrangements and cannot be explained even
chronologically. 

It appears that the greatest number of people lived
at Roztoky at the beginning of the settlement, but there
is no reason to assume that they all came to the area at
once. Indications of the regular arrangement of
microareas (e.g. the semi-circular arrangements of some
houses) are in the authors’ opinion lined to the arrival of
different groups. It would thus seem logical that the
regular arrangement of houses must gradually have
been lost, as individual houses were later abandoned at
different moments and at the same time new houses
appeared at irregular intervals. At the same, or at least
partly overlapping, time the houses nevertheless
maintained regular spacings arising from the
requirements for working space around the house. 

The various parts of the area, amounting to some
20ha in size, were used concurrently in all of the
demonstrable settlement phases; in the southern part of
the site, however, the settlement density was greater.
Houses of later settlement phases respect, to a great
extent, abandoned buildings, but do not respect the
working areas around them. The hypothesis that a close
relationship between chronologically separate houses
might symbolise continuity or family ties seems to the
authors quite likely, although it is not possible to directly
confirm either the regularity the given spatial
relationships or their interpretation. 

II.4. ANALYSIS OF PORTABLE
FINDS (N. PROFANTOVÁ)

The assemblage of portable items from the Prague-type
culture site at Roztoky is not, given the number of
investigated features, particularly large in number, but it
is certainly the most numerous and most-varied
assemblage of its kind in Bohemia and, perhaps, Central
Europe. 

II.4.1. Ceramics 
Ceramic vessels were not the only vessel types used in
the Early Slavic household. Similar functions may have
been fulfilled by vessels made of wood (bowls, plates
and also ladles and spoons), baskets and leather bellows.
There is little information available on the functions of
ceramic vessels – the boiling of food in pot-like forms

can be demonstrated, and the storage of foodstuffs and
perhaps water can be assumed. 

Excavations at Roztoky documented the habit of
inserting a vessel into the floor in close proximity to the
oven. While a single inset vessel was found in seventeen
houses, two such vessels were found in at least ten more
(although the second vessel was in most cases
incomplete). Only houses 1038, 1041 and 1088 yielded
more than two vessels in their original positions,
however. The custom of placing smaller vessels inside
large ones was preserved in houses 665 and 1038.
Vessels were set into the floor only slightly (feature
1038), to half their height (feature 926) or virtually to the
neck (features 906, 932 & 1061). In addition to medium-
sized vessels, large storage vessels (features 906 & 1038)
and, less often, smaller vessels (table ceramics?) were
also inset. Sometimes the vessels merely stood on the
house floor or sat on a small plinth above it (house
1036); in two cases it seems that the vessels stood on the
oven vault (features 922 & 1038). In many cases no
vessel was found but a pit was identified into which a
vessel had originally been sunk (e.g. features 209, 909,
1039 & 1040). In all 39 whole and several
reconstructable vessels were recovered. The custom of
insetting vessels is also known from the Ukraine,
although even here it is not widely documented (Raškov
II & III; Luka Kavetčinkaja).

II.4.1.3. Technological analysis
In total, the set of pottery finds included 1835
individuals. A particular characteristic of the ceramic
mass from Roztoky is the high degree of variability in its
composition. This fact reflects the character of the
domestic production of vessels, with clay and temper
obtained from multiple sources. Ceramic paste with a
conspicuous mica temper was evaluated in greater
detail; in this group sherds appeared that were visually
reminiscent of the so-called Early Hill-fort Period
material (second half of the 7th-8th centuries AD). The
deliberate addition of mica was identified in 182
ceramic specimens, this including 5 whole vessels
(features 209, 926, 939, 1004 & 1086). It seems that the
tendency to use paste with a mica temper increased in
the later phases of settlement at the site (Roztoky II, III),
but in any case the Roztoky finds confirm its
appearance even in the Prague type culture, i.e. from
before the middle of the 7th century AD. 

The vessels from Roztoky were not shaped on a
(slow-turning) wheel either on the inside or outside.
Within the ceramic assemblage other technological
traces of vessel production can be identified; these relate
to the forming of vessels with splints on the outer edge
of the rim, the shaping of the walls with the aid of splints
or fingers (from both the inside and outside), vertical
and irregularly smoothed walls and thickening along the
interface of the vessel base and walls. A fingerprint from
under a vessel rim (feature 1058) is an isolated relict.

It is possible to distinguish bases sawn from an
underlay and not further prepared prior to firing (the so-
called “Hill-fort technology”), as well as bases which

338

T H E  O N S E T  O F  T H E  E A R LY  M I D D L E  A G E S  I N  B O H E M I A . A R C H E O L O G I C A L  R E S E A R C H  AT  R O Z TO K Y



were smoothed by hand (features 256.2 & 1036). Sand
(feature 1038) and ash appear as a sub-base. After
careful consideration, it seems that the combination of
attributes like sawn-off bases, micaceous material and
the means of smoothing the surface is a chronological
indicator, and indeed is an indicator of greater
importance than details of vessel rims. 

A larger number of sherds from 15 features were
selected for thin sectioning and further technological
analyses, carried out at the University of Chemical
Technology (VŠCHT) Prague (cf. section III). The raw
material was judged to be a micaceous and siliceous clay
with iron pigmentation. The grog consisted of coarse
quartz grains 0.5-5mm in size (sand) and crushed
ceramic sherds (features 927, 1037, 1070 & 1073). The
classes found by technological analyses do not
correspond entirely to the typological classes and ti the
evaluations made by visual classification.

Analysis of the firing temperatures brought very
surprising results, suggesting a range of 960-1000°C,
hence somewhat higher than previous estimates (ca 520-
700°C). The original opinion is supported by, for
example, the high friability of sherds and the uniquely
preserved uncarbonised corn on the base of a vessel
(house 1062). The lack of agreement between this
conclusion and the results of the technological analysis
must be left to further research to explain. 

Ceramics were produced in the home, and even then
only seasonally. They were made by every household,
and their manufacture was probably undertaken by
women. The presumed means of manufacture and
distribution matched the first type of production
described on the bases of ethnoarchaeological research
by D. Peacock (1982, after Macháček 2001b). The value
of ceramics is perhaps suggested by the repairs identified
in 16% of the whole vessels. 

Beneath the rim of a vessel from feature 1085 (acc.
no. 6160-4) a fragmentary imprint was preserved of a
textile with an obviously plain weave (Fig. 289:4; 343:2)
– this is an isolated instance of such within the Roztoky
assemblage. In Bohemia as a whole it is the third case of
this age (a larger piece of plain weave material was, for
example, imprinted on the base of a vessel from the
later phase of the Early Slavic period found at
Nymburk: Sakařová & Kostelníková 1990).

II.4.1.4. Typological classification
The typological analysis of the ceramics from Roztoky
rests primarily on the vessels with the shapes which are
whole (39 instances) or which could be reconstructed (4-
5 further instances). The vessels from Roztoky represent
30% of the present finds assemblage from Bohemia, and
are of course the largest collection from a single site
anywhere. A summary of the data relating to the vessels
is provided in Tab. 24. 

In assessing the shape of Early Slavic vessels the
most convincing division of basic kinds and types is that
based on height-width index, first applied to Bohemian
material by I. Pleinerová and J. Zeman (1970). The
measured values employed are the overall vessel height

(H), the height of the maximum bulge (H1), the neck
diameter (D2) and the diameter of the maximum
circumference (D3). The H:D3 ratio divided pots
(H>D3) from dish-like pots and dishes (H<D3). With
the aid of the H1:H ratio it is possible to distinguish
shapes typical of the Prague type cultures from those
associated with the Penkovka and Koločin-Tušemlja
cultures (Rusanova 1976). Values indicative of Prague
type vessels are at Roztoky defied only by two pieces
where the H1:H index is above the 0.8 borderline – one
from feature 256 (acc. no.952) and another from feature
903 (acc. no. 5153). The D3:D2 index exceeds the
established threshold of 1.4 only in the cases of vessels
from features 920 & 1004. 

The basic division into pots and dishes is given by
the comparison of vessel height to maximum width
(H>D3). Pots comprise the majority of the
reconstructable vessels both from the Roztoky site and
among finds from Bohemia as a whole. On the basis of
their sizes and volumes (see Parczewski 1988a), their
fundamental proportions and typological indicators the
Roztoky pots were divided into several groups (see Tab.
24, figs. 55 & 57): 

Type 1: Medium-sized pots with cylindrical mouths,
18-27cm high, matching J. Zeman’s (1976) type I, and
type 2 of M. Parczewski (1988). The majority of the
whole vessels from Roztoky fall within this type.

Type 2: Medium-sized pots with conspicuously
offset mouths (Parczewski types 3.4 to 6). Rare at
Roztoky (features 901 & 1040). 

Type 3: Small pots (H = 14-18cm), either with short,
vertical mouths (table ceramics with volumes of 0.5-1.5l;
type 3a) or variable, sharply contoured bodies Type 3b).
The latter varinat is known only from fragments only. 

Type 4: Pots with slightly drawn mouths
(Parczewski type 1b). Only a single torso from feature
1050 is known from Roztoky. 

Type 5: Large pots or “storage jars” (H = 30cm+,
rim diameter ca 30cm). Known from features 850, 906,
1038, 575 (not complete) & 256(?).

Slender vessels of medium size are conspicuous
shapes within the Prague type culture; they are known
as “archaic or eastern” (Zeman type I, Parczewski types
2, esp. variants 2.1 & 2.2, 3.1 and possibly 5.1). Slender
pots of variant 2.1 (with a D3:H1 index of 1.02), such as
are known for example from Brusczewo, are absent at
Roztoky, which may have a relative chronological
significance. At Roztoky the most numerous shape is
Parczewski’s type 2, with variant 2.2 more common
than 2.3. The Roztoky assemblage is also missing
bulbous pots with a maximum bulge in the central part,
such as the egg-like and barrel-like vessels (Zeman types
II.2, III & V) which are not particularly numerous in
Bohemia as a whole. 

Pot-like bowls are characterised by a H:D3 ratio of
0.85-0.99 (Fig. 60). In terms of whole vessels, there were
more pot-like bowls (7 reconstructable forms) than
actual bowls (1). Pot-like bowls are divided into large
(Fig. 60, features 256, 1037 & 1038, volumes 3 & 5.8
litres) and small (no.6118 from feature1088, height
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10.2cm, volume 0.5l; also fragments from features 932
& 922). From the point of view of the internal
chronology, the pot-like bowls at Roztoky appear in the
earliest horizon (features 256, 922, 1038 & 1088) and
had not disappeared even by the latest (feature 932). 

Bowls (D3>H) form a small part of the Early Slavic
vessel assemblage (1.6%). They are generally divided
into bowls that are (1) conical, (2) rounded and (3) with
a low-sited maximum bulge (Fig. 61). At Roztoky bowls
were identified from 14 features, with only that from
feature 939 whole (type 3). The conic form was not
found anywhere on the site.

Plates, although regarded as a typical expression of
Prague-type culture ceramics (Zeman 1976; Fusek 1994,
p77), plates are actually found only rarely (being known
in Bohemia from only six sites in total – Tab. 25). In the
Roztoky assemblage the only plate comes from feature
664. 

The 63mm high miniature vessel, similar in form
to normal vessels, recovered from feature 672 is a rare
find. It may have been a child’s toy, but may however
have had some symbolic significance, analogous to that
of small model artefacts, animals and people.

The absence of roasting trays at Roztoky is
notable. In Poland M. Parczewski has claimed that such
trays do not appear in the earliest Slavic horizons
(Parczewski 1988b); the find from Březno is, however,
associated with the earliest settlement phase. 

Vessel rims are regarded as one of the most
important chronological markers for the classification of
ceramics. A total of 233 classifiable rim sherds
(including whole vessels) were recovered at Roztoky.
Table 23 gives the numbers of instances of rims, and
from this it can be seen that the number of features
containing ten or more examples is very small. The
average number of rim pieces from fully excavated
houses is 3.9. All of the rim types previously known
from Bohemia (Zeman 1976, Fig. 1A) are represented at
Roztoky, with the exception of variant C2; the most
numerous rims are those with horizontal cut-offs,
followed by rounded rims, while vertically truncated
rims also appear exceptionally..

On the basis of seriation diagrams M. Parczewski
distinguished archaic rims (1988a, 61-63, Fig. 17). Such
rims were found in a range of features at Roztoky, as
well as in features 903, 912, 925, 932, 1038, 1050,
1070.1, 1070.3, 1077, 1085, 1088 and 1089. In the cases
of features 425, 739, 929, 932 and perhaps 852 the
overall chronological classification of the feature does
not agree with the appearance of the archaic rim type.
In feature 932 both archaic rims were in the upper part
of the fill – their appearance may therefore not be
relevant to the dating of the feature, and in other cases
too these may be intrusive, earlier ceramic fragments.
The Roztoky finds confirm the trend whereby there are
more archaic rim types in older features, although this
rule is not a absolute.

Vessel neck height is also chronologically
significant (cf. Fusek 1994; Parczewski 1988a), with a
higher neck regarded as an indicator of later date. Rim

sherds with high necks occur at Roztoky only seldom,
the best example being a fragment from feature 1034. 

A small group of vessels has mouths with a
pronounced funnel-like offset or an S-shaped profile.
These appear in features 669 (Fig. 229:1), 901 (Fig.
237:9), 903 (Fig. 240:3) and 908. The majority of these
features fall within the R II phase, and rims with S-
shaped profiles within the R III phase (features 932 &
1034). The absence of vessels with slightly to
conspicuously offset mouths does, on the other hand,
match the greater relative age of the Roztoky features.

The mouth diameters make it possible to estimate
the size of incompletely surviving vessels. Five groups
are distinguished according to the mouth diameter, of
which the most numerous are table vessels with
diameters of up to 120mm (43 pcs.), vessels with mouth
diameters of 121-160mm (47 pcs.) and vessels with
diameters of 161-200mm (31 pcs.).

The assemblage contains 333 bases or sherds
thereof (not counting the whole vessels), of which 265
were typologically definable. At Roztoky, the bases and
bottoms of vessels are preserved more often than their
rim sections, and this is related to the massivity of their
bases. Base diameters were most often below 90mm
(105 pcs.), followed by bases with a diameter of 90-
100mm (68 pcs.), with the least common base diameter
being >100mm. The greatest variety of bases was
preserved in features 932 (6 pcs.), 673 and 911 (about 5
pcs.). The range of base types matches the basic
classifications of J. Zeman and M. Parczewski (Fig. 65).
The conspicuously thickened, massive bases commonly
linked to the earliest Slavic horizons occur in 36 cases at
Roztoky, in whole vessels from the earlier phase
(features 1038, 1040 & 1050 ,1088, 256.2 & 681) and
from phase II (features 903 & 908), as well as in
fragments from phase III (feature 932). Thickened bases
also appear on smaller “tableware” ceramic vessels.

II.4.1.5. Decoration
Decoration at Roztoky appears on hand turned pottery,
thus matching the terms “decorated Early Slavic
ceramics” and “decorated Prague type” (Bubeník 1979).
It can be divided into decoration created using (a) a
single-toothed item, (b) a comb and (c) a stamp.
Considering the quality of comb-created decoration, the
greater part fully matches group 1 as defined by J.
Macháček (2001), i.e. the decoration was engraved into
the surface of a standing or incompletely turned vessel,
and can generally be distinguished from decoration on
a slowly turning wheel. The only uncertainty lies in the
classification of the decoration of a sherd from feature
932 (Fig. 258:5). 

Both large vessels (storage shapes from features
575 & 850) and smaller ones (a bowl from feature 939)
are decorated. It is significant that decoration is found
only rarely on the whole or reconstructable vessels,
sometimes found in situ within dwellings (features 850
& 1041). Entire decorative motifs are known from 13
exemplars (figs. 68 & 69:A3, D1), of which the
majority were decorated with a multi-toothed tool and
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two with stamps. The only motif to occur repeatedly is
that of a triple wavy line between groups of horizontal
grooves.

Truncated rims appear rarely within the Roztoky
assemblage (features 673, 850 & 1085; Fig. 236:1;
289:4), in one case with comb imprints. The truncated
rim has no chronological significance, while the use of
comb imprints indicates the latest R III phase.
Grooving is a particular type of decoration, and was
identified on the rims of vessels from features 902 and
1070. Analogies are known from the hand-made
ceramics from the settlement of Štúrovo-Obid in
Slovakia, dating to the middle Avar period (7th
century).

Decoration was most often to be found beneath the
vessel neck, in general beginning relatively high above
the “decorated point” and ending above or on the
maximum bulge. Less frequently there is a decorative
motif beneath the maximum bulge, as for example on
the base from feature 911 and bowls from feature 939.
Ceramics decorated beneath the neck were recovered
from 35 features, i.e. from about 24% of the Early
Medieval features (Fig. 70). Considering only those
features with more than one Early Medieval ceramic
exemplar, this proportion rises. The number of
decorated sherds is low, and often these are the remains
of only one or two vessels. The percentage
representation of decorated pieces within features
ranges from 3-33% (the majority 3-9%, exceptionally in
feature 311 100%); the higher values are generally
linked to a smaller number of ceramic pieces within the
features (e.g. features 575, 939). This bears indirect
witness to the fact that decorated ceramics were not
commonplace, but rather were a new phenomenon
unevenly spread across the area. 

The leading decorative motif is a multiple wavy line
bordered by groups of grooves, engraved with a three-
toothed object (features 191, 425, 575, 727, 739.2, 850,
903, 932 & 1062.2). Interlaced wavy lines, arches and
coffer motifs (features 850, 932 & 1034) and their
derivatives (the small vessel from feature 939) also
appear. These motifs link the ceramic decoration to the
subsequent Early Hill-fort Period, by which time,
however, they form only a small proportion of all of the
motifs employed (Profantová 1998 b, c). Decoration
created using a single-toothed object is represented by
several motifs such as simple lines and simple wavy
lines (feature 669), from which other elements spring
(feature 911); it has no chronological significance. 

An uncommon but conspicuous component at
Roztoky is stamped decoration. This is an external
element, probably adopted from the German milieu.
Stamps can be divided into the simple and the
structured (filled). In the Early Slavic milieu they appear
alone and in combination with such decorative motifs as
multiple wavy lines, horizontal grooves and coffers. At
Roztoky there were only four decorative motifs
employing stamps: (a) round stamps forming rows (Fig.
69:A/1, feature 330), (b) highly pronounced stamps in at
least two dense rows (69:A/2, feature 311), (c) hollows

with raised centres, set in threes to form triangles (Fig.
69:A/3, feature 425) and (d) bands of semi-circular and
filled stamps set above one another (feature 901?). 

The fifth, most complex combination motif
employing stamps appears in the decoration of an
intact, inset vessel from feature 927 (Fig. 255:7). The
combination of round stamps of two sizes with a band of
horizontal engraved lines is unique. The hut from which
this vessel comes lies close to houses 925 and 926,
classified to the earliest settlement phase, even though
more complex decoration with a combination of stamps
and lines has been placed in the later phase (e.g. Kutná
Hora, Fig. 69:B/2). For the time being this structure is
taken as dating to the close of phase I or phase II.

Figs. 69-71 allow for a comparison of the motifs on
stamped decoration from Early Slavic and Early Hill-
fort Period ceramics in Bohemia. A greater variability of
stamps has been identified in the Early Hill-fort period
(7th-8th centuries AD), albeit that in this period the
‘classic’ stamps are rare. In assemblages of Prague-type
ceramics stamps are known in Bohemia from the 6th to
8th centuries.

In pit 575 in the northern part of the area, a pointed,
sculpted rib decorated with notches (Fig. 222:1) was
found together with comb decoration on a large storage
vessel. The feature has been classified to the phase III.
This is the first such instance in Bohemia, although ribs
on vessels are known from Přítluky and Mikulčice in
Moravia (Klanica 1986). A simple, shallow engraved and
straight-armed cross was identified on the shoulder of a
vessel from feature 1004 (Fig. 266:3; 335:2). This was
more likely a protective (magical) symbol than a
decorative element; another cross, made out of a group of
lines, decorates a vessel from Brno-Pisárky in Moravia.
The frequency of decoration types in the chronological
phases of the site can be seen in Fig. 84 & 85. 

The relative chronology of the ceramics is treated
separately in section II.7.2.

II.4.2. Technical ceramics and other clay
products

An incomplete pouring pan with an eye was found in
the fill of feature 1034 (height: 28mm; length: 84mm;
Fig. 72:3; 332:1). This is the first such find from a
datable whole in the Czech Lands. House 1034
contained both decorated and undecorated ceramics,
and in terms of the relative chronology at Roztoky
belonged to the phase III. Within the pan were the
remains of molten metal, which semi-quantitative
spectrographic analysis identified as tin with an
admixture of lead (Gojda 1991). Traces were also found
of copper and heavy metals (silver, cadmium,
vanadium, chromium and nickel). From this analysis the
clear conclusion can be drawn that the pan was used in
the casting of tin solder with an admixture of lead.

Pouring pans have often been documented in
connection with Early Slavic settlements in the Ukraine
(Zymno, Raškov III, Korčak VII), in the Balkans and in
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Poland (Biskupin, Jankowo: Rajewski 1954); the find
from the hill-fort at Haćki has been securely dated to the
6th century). A similar pan comes from Kadaň in north-
east Bohemia (Fig. 72:1); thanks to the analogous finds
from Roztoky and Zymno this could be dated to the
Early Slavic Period.

A very similar artefact (with thin walls) was
recovered from pit 1075. Given the morphological
similarity with the pan from feature 1034 both were
subjected to detailed mineralogical and microchemical
analysis at the Institute of Rock Structure & Mechanics
of the Czech Academy of Sciences. The microchemical
analyses revealed that both items were used in the
casting of non-ferrous metals (tin, zinc, lead), as tin and
lead appeared in the same proportions in the
microsamples of both (tab. 28). The pan from Kadaň
was also analysed, this having served by contrast in the
smelting of bronze.

Feature 1087 yielded two fragments of a cornet-
shaped crucible with a preserved height of 41mm (Fig.
292). No clear evidence of melted materials was
identified within the crucible. Even mineralogical
analysis could not confirm whether the fragment had
been placed over fire for an extended period or
contaminated with non-ferrous metals. This artefact can
thus be interpreted as either a failure or unused crucible,
or as a crucible for melting wax, which would not
require such a high temperature. Crucibles with
residues (glass meld) are known from Považany in
Slovakia even from the earliest Slavic phase. A crucible
for smelting bronze or copper has also been found at
Siladice IV.

Clay spindle whorls are not particularly abundant
on the site. In all, 18 spindle whorls were recovered
from 15 features (tab. 29). This assemblage includes all
of the basic forms of the Early Middle Ages: type I – flat,
disc-like (e.g. feature 1070, and an isolates spindle whorl
from feature 605, made out of a sherd); type II –
biconical (e.g. features 209, 909, 932 & 1040); type III –
conical (feature 201) and type IV – polyhedral (feature
1070.3, octagonal in section). An overview of the
spindle whorls is presented in Tab. 29, which also gives
the dimensions and weights of whole or nearly whole
pieces. In addition to clay spindle whorls, stone
equivalents were also found in smaller numbers
(features 906, 932, 1038 & 1061); these are made from
marlstone and sandy siltstone of local origin. The
Roztoky spindle whorls can be divided according to
weight into light (12-17g – 7 pcs.) and heavier (20-36g –
5 pcs.); only two spindle whorls, from hut 1070.1,
weighed more than 30g. These weight groups may have
had different practical uses, e.g. group I for wool, group
II for flax and hemp.

A fragment was found of a round, slightly conical,
clay object with a hollow in the centre, decorated with
dense strokes, was found in the destruction of the oven
in feature 425 (Fig. 220:2). This is most likely a khlebetz,
an object of symbolic importance (Rusanova 1976, p50),
perhaps used in magical ceremonies associated with the
preparation of food or baking of bread. Feature 425 is

assigned to the latest phase of the area, i.e. to the first
half of the 7th century. Such objects entered Early
Slavic culture from the inventories of the Cherniakov
culture, where they appear in particular at the northern
edge of its distribution, i.e. in the Zhitomierz area
(Bialeková 1999, 46, Fig. 1). The size of the example
from Roztoky is very close to that known from pit 139
at Żukowice in Poland (Parczewski 1989). This is the
first such find in Bohemia, if one does not count the
group of flat, clay discs with stroked solar motifs from
Libušín, the function of which is uncertain. 

An incomplete, disc-shaped object which may be a
weight for a fisherman’s net was found in hard-to-date
feature 666. A notch on the artefact was probably for a
strap or line for pulling in. A fragment of another,
perhaps originally also disc-shaped, object was
recovered from house 932, which is assigned to the
latest phase of the site (Fig. 259:1; XXII:1). On this
artefact part of a circular aperture is clear, and it may be
a fragment of a weight. Weights for vertical frames
typically range from 150g to 3kg in weight (Březinová
1997), and the Roztoky find may have weighed some
620-650g when whole. It is interpreted as having been a
weight that was originally attached to a vertical weaving
loom, putting tension on the warp. The closest
morphological parallels to this artefact are provided by
three items from Early Slavic huts in Prague–Řepy and
an incomplete find from Liptice (Fig. 75). 

Daub was identified in 42 of the Early Medieval
features, of which 14 were pits and 27 houses, where it
was repeatedly found in the destruction layers of ovens.
Daub from 35 features was analysed in detail (cf. III.3).
An important point is the more common evidence for a
lime wash on the fragments from huts 903, 920 and
1073.

II.4.3. Iron objects
Metal objects are found only rarely on Early Slavic
settlement sites, as the inhabitants usually took with
them even damaged items to serve as a source of raw
materials. A total of 33 iron objects were found at
Roztoky, the majority coming from houses and 4 from
pits. Two pieces of iron were found in each of eight
features, while features 994 and 1071 each contained the
remains of three objects and feature 1073 yielded four
fragments of 2-3 objects. An overview of the iron objects
is provided in Tab. 30.

At least five knives were found at Roztoky (features
668, 901, 909, 994 & 1086). An incomplete piece with
indications of indentation was discovered in house 927.
The majority are knives with spikes, only the knife from
feature 994 having an inset area to a terminal with a
flaring stem. A similar type has been found at
Trzebieslawice in Poland. The better preserved knives
(4 pcs.) were subjected by R. Pleiner to metallographic
analyses (cf. III.4.). Two knives (from features 994 &
1086) were made from of a soft welded iron, while the
knife from feature 1086 was welded not of hard steel
and softer iron, but of four flat strips. This created a
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visual effect, as the elements richer in phosphorous had
a more silvery sheen and were distinct from the matt
grey of the low-phosphorus iron, although this more
complicated approach altered the quality of the blade.
The knife from feature 909 was made entirely of steel;
during manufacture of the knife from feature 901 the
use of ferrite and tempered steel was combined. All of
the analysed knives were manufactured by different
processes and probably by different smiths. 

Weapons are represented by finds of projectile
points. A dart with fins and an eye was recovered from
feature 669, while feature 1062 yielded an iron, triangle-
shaped pointed object with signs that it may have been
set into a haft – probably a spiked dart.

An undecorated iron, tongue-shaped belt terminal
(Riemenzunge) with two rivets was recovered from
house 669 (Fig. 229:10), and is the first find of its kind in
the territories of the former Czechoslovakia. Similar
terminals are known primarily from the Merovingian
milieu (e.g. Donzdorf), and in smaller numbers from
Avar-period cemeteries (e.g. at Děvínská Nová Ves) –
where, however, they are regarded as Merovingian
imports. 

Feature 1071 yielded three iron fragments, of which
one is a right-angled piece (handle) attached to a sheet
iron grip with a droplet shape. This is most likely to
have been one handle of a wooden vessel or casket.
Metal-sheathed caskets and vessels are known from as
early as the Late Roman Period, and in the Middle Ages
come in particular from cemeteries of the Avar Period
(Záhorská Bystrica) and enclosures of the 8th and 9th
centuries (Břeclav-Pohansko, Mikulčice).

Other items can preliminarily be identified as a
sheath tip, an incomplete buckle (feature 209), an iron
ring (feature 902), a round eye (feature 994), and awls
from house 929 and pit 651. Features 1045, 1073 and
1088 yielded studs, while two round decorations for
straps or a wooden shield (the larger decorated with an
engraved line along its edge) came from pit 417.2 as did
various fittings and incomplete sprues. 

II.4.4. Bronze items
Two round bronze earrings were found at Roztoky,
regrettably without surviving pendants. The first of
these came from the base of house 209 (Fig. 216:1), and
the second from that of house 918 (Fig. 250:8; 326:2).
These earrings were subjected to X-ray fluorescence
analysis at the Nuclear Physics Research Institute at Řež
(J. Frána), revealing that they were of bronze (Cu:
84.7%, Sn: 7.3%) with a conspicuous quantity of zinc Zn
(5.08%) and a weak presence of lead (1.85%). The
authors do not presume that the earrings had glass bead
pendants, but rather that they had a conical, sheet metal
pendant. Without surviving pendants the earrings
cannot be used for chronological analysis. 

In feature 1039 a belt tongue (Riemenzunge)
measuring 16 x 16mm was found at a depth of 10-20 cm
(Fig. 274:3; 326:8; Gojda 1991). Spectrographic analysis
has shown that the object is brass, its main constituents

being copper and zinc; others include lead (about 1%)
and tin (a mere 0.1%). It has a precise counterpart from
grave 446 in the Merovingian cemetery at Altenerding
in Germany (Sage 1984, 128, Tab. 59:4) – this was the
burial of a warrior with a spatha, garnished with iron
fittings including a massive, tongue-shaped terminal, a
damaged beaten terminal, eyed arrows and a bird fibula
important for dating, where the bird of prey is depicted
in profile without coloured insets (Fig. 76:3). As a whole
this was originally dated to the middle of the 6th
century, although the most recent analysis suggests a
date of c.600 (Pleterski 2000). 

Silo 604 from phase II yielded a bronze decoration
comprising a flat, 3mm wide band terminating in spirals
at both ends (Fig. 222:6). In its shape this is reminiscent
of Bronze Age finds, but X-ray fluorescence analysis of
the composition of the metal matches Early Medieval
compounds, virtually ruling out a Bronze Age date
(Tab. 31). Decorations terminating in spirals at both
sides appear in the Ukraine as pendants and torcs (5th-
7th centuries) and are also known from pre-Great
Moravian horizons in Moravia. At the Haćki enclosure
in Poland a bronze temple ring was found decorated
with a black glass bead, along with another spiral wound
from round wire (Fig. 77:2). The Roztoky find too may
be a hair ornament.

Silo 681 yielded a bronze pin with a splayed, foliate
(but broken) head (Fig. 233:14). The metal composition
(0.1% arsenic, 0.2% nickel) more or less rules out a Late
Bronze Age date, but its origin in the Middle Bronze
Age is not impossible, features of the latter also having
been identified at Roztoky. Thus far the pin has no
parallel in Early Slavic material, and it was probably a
stray intrusion into the feature.

The last object made of non-ferrous metal is a brass
ring from house 1039 (Fig. 274:2). Its composition is
close to that of the tongue, with which it was probably
functionally associated as part of the baldric of a dagger
or spatha.

II.4.5. Silver objects
The three fragments of silver items found at Roztoky in
three mutually unrelated features (nos. (670, 681 & 920;
Fig. 78) represent the largest collection of silver objects
from this period in Bohemia. Feature 670 yielded a
unique, semi-circular silver fitting with a central rib,
decorated at the edge by a band of cross-grains,
terminating at one end in a volute (Fig. 230:7; 326:6).
The results of X-ray fluorescence analysis show that this
is silver (Ag: 77%, Cu: 20%, Zn: 0.4%, Au: 1%, Pb:
1.1%). It is a fragment of a belt fitting or part of an
elongated terminal. In the Early Slavic milieu its closest
parallel is the fragment of a round bronze decoration
from the hoard found at Cracow-Nowa Huta, dated to
the turn of the 7th century (Dąbrowska 1984). This find
is evidence that even in this period luxury items existed,
associated with the exceptional social status of their
owners and showing the more pronounced
hierarchisation of society. These items have a super-
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ethnic character, in the case of the artefact in question
possibly reflecting influences from the Danube Basin,
i.e. from the Avar milieu (probably in the first half of the
7th century). Only undecorated, hand-made ceramics
were found in this feature. Further finds are a bent pin
with silver at one end from feature 681 (Fig. 233:12) and
a fragment of a flat silver rod from house 920, both dates
to the phase I. 

II.4.6. Bone and horn objects
Among the most commonly produced complex
artefacts on Early Slavic sites are combs made from
hartshorn. Typologically these stem from the products
of the Migration Period and the Roman Provincial
tradition. Thus far comb finds from Bohemia (17 pieces
total, of which 13 have been analysed in detail) are
known from 11 sites (Fig. 80); they concentrate in
Central Bohemia. These combs are predominantly
single-sided, and the most recent find, from Prague-
Bubeneč, is a single-sided comb with a hooped handle
(Kostka 2000, 150). Roztoky, with finds including one
double-sided comb and fragments of five single-sided
combs, is the site with the greatest concentration of such
finds known thus far from Bohemia.

Feature 842 yielded a tripartite, decorated, double-
sided comb, with a surviving length of 58 mm (Fig.
234:7; 329:6). The decoration comprises four
rectangular fields, each divided diagonally into four
triangles with a hollow ring in the centre. With some
reservations this item can be classified to phase II. The
arrangement of the decoration has no analogy in the
Early Slavic period, although similar decorative motifs
are known from the Germanic milieu (Wangenheim,
central Germany, late 5th and first quarter of the 6th
centuries). The closest Slavic analogy to the decoration
is a stray comb find from Igołomia dating to the 7th-8th
century. Other Bohemian finds of double-sided combs
differ slightly in shape, being longer and with their
central plate decorated more simply. Double-sided
combs persist for considerably longer than single-sided
combs (Dostál 1985; Fusek 1994), and appear not only
in 8th century cremation burials but also on rare
occasions in inhumation graves.

Single-sided combs were found in features 330,
605, 634, 727 and 911. One of these finds consists of
the greater part of a single-sided, tripartite comb with
a triangular grip, two rivets and two further apertures
at the points, decorated in the centre with triangular
engraved lines and two groups of oblique lines. The
comb was secondarily riveted, i.e. repaired (Fig. 246:1;
XXIV:2). It was found in the destruction layer of the
oven in house 911, dated to phase II. A second find
comprises a fragment of a slightly triangular comb
grip, decorated with three lines around the edge of the
plate (Fig. 218:2; 329:1). This was found above feature
330 which falls within phase I. Other instances were
small, undecorated fragments, coming from
assemblages (in features 605 & 727) falling within
phase II.

The single-sided combs with triangular grips
became a useful support for dating, as they virtually
never occur in Eastern Europe and appear in the Early
Slavic cultures thanks to contacts with the Langobards
(Lombards). These occurred in the period between the
arrival of the Slavs and the departure of the Langobards
to Italy, i.e. mostly in the decades prior to 568 AD. The
fragments from features 330 and 911 may come from
the same workshop. A similar comb has been found in
the fill of a feature at Kozly (Mělník district, Bohemia)
along with exclusively undecorated Early Slavic
ceramics and has become the reason for the dating of
the earliest Early Slavic horizon (Zeman 1976, 211; Fig.
5:5) to the first half of the 6th century AD. The finds
from Roztoky (feature 911) and from Horní Počernice-
Svépravice and Stehelčeves in Bohemia clearly show
that the production of these combs became established
in Bohemia, and that they are thus not a reliable
chronological element: they were still in use at the
beginning of the 7th century. In Moravia (Mutěnice)
and south-western Slovakia (Ludanice) the local
production of combs has been demonstrated; it cannot
be ruled out at Roztoky either, despite the lack of direct
evidence (this being represented by just a cut antler
from house 1038). Combs were valuable, as is shown
indirectly by the repair of the damaged piece from
Roztoky.

A 170mm long antler hilt plate was recovered from
house 449 (Fig. 219:8; XXIV:4); it is flat, rounded
tongue-like at one end, divided in the middle by a row
of seven apertures for rivets. The butt section is
decorated with engraved lines, and it also bears five
stamped out rings in the centre. This luxury item is
without parallel in the given cultural sphere, although
the decorative elements are known from knife hilts and
comb plates. A two-part hilt plate with round and other
geometric decoration around the rivet apertures has
been found at Libušín, where while it was recorded at
an Early Slavic settlement it is generally linked to the
10th-11th century situation. The Roztoky plate comes
from a larger object, perhaps a weapon.

House 1089 yielded a fragment of a decorated
antler whistle or hilt with a semi-circular section. Two
apertures have been drilled into the butt of the object,
while the decoration comprises rings with raised centres
and strokes of two sizes (Fig. 295:8; 329:10). It is
probably part of a musical instrument, which may have
combined (non-surviving) wooden and (partially
surviving) antler parts. A cut antler tine (Cervus elephas)
was found in feature 909 and three further worked
sections in house 1038. The finds are evidence for antler
working. Unworked antler sections were also found in
other features (727, 903 & 931).

A bone skate was recovered from feature 1088 (a
heavily abraded worn piece of Equus ferus horse
metacarpal, 213mm long), and the strongly abraded Bos
primigenius distal metacarpal from feature 860 may be
a similar find. The fragment of worn cow (Bos) radius
from feature 605 (Fig. 224:14) is not functionally
classifiable. Finds of bone skates in the Early Slavic
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period are rather rare, even if skates were surely used
commonly. In Bohemia they are known from a find
from Prague-Bubeneč in an assemblage containing
undecorated ceramics and two pieces from Dřetovice.
The Roztoky find is of a type without apertures for
fastening, not regarded by B. Barthel (1969) as a true
skate, on the basis of traseological studies – he
associated this type of artefact with tanning. 

Even such common objects as awls are found in the
Roztoky material only rarely – a mere three instances
(features 201, 672 & 1089). From other contemporary
settlements in Bohemia only a fragment of such is
known, from Prague-Horní Počernice. Fragments of
bone needles were identified in three features at
Roztoky; that from feature 1070.3 can be assigned to the
early (phase I) horizon, that from feature 842 to a later
(phases II-III) horizon and that from feature 648 cannot
be more precisely dated. Bone needles were among the
everyday items in use in settlements, and a shorter bone
needle with an eye has been recovered from house 35 at
Březno.

A fragment of a bone pin, 4mm in diameter and
with a surviving length of 11mm, was recovered from a
depth of 50-90cm in the southern part of silo 374. Its
surface is smooth, decorated with three turned grooves
(Fig. 219:11). This isolated find may be linked to the
earlier occupation of the site – pins with lathed heads
are most numerous in the Roman Period, when they
were commonly produced in the Provinces and served
as hair ornaments. From thence they appear in
Longobard (5th-6th century) graves. No similar find has
yet been recorded in cultures of the Prague type. 

II.4.7. Glass objects
Until recently beads were unknown from the Early Slavic
Period in Bohemia. The bead finds from Roztoky
represent the first uncharred pieces and at the same time
show the basic range of types – discoid, cylindrical and in
the shape of a millet grain. In feature 920 four beads were
found on the floor, i.e. in an unchallengable context. In
all, nine beads were recovered from 5 features, mostly in
the southern part of the area (features 417.2, 920, 1070.3,
1071 & 1088). Given the small dimensions of the beads it
is possible that subsequent flotation of the lower layers of
the house fills would have increased their numbers – the
bead from house 1070.3, for example, was identified in
this way. These are made from both clear and opaque
glass, and the surviving colours are yellow, blue-green,
brown and dark to black. The glass mass matches that of
early Avar beads with eyes (macroscopic autopsy
comparison), which chronologically fall between the
years 558 and 610/640 AD.

Two methods of bead production are represented –
the winding of glass fibre (features 920 & 1071) and the
drawing of glass fibre (1088). For further classification
analysis of the glass will be important, and only recently
has this begun (Černá, Hulínský & Gedeon 2001).
Several beads were submitted for microanalysis at the
University of Chemical Technology (VŠCHT), Prague.

Three types of glass were identified (Tab. 34b); the most
common was soda-lead glass (4 instances: yellow beads
from features 920, 1070.3 and 1088), followed by natron
glass (blue pieces from features 920 and 417.2). A half
bead from feature 920 (acc. no. 5380) is of an atypical
soda-lime glass with a 2.47% admixture of lead oxide
and a low (4.63%) calcium content (group DX). Beads
coloured with copper (blue from features 920 & 417.2)
and by the addition of lead/tin oxide were the most
common; this latter mix produced a bright yellow shade
(920). Potassic feldspar was used as temper (yellow from
features 920 & 1088).

Domestic production of glass is not yet assumed in
this period, although it is impossible to rule out the
remelting of beads or finishing of products from semi-
finished blanks brought to the site. The archaeological
excavations at Roztoky have shown that the use of
beads was common in the Early Slavic period, at least
for a certain part of society, even though the chances of
retrieving such finds from settlement contexts with
quietly abandoned features is low. Features 920, 1088
and 1070.3 are classified to the earliest settlement phase,
while the others could not be precisely attributed. 

After cleaning, the first layer in feature 1086 yielded
a fragment of the rounded edge of a glass vessel with a
brownish colour, probably from the foot of a goblet (Fig.
289:7; XXV:4). Hitherto glass vessels have been absent
from the Early Slavic milieu, although find from hut 120
at Żukowice (Parczewski 1989, Tab. 76:14) may be an
exception – and might also be an older intrusion.
According to microanalysis the Roztoky find clearly
represnts a (High) Medieval potash-lime glass,
containing 23% K2O; it may be of Bohemian
manufacture. The question remains, however, as to how
this glass sherd entered the Early Medieval feature fill. 

II.4.8. Resin and amber
A massive lump of resin was found at a depth of 10-
30cm in the north-western sector of feature 1070.1. This
cobble-like mass has been cut on one side, creating a 16
x 12mm, right-angled cut face. The object weighs 5g
and is 22mm long (Fig. XXV:5-6). This is most probably
Baltic amber with a hardness of 2. The small, pointed
protuberance may bear traces of a crust (M. Burdová).
Its origin will be ascertainable on the basis of chemical
analyses or determination of the age of the sample. On
the basis of its cut surface the object can perhaps be
regarded as a semi-finished product – transported raw
material, part of which has already been used either for
the production of beads or amulets or for its
conspicuous scent in some kind of ritual. From the
prehistoric period onwards amber, in the same way as
local resins, had a magical significance, protecting
against illness etc., and for this reason appears in graves
as protective amulets. (Krumhanzlová 1992, Tomková
1998, p64).

The 6th-8th centuries are regarded as a period in
which amber percolated through only occasionally, in
which it appears across Central Europe as a whole only
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rarely, as the Amber Route was not operating. Mention
should be made of mid-6th century finds from
Germanic grave 1 at Prague-Hostivař and grave 4 at
Záluží u Čelákovic (Tomková 1998). From Bavaria and
the Lower Franks we know of isolated pieces from the
second half of the 6th and 7th centuries, e.g. from
Hettstadt, Müdesheim and Penzing. It occurs even more
rarely in Prague-type cultures; the only incomplete bead
known was found in house 59 at the settlement at
Bachórz (Parczewski 1995, Abb. 5:5) in Poland (6th
century), while the three beads from grave 1/65 in the
cemetery at Wasosz (Leszno, Silesia) date to the 8th
century. 

The presence of Baltic amber is evidence of long-
distance contacts, even if it could also have been
obtained by the Slavs through the mediation of the
remains of the Germanic population (amber appears in
Migration Period graves), or through contacts with
Bavaria. Further small balls of (local) resin were found
in feature 256.2 (grain silo) and in hut 1086.

II.4.8. Stone artefacts
Stone tools and aids are an important part of every
settlement, and the rotating quern was a technological
innovation of the Early Slavic Period. The range of raw
materials used to produce tools is an important
indicator of activity on the settlement, and similarly as
for the prehistoric period several raw material sheres:
(a) local raw materials from the Vltava terrace (e.g.
quartzite); (b) raw materials from the surrounding
areas, particularly from around Kralupy nad Vltavou or
Kladno, 10-20km away (Permian/Carboniferous
sandstone, Cretaceous sandstone, siltstone); (c) raw
materials from a greater distance, e. g. from around
around Říčany (amphibolite). It is only the raw
materials for querns that come from the more distant
regions; whetstones and grindstones are generally
made of local raw materials. 

Rotating querns comprised two millstones, drilled
through: one lying and one moving with an aperture for
a crossbar and a wider central aperture. In Bohemia it is
possible to work with such finds from 6 sites: Prague-
Horní Počernice, Všestudy, Prague-Bubeneč, Prague-
Řepy, Březno u Loun and Roztoky, of which only the
latter two yielded more than one piece (Tab. 35b).

At least 6-7 querns come from the Early Medieval
features at Roztoky (Tab. 35a; features 245.2, 298.3,
575, 634, & 850). The querns from Roztoky survived
either as whole stones in grain silos or as fragments
placed secondarily in the construction of the heating
apparatus of the houses, in the latter case heavily
burned. Such a piece is that from the oven in hut 850,
which stood in the southern arm of the oven (Fig. 306).
Another example of a quern fragment so placed is that
made of red-brown conglomerate found in hut 901. The
small number of querns in view of the number of
features is surprizing, but their striking association with
less commonly-occurring silos may explain this
contrast. 

The quernstone diameters range from 36-48.6cm,
and the aperture diameter from 4-7cm. Apertures for
crossbars were not identified in the Roztoky assemblage.
Investigations by B. Šreinová (see III.5.) have shown that
they are made from basic materials including granitic
pegmatite, quartzite and pink and yellow conglomerate.
While the conglomerate of the find from feature 575 is
found around Kralupy nad Vltavou (Permian/Car-
boniferous), the granitic pegmatite is from further afield,
being found around Říčany u Prahy, some 30km or
more distant. Feature 634 yielded a crudely worked
quartzite blank without a central aperture (Fig. 340:2);
this is the second piece of evidence for the local working
of quernstones in Bohemia (along with a semi-finished
item from Březno u Loun: Pleinerová 2000). According
to B. Šreinová the closest suitable raw material comes
from Prague-Bubeneč and Prague-Dejvice, from whence
it could easily have been transported to Roztoky down
the river. At the same time, the amphibolite from which
an incomplete, round object found in feature 918, (the
function of which is unclear – a rotating whetstone?), was
made seems also to have come from as far away as
Říčany.

In addition to the querns, a total of 16 whole
grindstones or pieces thereof were recovered from 14
features, predominantly houses. In the case of the
fragment from the destruction of the oven in feature 593
it is impossible to rule out the possibility that a broken
piece of a quern served as a grindstone, used again
secondarily in constructing the oven. The classification
of the aforementioned article from feature 901 is
uncertain. In several houses entire grinding sets were
found practically in situ close to the oven, as in features
1040, 1088 and 1091 (base only, at 40 x 30cm the largest
anywhere on the site. An overview of the grindstones,
their dimensions and the materials from which they
were made is given in Table 37. The materials used
were more or less local – quartzite and micaceous
sandstone, generally with stones from the gravely-sand
Vltava terrace.

From their location on the floor in front of the oven
aperture, beside it or secondarily within its destruction
layers, it can be presumed that grindstones were used in
the preparation of food. Beyond Roztoky the use of
grindstones in the Early Slavic period is attested only
rarely – e.g. in a hut at Libice (Justová 1985). At
Běchovice a prehistoric tool was re-used. At Roztoky
both querns and grindstones were used con-
temporaneously, a situation also known in the Ukraine
(Baran 1972). Grindstones may have been used
primarily for other purposes – the crushing of fruit, salt,
dye preparation etc. – and have found only limited use
for grinding grain for a single family.

Whetstones are common Early Medieval finds,
and are indirect evidence for the use of metal tools even
on settlements with small numbers of metal finds. At
Roztoky, 18 whetstones were found in a total of 15 Early
Slavic features, predominantly houses. These are mainly
sandstone products, but are occasionally made of
quartzite, siltstone or shale (Tab. 37). The material was
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of local origin, and most was of Cretaceous age from
around Roztoky. Several whetstones were smoothed on
only one side (e.g. from feature 543, Fig. 221:8), and
most on two or three sides (features 920, 1038, 1044:
Fig. 278:4). In huts 672 and 920 the whetstones lay on
the floor. The greatest number of whetstones came from
hut 1038 – three items, all occurring in a vessel by the
oven. The most common findspot for whetstones was
directly within the destruction layers of the ovens
(features 543, 672, 1039 & 1070.1). A secondarily used
prehistoric polished axe from feature 1039 was most
probably also used as a whetstone. Thus far no
whetstones have been found with an aperture for
hanging, such as are known from the subsequent Early
Hill-fort Period.

Fourteen Early Slavic features yielded flint flakes or
other tools that probably served in the Middle Ages as
firestones. Evidence for this comes from finds of flints
together with steels in inhumation graves from both the
Avar and Hill-fort periods. They are also known more
rarely from cremation graves, e.g. at Prague-Libeň
(Zeman 1976, p156) or Velatice in Moravia. A larger
flint blade (Fig. 277:7) was recovered from the hearth in
hut 1045, its finds context clearly reflecting its use in
making fire. Flint tools were similarly found in features
at Březno. 

II.5. SETTLEMENT CHRONOLOGY
AND ITS HISTORICAL
CONTEXT (N. PROFANTOVÁ)

II.7.1. Superposition of the features
In terms of the internal site chronology the
superposition of dwelling structures (8 cases) seems to
be the most important. The overlapping of house was
found most often in the southern part of the site, where
several double (Fig. 145, 193) and even triple
superpositions were identified (3-4 cases; Fig. 163, 166,
199-200). The evidence from the horizontal stratigraphy
also links these parts of the site. 

The finds assemblages from superpositions are
generally small, and in terms of the ceramic material the
differences between them are tiny. An exception is
provided by the superposition of houses 1059 and 1041,
where the latter, later feature contained a larger quantity
of fragments of decorated ceramics, albeit only from a
single reconstructable vessel and an undecorated
“classic” Prague-type vessel. A larger finds assemblage
comes from huts 1037 and 1038 (Figs. 272, 273 & 271).
According to our knowledge of the ceramics, the mutual
disturbance of houses was already occurring in the phase
I (e.g. features 908-909, 1070.1-1070.3 & 1045.1-1045.2),
when two groups with different traditions in terms of
interior house arrangement (oven position) were moving
across the area. The later houses nos. 1041 and 1037 are
classified to phase III, as is feature 1062.1. Houses 908,
934, 992,1070.2 and 1045.1 probably belong to phase II.

II.7.2. The relative chronology 
of the ceramic vessels 

The Roztoky finds evidence the existence of rich
assemblages composed entirely of the undecorated and
hand-made ceramics that within the framework of
Prague-type culture are regarded as the oldest. The
superposition of features 1059 and 1041 offers thus far
unique, albeit predicted (Zeman 1976) evidence for the
sequence of assemblages with undecorated ceramics
and assemblages with a higher proportion of ceramics
with combed decoration. The vessel decoration at
Roztoky imitates motifs known elsewhere from
ceramics that are wheel-turned. This imitation is an
indirect evidence for intensive contacts between the
Prague type culture and a milieux already dominated by
new techniques for making pottery (turning and
decorating vessels). It is from links to historical events
(the arrival of a new wave of Slavs) that the significance
of ceramic decoration for chronology stems.The latest
features may be regarded as those which contain
decorated vessels in a primary situation (on the floor,
inset into the floor). This relates to houses 850, 939,
1041 and possibly 1034. Features with a conspicuous
proportion of decorated vessels, even if only in the fill,
are also classified into this latest phase (features 575,
739.2, 932, 1062.1 and probably also 425). Houses 1037
and apparently 928 also belong in this group, given
their superposition over earlier features. This group of
features (11 in all) is termed the Roztoky III phase; in
absolute terms it is assigned to the first half, or more
likely first two-thirds, of the 7th century. On the basis of
the ceramics, the close of phase III at Roztoky can be
synchronised with the beginning of the second stage of
the settlement at Březno (Pleinerová 2000).

Features with mixed finds may be classifiable to
before phase III. These assemblages often contain only
one or two obviously decorated sherds, but their
deposition need not be characterised merely as an
admixture. The delimitation of these groups is not
entirely firm, and concerns some 14-22 features (nos.
191, 245.2, 604, 605, 668, 669, 852, 901/984, 903, 911,
929, 918 and 921). On the basis of stratigraphic relations
features 908, 943, 931, 1045.1, 1052.1 and 1070.2 can
also be included. House 1039 is included on the basis of
the find of a tongue used in the Merovingian milieu at
the close of the 6th century. The classification of features
209 and 1004 is uncertain but due to micaceous ceramic
mass. This group is termed Roztoky II.

The last group, Roztoky I, comprises features with
undecorated ceramics, archaic rim types or decorative
elements which are not regarded as chronologically
sensitive (e.g. stamps). The Roztoky I phase represents
the largest group of features (nos. 201, 311.2, 330, 543,
651, 665, 670, 672, 673, 681, 902, 904, 906, 909, 912,
915, 917, 920, 922, 925, 926?, 937, 970, 972, 974, 996,
1004?, 1035, 1036, 1038, 1040, 1044, 1050, 1060,
possibly 1061, 1070.3, 1077, 1085, 1087, 1088 and
1089). In all some 38-41 features fall within this phase,
which is regarded as the earliest on the site. 
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II.7.3. Absolute dating of the site
The material from the excavations at Roztoky contains
little suitable for the establishment of absolute dates.
Although during the later excavations (1988-89) some
14C-samples were withdrawn, they have not been
processed. For the time being, therefore, the only 14C
date for the given period comes from Prague-Běchovice
(525±100 AD: Vencl 1973; Bln 1987, uncalibrated).
Dates from later (Early “Hillfort” Period) contexts have
been obtained from the tumuli at Kožlí u Orlíka
(cremation tumuli with turned ceramics, calibrated
dates: 640-780 AD, 680-870 AD; Gordorf 1998). Dates
with a range of over 100 years are of course too
imprecise for our purposes here, and clearly cannot
even make a significant contribution to the chronology
of the given period. A new dendrochronological date
(625 AD) has been obtained from Poland, from house 1
at site 5, Cracow-Nowa Huta. This belongs to the
Prague-type culture and in its pottery assemblage some
wheel-turned ceramics appear. 

II.7.4. Chronological relations:
archaeology and history

In Bohemia, it is thus far the ceramic typology which
offers the most reliable means of mutual comparison for
sites of cultures of the Prague type. The developmental
series of Prague-type ceramics is represented at Roztoky
in its whole breadth, from the most archaic forms to the
forms inspired by new technological and decorative
elements. It is appropriate to note that such a
developmental scheme is to a great extent an ideal
construction. Ceramics were made in the home, and
knowledge of vessel making was at the very least known
to a majority of the womenfolk. The development of
ceramics over time could in any case not have been
continuous, as it must have been influenced by
generational change (some 6 generations are estimated
at Roztoky), family tradition, individual skill etc. It is
highly likely that the earliest houses at Roztoky come
from the period immediately after the arrival of the
Slavs in the Czech Lands. The historic dating of this
event varies (passing over extremes) by almost 40 years,
from the 530’s to 567; if one inclines to the latter, it is
necessary to return to the previously abandoned thesis
of the joint arrival of the Slavs and Avars.

In 531 the Thuringian Empire fell, but there is no
indication whatsoever that this opened the way for the
increasing influence of the Langobards over the Czech
Lands. At the same time there are no supporting indicators
for a more straightforward interpretation of the second
date regarded in historical studies as crucial from the point
of view of the earliest Slavic settlement of Bohemia, i.e.
567. At Easter of the latter year the Langobards, led by
Alboin, moved into northern Italy, and by agreement left
their land to new arrivals from Pannonia, their recent allies
the nomadic Avars. There is however no concrete
evidence for the presence of this group in Moravia and
Bohemia together with Slavs in this period. 

According to D. Třeštík the first Slavs arrived in
Bohemia around 530/535, and certainly before the mid-
6th century. This author has newly considered and
interpreted the report of Jordanes dated to 551 (used as
evidence against the presence of Slavs in Bohemia) and
tries to show that this is taken from Cassiodorus, thus
reflecting earlier reports (from the years 526-533). He
believes a report from c535 of the fate of Hildigis to be
the first secure mention of the presence of Slavs along
the middle Danube. He links a report on raids by Slavic
forces into Byzantium in 548 to south-western Slovakia
and part of Moravia as springboards (Třeštík 1997). The
authors believe (in agreement with both the foregoing
and the conclusions of G. Fusek) that the movement of
the Avars can be associated with the arrival of the so-
called “second wave” of Slavs, which affected not only
Bohemia but also Moravia and Slovakia.

An alternative view has been put forward by the
Polish researcher K. Godłowski (2000). He believes that
Germanic populations remained in Bohemia for almost
the whole of the first half of the 6th century, and in
Moravia until 568. The testimony of archaeology as to
the presence of absence of a Germanic elite in the first
half of the 6th century in this region may be decisive in
regard of this disagreement. Finds of this type are
conspicuously present in southern Moravia, but not
however in north-eastern Moravia and Bohemia, where
they are found only occasionally. A further indicator
applicable to this problem might be the difference in
dating between the earliest Early Slavic finds from
northernmost Moravia and those from better
understood southern Moravia; the present state of
knowledge, however (cf. Jelínková 1990), does not
permit of a solution. 

According to the current state of archaeological
knowledge the entry of the Slavs into Bohemia from the
north and north-east even before the middle of the 6th
century is possible, but there is no persuasive evidence
in support of this. It must of course be realised that for
other newly-arriving groups too archaeology has great
difficulty in recognising the so-called “first generation”
(e.g. because new arrivals begin to die only some years
later, so that their graves may reflect the situation some
10-20 years later). Determination of the direction of the
influx of new inhabitants is made even more difficult by
the fact that sites securely datable to the earliest phase
are most numerous in Central and North-West Bohemia
(Prague-Běchovice, Prague-Horní Počernice, Roztoky,
Březno, apparently also Lovosice).

Contacts between the Roztoky Slavs and the
Germanic milieu can be dated to phases I and II; the
single-sided combs (from features 330 & 911) are the
most important finds in this regard, linked particularly
to the Langobards and generally dated to prior to 567,
when the latter went south. The chronological
classification of these combs is not, of course, simple, as
early imports may alternate with local imitations;
therefore, these finds are not in themselves clear
evidence for the beginnings of the Slavic settlement of
Bohemia in the first half of the 6th century. Objects
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indicative of contacts with the Germans (single-sided
combs, tongue, terminal) at Roztoky fall into both
phases I and II; most commonly they would be ascribed
to the close of the 6th and early 7th centuries, clearly
post-568. The most comfortable explanation, therefore,
would be an extended cohabitation of the two ethnic
and cultural groups in the same area; this requires the
separation of the rapid “political” events of the 6th and
7th centuries from the processes traceable by
archaeology. 

The authors tend to the interpretation that the
bearers of the Prague-type culture came to Bohemia
independently. Only after their representatives had
already been settled for a certain time did the Prague-
type culture in Bohemia accept a cultural impulse from
the Danube region, this probably not being forced.
Nevertheless this impulse remarkably dynamically and
rapidly attained cultural dominance not only in
Bohemia but also in Moravia, Silesia etc. It may be
regarded as the arrival of new Slavic groups, which
successfully integrated with the earlier Slavic power
structure. Historically the hypothetical second wave of
immigration is linked to the crisis that afflicted the Avar
khaganate after the death of Khan Bayan (602), and
archaeologically these changes are dated to the turn of
the 7th century (Roztoky II).

The act of conquest was just one of the conditions
for settlement consolidation in Bohemia. This
consolidation, however, was played out over a longer
interval, which had neither begun nor finished in 568.
Within this consolidation process it is impossible even
to rule out the gradual colonisation of the Czech Lands
by other immigrants, while the wave from the Danube
region is probably also identifiable archaeologically. 

II.8. ECONOMICS AND SOCIAL
STRUCTURE (M. KUNA, 
N. PROFANTOVÁ)

II.8.1. Community size
The number of houses of the Prague type at Roztoky
(122 excavated, 500 estimated in total) is much greater
than the number of dwellings at other sites of the same
age in Bohemia. For these latter sites a low total number
of houses is typical, reflecting the small size of Early
Medieval communities. In those cases where
archaeological excavations have made reconstructions
possible, authors have thus far spoken of the
contemporaneous existence of 4-6 and no more than 10
houses (i.e. households or families – Zeman 1976;
Pleinerová 1975). This makes the Roztoky case even
more interesting, in that it diverges considerably from
the general model.

The size of the past communities (having residential
components) can be estimated if three basic variables
are known: the total number of archaeologically
documented houses on the site, the overall temporal

duration of the area and the average lifespan of the
houses. At Roztoky the total number of houses can be
estimated to have run to about 500, and the site to have
persisted for no more than 150 years. Estimates of the
lifespan of the houses vary as a rule from 7-25 years
(Neustupný 1984; Pleinerová 1975), but it is likely that
the physical lifespan (not necessarily matching the
average period of use) of many types of house may have
been far greater, particular in the cases of log built
structures. The use duration of a houses was, however,
also an issue of social norms: a range of social causes
can be brought to mind that would lead to the need to
abandon the house sooner than it reached the limit of its
physical life (e.g., the death of its inhabitants). 

Table 39 shows the numbers of contemporaneous
houses, calculated from the various estimates of the
lifespan of the houses. The problem is that the usual
estimates of the lifespan of the buildings (roughly the
length of one generation) lead in this case to a very high
number of contemporary houses (several dozen), while
the generally presumed number of households in the
community (4-10 families) would imply an unbelievably
short lifespan of the houses (1.5-3 years). 

The lifespan (average length of use) of the houses
may theoretically have been reduced by various natural
and social factors. Among the former might be periodic
catastrophes such as floods, causing the destruction and
renewal of houses. From what is presently known about
the site this possibility seems unlikely, as the dwellings
at Roztoky were safely above the level of the medieval
river (cf. section I.1.). Neither is the repeated destruction
of settlement features likely to have been the result of
warfare, of which there is again no evidence whatsoever
in the archaeological record. 

The considerations and calculations outlined above
indicate that in the case of Roztoky it is necessary to
assume a greater number of inhabitants than was normal
at other sites. The higher estimate of the community size
stands of course in contrast to the geographic character
of the site (spatial constriction, not a dominant position)
as well as being problematic from the point of the view
of the subsistence of a larger number of people
(insufficiency of arable land in the immediate
hinterland). Fishing may have been an ancillary
subsistence source at Roztoky, but by itself this factor
cannot explain the concentration of population here. 

It is also conceivable that people stayed at the site
on average only for a short period, because the given
area has a special transit character (hypothesis of I.
Pleinerová, pers. comm.). The model of short periods of
occupation by various communities may fit, for
example, the higher number of artefacts (ceramic
vessels) left in situ. It seems unlikely, however, that such
a transit character might have lasted for whole period of
the Prague-type culture (the whole vessels in the houses
belong to various chronological phases – see section
II.3.5.). 

It might also be possible to see the Roztoky site as a
central place with the function of a trading centre, the
seat of a (tribal) elite or a cult centre. In such cases some

349

S U M M A RY



foodstuffs could, for example, have arrived at the site as
products of exchange (cf. Salač 1996 on the La Tène
period); it is of course not known what at Roztoky might
have formed the quid pro quo; food may even have
been brought in form of gifts or tribute. This view seems
rather anachronistic even though some kind of elite
class can be assumed. In the archaeological material at
Roztoky there is little evidence of social stratification.
Certain signs can be seen in, for example, the various
luxury items from the site (section II.8.5.), although the
numbers of them do not differ greatly from other sites
(section II.4.4.).

Given the present state of knowledge there is no
easy solution to the questions of the Early Medieval site
at Roztoky. It is however likely that the Early Medieval
community (or communities) here must have been
considerably larger than was normal at other sites,
particularly in the earlier phase. 

II.8.2. House and family
Consideration of the size of the community at Roztoky
necessarily touches on the relationships between houses
and families in the Prague-type culture, and on the
functional and social interpretation of sunken dwelling
features. Sunken and semi-sunken houses were – at the
time that the first serious attempts to interpret the
archaeological record began – still used in the milieux of
the Eastern and Southern Slavs, the Baltic nations, in
Poland etc. and the use of semi-sunken houses as
preserved in the ethnographic record led to the
conclusion that they were the abodes of nuclear
families. This is not so obviously the case. 

In the first place, the ethnographic observations of
the 19th and 20th centuries are a reflection of the
complex differentiation of societies which
“homogenised” some village communities and
“marginalized” them to the lowest social level (and this
indeed was associated with the given types of dwelling).
In the second, the earliest reports of the Slavs repeatedly
mention their polygamy, including in areas close to
Bohemia (e.g. those ruled by Sámo), and furthermore
mention domestic slaves and indicate the existence of
patriarchal extended families. How can this complex
social organisation be projected onto the picture of
uniform houses/semi-sunken dwellings?

A solution may be suggested by referring not to a
single semi-sunken house but a group of them as a
correlate of one family, although it might be an
extended one. Groups of four to six houses appear
within the residential components (see II.3.6.1).
Functionally such groupings might match the
Germanic house in which a great patriarchal family had
its seat – a father, his wives, dependent sons and
domestic slaves. Small clusters of semi-sunken features,
not a single semi-sunken hut, may represent the basic
unit of the village, with the individual wives and their
children having houses close their husband. This
hypothesis might to a certain extent alter perceptions as
to community size: in four houses it is no longer

necessary to assume four paired families with children,
but a more complex and on general somewhat less
numerous social unit. 

Theoretically, multifunctional structures can also be
presumed in the Early Middle Ages, despite their formal
similarity. Specialised production functions can, for
example, be suggested for several features. A deep-
rooted opinion held to date has been that a residential
function is assured by the presence of a hearth or oven,
although there are exceptions even to this rule. At Bíňa-
Cénapart, for example, a 10th century semi-sunken hut
yielded seven weights in a row along the western wall –
a weaving loom probably stood there, and this was thus
likely to have been a weaving workshop. In the area in
which cultures of the Prague type originated (the middle
Dniepr) a semi-sunken hut was recently found which
contained over 50 casting moulds in the area before the
oven (Bernašivka: Vinokur 1998, Fig. 2). At the sites of
Kodyn I and II three huts were interpreted as
workshops, only one of which was regarded as having
been above ground (Rusanova & Timoščuk 1984, Fig.
28, Tab. 9), while in the other cases these were again
sunken structures. It is possible that at Roztoky too
several of the houses, e.g. those with multiple heating
sources (oven and hearth or both stone and clay oven)
served as workshops, although this is not otherwise
evident from the inventory of finds. 

Furthermore, written sources recount that a steam
bath was a normal part of a Slavic settlement, while
reports are repeatedly confusing in the way that they
combine the functions of these structures with dwellings
– probably because they were structurally not
particularly distinct. The structure of the semi-sunken
house with oven is not overly complicated, and thus the
building of a house or bath was certainly a common
knowledge. For several semi-sunken features with very
small floor areas it is possible to consider the steam bath
(sauna) function, with which several internal details may
concord (small posts, seats). 

II.8.3. Economic hinterlands
The inference of a larger community at Roztoky is
contradicted by the relatively small extent of the
potential hinterland that the Early Medieval community
had at its disposal. In chapter II.2.1.2 it has been argued
that around the residential area some 100ha of arable
land can be found, assuming of course that one considers
not only the valley floor (part of which is covered by the
residential component) but also the terraces above the
river (Fig. 16). The accessibility of the upper space, some
50-70m above the valley floor and separated from it by
steep, hard to scale slopes, is of course a problem. The
relative accessibility of the whole of the area understood
in this manner is some three and a half times more
difficult than that of an optimally-located area of the
same size in a flat landscape (viz. II.2.1.2.). 

According to the published models of prehistoric
economics (Dreslerová 1995) a space of some 100ha
should offer sufficient hinterland for a community of 4-6
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four-person families. A larger community must
necessarily have meant a greater load on the natural
environment, while a key problem was the winter feeding
of cattle. A larger number of people would read to the
rapid deforestation of the area and feeding cattle with hay
rather than with leaf fodder (the use of leaf fodder would
have required the greater part of the area to have been
afforested – cf. Dreslerová 1995). The lack of fodder may
perhaps be indicated by unusual composition of the
animal bone assemblage, with – in the given period – an
entirely unusual preponderance of pig rather than beef
cattle, while bow hunting and the drying of hay have not
yet been documented. The presumption of deforestation
is further thrown into doubt by the palaeobotanical data,
which imply a woodland character for the settlement area
(section II.2.2). 

Thus it is that in the question of agricultural
hinterland too there is a range of contradictions and the
interpretation is remarkable difficult. The potential
agricultural hinterland of the given area was perhaps
smaller than that at other sites, in contrast to the
settlement intensity. There is thus no alternative but to
accept that the means of subsistence of the Early
Medieval community included elements that cannot as
yet be adequately modelled, regardless of whether these
were more distant areas or some complementary
resources. 

II.8.4. Evidence of agriculture
Excavations at Roztoky yielded a range of evidence for
the cultivation of cereals and legumes, as well as for
gathering (hazelnuts), but to establish the proportions of
the various plant and faunal products is not yet possible.
Analysis of the osteological material revealed a
surprisingly high representation of pig remains. Pig
bones accounted for 53.8% of all those identified from
domesticated animals, and 51.2% overall (section III.6,
Fig. 108:A). This is fundamental, as research to date has
regarded domestic cattle as being the most important
and most conspicuous domesticated species in the Early
Slavic environment, and at Roztoky this represents
“only” 35.4% of the assemblage. The predominance of
beef cattle at other important sites of the Prague-type
culture supports the view of a more mobile, semi-
pastoralist way of life for the earliest Slavic populations
(e.g. Pleinerová 1975; Zeman 1976). This hypothesis is
further complemented by Procopius of Caesarea’s
mention of the 6th century Slavs as continually moving
from place to place. In the Early Slavic period cattle was
truly dominant both in Eastern Europe (Gorodok) and
in the immediate neighbourhood of Bohemia, in
Moravia (Břeclav-Pohansko, sites I-II) and Slovakia
(Nitra-Mikov Dvor). At Březno, too, domesticated pig
accounted only for not quite 20%, while in later
settlements this animal reached 30% (Peške 2000; here
Fig. 108:B) and the proportion of cattle fell.

It is only in the most important of the Moravian
fortified sites of the 8th and 9th centuries that a change
occurs towards to the more general occurrence of pork

(Mikulčice, Břeclav-Pohansko), safely identifiable in
Bohemia only in the hill-forts of the 9th-10th centuries
(Budeč, preliminary reports from Prague Castle). The
composition of the faunal species at Roztoky differs little
from the situation known from these sites of later
periods, in particular sites with a certain central function
and concentration of the population (cf. Petříčková
2000a). This fact further offers a solution to the problem
of the agricultural hinterland at Roztoky. Pigs are fed
from completely different resources than beef cattle, in
large part from the leftovers of human food (Dreslerová
1995), and thus do not place such demands on the spatial
extent of the hinterland. Furthermore pig is a better
species for feeding a large number of people, due to its
greater and faster reproductive potential (section III.6.).

The importance of fishing to the inhabitants of the
Roztoky site cannot be ascertained but may have been
relatively great. Fish bones were found to be present in
only 4 of the Early Medieval features, albeit that
flotation was not applied to the majority of contexts.

II.8.5. Settlement structure
Archaeological consideration of settlement structure can
start from either the formal differences between
settlement areas or from their spatial arrangement. In
the case of the former point of view the accessible
material is relatively poor. For the Prague-type culture
there is thus far no evidence of fortified areas differing
from common agricultural settlements. Evidence for the
settlement of various hill-tops or otherwise “strategic”
places, whilst relatively frequent (Bubeník 1988b), is not
sufficient in and of itself, as many of these sites were
commonly settled in many periods of prehistory and
need not necessarily indicate any hierarchisation of
settlement sites. There is sporadic evidence for fortified
sites that are chronologically and culturally comparable
to the Prague-type culture from the Ukraine and the
Polish/Ukrainian border (Zymno, Chotomel, Chilčicy,
Haćki; Rusanova 1973), and thus from distant regions
(cf. section II.8.6.). 

Nor is the situation much better in terms of the
question of the mutual distances between sites. In the
Ukraine, Rusanova (1973) has described a tendency in
the Prague-Korčak culture to cluster residential sites to
larger groups. Such groups (“nests”) comprise 3-4, or
sometimes more, residential components (Korčak: 14
components; see Fig. 91a). The individual components
lie some 300-500m apart and each contains up to
several dozen houses (not all contemporary, of course).
The same author shows that individual “nests” were
separated by distances of 3-5km. In other regions too
extraordinarily large residential components have also
been recorded, albeit only by surface survey, apparently
up to 1.5km long. It would seem that analogies to the
situation found at Roztoky might be seen in these large
components or groups of smaller components. 

To demonstrate a similar tendency towards the
clustering of areas would be extremely important, as it
may be a result of processes associated with the
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restructuring of society and leading to the appearance of
larger social and political units. To identify the
settlement structures of the Prague-type culture using
archaeological methods is not, however, easy, not least
because in conditions such as are found in the Czech
Republic this culture is difficult to find by surface
survey. Where it has been possible in Central Europe, a
structure similar to that of prehistory has been found,
i.e. a network of smaller settlement areas distributed
more or less regularly along watercourse, separated by
1-2km (Dobrzańska 1998; here Fig. 91b). This is not
contradicted even by the situation along the Dyje
(Dostál 1985). Even the apparently large number of
finds from the right bank of the Vltava at the northern
edge of Prague (Prague-Bohnice and Prague-Čimice
cadasters, Fig. II) need not diverge from this model,
since as a rule these are small components mutually
separated by about 1km. Only if this picture is further
confirmed by more field research will it be appropriate
to speak (in the case of Roztoky and its environs) of an
exceptional concentration of settlements.

At the same time, to show the arrangement of
settlement sites into larger settlement wholes (settlement
chambers) is also not easy for the Prague-type culture.
In section II.1.2. it is argued that the cadasters with
Prague-type settlements demonstrate a certain tendency
to cluster, this obviously being somewhat greater than in
cadasters with the Migration Period sites (II.1.3, cf. Figs.
XIII-XIV); these indicators, too, need to be further
supported by more data. 

II.8.6. Exchange, contacts and social
structure

The site of Roztoky yielded rather meagre, but for
Bohemia nevertheless very important, evidence for long-
distance contacts. It is possible to distinguish between
contacts (1) westwards, (2) south-eastwards and (3) north-
eastwards. The most intensive of these contacts were
those with the Merovingian milieu to the west, of which
three metal objects are first-rate examples – a brass
buckle, an iron belt-end and an iron decorative rivet or
small phalera (see sections II.7.1 & II.7.2.). These items
are associated with the decoration of belts and equestrian
harness, and thus often with the costume and equipment
of men/warriors, and which in the surrounding areas,
both Germanic and Avar, were heavily replete with
statutory and power symbolism. Antler combs,
particular the single-sided ones (5 pcs.) are loosely
related to the western milieu, their origin being
associated with the Longobards. The Avar cultural
sphere to the south-east can be linked to a pressed silver
decoration (section II.7.3.) and perhaps also to two
bronze earrings, although even a local origin for the
latter cannot be ruled out. Cultural influences from this
direction are also reflected in the decoration of ceramics,
which in the later phase shows impulses from this very
region. Lumps of amber may be linked to the Baltic,
even though mediated contact cannot be excluded.

Of the luxury items from Roztoky only a bronze hair
ornament with spiral terminals (section II.7.2.) may be
linked to the eastern shpere, albeit rather uncertainly. All
that links the Roztoky Slavs to their original seats is the
material culture, bound up with everyday life –
utilitarian ceramics, the house and its fittings. A further
unambiguous link to the Ukraine and eastern Poland is
the earthenware “khlebetz”, a magical artefact
guaranteeing an abundance of food (Fig. 220:2, 331:4).

Anyway, the few luxury items from Roztoky are a
collection that in its breadth exceeds the sum of so far
known luxury items from the Czech Lands. The
composition of this group of artefacts at Roztoky clearly
points to the dominant spheres – in terms of power and
culture – of Central Europe at that time: to the
Merovingian, broader German milieu and to the Avar
Danube basin. Within the finds the change is visible
whereby the more developed system of representative
items surviving in the old Transcarpathian settlements
of the Slavs is replaced by other indicators of social
status in the new. This phenomenon, not unusual in
other Early Medieval groups during the expansion
period, may imply that the movement of the Slavs into
their new settlements was associated with a weakening
of the original ruling class, the existence of which in the
Transcarpathian region cannot be doubted, and with
the rise of a new elite which, apparently after a relatively
long period, stabilised its position. The forms of contact
between the Slavs and the world around were perhaps
military and diplomatic, relating to plunder, tribute and
gifts of prestige items.

II.8.7. The question of burial areas
Despite intensive fieldwork within the site of Roztoky
and its environs, thus far there is no evidence
whatsoever for burials contemporary with the
settlement units considered here. This absence of graves
matches the situation at Březno u Loun, where no
graves could be found for any of the phases of the Early
Medieval settlement (Pleinerová 1996). Similar
problems have been met with in the study of the earliest
hill-forts of the 8th century, e.g. in the hinterland of that
at Zámka (Prague-Bohnice; Bubeník, Pleinerová &
Profantová 1998).

In the Prague-type culture burial was by cremation:
the dead were burned with funerary gifts, and the ashes
then collected into a vessel – an urn or organic
receptacle such as a leather pouch or wooden box –
which was then placed in a shallow grave (e.g. Prague-
Libeň, Prague-Loretánské nám.: see section II.1.), or
even left on the terrain surface (Lutovský 1997). The
chances of such a grave surviving down to the present
are small; nevertheless the site at Roztoky comes to
mind as a place were numerous burials must have been
laid down. One possibility is the slopes of the
surrounding valley and the space above it on the
western side, where prehistoric graves (the Bronze Age
and Hallstatt Periods tumuli) have been found (Gojda &
Kuna 1985; Sankot 1991). Symbolically it was normal
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among the Slavs to divide the world of the living from
that of the dead, and in some cases this symbolic
boundary was a stream (Lutovský 1996). Other possible
locations could therefore lie along the valley floor, or on
the northern side of the Únětice stream. The cemetery
would not have been at any great distance from the
dwelling area, experience to date showing a distance of
200-400m the most common (Dessau-Mosigkau: 200m,
Krüger 1967; Břeclav-Pohansko: 300 & 350m, Dostál
1985, Fig. 2). 

The only Roztoky finds that might perhaps have a
funerary origin are vessels from the Rýzner collection,
without further spatial information (now in the National
Museum: Sláma 1977, table 34:9). One of these,
decorated with two irregular simple wave patterns, is
distinctly archaic in its character (Fig. 296:4), albeit
somewhat younger than the Prague-type culture (most
likely 9th century).

II.8.8. Old maps and the question 
of ford usage

The earliest known maps of the first half of the 17th and
early 18th centuries allow a somewhat limited but
nevertheless interesting glimpse of the character of the
study area, today hopelessly lost among modern
landscape interventions. The route now used running
upstream along the river towards the Prague Basin did
not exist in the Middle Ages and the rocky slopes ran
down all the way to the river at several places. Further
south, where the landscape opens out into the Prague
Basin, access to the terrain was limited by regular floods
– it was thus often necessary to circumvent the area of
interest along the left tributary of the Vltava (Šárka). 

The Roztoky site most probably lay on an important
point along the route running at the closest possible
distance along the northern edge of the Prague Basin. In
assessing the important of the site it was important to
know how and where the long-distance route crossed the
river. An anonymous map from the beginning of the 17th
century (Central State Archive, sig. A II/5) shows a just
single large island before which a mill stood, with a group
of large islands at Podbaba including another mill. The
greatest detail, however, survives on maps of the 17th and
early 18th centuries, and on the maps of the First Military
Mapping of 1764-68, which show the no longer existing
island close to the northern part of the site. Islands are
also shown on other maps (Fig. 92), which is no surprise
since river islands appeared and disappeared fairly
regularly due to both floods and human activity
(inappropriate weir siting etc.). The text description of the
military mapping (section 90, no. 36) relates that the
Vltava is 200 feet wide, that a ferry operates here and that
both above the weir and below it there are small islands
(clearly at the mouth of the Unětice stream) that – when
the water is low – form 3-4 fords for horses. 

The indications on the old maps and descriptions of
the river thus show the presence of a ford and a ferry
with strategic importance even in the Early Modern

period; in the Early Middle Ages, when there was no
bridge anywhere along the relevant section of river, its
importance must have been still greater. It is necessary
to assume at least two fords in the Early Middle Ages,
one at Roztoky and one between Klecany and Levý
Hradec. 

II.9. ROZTOKY: THE ENIGMA 
OF THE SETTLEMENT
AGGLOMERATION (M. KUNA,
N. PROFANTOVÁ)

The quantitative extent of the Prague-type culture finds
from Roztoky is without known parallel, at the very
least within Central Europe. The total number of Early
Medieval dwellings at Roztoky can be estimated to have
been over 500, this number being distributed in uneven
densities across an area of around 20ha. The overall
duration of the area is estimated at 120-150 years
(530/50-680 AD), when with the end of the Prague-type
culture settlement more or less disappears from the site
in question. 

The authors believe that the high number of
dwelling features in the component cannot be explained
only by the short lifespan of structures or other types of
archaeological transformation. Rather, it is felt likely
that the Roztoky settlement area was occupied by a
larger group of people than were the other sites known
to date. If, for example, the average lifespan of a single
dwelling is taken as being 7 years (i.e. the shortest
estimate published thus far for the prehistoric period, cf.
Neustupný 1984), then the average number of
contemporary dwellings (households) would have been
over 20; it is likely, however, that dwellings on average
survived longer, and thus the number of households in
the community must have been greater. A greater
number of residents is also indicated by the unusual
composition of the animal bones (with a preponderance
of pig) and evidence for fishing, albeit that the latter is
perhaps still markedly under-represented. This would
also explain the greater capacity of the grain silos (which
of course appear only in certain parts of the
components) in comparison to those known from other
contemporary sites (Březno). 

It is certain that the number of residents in the area
fluctuated over time. Despite the problems with dating
the features it appears that the greatest density of
occupation occurred in the earlier phase of the Prague-
type culture, and in later phases perhaps declined.
Throughout the life of the area dwellings were
distributed across almost its whole area. The
disappearance of the settlement and its individual
phases cannot be linked to either natural catastrophes
(floods) or conflict – there are no traces of destruction by
fire in any of the features. 
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On the basis of the typological analysis of the
dwellings and other features it seems that the
community settled here was not entirely homogenous,
but was split into separate groups of inhabitants. This
belief stems from differences in the positions of ovens
within the houses, in the shapes of grain silos and their
frequency in different parts of the component. In these
elements the authors see individual traditions in
building culture and subsistence techniques. The
authors further judge that the population of the site did
not arrive all at once, but gradually: one of these waves
may for example have been a group manifesting itself in
silos with pointed bottoms, ovens in the south-east
corner and the first decorated ceramics (phase II). The
migration of populations may have taken place over a
longer period, while the units of migration may indeed
have been smaller groups of a few related families. This
model does not rule out the one-off occupation or
conquest of the country described by historians. The
initial conquest may however have been by a limited
number of people, and need not be visible in the
archaeological record; what is clearer in the record is
the gradual influx of further population groups
subsequently, possibly over several generations. 

Indicators of such a model can be sought in the plan
of settlements. In at least one or two places at Roztoky
it is possible to identify a semi-circular arrangement of
buildings comprising 4-6 dwelling units. The authors
believe that this regular layout relates to the first
building phase in certain parts of the site; further houses
were then added at irregular intervals and in an
irregular pattern, according to need and spatial
possibilities. Around individual houses a working area
with a radius of 12-20m can be assumed,
archaeologically contemporary houses rarely being
closer together than this. 

The house interior was governed by firm cultural
norms. The orientation of the house was set by general
rules rather than by the configuration of a particular
terrain. The houses at Roztoky display specific
attributes: a massive stone oven, and predominantly just
a single post carrying the roof ridge inside the sunken
part of the house, always sited opposite the oven
aperture (the second post probably stood outside the
sunken part of the house). In the area in front of the
oven it was normal to find two (or two groups of) post
holes – possibly the remains of drying racks; vessels
were set into the floor near the oven. 

It would appear that social norms also applied to the
abandonment of houses. Even chronologically non-
contemporary houses in the main respect one another

(the finds contexts showing very little in the way of
superposition), but they sometimes occupy the free
spaces between houses already abandoned. In this
respect it is impossible to rule out a certain intent, e.g. to
emphasise spatial continuity (and thus continuity of
ownership). Certain objects were left, or perhaps
deliberately deposited, in abandoned houses: vessels,
the lower parts of vessels, in some cases other objects
placed within vessels. Parts of the house structure were
demolished and the houses emptied, but apparently not
always all at once. A certain regularity can also be found
in the structure of silo fills. Quernstones appear in silos,
including still usable pieces (e.g. semi-finished blanks),
as do whole vessels. These finds may relate to ritual
aspects the abandonment and destruction of dwellings
and other settlement structures, which the authors have
tried to understand and define on the basis of the given
material. 

An extraordinarily large number of features stand
contrary to the limited resources of the given settlement
area, at the very least in terms of normal agricultural
activity. Moreover palaeobotanical analyses do not
indicate a high degree of afforestation, but rather
indicate an abiding shady and cooler microclimate of
the Vltava canyon in comparison to today. At the same
time, the site cannot be described as favourable in terms
of communication: the greatest concentration of
settlement is in its southern part, which is cut off on
three sides by the river, steep slopes and even cliffs and
is comfortably reachable only from the north. The
presence of a ford might be a particular reason for such
a settlement concentration, however.

An important problem is the question as to why the
area was abandoned. The limited knowledge of the
settlement within the broader region presently allows
only for speculation that the population moved to the
other side of the river and built a fortified centre in the
“Zámka” area of Prague-Bohnice; the hill-fort at this
location lies directly opposite the greatest concentration
of Early Medieval finds on the Roztoky side of the
valley. In this case, the move of the population would
likely have been linked to more general social and
political processes in the 8th century. Within this
hypothesis it might also be assumed that certain
economic and social functions connected to this hill-fort
may already have been present in the area, namely in
the unusually large concentration of people and
settlement at Roztoky which immediately preceded it
chronologically.
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III.1. CERAMIC VESSEL MASS.
ANALYSIS 1989-1990 (M.
BARTUŠKA)

In 1989 and 1990 a total of 15 samples of ceramics
from various features were withdrawn for detailed
analysis at the University of Chemical Technology (see
Tab. 23, where feature numbers and acquisition
numbers are also given). Microscopic and X-ray
diffraction analyses were conducted. The investigated
samples came from two chronological phases of the
Early Medieval settlement (I & III); even so, no
significant differences were found in the mineral
composition or even the microstructure of any of the
samples. The raw material sources are remarkably
similar – micaceous to siliceous clay. Nevertheless, it
was possible to distinguish four separate groups: those
with (A) sandy clay, (B) micaceous clay, generally
without a feldspar admixture and (C) a
micaceous/siliceous clay with feldspars, which has a
variant (D) using crushed sherds as temper. The
estimated firing temperature was over 850°C, and in 3-
4 samples slightly over 1000°C. The analyses showed
that the macroscopically defined ceramic classes did
not unambiguously match the properties of the
ceramic mass exactly defined.

III.2. CERAMIC VESSEL MASS II.
ANALYSIS 2001 (V. HANYKÝŘ,
M. MARYŠKA, M. NOVOTNÁ)

Some 7 samples of ceramic mass were processed in the
laboratories of the University of Chemical Technology
in 2001. Thin sections of the sherds (several overlapping
with the samples of M. Bartuška, see Tab. 23)
underwent microscopic evaluation and X-ray diffraction
analysis. The absorbability of the sherds varied from
16.1-19.3%; all of the samples thus indicated medium
sherd porosity values. Sherds could be divided into fine-
grained, coarse-grained and, most numerous, medium-
grained.

Two types of grog were identified in the samples:
the common natural temper and crushed ceramics. The
use of a combined natural and fired earth and ceramic
sherd grog can be regarded as the most technologically
complex approach (greater resistance to temperature
change, higher mechanical strength). The temper of
most of the samples contains not only quartzite but also
grains of potassic and sodic feldspar. Such phasal
composition of the sherds bears witness to the fact that

the firing temperature was no higher than 900-950°C.
Nevertheless, samples were also found with a firing
temperature estimated at around 1000°C (5545 & 5744).

III.3. DAUB (P. VAŘEKA)

The assemblage of daub fragments comes from 35
features and includes some 645 pieces, of which 113
(17.5%) are assessable – the others have no imprints or
other construction traces. Only 13 of the daub finds bear
the imprints of wooden structures. On three fragments
there are clear imprints of wooden structural elements
that had been worked with carpentry tools, and on others
of roundwood or the interstices of joints between two
neighbouring posts (feature 634). These may be negatives
of timber or timber-framed structures made from rough
hewn roundwood, and in the case of the find from feature
648.3 may of course be a prehistoric intrusion. A total of
7 daub fragments bear imprints of rods, and are thus
evidence for wattle construction. On one fragment there
are clear imprints of two rods next to each other, each
1cm in diameter (feature 1037). The outside of the daub
is documented by 94 pieces with flat faces, a double-sided
facing in the thickness of the clay structure from 1-4cm is
seen in four features. A corner piece was recovered from
feature 974. The whitened, apparently limewashed
surface of clay walls was identified in a total of 17 cases
(features 903, 920 & 1073). In all cases this was a
treatment of a flat surface (wall paints); in one case the
wash has been applied to one side, while the other side of
the clay structure, to a depth of 3cm, is without it. These
washes are newly identified for the Prague type culture in
the Czech Republic. Moreover, it is important that they
come from houses where contamination by prehistoric
material is highly unlikely.

III.4. THE METALLOGRAPHY 
OF THE IRON KNIVES 
(R. PLEINER)

The site at Roztoky yielded five knives, cross-sections of
four of which were submitted for classic metallographic
investigations in the laboratory of the Institute of
Archaeology, Prague (assisted by J. Hošek and B.
Novotná). The specimens are labelled as nos. 725, 726,
736, and 737 in the analyses book.

Knife 725 (acc. no 6103, house 1086)has a blade
butt-welded from four iron wires/bands with minimal
carbon content (very mild steel with about 0.2% C, ferrite
with some intercrystalline pearlite). According to the
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Oberhoffer and Heyn etchings they show differential
phosphorus content, which is elevated especially in the
back and in parts of the cutting-edge of the blade. This
might have caused an optical effect, since phosphoric
iron is more resistant to atmospheric influences. Lustrous
and grey strips might have been developed on both blade
sides. Butt-welding is rare among early Slavic knives. It
could have been inspired by some Germanic (originally
Roman) techniques, applied e.g. on display saxes and
scramasaxes. From a practical point of view the knife
must be considered of relatively poor quality, despite the
fact that some phosphorus-rich components in the
cutting-edge were somewhat harder (Figs. 96a, 96b).

Knife 726 (reg. no 5570, house 994) was shaped
from one band of wrought iron, with slight traces of
local carburization: some pearlite appeared just above
the cutting-edge, which may be ascribed to the
heterogeneity of the bloomery iron. Otherwise the
blade was entirely ferritic. Among early Slavic knives
from Central and Eastern Europe such knives appear
frequently, in proportions of 20-50% of the investigated
specimens (Fig. 96a, 96c).

Knife 736 (reg. no. 5172, house 909) reveals quite a
different picture. It was an all-steel blade, thoroughly
quenched in water as the martensitic structure shows
across the entire cross-section (Figs. 97, XXX). It was a
hard blade, although slightly brittle. All-steel knives
account for some 5-20% of investigated Early Slavic
examples.

Knife 737 (reg. no 5072, house 901) was heavily
damaged by corrosion; isolated islands of metal
remained preserved within the corrosion matrix. These
show that not only hard steel (pearlite with minute
traces of ferrite) parts are visible on the etched polished
specimen, but also that the blade was welded together
from at least two flatly carburised bands – the pearlite
transits gradually to ferritic surfaces (Fig. 97, XXXI).
Unfortunately, the construction scheme escapes
definition due to the corrosion and the quality of the
cutting edge is not known at all. Potentially, this knife
might have possessed quite good properties.

All of the knives examined reveal a different
technology: butt-welding of an iron blade, the use of
one piece of wrought iron for a knife, the quenching of
a hard steel blade, and the potential application of a
composite technology. There is no evidence concerning
local smithing within the village. The inhabitants must
have had the opportunity to obtain such items from
other workshops, which would probably have operated
in the broader area of what is now Prague.

III.5. THE PROVENIENCE OF THE
STONE RAW MATERIAL 
(B. ŠREINOVÁ)

The rocks found at Roztoky come mainly from the
surrounding area. Proterozoic (fine, silty and
argillaceous) shales can be found in the immediate

vicinity of the site on the steep sides of the Vltava valley.
Palaeozoic (Ordovician) quartzite and hardened quartzy
grey to grey-white sandstones with various pastel shades
may come from the area south of Roztoky (now
occupied by Prague). The medium- to coarse-grained
(quernstone) and fine-grained (whetstone) quartzose
sandstones as well as the yellow-white to browny yellow
sandstones are found north of Roztoky. The red-brown,
medium to coarse-grained sandstone could come from
the Prague area (Ordovician), from the area north of
Prague (Cretaceous) or from the Kladno or Blaník gully
areas (Permian). Coarse-grained green sandstone to
conglomerate, used for the production of quernstones,
could again have come from the aforementioned areas.
Granitic rocks occur for example around Říčany u
Prahy, from whence they came the greatest distance of
any raw materials found at the site; tonalite and the
veined equivalent of this rock can be found in the
immediate vicinity of the site on the opposite bank of
the Vltava. The white lime marl to marlite (marlstone) is
Cretaceous, and occurs for example around Přední
Kopanina. 

III.6. ANALYSIS OF THE
OSTEOLOGICAL MATERIAL
(L. PEŠKE)

In all 1904 finds of bone, tooth, horn and other animal
remains were identified. The vast majority (1796
pcs./94.3%) are the remains of domesticated animals.
Some 54% of the domesticated animals were pig, 35.4%
cattle and only 6.1% sheep/goat. The proportions of pig
and cattle differ from those at other previously
investigated sites of this period, where cattle
predominate. The greatest number of recovered bones
from domesticated animals come from relatively young,
mostly male animals. Several females were by contrast
used for reproduction to their biological limits. Of
domesticated birds both fowl and goose were identified.

III.7. COIN FINDS OF THE 6TH &
7TH CENTURIES A.D. FROM
BOHEMIA AND MORAVIA 
(J. MILITKÝ)

Thus far, 23 individual finds and 14 hoards of 6th -7th
century AD coins are known from Bohemia and
Moravia (Fig. 109ab). The core of the assemblage
comprises coins of the Byzantine Empire, with the
hoards having an admixture of earlier Roman mintings
and isolated representatives of Sassanid Persian
mintings. The circumstances of most of the finds are
insufficiently known. Only two coins come directly
from archaeological contexts – from a grave in the
Migration Period inhumation cemetery at Lužice (nos.
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25-25a). There are indirect archaeological contexts for,
e.g., the hoards from Turnov (no. 18) and Kluk (no. 23),
which come from areas with documented settlements of
the Prague type. The solidus from Kšely (no.11) clearly
comes directly from the settlement. 

Finds of individual Byzantine coins are known from
14 Bohemian sites (nos. 1-13; Tab. 52). There is a
continuous sequence of gold and bronze nominals of
rulers from Anastasius I to Mauricius Tiberius (no. 10)
and Heraclius (no. 11). Gold coins (4 solidii, 2 tremisses
and 1 unknown nominal) are known in 7 cases (nos. 1-
3, 5-7 & 11); most of these were struck throughout the
first half of the 6th century, only the solidus of Emperor
Heraclius from Kšely (no.11) dating to the years 616-
625. Among the bronze mintings are examples of the
follis (nos. 4, 8, 10 & 13), half follis (no. 9a) and
decanummium (no. 9). 

Seven solitaires are known from Moravia (Tab. 55),
of which four are gold (nos. 25-26 & 29a) and three
bronze (nos. 27-29). Only a preliminary publication has
thus far appeared regarding the gold coins from the
inhumation cemetery at Lužice (solidus of Anastasius I,
no. 25; tremissis of Justinian I, no. 25a). From the first
half of the 7th century comes a heavily barbarised
solidus of Heraclius I dating to 616-625 from
Bohuslavice u Kyjova (no. 29a). Among the bronze
coins from Moravia are a follis of Justinian I from
Mařatice (no. 27), another of Phocas from Střelice (no.
29) and a half follis of Justin II from Vysoká (no. 28). 

A different picture is presented by the hoards. From
Bohemia a total of 10 hoards are known, which with one
exception (no. 21) contain exclusively bronze coins
(Tabs 49, 52 & 54). The majority of these, however,
survived only partially – Dolní Bousov (no. 15), Červený
Hrádek (no. 16), Hradec Králové (no. 17 ), Bohouňovice
(no. 22) and Kluk (no. 23). The collection of 17 coins
from Turnov (no. 18) is perhaps the only complete
hoard, and contains in addition to Roman coins Vandal
mintings and Byzantine coins. An important but sadly
insufficiently well-described find comes from Prague 6-
Nebušice (no. 19) and comprises 25 Roman and 1
Byzantine coins. A small hoard from Žinkov (no. 20) is
important primarily because of its location – thus far it is
the only such find from West Bohemia. At the same time
the hoard from Hlinsko (no. 21) is also interesting, with
6 Roman coins and a half follis of Justinian II; it was
originally placed in a small vessel. The most interesting
hoard from the period under consideration in Bohemia
is certainly the collection from Poděbrady (no. 24), with
7 Byzantine coins described. 

Most of the hoards and smaller collections of finds
seem to have been buried in the period around the
middle of the 6th century (Tab. 51). A characteristic trait
of 6th century assemblages is the conspicuous
preponderance of Roman coins; in 7th century finds
(nos. 23-24) however no Roman mintings have been
found thus far. 

Moravian hoards are represented by 4 assemblages
(Tab. 57). There is unfortunately little data available
regarding the hoard from Zašovice (no. 30), which

contains at least 5-6 gold coins of the Eastern Roman
Emperor Zeno and the Byzantine Emperors Anastasius
I and Justinian I. The two bronze follises of Anastasius I
and Justinian I from Žďár nad Sázavou (no. 31) could
have been deposited (or lost) no earlier than 551/552.
The hoard from Hroznov, comprising one Greek and
three Byzantine coins, must have been deposited
sometime during the second half of the 7th century. The
supposed hoard from Vícemilice (no. 33) has yet to be
reviewed, but is said to come from a Germanic
settlement. 

Sassanid coins make up a specific subset of their
own. The find of a drachma of Khosrau II (r.590-658)
from Prague 5-Radotín (no. 14) has yet to be verified. A
drachma of Khosrau I (r.531-579) from Uherský Brod
(no. 34) has been verified. It is impossible, of course, to
rule out the possibility that these Sassanid coins came to
Bohemia substantially later. 

To interpret the 6th-7th century coin finds is
extremely difficult. The period concerned includes the
latest phase of the Migration Period (first half of the 6th
century) and the Early Slavic period (second half of the
6th-7th century). For the gold coins it must be justifiably
assumed that their value was given primarily by the cost
of their metal, which could further be used as the raw
material for making jewellery. It can also be assumed
that for silver coins value was given by the cost of the
metal, too. Coins of copper alloys may also have served
as raw materials, although this is rendered less likely by
their appearance in hoards without other artefacts. At
the same time it is notable that bronze mintings are
hugely predominant in hoards from Bohemia and
Moravia, often together with earlier Roman mintings.
The explanation of this phenomenon is not simple (with
for example the symbolic or votive reasons for
deposition needing to be borne in mind). It cannot be
ruled out, however, that in the period concerned coins
might have been accepted occasionally as currency or at
least as objects acceptable in barter. 

However the 6th-7th century coins from Bohemia
and Moravia are valued, they are certainly an important
source documenting long-distance contacts, albeit
through intermediaries. The disappearance of coin finds
from Bohemia and Moravia in the second half of the 7th
century, as in the surrounding regions – particularly the
Avar Khaganate – signals an important change that is
clearly a reflection of historical events in the Balkans. A
tempting possible explanation is the appearance of the
Bulgar state in 679, dividing the Avars from Byzantium.

III.8. EARLY MEDIEVAL ROUTES
AND THE ROZTOKY
SETTLEMENT (R. KVĚT)

One of the possible explanations for the Roztoky
settlement agglomeration may be linked to the course of
long distance routes in the Early Middle Ages It is
believed that these long distance routes followed the
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natural predispositions of the landscape, and the author
has been involved in their reconstruction (prediction)
for a considerable length of time (Květ 1997, 2001,
2003). In this case the basis for analysis was 1:75000
military maps (sheet 3953-Prag, publ. ca 1900; sheet
3952-Kladno, publ.1935). The lines drawn thereon can
be understood as generalised optimal routes; it goes
without saying that in detail the actual course of routes
may differ. 

Figure 110 shows the so-called “Polish Trail”, a well
known long-distance route the course of which has
previously be deciphered (Květ 1997). Within the area
of interest it runs from the ford over the Labe (Elbe) at
Stará Boleslav towards Prague, its later course being
marked by chapels of the Baroque period. A regional
route runs from this in parallel east of Čakovice, north
of Ďáblice, via Dolní Chabry and a stream valley to the
Vltava (the lower variant) or from Dolní Chabry via
Brnka (the upper variant) again to the Vltava. The
almost linear course of the route is clear from the map.

Away from the river – i.e. west of Roztoky – a
regional route may have run up the valley of the
Únětice stream or via Úholičky, in order that it
continues in a slight arc around Kamýk to Svrkyně and
Budeč towards Slaný. The described course shows that
Roztoky lies on one of the probable branches of the old
long distance route on which lie several later centres of
the Early Medieval period – Stará Boleslav, Prague and
Budeč. Around the place of the presumed ford at
Roztoky a site may have existed whose inhabitants
obtained some supplementary subsistence resources
thanks to their control of the route. The decline of this
site might be associated with the increasing importance
of the more southerly branch of this long distance route,
leading across Prague, where gradually an important
trading and power centre came into being (the markets
by the ford, Prague Castle). 

Translated by A. Millar 
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Obr. 111. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 142. A–D: sektory objektu (členění při výzkumu); I–II: kůlové jamky. –
Fig. 111. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 142. A–D: feature sectors (defined during excavation). I–II:
post holes.
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Obr. 112. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Obilnice 191 a 201. Dolní nákresy zachycují prohlubně ve stěnách obilnic
(stopy po obložení stěn?). – Fig. 112. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Silos 191 & 201. The lower drawings
show depressions in the silo walls (traces of cladding?).
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Obr. 113. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 209. A–D: sektory objektu; I–VII: kůlové jamky; 1: bronzová náušnice;
2: přeslen. – Fig. 113. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 209. A–D: feature sectors; I–VII: post holes; 1:
bronze earring; 2: spindle whorl.
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Obr. 114. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Obilnice 245.2, 246.2, 256.2 a 257.2. – Fig. 114. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Silos 245.2, 246.2, 256.2 and 257.2.
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Obr. 115. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Obilnice 298.3 a 311.2. – Fig.115. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Silos 298.3 and 311.2.
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Obr. 116. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 380. I–XII: kůlové jamky. – Fig.116. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 380. I–XII: post holes.
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Obr. 117. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Obilnice 374 a 417.2. Dolní nákresy u obj. 374 ukazují prohlubně ve stěnách
obilnic (stopy po obložení stěn?). – Fig. 117. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Silos 374 and 417.2. The lower
sketches of feature 374 show the depressions in the silo walls (traces of cladding?).
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Obr. 118. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům (pec) 425 a obilnice 535. – Fig. 118. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House (oven) 425 and silo 535.
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Obr. 119. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Obilnice 449, 450 a dům 451. – Fig. 119. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Silos 449 & 450 and house 451.
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Obr. 120. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy (pece) 543 a 545. A: stav po začištění destrukce, B: stav po rozebrá-
ní destrukce pece. – Fig. 120. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses (ovens) 543 & 545. A: state after clea-
ning the destruction layer; B: state after removingremoving the oven destruction.
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Obr. 121. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Jámy 575 a 596, dům (torzo pece) 593. 575-1: tmavohnědá sypká; 2: čer-
nohnědá kompaktní; 3: šedohnědá sypká; 4: zlomky zdobené nádoby; 5: zlomky nezdobené nádoby; 6: zlomek žernovu; 7: drtidlo.
593-1: drtidlo; 2: dno nádoby. 596-1: pískovec; 2: předmět z přepálené hlíny; 3: říční oblázky. – Fig. 121. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Pits 575 & 596 and house (oven torso) 593. 575/1: dark brown fill; 2: black-brown compacted mate-
rial; 3: grey-brown fill; 4: fragments of decorated vessels; 5: fragments of undecorated vessel; 6: quernstone fragment; 7: grindsto-
ne. 593/1: grindstone; 2: vessel base. 596/1: sandstone; 2: burnt clay object; 3: fluvial deposits.
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Obr. 122. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 595. A–D: sektory objektu. – Fig. 122. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 595. A-D: feature sectors.
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Obr. 123. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Obilnice 604, 605 a 634. – Fig. 123. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Silos 604, 605 and 634.
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Obr. 124. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Jáma 649, obilnice 651 a dům (pec) 648.2. – Fig. 124. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. Pit 649, silo 651 and house (oven) 648.2.
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Obr.125. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Jáma 662. – Fig. 125. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. Pit 662.
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Obr. 126. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 663 a 664. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destruk-
ce pece. – Fig. 126. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 663 & 664. A: state after cleaning the destructi-
on layer. B: state after removing the oven destruction.
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Obr. 127. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 665, jámy 666 a 667. Tečkovaná plocha: keramika. I–VIII: kůlové jamky.
– Fig. 127. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 665 and pits 666 & 667. Stippling: ceramics. I–VIII: post
holes.
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Obr. 128. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 668. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Tečkovaná plocha: zlomky keramiky. – Fig. 128. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 668. A: state
after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Stippling: ceramic fragments.
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Obr. 129. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 669. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Hustě šrafovaná plocha: uhlíková vrstvička (mimo objekt?). – Fig. 129. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
House 669. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Dense hatching: charcoal layer
(outside the feature?).
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Obr. 130. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 670. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 130 Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 670. A: state after cleaning the destruction layer. B:
state after removing the oven destruction.
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Obr. 131. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 672. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Tečkovaná plocha: zlomky keramiky. – Fig. 131. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 672. A: state
after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Stippling: ceramic fragments.
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Obr. 132. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 673 a obilnice 681. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrá-
ní destrukce pece. Šikmo šrafované plochy (obj. 673): pískovec (v pecích neobvyklý); I–IV: kůlové jamky. – Fig. 132. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. House 673 & silo 681. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the
oven destruction. Oblique hatching (feature 673): sandstone (unusual in ovens); I–IV: post holes.
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Obr. 133. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy (pece) 685 a 747. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrá-
ní destrukce pece. – Fig. 133. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses (ovens) 685 & 747. A: state after clea-
ning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction.
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Obr. 134. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 727. 1: kostěný hřeben; 2, 3: větší zlomky keramiky; 4: silexový arte-
fakt; 5: přeslen; tečkovaná plocha: spodní část nádoby dnem vzhůru. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 134. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 727. 1: bone comb; 2, 3: large ceramic fragments; 4:
silex artefacts; 5: spindle whorl; stippling: lower part of a vessel, base upwards. A: state after cleaning the destruction layer. B: state
after removing the oven destruction.
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Obr. 135. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 739.2. – Fig. 135. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excava-
tions. House 739.2.
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Obr. 136. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 753, obilnice 842 a 843. – Fig. 136. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 753, silos 842 & 843.

386



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 137. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 850. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. 1: zlomek žernovu, druhotně použitý v konstrukci pece; 2: torzo nádoby (5029); 3: torza tří nádob (5027-8). – Fig. 137. Rozto-
ky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 850. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the
oven destruction. 1: quernstone fragment, used secondarily in building the oven; 2: vessel torso (5029); three vessel torsoes (5027-8).
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Obr. 138. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 852. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 138. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 852. A: state after cleaning the destruction layer. B:
state after removing the oven destruction.
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Obr. 139. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 860. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 139. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 860. A: state after cleaning the destruction layer. B:
state after removing the oven destruction.
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Obr. 140. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 901 a 902. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destruk-
ce pece. 901-1: velký kus nádoby; 2: železný nůž; 902-1: kamenný brousek. – Fig. 140. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 exca-
vations. Houses 901 & 902. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. 901-1: large ves-
sel fragment; 2: iron knife; 902-1: whetstone.
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Obr. 141. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 903. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. 1: nádoba č. 1 (5153, 5155); 2: nádoba č. 2 (5152). – Fig. 141. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House
903. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. 1: vessel no.1 (5153, 5155); 2: vessel
no.2 (5152).
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Obr. 142. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 904. 1: spodek nádoby zapuštěný do podlahy; 2–3: větší zlomky nádob.
– Fig. 142. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 904. 1: lower part of a vessel set into the floor; 2–3: larger
vessel fragments.
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Obr. 143. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 905. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 143. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 905. A: state after cleaning the destruction layer. B:
state after removing the oven destruction.
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Obr. 144. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 906 a jáma 907. 906/A: stav po začištění destrukce; B: stav po roze-
brání destrukce pece; 1: nádoba zapuštěná do podlahy; 2: přeslen na podlaze; 3: okrajová část nádoby; 4: spodek nádoby; 5: torzo
nádoby spadlé s pece. – Fig. 144. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 906 & pit 907. A: state after cleaning
the destruction layer. B: state after removing the oven destruction; 1: vessel set into the floor; 2: spindle whorl on the floor; 3: rim
section of a vessel; 4: lower part of the vessel; 5: vessel torso fallen down from the oven.
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Obr. 145. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 908–909, 1. fáze výzkumu (stav po začištění destrukce). Šikmo šrafo-
vané plochy: kameny nesouvisející s pecí. 1: větší část nádoby. – Fig. 145. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Hou-
ses 908–909, first phase of excavation (after cleaning the destruction layer). Oblique hatching: stones unrelated to the oven. 1: large
vessel section.
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Obr. 146. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 908–909, 2. fáze výzkumu. Šrafované (tečkované) plochy: větší zlom-
ky keramiky. 1: železný nůž. – Fig. 146. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 908–909, second phase of
excavation. Hatched (stippled) areas: large ceramic fragments. 1: iron knife.
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Obr. 147. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 911. A: objekt po začištění; B: 1. fáze výzkumu (po začištění destruk-
ce). – Fig. 147. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 911. A: feature after cleaning; B: first phase of exca-
vation (after cleaning the destruction layer).
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Obr. 148. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 911, C: 2. fáze výzkumu (po rozebrání destrukce pece). Tečkované plo-
chy (1–2): větší zlomky keramiky; 3: nádoba v prohlubni u kůlu. – Fig. 148. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
House 911, C: second phase of excavation (after removing the oven destruction). Stippling (1–2): large pieces of ceramics; 3: vessel in
a depression next to the post.
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Obr. 149. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 912. A: 1. fáze výzkumu; B: 2. fáze výzkumu. Tečkované plochy: větší
zlomky keramiky; křížem šrafované plochy: vypálená podlaha. – Fig. 149. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
House 912. A: first phase of excavation; B: second phase of excavation. Stippling: large ceramic fragments; cross hatching: burned
floor area.
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Obr. 150. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 913 a jáma 914. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání
destrukce pece. Tečkovaná plocha: zapuštěný spodek nádoby. – Fig. 150. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
House 913 & pit 914. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Stippling: inset lower
part of a vessel.
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Obr. 151. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 915 a 919. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destruk-
ce pece. – Fig. 151. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 915 & 919. A: state after cleaning the destructi-
on layer. B: state after removing the oven destruction.
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Obr. 152. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 917. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 152. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 917. A: state after cleaning the destruction layer. B:
state after removing the oven destruction.

402



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 153. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 918. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Šikmo šrafované plochy: kameny nesouvisející s pecí. – Fig. 153. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House
918. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Oblique hatching: stones unrelated
to the oven.
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Obr. 154. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 920. 1: větší zlomek nádoby; 2, 3, 4: skleněné korálky (další v jamce 
a-a´); 5: nádoba zapuštěná do podlahy. Kůlové jamky rozlišeny podle hloubky šrafováním. – Fig. 154. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 920. 1: large vessel fragment; 2, 3, 4: glass beads (others in pits a-a´); 5: vessel set into the floor. Post-
holes differentiated according to depth by hatching.
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Obr. 155. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 921. A: stav po začištění; B: stav po výzkumu. Hustě šrafovaná plocha:
uhlíkatá vrstvička. – Fig. 155. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 921. A: state after cleaning the destruc-
tion layer. B: state after removing the oven destruction. Dense hatching: charcoal layer.
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Obr. 156. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 922. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Šikmo šrafované plochy: kameny nesouvisející s pecí; tečkované plochy: větší kusy nádob. – Fig. 156. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. House 922. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destructi-
on. Oblique hatching: stones unrelated to the oven; stippling: larger vessel fragments.
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Obr. 157. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 925. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Šikmo šrafované plochy: kameny nesouvisející s pecí. – Fig. 157. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House
925. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Oblique hatching: stones unrelated
to the oven.
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Obr. 158. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 926, 1. fáze výzkumu (stav po začištění destrukce). Šikmo šrafované
plochy: kameny nesouvisející s pecí. 1: malé kůlové jamky s černohnědou výplní; 2: malé kůlové jamky s hnědou výplní; 3: nejisté kůlo-
vé jamky. – Fig. 158. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 926, first phase of excavation (state after clea-
ning the destruction layer). Oblique hatching: stones unrelated to the oven. 1: small post-holes with black-brown fill; 2: small post
holes with brown fill; 3: uncertain post holes.
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Obr. 159. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 926. B: 2. fáze výzkumu; C: základ pece po rozebrání destrukce; hustě
šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva; tečkovaná plocha: zapuštěná nádoba. – Fig. 159. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 exca-
vations. House 926. B: second phase of excavation; C: oven foundations after removing the destruction; dense hatching: charcoal
layer; stippling: inset vessel.
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Obr. 160. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 927. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Řídce šrafované plochy: kameny nesouvisející s pecí; hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva; tečkované plochy: nádoby a větší
zlomky keramiky. – Fig. 160. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 927. A: state after cleaning the destruc-
tion layer. B: state after removing the oven destruction. Vertical hatching: stones unrelated to the oven; dense hatching: charcoal
layer; stippling: vessels and large ceramic fragments.
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Obr. 161. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 931 (A: 1. fáze výzkumu; B: 2. fáze výzkumu). Křížem šrafované plo-
chy: betonové panely; tečkovaná plocha: zapuštěná nádoba. – Fig. 161. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
House 931 (A: first phase of excavation; B: second phase of excavation). Cross hatching: concrete panels; stippling: inset vessel. 
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Obr. 162. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 932. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Nádoba v řezu Z–V je pravděpodobně pouze rekonstrukcí, v podlaze domu byl asi zjištěn pouze negativní otisk. – Fig. 162.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 932. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after remo-
ving the oven destruction. Vessel in the west-east section only for reconstruction – possibly identified by negative imprint in the
house floor.
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Obr. 163. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 934 a 936. – Fig. 163. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations Houses 934 & 936.
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Obr. 164. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 937. Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva; tečkované plochy: větší
zlomky keramiky. – Fig. 164. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 937. Dense hatching: charcoal layer;
stippling: large ceramic fragments.
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Obr. 165. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 939. A: stav po začištění destrukce; B: detail pece po rozebrání destruk-
ce. Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva; tečkované plochy: nádoby a větší zlomky keramiky. – Fig. 165. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. House 939. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destructi-
on. Dense hatching: charcoal layer; stippling: vessels and large ceramic fragments.
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Obr. 166. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 941 a 943. – Fig. 166. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Houses 941 & 943.
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Obr. 167. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 970 a 971. Šikmo šrafované plochy (970): kameny nesouvisející s pecí.
Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 167. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 970 & 971. Obli-
que hatching (970): stones unrelated to the oven; dense hatching: charcoal layer.

417



P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H

Obr. 168. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 972 a 973. – Fig. 168. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Houses 972 & 973.
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Obr. 169. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 974, 1. fáze výzkumu (stav po začištění destrukce). Šikmo šrafované
plochy: kameny nesouvisející s pecí. Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 169. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. House 974, first phase of excavation (after cleaning the destruction layer. Oblique hatching: stones unrelated to the
oven; dense hatching: charcoal layer.
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Obr. 170. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 974 (2. fáze výzkumu) a jáma 975. N1, N2: keramické nádoby. Hustě
šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 170. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 974 (second phase of
excavation) and pit 975. N1, N2: ceramic vessels; dense hatching: charcoal layer.
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Obr. 171. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 977, 978 a 979. Hustě šrafovaná plocha (půdorys obj. 977): uhlíkatá
vrstva. – Fig. 171. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 977, 978 & 979. Dense hatching (feature 977): char-
coal layer.
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Obr. 172. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 980 a 981. – Fig.172. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 exca-
vations. Houses 980 & 981.
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Obr. 173. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 982 a 987. – Fig. 173. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Houses 982 & 987.
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Obr. 174. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 989, 990 a 991. – Fig. 174. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Houses 989, 990 & 991.
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Obr. 175. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 992. – Fig. 175. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. House 992.
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Obr. 176. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 994.2 a 996. – Fig. 176. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Houses 994.2 & 996.
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Obr. 177. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 997 a 998. – Fig. 177. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Houses 997 & 998.
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Obr. 178. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1000, 1002 a 1004, jáma 1001. – Fig. 178. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Houses 1000, 1002 & 1004, pit 1001.
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Obr. 179. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1034, 1. fáze výzkumu (stav po začištění destrukce). – Fig. 179. Roz-
toky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1034, first phase of excavation (state after cleaning the destruction layer).
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Obr. 180. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1034, 2. fáze výzkumu. Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva; teč-
kované plochy: větší zlomky nádob. – Fig. 180. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1034, second phase of
excavation. Dense hatching: charcoal layer; stippling: large vessel fragments.

430



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 181. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1035, 1. fáze výzkumu (stav po začištění destrukce). – Fig. 181. Roz-
toky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1035, first phase of excavation (state after cleaning the destruction layer).
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Obr. 182. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1035, 2. fáze výzkumu. N1: keramická nádoba. Hustě šrafovaná plo-
cha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 182. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1035, second phase of excavation. N1:
ceramic vessel; dense hatching: charcoal layer.
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Obr. 183. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1036. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Hustě šrafovaná plocha: uhlíková vrstvička na podlaze; tečkovaná plocha: větší zlomek keramiky. – Fig. 183. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. House 1036. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven
destruction. Dense hatching: charcoal layer on the floor; stippling: large ceramic fragments.
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Obr. 184. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1037 a 1038, objekt 1037.2, 1. fáze výzkumu (A). – Fig. 184. Rozto-
ky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 1037 & 1038 and feature 1037.2, first phase of excavation (A).
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Obr. 185. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1037 a 1038, objekt 1037.2, 2. fáze výzkumu. Hustě šrafovaná plo-
cha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 185. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 1037 & 1038 and feature 1037.2,
second phase of excavation. Dense hatching: charcoal layer.
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Obr. 186. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1038. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece; N1, N2, N3: nádoby. Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 186. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
House 1038. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction; N1, N2, N3: vessels. Densely
hatched area: charcoal layer.
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Obr. 187. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1039, 1. fáze výzkumu (A). – Fig. 187. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 1039, first phase of excavation (A).
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Obr. 188. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1039, 2. fáze výzkumu (B). Hustě šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. –
Fig. 188. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1039, second phase of excavation (B). Dense hatching: char-
coal layer.
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Obr. 189. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1040, 1. fáze výzkumu (stav po začištění destrukce). – Fig. 189. Roz-
toky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1040, first phase of excavation (state after cleaning the destruction layer).
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Obr. 190. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1040, 2. fáze výzkumu. N1, N2, N3: nádoby, další tečkované plochy:
větší zlomky keramiky. – Fig. 190. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1040, second phase of excavation.
N1, N2, N3: vessels; other stippling: large ceramic fragments.
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Obr. 191. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1041. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Tečkované plochy: nádoba a větší zlomky keramiky. – Fig. 191. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House
1041. A: state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Stippled areas: vessels and large cera-
mic fragments.
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Obr. 192. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1043 a 1044. N1: větší kus nádoby. – Fig. 192. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Houses 1043 & 1044. N1: large vessel fragment.
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Obr. 193. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1045.1 a 1045.2. – Fig. 193. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Houses 1045.1 and 1045.2.
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Obr. 194. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1046 a 1047. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání
destrukce pece. – Fig. 194. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 1046 & 1047. A: state after cleaning the
destruction layer. B: state after removing the oven destruction.
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Obr. 195. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1050 a 1051. Šikmo šrafované plochy: kameny nesouvisející s pecí;
N1, N2: nádoby. – Fig. 195. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 1050 & 1051. Oblique hatching: stones
unrelated to the oven. N1, N2: vessels.
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Obr. 196. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1052.1, 1052.2; jámy 1054 a 1056. – Fig. 196. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Houses 1052.1 & 1052.2; pits 1054 & 1056.
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Obr. 197. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Pec 1057, jámy 1058 a 1060, dům 1059. Hustě šrafovaná plocha (1059): uhlí-
ková vrstvička na podlaze. – Fig. 197. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Oven 1057, pits 1058 & 1060 and house
1059. Dense hatching (1059): charcoal layer on the floor.
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Obr. 198. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 1061 a 1062.2, jámy 1062.1 a 1063. Tečkovaně: nádoba. – Fig. 198.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 1061 & 1062.2, pits 1062.1 & 1063. Stippling: vessel.
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Obr. 199. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. První fáze výzkumu obj. 1070. Domy 1070.1 a 1070.2. – Fig. 199. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. First phase of the excavation of feature 1070. Houses 1070.1 and 1070.2.
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Obr. 200. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Druhá fáze výzkumu obj. 1070. Domy 1070.2 a 1070.3. – Fig. 200. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. Second phase of the excavation of feature 1070. Houses 1070.2 and 1070.3.
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Obr. 201. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1071. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. – Fig. 201. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1071. A: state after cleaning the destruction layer. B:
state after removing the oven destruction.
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Obr. 202. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1073, 1. fáze výzkumu. – Fig. 202. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 1073, first phase of excavation.
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Obr. 203. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1073, 2. fáze výzkumu. – Fig.203. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 1073, second phase of excavation.
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Obr. 204. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Jáma 1075. A–C: fáze výzkumu; 1: lebka tura; LP: licí pánvička. – Fig. 204.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Pit 1075. A–C: excavation phases. 1: aurochs skull; LP: melting pan.
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Obr. 205. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1077. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. N1: nádoba. – Fig. 205. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1077. A: state after cleaning the destruc-
tion layer. B: state after removing the oven destruction. N1: vessel.
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Obr. 206. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Jáma 1078 a obj. 1079. – Fig. 206. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Pit 1078 & feature 1079.
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Obr. 207. Roztoky, okr. Praha -západ, výzkum 1980–1989. Dům 1085 a jáma 1087. Šikmo šrafovaná plocha (obj. 1085): uhlíkatá vrst-
va. – Fig. 207. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1085 & pit 1087. Oblique hatching (feature 1085): char-
coal layer.
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Obr. 208. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1086, 1. fáze výzkumu (A). – Fig. 208. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 1086, first phase of excavation (A).
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Obr. 209. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1086, 2. fáze výzkumu (B). N1: nádoba. – Fig. 209. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. House 1086, second phase of excavation (B). N1: vessel.
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Obr. 210. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1088, 1. fáze výzkumu (A). – Fig. 210. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. House 1088, first phase of excavation (A).
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Obr. 211. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1088, 2. fáze výzkumu (B). Šikmo šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. –
Fig. 211. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1088, second phase of excavation (B). Oblique hatching: char-
coal layer.
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Obr. 212. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1089. Šikmo šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva; tečkovaná plocha: větší
kus nádoby. – Fig. 212. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1089. Oblique hatching: charcoal layer; stipp-
ling: large vessel section.
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Obr. 213. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1090. Šikmo šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 213. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1090. Oblique hatching: charcoal layer.
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Obr. 214. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Dům 1091. A: stav po začištění destrukce; B: stav po rozebrání destrukce
pece. Šikmo šrafovaná plocha: uhlíkatá vrstva. – Fig. 214. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. House 1091. A:
state after cleaning the destruction layer. B: state after removing the oven destruction. Oblique hatching: charcoal layer.
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Obr. 215. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 191 (1, 2, 5: 1459; 3: 1457; 4: 1457); obj. 201 (6: 976; 7, 8: 268;
9: 718); obj. 245.2 (10: 1322; 11: 1153; 12, 13: 1341; 14: 1191) a obj. 246.2 (15: 847; 16: 965; 17: 633). 8: kost; 10: železo; 17: pazourek.
– Fig. 215. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 191 (1, 2, 5: 1459; 3: 1457; 4: 1457), 201 (6:
976; 7, 8: 268; 9: 718), 245.2 (10: 1322; 11: 1153; 12, 13: 1341; 14: 1191) and 246.2 (15: 847; 16: 965; 17: 633). 8: bone; 10: iron; 17:
flint.
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Obr. 216. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 209 (1: 673; 2: 672; 3: 1111; 4: 851; 5: 3497); obj. 257.2 (6: 1214;
7: 1257). 1: bronz, 6: kámen. 2, 5, 7: vlastní měřítko. – Fig. 216. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from
features 209 (1: 673; 2: 672; 3: 1111; 4: 851; 5: 3497), and 257.2 (6: 1214; 7: 1257). 1: bronze, 6: stone.
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Obr. 217. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 256.2 (1: 952; 2: 941; 3: 947; 4: 3368; 5: 883). – Fig. 217. Roz-
toky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 256.2 (1: 952; 2: 941; 3: 947; 4: 3368; 5: 883).
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Obr. 218. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 298.3 (1: 1288); 311.2 (4: 1451); 330 (2: 846/II; 3, 5: 1560; 6:
2054; 7: 1481; 9: 2053; 10: 1480); obj. 380 (8, 11: 1330). 2, 10: paroh a kost; 1, 11: pazourek. 1: vlastní měřítko. – Fig. 218. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 298.3 (1: 1288), 311.2 (4: 1451), 330 (2: 846/II; 3, 5: 1560; 6: 2054;
7: 1481; 9: 2053; 10: 1480) and 380 (8, 11: 1330). 2, 10: antler and bone; 1, 11: flint.
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Obr. 219. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 374 (1, 3: 1663; 2: 1714; 4: 1682; 11: 1714); obj. 417.2 (5: 1546-
2, 6, 7: 1546-1, 10: 2149); obj. 449 (8: 1503; 9: 1508). 5, 7: železo; 8, 11: paroh; 10: sklo. 9, 10: vlastní měřítko. – Fig. 219. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 374 (1, 3: 1663; 2: 1714; 4: 1682; 11: 1714), 417.2 (5: 1546-2, 6, 7: 1546-
1, 10: 2149) and 449 (8: 1503; 9: 1508). 5, 7: iron; 8, 11: antler; 10: glass.
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Obr. 220. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 425 (1: 1163; 2: 1165; 3: 1165: 25; 4: 1165; 5: 3028, 7: 1165: 7);
obj. 451 (6: 1520); obj. 450 (8, 9: 1505). 1: vlastní měřítko. – Fig. 220. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds
from features 425 (1: 1163; 2: 1165; 3: 1165: 25; 4: 1165; 5: 3028, 7: 1165: 7), 451 (6: 1520) and 450 (8, 9: 1505).
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Obr. 221..Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 543 (1, 2, 3, 4, 5, 6: 2067; 7: sine; 8: 2075; 10: 2067; 9: 3488);
obj. 545.2 (11: 2079). Měřítko 2 (8, 9). 8: kámen. 8, 9: vlastní měřítko.– Fig. 221. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. Finds from features 543 (1, 2, 3, 4, 5, 6: 2067; 8: 2075; 10: 2067; 9: 3488) and 545 (11: 2079). Scale 2 (8, 9). 8: stone.
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Obr. 222. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 575 (1, 2: 2313 pl. lišta); obj. 593 (3: 2325; 8: 2331); obj. 595
(4, 5: 2358); obj. 604 (6: sine; 7: 2486). 6: bronz, 8: kámen. 1, 7 a 8: vlastní měřítko.– Fig. 222. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Finds from features 575 (1, 2: 2313 flat moulding), 593 (3: 2325; 8: 2331), 595 (4, 5: 2358) and 604 (6: unnum-
bered; 7: 2486). 6: bronze, 8: - stone.
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Obr. 223. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 604. 1: vlastní měřítko. – Fig. 223. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 604.
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Obr. 224. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 605 (1: 2492; 2: 2623; 3, 5: 2663; 4: 2636; 6: 2530-9; 7: 2530; 8:
2662; 9: 2629); obj. 634 (10: 2928); obj. 648 (11: 3495; 12: 3356) a pravděpodobně obj. 648 (13: 3484?). 1, 10, 11: paroh, kost. – Fig.
224. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 605 (1: 2492; 2: 2623; 3, 5: 2663; 4: 2636; 6: 2530-9;
7: 2530; 8: 2662; 9: 2629), 634 (10: 2928), 648.3 (11: 3495; 12: 3356) and probably 648.3 (13: 3484?). 1, 10, 11: antler, bone.
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Obr. 225. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 651 (1: 3484; 2, 8: 3458; 3, 4, 5, 6: 3413; 7: 3417; 9: 3413; 10:
3364; 11: 3342 železo; 12: 3343). – Fig. 225. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 651 (1: 3484;
2, 8: 3458; 3, 4, 5, 6: 3413; 7: 3417; 9: 3413; 10: 3364; 11: 3342 iron; 12: 3343)
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Obr. 226. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 662 (1, 2: 3506); obj. 663 (3: 3617); obj. 664 (4, 7: 3616); obj.
596 (6: 2501, dno) a obj. 666 (5: 3509). 6: vlastní měřítko. – Fig. 226. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds
from features 662 (1, 2: 3506), 663 (3: 3617), 664 (4, 7: 3616), 596 (6: 2501, base) and 666 (5: 3509).
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Obr. 227. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 665 (1, 2, 8: 3680; 3, 4, 5, 11: 3681, 7: 3688; 9: 3702; 10: 3617).
10: železo. 7, 9: vlastní měřítko. – Fig. 227. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 665 (1, 2, 8:
3680; 3, 4, 5, 11: 3681, 7: 3688; 9: 3702; 10: 3617). 10: iron. 
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Obr. 228. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 668 (1, 7, 8: 3523; 2, 5: 3525; 3: 3530; 4: 3527; 6: 3530) a obj.
685 (9: 3645, 10: 3667; 11: 3751). 3, 6: železo. – Fig. 228. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features
668 (1, 7, 8: 3523; 2, 5: 3525; 3: 3530; 4: 3527; 6: 3530) and 685 (9: 3645, 10: 3667; 11: 3751). 3, 6: iron.
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Obr. 229. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 669 (1, 4, 5, 6, 7, 8: 3621; 2, 3: 3623; 9, 10: 3522, 16: 3620) 
a obj. 727 (11: 3954; 12: 3952; 13: 3951; 14: 3955; 15: 3938-12). 9, 10, 16: železo; 13: paroh; 11: pazourek. 14: vlastní měřítko. – 
Fig. 229. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 669 (1, 4, 5, 6, 7, 8: 3621; 2, 3: 3623; 9, 10: 3522,
16: 3620) and 727 (11: 3954; 12: 3952; 13: 3951; 14: 3955; 15: 3938-12). 9, 10: iron; 13: antler; 11: flint.
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Obr. 230. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 670 (1, 2, 3: 3539; 6: 3541; 7: sine, v kůl. jamce; 8: 3542) a obj.
672 (4: 3544; 5: 3544; 9: 3544; 10: 4109; 11: 4108; 12: 4158; 13: 4158; 14: 3544-1; 15: okraj 3544-6; 16: 4123). 7: stříbro; 16: železo; 10:
kost. – Fig. 230. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 670 (1, 2, 3: 3539; 6: 3541; 7: unnumbe-
red, in post hole; 8: 3542) and 672 (4: 3544; 5: 3544; 9: 3544; 10: 4109; 11: 4108; 12: 4158; 13: 4158; 14: 3544-1; 15: rim 3544-6; 16:
4123). 7: silver; 16: iron; 10: bone.
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Obr. 231. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 673 (1: 5018; 3: 5018; 4: 4873; 5: 5018-20; 2: 5015; 8, 10: 5018;
9: 5017; 7: 4160). 9: kámen – Fig. 231. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 673 (1: 5018; 3:
5018; 4: 4873; 5: 5018-20; 2: 5015; 8, 10: 5018; 9: 5017; 7: 4160). 9: stone.
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Obr. 232. Roztoky, okr. Praha-západ. Kamenné nálezy z obj. 648 (1: 3359); obj. 651(2: 3362); obj. 672 (3: 4111) a obj. 681 (4, 7: 3596;
5, 6: 3588). – Fig. 232. Roztoky (Prague-West district). Stone finds from features 648 (1: 3359), 651 (2: 3362), 672 (3: 4111) and 681
(4, 7: 3596; 5, 6: 3588).
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Obr. 233. Roztoky, okr. Praha-západ. Nálezy z obj. 681 (1: 3590 a 3583, 3: 3589; 4, 6, 7, 11: 3800; 2, 5, 10: 3783; 9: 3583, 12: 3797, 13:
3588, 14: 3805; 15: 3588 a 3590; 16: 3802). 12: stříbro; 14: bronz. – Fig. 233. Roztoky (Prague-West district). Finds from feature 681
(1: 3590 & 3583, 3: 3589; 4, 6, 7, 11: 3800; 2, 5, 10: 3783; 9: 3583, 12: 3797, 13: 3588, 14: 3805; 15: 3588 a 3590; 16: 3802). 12: silver;
14: bronze.
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Obr. 234. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 739.2 (1: 4095; 2: 4000; 3: 4135; 4: 4022 a 4023-4) a 842 (5, 7:
4886; 8: 4898; 6, 9: 4884). 5: kost; 7: paroh. – Fig. 234. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features
739.2 (1: 4095; 2: 4000; 3: 4135; 4: 4022 and 4023-4) and 842 (5, 7: 4886; 8: 4898; 6, 9: 4884). 5: bone; 7: antler
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Obr. 235. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 842 (1, 2: 4877); obj. 843 (3: 4843; 4: 4835); obj. 753 (5: 4166);
obj. 747(6). 1, 2, 6: kámen. 1–2: měřítko A, 3–6: měřítko B. – Fig. 235. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds
from features 842 (1, 2: 4877), 843 (3: 4843; 4: 4835), 753 (5: 4166) and 747(6). 1, 2, 6: stone.
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Obr. 236. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 850 (1, 2: 5023; 3: 5026; 4: 5030; 5, 6: 5023; 7: 5029 u S stěny;
8: 5027-5028). 1–6: měřítko A, 7–8: měřítko B. – Fig. 236. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature
850 (1, 2: 5023; 3: 5026; 4: 5030; 5, 6: 5023; 7: 5029 by the north wall; 8: 5027-5028).
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Obr. 237. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 850 (1, 2: 5028); obj. 852 (3, 4, 5: 5036); obj. 860 (6: 5549; 8:
5547); obj. 901 (7: 5072; 9: 5093 a 5070 u pece). 7: železo. 1, 2, 5, 6: měřítko A; 3, 4, 7, 8: měřítko B. – Fig. 237. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Finds from features 850 (1, 2: 5028), 852 (3, 4, 5: 5036), 860 (6: 5549; 8: 5547), 901 (7: 5072; 9: 5093
& 5070 by the oven). 7: iron. 1, 2, 5 & 6 to scale A; 3, 4, 7 & 8 to scale B.
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Obr. 238. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 901(= 984; 1, 3: 5460; 2, 4, 5: 5070; 8: 5107, 9: 5070-16) a obj.
902 (6: 5048; 7: 5094). 8: zlomek žernovu. 1–6: měřítko A, 7–8: měřítko B. – Fig. 238. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 exca-
vations. Finds from features 901 (= 984, 1, 3: 5460; 2, 4, 5: 5070; 8: 5107; 9: 5070-16) and 902 (6: 5048; 7: 5094). 8: quernstone frag-
ment.
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Obr. 239. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 902 (1, 9: 5038; 5: 5094; 3, 4, 6, 7: 5158; 8: 5040; 11: 5299; 12,
14: 5038; 10: 5514 z destrukce pece). 8: železo. 10: vlastní měřítko. – Fig. 239. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. Finds from feature 902 (1, 9: 5038; 5: 5094; 3, 4, 6, 7: 5158; 8: 5040; 11: 5299; 12, 14: 5038; 10: 5514 from the oven destruction).
8: iron.
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Obr. 240. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 903( 1: 5164-1; 2: 5086-1; 3: 5297; 4: 5164-3; 5: 5177; 6: 5164-
7; 7: 5086-11; 8: 5317; 9, 10: 5297-15 a 8; 11: 5164-5; 12, 13: 5045-14 , -21, -22; 14: 5297?; 16: 5247; 17, 18: 5297; 19: 5147 dno; 20:
5164-2). – Fig. 240. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 903 (1: 5164-1; 2: 5086-1; 3: 5297; 4:
5164-3; 5: 5177; 6: 5164-7; 7: 5086-11; 8: 5317; 9, 10: 5297-15 & 8; 11: 5164-5; 12, 13: 5045-14 ,-21,-22; 14: 5297?; 16: 5247; 17, 18: 5297;
19: 5147 base; 20: 5164-2).
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Obr. 241. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 903 (1: 5315; 2: 5165) a obj. 904 (3, 4: 5068 u pece; 5, 6, 8:
5068 a 5055; 7: 5051-6). 8: vlastní měřítko. – Fig. 241. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 903
(1: 5315; 2: 5165) and 904 (3, 4: 5068 by the oven; 5, 6, 8: 5068 & 5055; 7: 5051-6).
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Obr. 242. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 904 (1: 5051); obj. 906 (2, 3, 4: 5073; 5: 5098; 6: 5053; 7: 5433).
– Fig. 242. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 904 (1: 5051) and 906 (2, 3, 4: 5073; 5: 5098;
6: 5053; 7: 5433).
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Obr. 243. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 903 (1: 5152; 2: 5153); obj. 920 (3: 5435); obj. 921 (4: 5369) –
Fig. 243. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 903 (1: 5152; 2: 5153), 920 (3: 5435) and 921 (4:
5369).
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Obr. 244. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 908 (1, 2: 5058; 3: 5088; 4: 5058). – Fig. 244. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 908 (1, 2: 5058; 3: 5088; 4: 5058).
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Obr. 245. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 907 (1, 2: 5056); obj. 909 (3: 12; 3: 5108; 4, 5: 5080; 6: 5334-
destrukce pece; 7, 8, 10: 5173-destrukce pece; 9: 5175; 11: 5172; 12: 5175 dno). 7: kámen; 11: železo. 12: vlastní měřítko. – Fig. 245.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 907 (1, 2: 5056) and 909 (3: 12; 3: 5108; 4, 5: 5080; 6: 5334-
oven destruction; 7, 8, 10: 5173-oven destruction; 9: 5175; 11: 5172; 12: 5175 base). 7: stone; 11: iron.
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Obr. 246. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 911 (1: 5261; 2: 5246; 3: 5231; 4: 5250 kůlová jamka; 5: 5260;
6: 5231-13; 7, 9: 5246 dno; 8: 5247, 11). 1: paroh. 5: vlastní měřítko. – Fig. 246. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. Finds from feature 911 (1: 5261; 2: 5246; 3: 5231; 4: 5250 post hole; 5: 5260; 6: 5231-13; 7, 9: 5246 base; 8: 5247, 11). 1: antler.
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Obr. 247. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 911 (1: 5252), 912 (2, 3, 4, 5: 5235; 6, 7: 5235; 8: 5236; 11: sine,
ze dna) a 913 (9, 10, 12: 5059; 13: sine). 1: kámen. 1: měřítko A, 2–12: měřítko B, 13: měřítko C. – Fig. 247. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Finds from features 911 (1: 5252), 912 (2, 3, 4, 5: 5235; 6, 7: 5235; 8: 5236; 11: unnumbered, from a
base) and 913 (9, 10, 12: 5059; 13: unnumbered). 1: stone.
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Obr. 248. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Kamenná zrnotěrka z obj. 912 (1). 5: vlastní měřítko. – Fig. 248. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. Stone grindstones from feature 912 (1). 

Obr. 249. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 910 (2: 5239 dno); obj. 914 (1: 5075); obj. 915 (3: 5090; 4, 5:
5179) a obj. 917 (6: 5222). – Fig. 249. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 910 (2: 5239
base),.914 (1: 5075), 915 (3: 5090; 4, 5: 5179) and 917 (6: 5222).
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Obr. 250. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 918 (1, 7, 8: 5311; 2, 4: 5208; 3: 5311; 5: 5215; 6: 5184; 9: 5212;
10: 5311-11; 11: 5229 u pece; 12: 5296). 8: bronz. 1: vlastní měřítko. – Fig. 250. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. Finds from feature 918 (1, 7, 8: 5311; 2, 4: 5208; 3: 5311; 5: 5215; 6: 5184; 9: 5212; 10: 5311-11; 11: 5229 by the oven; 12: 5296).
8: bronze.
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Obr. 251. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 920 (1: 5380 a 5344; 3: 5386, 4: 5225; 5, 7: 5212; 6: 5381; 2, 8:
5360). 1: sklo, 6: kámen. – Fig. 251. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 920 (1: 5380 & 5344;
3: 5386, 4: 5225; 5, 7: 5212; 6: 5381; 2, 8: 5360). 1: glass, 6: stone.
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Obr. 252. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 921 (1, 2, 3, 5: 5293; 4, 7: 5192; 8: 5193; 6: 5369). – Fig . 252.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 921 (1, 2, 3, 5: 5293; 4, 7: 5192, 8: 5193, 6: 5369).
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Obr. 253. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 922 (1, 2: 5186; 3: 5221 na dně). 3: vlastní měřítko. – Fig. 253.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 922 (1, 2: 5186; 3: 5221 at the bottom).
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Obr. 254. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 925 (1, 3: 5352; 2, 6, 7, 9, 11: 5287; 4, 5, 8: 5345; 10: 5365). –
Fig. 254. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 925 (1, 3: 5352; 2, 6, 7, 9, 11: 5287; 4, 5, 8: 5345;
10: 5365).
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Obr. 255. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 926 (1: 5255; 3: 5368; 4: 5368; 8: 5343); obj. 927 (2: 5374; 5:
5306; 6: 5375 na dně; 7: 5371 u pece na dně). 5: železo. 5: vlastní měřítko. – Fig. 255. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 exca-
vations. Finds from features 926 (1: 5255; 3: 5368; 4: 5368; 8: 5343) and 927 (2: 5374; 5: 5306; 6: 5375 at the base; 7: 5371 by the oven
at the base). 5: iron.

504



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 256. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 929 (1, 2: 5242; 3, 4, 5, 9: 5240) a 931 (7, 6: 5356; 8: 5370). 4:
železo. – Fig. 256. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 929 (1, 2: 5242; 3, 4, 5, 9: 5240) and
931 (6, 7: 5356; 8: 5370); 4: iron.
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Obr. 257. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 932 (1, 3: 5389; 2: 5398; 5, 9: 5383; 4, 6, 7: 5388; 8: 5388; 10:
5418-6; 11, 12, 14, 15: 5388; 13, 16: 5383; 17: 5396). 5: vlastní měřítko. – Fig. 257. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excava-
tions. Finds from feature 932 (1, 3: 5389; 2: 5398; 5, 9: 5383; 4, 6, 7: 5388; 8: 5388; 10: 5418-6; 11, 12, 14, 15: 5388; 13, 16: 5383; 17:
5396).
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Obr. 258. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 932 (1, 2, 4: 5388; 5: 5396; 6: 5418; 7, 8: 5383; 9: 5388; 10:
5396). 5: vlastní měřítko. – Fig. 258. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 932 (1, 2, 4: 5388; 5:
5396; 6: 5418; 7, 8: 5383; 9: 5388; 10: 5396).
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Obr. 259. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z horní vrstvy obj. 932 (1, 3: 5418; 2: 5391 dno u pece). 2: hornina.
1: vlastní měřítko. – Fig. 259. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from the upper layers of feature 932 (1,
3: 5418; 2: 5391 base by the oven). 2: rock.

Obr. 260. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 934 (1: 5399; 2: 5403; 3: 5408; 4: 5407), obj. 939 (5: 5429; 6:
5432) a obj. 942 (7: 5436). 1, 3: kámen. Měřítko A: 1, 3, 6; B: 2, 4. – Fig. 260. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
Finds from features 934 (1: 5399; 2: 5403; 3: 5408; 4: 5407), 939 (5: 5429; 6: 5432) and 942 (7: 5436). 1, 3: stone.
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Obr. 261. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy ze dna obj. 937 (5412). – Fig. 261. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Finds from the base of feature 937 (5412).

Obr. 262. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 970 (1–3); obj. 971 (6: 5525); obj. 977 (4, 5: 5557). – Fig. 262.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 970 (1–3), 971 (6: 5525) and 977 (4, 5: 5557). 
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Obr. 263. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 974 (1: 5565-1; 2: 5529-1, 4-5564 , 5: 5545-1, 6: 5546, 7: 5565,
8: 5537-3) a 972 (3: 5528). – Fig. 263. Finds from feature 974 (1: 5565-1; 2: 5529-1, 4-5564 , 5: 5545-1, 6: 5546, 7: 5565, 8: 5537-3) and
972 (3: 5528).
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Obr. 264. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 990 (7: 5508; 8: 5511); obj. 992 (1, 2: 5515; 3: 5513); obj. 997
(4, 6: 5587; 5: 5589); obj. 983 nebo obj. 901/984 (9: 5501; 10: bez č.). – Fig. 264. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavati-
ons. Finds from features 990 (7: 5508; 8: 5511), 992 (1, 2: 5515; 3: 5513), 997 (4, 6: 5587; 5: 5589) and 983 or 901/984 (9: 5501; 10: sine).
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Obr. 265. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 994 (1, 5: 5553; 2: 5540; 3–4: 5579; 6: 5579; 7: 5569; 10: 5575);
obj. 996 (8, 9: 5586). 1, 2, 5: železo. – Fig. 265. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 994 (1, 5:
5553; 2: 5540; 4: 5579; 6: 5579; 7: 5569; 10: 5575) and 996 (8, 9: 5586). 1, 2, 5: iron.

512



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 266. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1000 (1: 5591) a obj. 1004 (2: 5600; 3: 5599). 3: vlastní měřít-
ko. – Fig. 266. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1000 (1: 5591) and 1004 (2: 5600; 3: 5599).
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Obr. 267. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1034 (1, 2: 5804; 5: 5792; 3, 4: 5812; 6: 5820; 7: 5790). 5, 8:
železo. – Fig. 267. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1034 (1, 2: 5804; 5: 5792; 3, 4: 5812; 6:
5820; 7: 5790). 5, 8: iron.
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Obr. 268. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1034 (1: 5806; 2: 5637; 3: 5790 pod podlahou v jamce; 4: 5780;
6: 5792; 7: 5792). 5: železo. – Fig. 268. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1034 (1: 5806; 2:
5637; 3: 5790 beneath the floor in the pit; 4: 5780; 6: 5792; 7: 5792). 5: iron.
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Obr. 269. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1035 (1, 2: 5799; 3: 5800, 4-5798). 3 – kámen 1–2: měřítko A,
3–4: měřítko B. – Fig. 269. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1035 (1, 2: 5799; 3: 5800, 
4-5798).
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Obr. 270. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1036 (1: 5741 a 5744; 2: 5641, 3–4, 5, 6: 5825). 2: železo, 1:
vlastní měřítko. – Fig. 270. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1036 (1: 5741 & 5744, 2: 5641;
3–4, 5, 6: 5825). 2: iron.
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Obr. 271. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1037 (1: 5655; 2, 3: 5745; 4: 5259; 5: 5741 a 5744). 5: vlastní
měřítko. – Fig. 271. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1037 (1: 5655; 2, 3: 5745; 4: 5259; 5:
5741 & 5744).
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Obr. 272. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1038 (1: 5684; 2: 5689; 3: 5668; 4: 5697; 5, 8: 5652; 6: 5701; 7,
9, 10: 5684). 6: kámen. – Fig. 272. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1038 (1: 5684; 2: 5689;
3: 5668; 4: 5697; 5, 8: 5652; 6: 5701; 7, 9, 10: 5684). 6: stone.
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Obr. 273. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1038 (1, 5: 5701, 2: 5700; 3: 5702, 4: 5703 ); 5: kámen. 1, 2, 3,
5: měřítko A, ostatní: měřítko B. – Fig. 273. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1038 (1, 5:
5701, 2: 5700; 3: 5702, 4: 5703 ); 5: stone.
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Obr. 274. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1038 (1: 5821); obj. 1039 (2: 5782; 3: 5766; 4: 5794; 8: 5785
pec); obj. 1040 (5: 5728; 6: 5696; 7: 5677; 9: 5731; 10). 2, 3: mosaz; 8, 10: kámen. Měřítko A: 1–2. – Fig. 274. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1038 (1: 5821), 1039 (2: 5782; 3: 5766; 4: 5794; 8: 5785 oven) and 1040 (5: 5728;
6: 5696; 7: 5677; 9: 5731). 2, 3: brass; 8: stone.
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Obr. 275. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1040 (1: 5708 zrnotěrka, dno, 2-5704).1: kámen. – Fig. 275.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1040 (1: 5708 millstone, base, 2-5704). 1: stone.
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Obr. 276. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1041 (1: 5714 podlaha; 2: 5636 destrukce pece; 3: 5717; 4: 5718
a 5712; 5: 5712; 6: 5712-4; 7: 5715). 1, 2 železo. 1–2: měřítko A, 3–6: měřítko B. – Fig . 276. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Finds from feature 1041 (1: 5714 floor; 2: 5636 oven destruction; 3: 5717; 4: 5718 & 5712; 5: 5712; 6: 5712-4; 7: 5715). 
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Obr. 277. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1043 (1: 5842; 3: 5844); obj. 1044 (8: 5856); obj. 1045 (4 , 5:
5841; 6: 5848; 7: 5853); obj. 1046 (9: 5850). 3, 7: pazourek, 5: železo. 8: vlastní měřítko. – Fig. 277. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Finds from features 1043 (1: 5842, 2: 5854 or 5856; 3: 5844), 1044 (8: 5856), 1045 (4 , 5: 5841; 6: 5848; 7: 5853)
and 1046 (9: 5850). 3, 7: flint; 5: iron.
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Obr. 278. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1044 (1: 5829; 2, 3: 5856; 4: 5857; 5: 5837; 6: 5855). 4, 5: kámen.
– Fig. 278. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1044 (1: 5829; 2, 3: 5856; 4: 5857; 5: 5837; 6:
5855). 4, 5: stone.
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Obr. 279. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoba z obj. 1050 (5878) a z neurčeného objektu (2). – Fig. 279. Rozto-
ky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Vessel from feature 1050 (5878); 2: feature undetermined.
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Obr. 280. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1050 (1: 5877; 2: 5869; 3: 5873; 4, 6: 5877; 5: 5881). 1: měřít-
ko A; 2–3, 5–6: měřítko B; 4: vlasní měřítko. – Fig. 280. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features
1050 (1: 5877; 2: 5869; 3: 5873; 4, 6: 5877; 5: 5881).
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Obr. 281. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1050 (1: 5869; 2: 5873; 3: 5869). – Fig. 281. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1050 (1: 5869; 2: 5873; 3: 5869).
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Obr. 282. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1050 (1: 5869; 2, 9: 5873; 3: 5869 či 5877; 4: 5869; 5: 5881; 6,
7: 5877) a obj. 1051 (8: 5911; 10: 5915). – Fig. 282. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1050
(1: 5869; 2, 9: 5873; 3: 5869 či 5877; 4: 5869; 5: 5881; 6, 7: 5877) and 1051 (10: 5915; 8: 5911).
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Obr. 283. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1057 (5: 5888); obj. 1058 (1, 2: 5892); obj. 1059 (3: 5901; 4:
5902; 6: 5902). – Fig. 283. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1057 (5: 5888), 1058 (1, 2: 5892)
and 1059 (3: 5901; 4: 5902; 6: 5902).
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Obr. 284. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1060 (1, 2: 5880; 3: 5880); obj. 1061 (4, 6: 5917; 5: 5884; 7:
5900; 8: 5917). 7: kámen. – Fig. 284. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1060 (1, 2: 5880; 3:
5880) and 1061 (4, 6: 5917; 5: 5884; 7: 5900; 8: 5917). 7: stone. 
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Obr. 285. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1062.1 (1: 5891) a 1062.2 (3: 5886-1; 4: 5904; 5, 6: 5886; 8:
5909-1, jižní část, hl. 0–20 cm). 7 – bez č. objektu. 1: železo; 3–8: keramika. 7: vlastní měřítko. – Fig. 285. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1062.1 (1: 5891) and 1062.2 (3: 5886-1; 4: 5904; 5, 6,: 5886; feature?; 8: 5909-1,
southern part, depth 0–20 cm). 1: iron; 3–8: ceramic.
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Obr. 286a. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1070.1 (1: 5990; 4: 5989; 5: 5946; 6: 5945; 7: 5987; 8, 13: 5935;
9, 10: 5996-1; 11: 5933-10; 12: 5935; 14: 5996) a asi 1070.3 (bez č.). 1: železo; 2: kost; 3: sklo; 14: kámen. 3: vlastní měřítko. – 
Fig. 286a. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1070.1 (1: 5990; 4: 5989; 5: 5946; 6: 5945; 7:
5987; 8, 13: 5935; 9, 10: 5996-1; 11: 5933-10; 12: 5935; 14: 5996) and probably 1070.3 (sine). 1: iron; 2: bone; 3: glass; 14: stone. 
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Obr. 286b. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1070.1 (1, 6, 7: 5996; 4: 5933; 5: 6067) a obj. 1070.3 (2, 3:
6006-1; 8: 6002). 1–3, 5, 8: měřítko A, ostatní měřítko B. – Fig. 286b. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds
from features 1070.1 (1, 6, 7: 5996; 4: 5933; 5: 6067) and 1070.3 (2, 3: 6006-1; 8: 6002). 1–3, 5, 8: at scale A; others at scale B.
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Obr. 287. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1071 (1, 2, 3: 5923; 4: 5947; 5), obj. 1073 (6: 5964; 7: 5984; 8:
5980; 9, 10, 11: 5960; 12: 5970; 13: 5995) a obj. 1075 (14: 5972). 1–3, 6, 9–11: železo, 4: sklo. 4: vlastní měřítko. – Fig. 287. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1071 (1, 2, 3: 5923; 4: 5947; 5), 1073 (6: 5964; 7: 5984; 8: 5980; 9,
10, 11: 5960; 12: 5970; 13: 5995) and 1075 (14: 5972).
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Obr. 288. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1077 (1: 6117; 2: 6018-dno; 3: 6021; 4: 6031; 5: 6030; 6: 6045;
7: 6034; 8: 6042; 9: 6033; 10: 6056). 1: pazourek; 2: železo. 10: vlastní měřítko. – Fig. 288. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations. Finds from feature 1077 (1: 6117; 2: 6018-floor; 3: 6021; 4: 6031; 5: 6030; 6: 6045; 7: 6034; 8: 6042; 9: 6033; 10: 6056). 1:
flint; 2: iron.
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Obr. 289. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1085 (1, 2, 4: 6160; 3: 6068; 5: 6161; 6: 6142); obj. 1086 (7:
6168; 8: 6202-2, destrukce pece). 7: sklo. – Fig. 289. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from features 1085
(1, 2, 4: 6160; 3: 6068; 5: 6161; 6: 6142) and 1086 (7: 6168; 8: 6202-2, oven destruction). 7: glass.
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Obr. 290. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1086 (1: 6104; 2: 6106, 3: 6103, 4: 6099, 5: 6079). 2, 5 kámen,
3: železo. 3–4: měřítko B, ostatní měřítko A. – Fig. 290. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature
1086 (1: 6104; 2: 6106, 3: 6103, 4: 6099, 5: 6079). 2, 5: stone; 3: iron.
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Obr. 291. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1086 (2: 6084;1, 4, 5: 6101, 3: 6075). Fig. 291. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1086 (2: 6084; 1, 4, 5: 6101; 3: 6075).
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Obr. 292. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1086 (1, 2, 4: 6077; 3: 6088; 5: 6101); obj. 1087 (6: 6151; 7:
6139; 8, 9: 6137; 10, 11, 12: 6150; 13: 6127). 6: kost. – Fig. 292. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from
features 1086 (1, 2, 4: 6077; 3: 6088; 5: 6101) and 1087 (6: 6151; 7: 6139; 8, 9: 6137; 10, 11, 12: 6150; 13: 6127). 6: bone.

540



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 293. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1088 (1, 6, 12: 6073; 2, 3: 6124; 4: 6121; 5: 6135 na povrchu;
7, 8, 9: 6115; 10: 6120; 11: 6164; 13: 6071). – Fig. 293. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1088
(1, 6, 12: 6073; 2, 3: 6124; 4: 6121; 5: 6135 on the surface; 7, 8, 9: 6115; 10: 6120; 11: 6164; 13: 6071).
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Obr. 294. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1088 (1: 6118; 2: 6115; 3: 6123; 4: 6114; 5, 6: 6201; 7: 6118; 8:
6107). 3: železo; 4, 6: kámen; 8: sklo. 1–2, 5: měřítko A; 3–4, 7: měřítko B; 3–4, 7; 6, 8: vlastní měřítko. – Fig. 294. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. Finds from feature 1088 (1: 6118; 2: 6115; 3: 6123 iron; 4: 6114; 5, 6: 6201; 7: 6118; 8: 6107). 3:
iron; 4, 6: stone; 8: glass. 1–2, 5: scale A; 3–4, 7: scale B; 6, 8: scale individual.
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Obr. 295. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy z obj. 1089 (1: 6177; 2: 6169; 3, 4: 6156; 5: 6156; 6: 6183; 7: 6182; 8:
6167; 9: 6158); obj. 1090 (10: 6119). 8: paroh; 9: kost. – Fig. 295. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds from
features 1089 (1: 6177; 2: 6169; 3, 4: 6156; 5: 6156; 6: 6183; 7: 6182; 8: 6167; 9: 6158) and 1090 (10: 6119). 8: antler; 9: bone.
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Obr. 296. Roztoky, okr. Praha-západ. Výzkum 1980–1989, nálezy z obj. 1090 (1: 6119; 2: 6204) a 1091 (3: 6191); starší nález hradištní
nádoby z nejistého hrobu z katastru města (4; srov. kap. II.6.9.). 1, 2: měřítko. A; 3, 4: vlastní měřítko. – Fig. 296. Roztoky (Prague-
West district). 1980–1989 excavations, finds from features 1090 (1: 6119; 2: 6204) and 1091(3: 6191); earlier find of a Early Hill-fort
period vessel from an uncertain grave within the town area (4; cf. II.6.9.) 1, 2: scale A.
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Obr. 297. Starší nálezy časně slovanské a starohradištní keramiky z Roztok. 1–13: poloha Kovárna, sběry R. Košťála; 14: Roztoky-Žalov,
Komenského ulice. – Fig. 297. Roztoky. Earlier finds of ceramics of the Prague-type culture and the Early Hill-fort period. 1–13: the
“Kovárna” area, fieldwalking survey of R. Košťál; 14: Roztoky-Žalov, Komenského street.
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Obr. 298. Starší nálezy časně slovanské a středohradištní keramiky z Roztok a okolí. Roztoky, poloha Kovárna, sběry R. Košťála (1–9,
11); Svrkyně, okr. Praha-západ (10). – Fig. 298. Earlier finds of the ceramics of the Prague-type culture and the Middle Hill-fort peri-
od from Roztoky and its environs. Roztoky, the “Kovárna” area, fieldwalking survey by R. Košťál (1–9, 11); Svrkyně (Prague-West
district, 10).
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Obr. 299. Roztoky, okr. Praha-západ. Pohled na údolí Vltavy se severní a střední částí raně středověké lokality. Letecký snímek 
M. Gojda (6. 3. 2001). Jižní část lokality viz obr. na předsádce. – Fig. 299. Roztoky (Prague-West district). View of the Vltava river val-
ley with the northern and middle parts of the Early Medieval site. Photo M. Gojda, Institute of Archaeology, Prague (6th March 2001).
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Obr. 300a. Roztoky, okr. Praha-západ. Výzkum 1980–1989. Pracovní záběry z let 1980–1981. 1: dokumentace sondy I (1980); 2: doku-
mentace jedné z časně slovanských obilnic v sondě III (1981); 3: geofyzikální elektroodporové měření v sondě II (1981); 4: výzkum 
v obj. 298 (1981); 5–6: výzkum laténského hrobu č. 300 (1981). – Fig. 300a. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.
Fieldwork in campaigns 1980–1981, including geophysical measurement (3).
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Obr. 300b. Roztoky, okr. Praha-západ. Výzkum 1980–1989. Pracovní záběry z let 1982–1983. 1: Pohled na sondu V a VII po deštích. 
V popředí stopy po vyhledávání objektů po hrubé skrývce úzkými rýhami. 2: Přirozený zánik opuštěných objektů – obilnice 191 rok
po výzkumu (1982). 3: Pohled na staveniště rozvodny (sonda IV, 1983) z ostrožny Zámka na protějším břehu řeky. 4: Práce v sondě IV
(staveniště rozvodny). 5: Výkop pro vodovod VÚAB (sonda XVI, 1983). 6: Terénní základna při výzkumu v trase vodovodu VÚAB
(1983). – Fig. 300b. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Views of trenches and fieldwork in campaigns 1983, the
natural decay of excavated features (2: storage pit 191 one year after excavation). 
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Obr. 301a. Roztoky, okr. Praha-západ. Výzkum 1980–1989. Nahoře: Fotogrammetrická dokumentace sondy III (5. 8. 1981). Dole: Část
pracovního týmu, geodeti ARÚ a brigádníci na výzkumu v r. 1981. Zleva V. Richterová, N. Zemanová (Profantová), ?, T. Rumpl, Z. Čekal,
H. Zemanová, M. Kuna, ?, J. Zábrodská, J. Tájek. – Fig. 301a. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Above: Photo-
grammetric documentation of trench III (Aug. 5th 1981). Below: Part of the project team, Institute of Archaeology surveyors and casu-
al staff in 1981.
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Obr. 301b. Roztoky, okr. Praha-západ. Výzkum 1980–1989. Výstava o výsledcích výzkumu v SM Roztoky v létě 1982. 1: instalace výsta-
vy v síni Zd. Braunerové v SM Roztoky; 2: katalog výstavy; 3: prohlídka lokality (zleva R. Turek a ředitel ARÚ ČSAV M. Richter). – 
Fig. 301b. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Exhibition of the ecavations in the Roztoky Museum, the catalo-
gue of the exhibition (2) and the excursion to the site (3: from the left R. Turek, M. Richter).
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Obr. 302. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 142; 2: dům 209; 3: obilnice 245.2; 4: obilnice 246.2; 5: obilnice 256.2;
6: obilnice 298.3. – Fig. 302. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations.1: house 142; 2: house 209; 3: silo 245.2; 4: silo
246.2; 5: silo 256.2; 6: silo 298.3.
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Obr. 303. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: obilnice 374; 2: dům 380; 3: dům 425; 4: dům 543; 5: dům 545; 6: dům
595 (většinou detaily pecí). – Fig. 303. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: silo 374; 2: house 380; 3: house 425;
4: house 543; 5: house 545; 6: house 595 (mostly oven details).
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Obr. 304. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 662; 2, 3: dům 663; 4: 6: dům 665. – Fig. 304. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. 1: house 662; 2, 3: house 663; 4: 6: house 665.
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Obr. 305. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 668; 2: dům 669; 3: dům 672; 4: dům 673; 5: dům 685; 6: dům 727.
– Fig. 305. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: house 668; 2: house 669; 3: house 672; 4: house 673; 5: house
685; 6: house 727.
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Obr. 306. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2: dům 739; 3: dům 747; 4: dům 753; 5, 6: dům 850. – Fig . 306. Rozto-
ky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2: house 739; 3: house 747; 4: house 753; 5, 6: house 850.
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Obr. 307. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 852; 2, 3: dům 901; 4: dům 860; 5: dům 902; 6: dům 903. – Fig. 307.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: house 852; 2, 3: house 901; 4: house 860; 5: house 902; 6: house 903.

557

1 2

3 4

5 6



P O Č ÁT K Y  R A N É H O  S T Ř E D O V Ě K U  V  Č E C H Á C H . A R C H E O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  V  R O Z TO K Á C H

Obr. 308. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 904; 2: dům 905; 3: dům 906; 4: dům 908; 5: dům 909; 6: dům 911.
– Fig. 308. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: house 904; 2: house 905; 3: house 906; 4: house 908; 5: house
909; 6: house 911.

558

1 2

3 4

5 6



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 309. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 912; 2, 3: dům 913 ; 4: dům 915; 5: dům 917; 6: dům 918. – Fig. 309.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: house 912; 2, 3: house 913; 4: house 915; 5: house 917; 6: house 918.
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Obr. 310. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989.1: dům 919; 2, 3, 4: dům 920; 5, 6: dům 921. – Fig. 310. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. 1: house 919; 2, 3, 4: house 920; 5, 6: house 921.
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Obr. 311. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 920 (nahoře) a 925 (dole). Fotogrammetrické snímky ARÚ Praha. –
Fig. 311. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 920 (above) and 925 (below). Photogrammetric photos by
the Institute of Archaeology, Prague. 
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Obr. 312. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989.1: dům 922; 2, 3: dům 925; 4, 5, 6: dům 926. – Fig. 312. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989 excavations. 1: house 922; 2, 3: house 925; 4, 5, 6: house 926.
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Obr. 313. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Domy 926 (nahoře) a 927 (dole). Fotogrammetrické snímky ARÚ Praha. –
Fig. 313. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Houses 926 (above) and 927 (below). Photogrammetric images by
the Institute of Archaeology, Prague.
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Obr. 314. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: jáma 929; 2: dům 927; 3: dům 931; 4, 5: dům 932; 6: dům 934. – Fig. 314.
Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: pit 929; 2: house 927; 3: house 931; 4, 5: house 932; 6: house 934.
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Obr. 315. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2: dům 939; 3–4: dům 970; 5–6: práce v sondě IV (rozvodna, 1983). – 
Fig. 315. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2: house 939; 3–4: house 970; field works in trench IV (1983).
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Obr. 316. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 3: dům 971; 2: dům 972; 4, 5: dům 974; 6: dům 977. – Fig. 316. Roztoky
(Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1, 3: house 971; 2: house 972; 4, 5: house 974; 6: house 977.
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Obr. 317. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2: dům 1035; 3, 4: dům 1036; 5, 6: dům 1037. – Fig. 317. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2: house 1035; 3, 4: house 1036; 5, 6: house 1037.
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Obr. 318. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. l: dům 1038 a 1037; 2: dům 1038; 3: dům 1039; 4, 5: dům 1040; 6: dům 1041.
– Fig. 318. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. l: house 1038 and 1037; 2: house 1038; 3: house 1039; 4, 5: house
1040; 6: house 1041.
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Obr. 319. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 1040; 2: dům 1038. – Fig. 319. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. 1: house 1040; 2: house 1038.
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Obr. 320. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1–2: dům 1034; 3: dům 1043, 4: dům 1048; 5: dům 1042 v profilu „sondy”
XXXII; 6: mechanizovaná skrývka v sondě XXXI. – Fig. 320. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1–2: house 1034;
3: house 1043; 4: house 1048; 5: house 1042 in “trench” XXXII; 6: removing top-soil in trench XXXI.
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Obr. 321. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: dům 1045; 2: dům 1046; 3: dům 1050; 4: dům 1056; 5: dům 1057; 6: dům
1059. – Fig. 321. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: house 1045; 2: house 1046; 3: house 1050; 4: house 1056;
5: house 1057; 6: house 1059.
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Obr. 322. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2, 3: dům 1061; 4: dům 1062; 5, 6: dům 1070. – Fig. 322. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2, 3: house 1061; 4: house 1062; 5, 6: house 1070.
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Obr. 323. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2: dům 1071; 3: kameny z obj.1075; 4, 5: dům 1073; 6: jáma 1075. – 
Fig . 323. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2: house 1071; 3: house 1072; 4, 5: house 1073; 6: pit 1075.
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Obr. 324. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2: dům 1086; 3: jáma 1087; 4: dům 1088; 5, 6: dům 1077. – Fig . 324. Roz-
toky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2: house 1086; 3: pit 1087; 4: house 1088; 5, 6: house 1077.
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Obr. 325. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1, 2: dům 1089; 3, 4: dům 1090; 5: dům 1091; 6: plynovodní rýha (sonda)
XXXIII. – Fig. 325. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1, 2: house 1089; 3, 4: house 1090; 5: house 1091; 6: pipe-
line trench XXXIII.
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Obr. 326. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Kovové předměty: 1: obj. 209; 2: obj. 918; 3: sonda III, sekt. 34 (př. č. 2075);
4: obj. 604; 5, 7: obj. 681; 6: obj. 670; 8, 9: obj. 1039. 1–5: bronz; 6–7: stříbro; 8–9: mosaz. – Fig. 326. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989 excavations. Metal objects. 1: feature 209, 2: feature 918; 3: trench III, sect. 34 (no. 2075); 4: feature 604; 5, 7: feature 681;
6: feature 670; 8, 9: feature 1039. 1-5: bronze; 6-7: silver; 8-9: brass.
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Obr. 327. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Železné předměty: 1: obj. 245; 2–3: obj. 668; 4: obj. 669; 5: 901; 6: obj. 902;
7: obj. 929; 8: obj. 909; 9–10: obj. 994. – Fig. 327. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Iron objects: 1: feature 245;
2–3: feature 668; feature 4: feature 669; 5: feature 901; 6: feature 902; 7: feature 929; 8: feature 909; 9–10: feature 994.
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Obr. 328. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Železné předměty: 1–2: obj. 1041; 3, 7–8: obj. 1071; 4–6: obj. 1073; 9: obj.
1070.3; 10: obj. 1077; 11: nález z ornice. – Fig. 328. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Iron objects: 1, 2: featu-
re 1041; 3, 7, 8: feature 1071; 4, 5, 6: feature 1073; 9: feature 1070; 10: feature 1077; 11: find from the ploughsoil.
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Obr. 329. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Kostěné předměty. 1: nad obj. 330; 2: obj. 605; 3: obj. 727; 4: obj. 449; 5:
obj 201; 6–7: obj. 842; 8: obj. 911; 9: obj. 672; 10: 1089; 11: obj. 1070. – Fig. 329. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excava-
tions. Bone objects.1: above feature 330; 2: feature 605; 3: feature 727; 4: feature 449; 5: feature 201; 6–7: feature 842; 8: feature
911; 9: feature 672; 10: 1089; 11: feature 1070.
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Obr. 330. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Železné předměty: 1: obj. 668 (3533 revers); 2: obj. 669 (3622); 4: obj. 927
(5306); 3: obj. 1062 (5891). – Fig. 330. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Iron objects: 1: feature 668 (3533); 2:
feature 669 (3622); 3: feature 1062 (5891); 4: feature 927 (5306).
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Obr. 331. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Přesleny. 1: obj. 201; 2: obj. 209; 3: obj. 374; 4: obj.425 (chlebec); 5: obj. 605;
6: obj. 727; 7–8: obj. 850; 9: obj. 906; 10: obj. 909; 11: obj. 1061; 12: obj. 1038; 13: obj. 932.9, 11–13 kámen. – Fig. 331. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989 excavations. Spindle whorls. 1: feature 201; 2: feature 209; 3: feature 374; 4: feature 425 (khlebets); 5:
feature 605; 6: feature 727; 7–8: feature 850; 9: feature 906; 10: feature 909; 11: feature 1061; 12: feature 1038; 13: 932.
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Obr. 332. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Drobné předměty: 1: obj. 1034; 2: obj. 1075; 3: obj. 1044; 4: obj. 1045; 5:
obj. 1086; 6: obj. 1043. 1, 2: hlína; 3–6 kámen (3, 4, 6 silex). – Fig. 332. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Small
items: 1: feature 1034; 2: feature 1075; 3: feature 1044; 4: feature 1045; feature 5: feature 1086; 6: feature 1043. 1, 2: clay; 3–6 stone
(3, 4, 6 silex).

582



O B R A Z O V É  P Ř Í L O H Y  /  S U P P L E M E N TA RY  F I G U R E S  

Obr. 333. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoby z obj. 209 (4); obj. 256 (1–2); obj. 543 (5); obj. 665 (3); obj. 850 (6–7).
– Fig. 333. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Vessels from features 209 (4), 256 (1–2), 543 (5), 665 (3) and 850
(6–7).
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Obr. 334. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoby z obj. 903 (1–2); obj. 920 (3); obj. 921 (4); obj. 931 (5); obj. 939 (6).
– Fig. 334. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Vessels from features 903 (1–2), 920 (3), 921 (4), 931 (5) and 939
(6).
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Obr. 335. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoby z obj. 1004 (1–2); obj. 1036 (3); obj. 1040 (4); obj. 1044 (5); obj. 1050
(6). – Fig. 335. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Vessels from features 1004 (1–2), 1036 (3), 1040 (4), 1044 (5)
and 1050 (6).
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Obr. 336. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoby z obj. 901 (1); obj. 918 (2); obj. 922 (3); obj. 972 (4), obj. 926 (5),
obj. 681 (6). – Fig. 336. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Vessels from features 901 (1), 918 (2), 922 (3), 972 (4),
926 (5) and 681 (6).
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Obr. 337. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoby z obj.1038 (1–2) a obj. 1041 (3–4). – Fig. 337. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989 excavations. Vessels from features 1038 (1–2) and 1041 (3–4).
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Obr. 338. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nádoby z obj. 1070 (1); obj. 1077 (2); obj. 1085 (3); 1086 (5); obj. 1088 (4,
6). – Fig. 338. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Vessels from features 1070 (1), 1077 (2), 1085 (3), 1086 (5) and
1088 (4, 6).
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Obr. 339. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Ukázka zdobené keramiky: 1: obj. 311.2; 2: obj. 425; 3: obj. 575; 4: obj. 1034;
5: obj. 1062.2. – Fig. 339. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Examples of decorated ceramics. 1: feature 311.2;
2: feature 425; 3: feature 575; 4: feature 1034; 5: feature 1062.2.
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Obr. 340. Roztoky, okr. Praha-západ. Žernovy z obj. 298 (1) a obj. 634 (2). – Fig. 340. Roztoky (Prague-West district), quernstones
from features 298 (1) and 634 (2).
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Obr. 341. Roztoky, okr. Praha-západ. Žernovy z obj. 245 (1) a obj. 575 (2–3); – Fig. 341. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989
excavations, quernstones from feature 245 (1) and 575 (2–3).
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Obr. 342. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. Nálezy opracovaných kusů parohu a kosti. 1: obj. 1070; 2, 3, 5: obj. 1038; 4:
obj. 909.– Fig. 342. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. Finds of worked bone and antler. 1: feature 1070; 2, 3, 5:
feature 1038; 4:feature 909.
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Obr. 343. Roztoky, okr. Praha-západ, výzkum 1980–1989. 1: horní část nádoby z obj. 256.2; 2: dno nádoby s otisky nehtů, bez př. č.;
3: zlomek okraje nádoby s otiskem textilu z obj. 1085. – Fig. 343. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. 1: upper
part of a vessel from feature 256.2; 2: vessel bottom with fingernail imprint, no acquisition no.; 3: vessel fragment from feature 1085
with textile imprint.
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Obr. I: Roztoky, okr. Praha-západ. Nahoře: Letecký snímek lokality od jihu. U dolního okraje snímku železniční přejezd, uprostřed roz-
vodna elektrického proudu (sonda IV při výzkumu v r. 1983). Foto M. Gojda 2001. Severní část lokality viz obr. 299. Dole: Pohled na
lokalitu z ostrožny Zámka (Praha-Bohnice). Foto M. Kuna 1984. – Fig. I. Roztoky (Prague-West district). Above: Aerial view of the site
from the south. At the lower edge of the photograph the railway crossing, in the middle the electricity sub-station (trench IV during
the 1983 excavations). Photo: M. Gojda 2001.  Below: View of the site from the opposite side of the river, from the spur Zámka, Pra-
gue-Bohnice. Photo M. Kuna 1984.



Obr. II. Roztoky, okr. Praha-západ. Nahoře: Ortogonální digitální model reliéfu údolí Vltavy s vyznačením lokalit v Roztokách a Praze-
-Bohnicích. M, R: staveniště měnírny a rozvodny el. proudu, místa hlavních terénních výzkumů v letech 1980–1983; Z: ostrožna Zámka
v Praze-Bohnicích. Bílá šipka ukazuje směr pohledu na dolním snímku. Dole: Pohled na údolí Vltavy z jižního okraje raně středověké-
ho areálu, na protějším břehu ostrožna Zámka (Praha-Bohnice) s pravěkým a raně středověkým hradištěm. Foto M. Kuna 2004. – 
Fig. II. Roztoky (Prague-West district). Above: Orthogonal digital relief model of the Vltava valley, showing the sites of Roztoky and Pra-
gue-Bohnice. M, R: parts of the Early Medieval site – places of major excavations in 1980–1983; Z: Zámka (Praha-Bohnice), a prehistoric
and Early Medieval hill-fort. Below: The valley of Vltava with the spur Zámka on the opposite side of the river. Photo M. Kuna 2004.



Obr. III. Výřez Základní mapy 12-241 s vyznačením lokalit s nálezy kultury pražského typu. 1: Roztoky, plocha komponenty (viz kap.
II.3.1.1., č. soupisu 109 v kap. II.1.2.); 2: Praha-Bohnice, hradiště Zámka (96a); 3: Praha-Bohnice, předpolí hradiště (96b); 4: Praha-Boh-
nice, Tříkrálka (99); 5: Praha-Bohnice, Čihadlo (97); 6: Praha-Bohnice, Eledrova ul. (98); 7: Praha-Čimice (100). „?“ označuje přesněji
nelokalizovatelný nález z Brnek (8), okr. Praha-východ. – Fig. III. Part of the Topographic Map 12-241 showing sites with Prague-type
culture finds. 1: Roztoky, the area of the whole component (see chapter II.3.1.1., list 109 in chapt. II.1.2.); 2: Prague-Bohnice, Zámka
hill-fort (96a); 3. Prague-Bohnice, hill-fort forefield (96b); 4: Prague-Bohnice, Tříkrálka (99); 5: Prague-Bohnice, Čihadlo (97); 6: Pra-
gue-Bohnice, Eledrova ul. (98); 7: Prague-Čimice (100). “?” indicates the find from Brnky (8) that could not be more closely localised.



Obr. IV. Roztoky. Výřez Geologické mapy 1:25 000. 1: fluviální a deluviofluviální písčitohlinité sedimenty (holocén); 2: deluviální hli-
nité a kamenito-hlinité sedimenty; 3: spraše; 4: fluviální písčité štěrky (pleistocén); 5: terciérní písčité štěrky; 6: jílovce a slínovce
(mezozoikum); 7: břidlice a droby; 8: silicity (proterozoikum). – Fig. IV. Roztoky. Part of a 1:25,000 geological map. 1: alluvial depo-
sits (Holocene); 2: colluvial deposits; 3: loess; 4: fluvial sands and gravels (quaternary); 5: sands and gravels (tertiary); 6: marlites (Meso-
zoic); 7: shales and greywackes; 8: quartzites (Proterozoic).



Obr. V. Roztoky. Model terénu v okolí lokality s vyznačením polohy známých raně středověkých domů. A–B: průběh profilu terénu,
zobrazeného na obr. 2. Z: ostrožna Zámka v Praze-Bohnicích. – Fig. V. Roztoky. Digital terrain model of the site environs showing the
locations of the known Early Medieval houses. A–B: course of the valley section shown in Fig. 2.



Obr. VI. Roztoky, výzkum 1980–1989. A: Rozmístění sektorů komponenty (1–16) a čísla sond (z technických důvodů arabskými čísli-
cemi, jinde v textu a v plánech římskými); B: Klad listů plánu lokality 1:1000 (plán I–VI, obr. VI–XII). Zeleně plocha sond, čtvercové
značky: raně středověké domy zjištěné výzkumem. – Fig. VI. Roztoky (Prague-West district), 1980–1989 excavations. A: location of
component sectors (1–16) and trench numbers (for technical reasons in Arabic numerals, but elsewhere in the text and on plans in
Roman numerals); B: 1:1,000 plan sheet layout (plans I–VI). Green areas denote trenches, square symbols Early Medieval houses iden-
tified by excavation.



Obr. VII. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán I (přibližně 1:1000), sektory 2–4. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie a čísla:
sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty: obilnice
k. pražského typu; modré objekty: ostatní objekty k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. VII. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989. Plan I (1:1000), sectors 2–4. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: component sectors;
white: trench areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Prague-type cultu-
re silos; blue features: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. VIII. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán Ia (přibližně 1:400), detail sektoru 2–3. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie
a čísla: sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty:
obilnice k. pražského typu; modré objekty: ostatní objekty k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. VIII. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989. Plan Ia (1:400), detail of sectors 2–3. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: com-
ponent sectors; white: trench areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Pra-
gue-type culture silos; blue features: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. IX. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán II (přibližně 1:1000), sektory 5–6. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie a čísla:
sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty: obilnice
k. pražského typu; modré objekty: ostatní, k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. IX. Roztoky (Prague-West district),
1980–1989. Plan II (1:1000), sectors 5–6. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: component sectors; white: trench
areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Prague-type culture silos; blue fea-
tures: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. X. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán III (přibližně 1:1000), sektory 9–10. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie a čísla:
sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty: obilnice
k. pražského typu; modré objekty: ostatní objekty k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. X. Roztoky (Prague-West
district), 1980–1989. Plan III (1:1000), sectors 9–10. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: component sectors;
white: trench areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Prague-type cultu-
re silos; blue features: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. XI. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán IV (přibližně 1:1000), sektory 11–12. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie 
a čísla: sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty:
obilnice k. pražského typu; modré objekty: ostatní objekty k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. XI. Roztoky (Prague-
West district), 1980–1989. Plan IV (1:1000), sectors 11–12. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: component sec-
tors; white: trench areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Prague-type
culture silos; blue features: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. XII. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán V (přibližně 1:1000), sektory 13–14. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie 
a čísla: sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty:
obilnice k. pražského typu; modré objekty: ostatní objekty k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. XII. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989. Plan V (1:1000), sectors 13–14. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: component
sectors; white: trench areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Prague-type
culture silos; blue features: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. XIII. Roztoky, okr. Praha-západ, 1980–1989. Plán VI (přibližně 1:1000), sektory 15–16. Modré linie a čísla: síť S-42; zelené linie 
a čísla: sektory komponenty; bílá: plocha sond; hnědé číslice: čísla sond; červené objekty: domy k. pražského typu; zelené objekty:
obilnice k. pražského typu; modré objekty: ostatní objekty k. pražského typu; světle šedé objekty: pravěk. – Fig. XIII. Roztoky (Pra-
gue-West district), 1980–1989. Plan VI (1:1000), sectors 15–16. Blue lines and numbers: S-42 grid; green lines and numbers: compo-
nent sectors; white: trench areas; brown numerals: trench numbers; red features: Prague-type culture houses; green features: Pra-
gue-type culture silos; blue features: other Prague-type culture features; light grey features: prehistoric.



Obr. XIV. Přehledná mapa Čech s nálezy období stěhování národů a kultury pražského typu. Žlutě vyznačena plocha nad 400 m 
n. m. A: Katastry s nálezy období stěhování národů (zelená, 1), kultury pražského typu (červená, 2) a obou období (modrá, 3). B:
Katastry s nálezy kultury pražského typu (červená, 1) a staršího horizontu této kultury (modrá, 2). – Fig. XIV. Bohemia in 5th-7th cent.
AD. Areas in yellow lie over 400 m a.s.l. A: Cadastres with finds of the Migration period (green, 1), Prague-type culture (red, 2) and
both periods (blue, 3). B: Cadastres with Prague-type culture finds (red, 1) and the earlier horizon of this culture (blue, 2).



Obr. XV. Digitální model reliéfu krajiny s lokalitou typu III (nahoře; Pchery, okr. Kladno, č. 70) a V (dole; Všestudy, okr. Mělník, č. 128).
– Fig. XV. Digital terrain model with a site of the geomorphological type III (above; Pchery, Kladno district, no. 70) and V (below;
Všestudy, Mělník district, no.128).



Obr. XVI. Digitální modely reliéfu krajiny s lokalitami typu VI (Lomazice, okr. Chomutov, č. 52; Purkarec, okr. České Budějovice, 
č. 107). – Fig. XVI. Digital models of landscape relief with sites of the geomorphological type VI (Lomazice, Chomutov district, no.52;
Purkarec, České Budějovice district, no.107).



Obr. XVII. Roztoky. Plán sondy IV s objekty podle chronologických fází. 1: Domy fáze I s pecí v JZ rohu; 2: domy fáze I s pecí v SZ rohu;
3: domy fáze II; 4: domy fáze III. – Fig. XVII. Roztoky. Plan of trench IV with features by chronological phases. 1: phase I houses with
ovens in the south-west corner; 2: phase I houses with ovens in the north-west corner; 3: houses of phase II; 4: houses of phase III.



Obr. XVIII. Roztoky. Plán sondy III s objekty podle chronologických fází. 1: dům; 2, obilnice; 3: jiná jáma; 4: objekty fáze I; 5: objek-
ty fáze II; 6: objekty fáze III. – Fig. XVIII. Roztoky. Plan of trench III with features by chronological phases. 1: houses; 2: silos; 3: other
pits; 4: features of phase I; 5: features of phase II; 6: features of phase III.



Obr. XIX. Roztoky. Dům 665 (nahoře) a 1038 (dole) během terénního výzkumu. Foto M. Kuna (1983) a M. Gojda (1987). – Fig. XIX.
Roztoky. Houses 665 (above) and 1038 (below) during excavation. Photo M. Kuna (1983) and M. Gojda (1987). 



Obr. XX. Roztoky. Ukázky zdobené keramiky. 1: Obj. 575 (př. č. 2313); 2: obj. 1062.1 (př. č. 5886); 3: obj. 1041 (př. č. 5717); 4: obj. 1034
(př. č. 5792); 5: obj. 927 (př. č. 5371). – Fig. XX. Examples od decorated Prague-type culture pottery. 1: Feature 575 (acc. no. 2313); 2:
feature 1062 (acc. no. 5886); 3: feature 1041 (acc. no. 5717); 4: feature 1034 (acc. no. 5792); 5: feature 927 (acc. no. 5371).
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Obr. XXI. Roztoky. Ukázky zdobené keramiky. 1: Obj. 1038 (př. č. 5701); 2: obj. 604; 3: obj. 932 (př. č. 5388); 4: obj. 739.2 (př. č. 4023).
– Fig. XXI. Examples od decorated Prague-type culture pottery. 1: Feature 1038 (acc. no. 5701); 2: feature 604; 3: feature 932 (acc.
no. 5388); 4: feature 739 (acc. no. 4023).
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Obr. XXII. Roztoky. Technická keramika. 1: Hliněné závaží z obj. 932 (př. č. 5418); 2: tyglík z obj. 1087 (př. č. 6139); 3: licí pánvička 
z obj. 1034 (5812); 4: licí pánvička z obj. 1075 (5972). – Fig. XXII. Roztoky. Technical pottery. Clay weight from feature 932 (acc. no.
5418); 2: crucible from feature 1087 (acc. no. 6139); 3: melting pan from feature 1034 (acc. no. 5812); 4: melting pan from feature
1075 (acc. no. 5972).



Obr. XXIII. Roztoky. Drobné ozdobné a další předměty. 1: Kamenný přeslen z obj. 1061 (př. č. 5884); 2: kamenný přeslen z obj. 1038
(př. č. 5821); 3: tzv. chlebec z obj. 425 (př. č. 1165); 4: skleněné korálky z obj. 920; 5: stříbrné lisované kování z obj. 670; 6: mosazná
průvlečka z obj. 1039 (př. č. 5776); 7: železné ozdoby z obj. 417.2. – Fig. XXIII. Roztoky. Small finds. 1: Stone spindle whorl from fea-
ture 1061 (acc. no. 5884); 2: stone spindle whorl from feature 1038 (acc. no. 5821); 3: “khlebetz” from feature 425 (acc. no. 1165); 4:
glass beads from feature 920; 5: silver fitting from feature 670; 6: brass belt slider from feature 1039 (acc. no. 5776); 7: iron decora-
tions from feature 417.2.



Obr. XXIV. Roztoky. Kostěné předměty. 1: Hřeben z obj. 842 (př. č. 4886); 2: hřeben z obj. 911 (př. č. 2561); 3: píšťalka z obj. 1089 (př. č.
6167); 4: obložení rukojeti z obj. 449 (př. č. 1503). – Fig. XXIV. Roztoky. Bone and antler items. 1: Comb from feature 842 (acc. no.
4886); 2: comb from feature 911 (acc. no. 2561); 3: whistle from feature 1089 (acc. no. 6167); 4: hilt from feature 449 (acc. no. 1503).



Obr. XXV. Roztoky. Detaily skleněných předmětů a nález jantaru. 1: Detail skleněného korálku z obj. 417.2 (př. č. 2149); 2: detail skle-
něného korálku z obj. 920 (př. č. 5380); 3: detail skleněného korálku z obj. 1070.3; 4: zlomek skleněného poháru z obj. 1086 (př. č.
6168); 5–6: hrudka jantaru z obj. 1070.1 (př. č. 6000). – Fig. XXV. Roztoky. Details of glass beads and a piece of amber. 1: Glass bead
from feature 417.2 (acc. no. 2149); 2: glass bead from feature 920 (acc. no. 5380); 3: glass bead from feature 1070.3; 4: fragment of
a glass vessel from feature 1086 (př. č. 6168); 5–6: lump of amber from feature 1070.1 (př. č. 6000).



Obr. XXVI. Praha a Roztoky ve výřezu mapy Kašpara Knithla ze 17. století (SÚA, Bořkova sbírka, sv. 685, str. 485). – Fig. XXVI. Pra-
gue and Roztoky on the map by Kašpar Knithl from the 17. century.



Obr. XXVII. Roztoky. Mineralogická a technologická analýza keramiky. A: Minerální složení krystalické fáze střepu studovaných vzor-
ků (viz tab. 45). 0 – křemen, 1 – draselný živec, 2 – sodný živec, 3 – kalcit, 4 – anortit, 5 – muskovit, 6 – biotit. B: Výbrus vzorku 5545.
Poměrně pórovitý a nehomogenní střep je bez patrné orientace mikrostruktury. Matrix je intenzivně zabarvena, protože obsahuje
vysoký podíl železitého pigmentu. Vpravo od středu je vidět zrno patrně břidlice s vrstvami křemene. Bílé plochy označují díry ve
výbrusu (např. póry) a/nebo zrna křemene, pokud na stejném místě ve snímku výbrusu ve zkřížených nikolech jsou bílé zářící plochy.
C: Výbrus vzorku 5545(x) ve zkřížených nikolech. V tmavém poli svítí drobná zrna křemene v základní hmotě-matrix a také křemen-
né vrstvy v zrnu břidlice. Světle se též prozrazují zrna živce. – Fig. XXVII. Roztoky. Mineralogical and technological analysis of the
ceramics. A: Mineral composition of the crystalline phase of sherds of the studied samples (see tab. 45). 0 –  quartz; 1 – potassic feld-
spar; 2 – sodium feldspar; 3 –  calcite; 4 – anorthite; 5 – muscovite; 6 – biotite. B: Thin section of sample 5545: a porous and non-
homogenous sherd with no obvious orientation in the microstrructure, The matrix is intensely coloured because it contains and high
proportion of ferrous pigments. To the right of centre a grain of clear schist with quartz layers can be seen. White areas show holes
in the section (e.g. pores) and/or quartz grains, if at the same place in the photograph of the section in the crossed nicols there are
bright white areas. C: Thin section of sample R 5545(x) in crossed nicols. In the dark field a small quartz grain gleams in the basic
mass/matrix, as do the quartz layers in the schist grain. The light also gives away the feldspar grains.



Obr. XXVIII. Roztoky. Mineralogická 
a technologická analýza keramiky. A:
Výbrus vzorku 5545(b). Zřejmý je mnoho-
zrnný charakter střepu. Na dolní základ-
ně zhruba ve středu snímku je vidět zrno
jílové hmoty nebo břidlice s výrazně
odlišnou zrnitostí křemene od ostatního
střepu. B: Výbrus vzorku 5744. V levé
horní části snímku je zřetelně vidět neho-
mogenní matrix střepu s tokovými obraz-
ci, vzniklými při tvarování nádoby.
V pravé dolní části snímku jsou vidět rela-
tivně veliká zrna keramického ostřiva.
Jedná se o hrubozrnný nehomogenní
keramický střep. Bílé plochy zobrazují
budˇ póry, nebo otvory ve výbrusu, anebo
zrna křemene, pokud na snímku ve zkří-
žených nikolech tyto plochy jsou také
bílé. C: Výbrus vzorku 5744(x) ve zkříže-
ných nikolech. Vyniká zde odlišnost tex-
tury a mikrostruktury původně jílovité
matrix s velmi nízkým obsahem křemene
(svítící zrna) a vysokým obsahem velmi
jemné slídy (zjištěné rentgenograficky)
v levé horní části snímku (téměř uhlopříč-
ně zleva doprava) a přidaného keramic-
kého ostřiva s nehomogeně rozptýlenými
svítícími zrny křemene v pravé dolní části
snímku. – Fig. XXVIII. Roztoky. Minera-
logical and technological analysis of the
ceramics. A: Thin section of sample
R5545(b). The multi-grained character of
the sherd is apparent. On the lower
foundation, at roughly the middle of the
photograph, a grain of clayey mass or
schist can be seen with markedly diffe-
rent quartz granularity to the rest of the
sherd. B: Thin section of sample 5744. In
the upper left of the photograph the
non-homogenous sherd matrix with 
a twisted shape created during the moul-
ding of the vessel can be clearly seen. In
the lower right of the photograph relati-
ve large grains of ceramic temper can be
seen. This is a coarse-grained, non-homo-
genous ceramic sherd. White areas indi-
cate either pores or apertures in the sec-
tion, or quartz grains. C: Thin section of
sample 5744 (x) in crossed nicols. The dif-
ferences in the texture and microstructu-
re of the originally clayey matrix with 
a very low quartz content (shining gra-
ins) and a high content of very fine mica
(identified by X-ray) in the upper left of
the photograph (almost diagonally from
left to right) and the added ceramic tem-
per with non-homogenous distribution
of glowing quartz grains in the lower
right part of the photograph stand out.
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Obr. XXIX. Roztoky. Mineralogická a technologická analýza keramiky. A: Výbrus vzorku 4023(x) ve zkřížených nikolech. Ve středu
obrázku je vidět veliké zrno slepence živce v kontrastu s malými zrny křemene, která svítí v matrix. Napravo od slepence je železitá
skvrna s destičkami biotitu. B: Výbrus vzorku 5093(x) pozorovaného ve zkřížených nikolech. Ojedinělá velká zrna živce nehomogen-
ně rozptýlená v matrix jsou uložena vedle četných malých zrn křemene (viz drobné svítící objekty v tmavé matrix). – Fig. XXIX. Roz-
toky. Mineralogical and technological analysis of the ceramics. A: Thin section of sample 4023(x) in crossed nicols. In the centre of the
picture a large grain of feldspar conglomerate can be seen in contrast to the small quartz grains that shine in the matrix. To the right
of the conglomerate is an iron stain with biotite platelets. B: Thin section of sample 5093(x) observed in crossed nicols. Occasional
large grains of feldspart distributed in a non-homogenous manner through the matrix lie next to numerous small quartz grains (the
fine, shining objects in the dark matrix).
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Obr. XXX. Roztoky. Nůž vz. 736. Martensitická struktura zakalené ocele. Leptáno dvouprocentním nitalem. Zvětšeno nahoře 100x,
dole 200x. – Fig. XXX. Roztoky. Iron knife, sample 736. Martensitic structure of hardened steel. Magnified 100× (above) and 200×
(below). Etched in 2% nital.



Obr. XXXI. Roztoky. Nůž vz. 737. Mikrostruktury na řezech A a B. 1: Vzorek 737A, zachovaná středová část, perlitická ocel se stopa-
mi světlého ferritu, zvětšeno 100×; 2: vzorek 737B, zbytky kovu ve hřbetu, rozchlípený svar nauhličených lamel, zvětšeno 5×; 3: vz.
737B, světlý – ferit, tmavý – perlit, zvětšeno 100×. Leptáno dvouprocentním nitalem. – Fig. XXXI. Roztoky. Iron knife, sample 737,
microstructures of transversal cross-sections A and B. 1: cross-section 737A, preserved central part –  pearlitic steel with traces of light
ferrite, 100×; 2:  cross-section 737B, metallic remnants of the back –  split weld between two carburized lamellas, 5×; 3: dtto, light –
ferrite, dark – pearlite, 100×. Etched in 2% nital.



Obr. XXXII. Geologická mapa Prahy a okolí (upraveno podle Kovandy et al., 1995). KVARTÉR: 1–8 (světle žlutá a další odstíny svět-
lých barev): kvartérní uloženiny. TERCIÉR: 9 (sytě žlutá s červenými značkami): písčité štěrky a písky. MEZOZOIKUM: 10–13 (zelená 
a zelená s různými šrafami): slínovce, pískovce, slepence; 12: korycanské souvrství (zelený podklad s hnědými tečkami). SVRCHNÍ
PALEOZOIKUM: 14: karbon. SPODNÍ PALEOZOIKUM: 15–18: devon; 19–20: silur; 21–25: ordovik; 24: řevnické křemence a skalecké
křemence (sytě hnědá); 26–27: kambrium. PALEOZOIKUM (magmatity): 28–32. SVRCHNÍ PROTEROZOIKUM: 33–39: štěchovická skupi-
na a kralupsko-zbraslavská skupina; 36: prachovce, břidlice, droby (světle hnědá). V mapě jsou doplněny odkazy na lokality uvedené
v textu (kap. III.5., čísla v rámečku 1–14). – Fig. XXXII. Geological map of Prague and environs (modified from Kovanda et al. 1995).
QUATERNARY: 1–8 (light yellow and other shades of light colours): Quaternary deposits. TERTIARY: 9 (dark yellow with red markings):
sandy gravels and sands. MESOZOIC: 10–13 (green and green with various hatchings): marlites, sandstones, conglomerates; 12: Kory-
cany strata (green with brown stippling). UPPER PALAEOZOIC: 14: Carbonaceous. LOWER PALAEOZOIC: 15–18: Devonian; 19–20: Silu-
rian; 21–25: Ordovician; 24: Řevnice quartzites and Skalice quartzites (dark grey); 26–27: Cambrian. PALAEOZOIC (magmatites): 28–32.
UPPER PROTEROZOIC; 33–39: Štěchovice group and Kralupy/Zbraslav group; 36: siltstones, shales, greywackes (light grey). The map
is complemented by references to sites mentioned in chapt. III.5., see framed numbers 1–14.
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