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7.3. Kontextové listy 

 
Obr. 285: Kontexty náležející k sondám 1 a 2.  



202 
 

 
Obr. 286: Kontexty náležející k sondám 2 a 5. 
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Obr. 287: Kontexty náležející k sondám 6 a 7. 
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Obr. 288: Kontexty náležející k sondě 7. 
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Obr. 289: Kontexty náležející k sondě 8. 
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Obr. 290: Kontexty náležející k sondě 11. 
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Obr. 291: Kontexty náležející k sondě 11. 
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7.4. Seznam nálezů 

7.4.1. Datace nálezů 

číslo 

sáčku 
sonda kontext obsah datace dle nálezů 

1 

místnost 

s trámovým 

stropem 

3 (zásyp stropu – 

vrchní světlá písčitá) 
ke vs-ps 

2 
4 (zásyp stropu – 

černá spodní) 
ke vs (+ starší) 

3 
zásyp stropu – jílová 

mazanina 
ke vs 

4 
zásyp stropu – černá 

spodní 
ke rs.4–vs.1 

5 
zásyp stropu – vrchní 

světlá písčitá 

ke, skořápka 

lískového ořechu 
nov.1 (+starší) 

6 

mladší zásyp stropu, 

mezi trámem a zdí 

při JZ stěně 

skořápka ořechu, 

bronzové předměty, 

skleněný knoflík, 

kamenná tyčinka 

nov.2 (dle mince po 

1740) 

7 

1 

102 
kamenina, ke, prejz, 

kachle 
nov.1 (+starší) 

9 102-103 mince nov.1 (po 1645) 

10 105 ke ps (+starší) 

11 107 ke vs (+rs, prav) 

12 

2 

202 

bronz. knoflík, okenní 

terčík 
nov (+vs) 

13 ke, kachle nov.1 

14 205 bronz. špendlík vs-ps 

15 206 ke vs (+rs, prav) 

21 3 302 sklo, ke, kachle nov.1 

41 

4 

spodní vrstva pod zdí 

(dle s. 11 – 1113) 
ke prav (1x rs – chyba) 

42 

vrchní vrstva pod 

prahem (dle s.11 – 

1105a) 

ke rs 

16 

 

 

 

 

5 

 

 

 

recentní vrstvy (na 

sáčku chybně jako 

500) 

výběr věcí 20. stol. 

17 
500 (na sáčku 

chybně jako 501) 
kachel, ke ps/nov.1 (+ rs, prav) 

18 502 ke ps (+ starší) 

19 504 ke 
vs (14. stol.) (+rs, 

prav) 
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20 
5 

509 ke 
rs/vs-vs (13. stol.) 

(+prav) 

22 

6 

605 (na sáčku 

chybně jako 603) 
ke 

vs (1. pol. 14. stol.) 

(+rs, prav) 23 

24 606 ke 
vs (2. pol. 13. stol.?) 

(+prav) 

25 

7 

701 kachel, sklo, ke 

nov.1-2 

26 702 ke 

27 703 kachel, sklo, ke 

28 705 
ke – výběr, kamenina, 

kachle 

29 

8 

803 ke 
ps (1. pol. 15. stol.) 

(+ starší, prav) 

30 804 ke vs-ps (+rs) 

31 805 ke vs (+ starší) 

32 806 ke 
vs (1. pol. 14. stol.?) 

(+ starší) 

33 
807 (na sáčku 

chybně jako 808) 
ke 

vs (1. pol. 14. stol.) 

(+rs, prav) 

34 811 ke 
rs/vs (1. pol. 13. 

stol.) (+prav) 

35 812 ke rs.4-rs/vs 

36 

9 

903 (na sáčku 

chybně jako 904) 
ke 

ps (2. pol. 14. – 1. 

pol. 15. stol.?) 

37 906 ke ps (+rs, prav) 

38 907 ke vs (+ starší) 

39 
908 (na sáčku 

chybně jako 909) 
ke 

vs (1. pol. 14. stol.) 

(+starší) 

40 
912 (na sáčku 

chybně jako 911) 
ke 

rs/vs (1. pol. 13. 

stol.) (+prav – 

štítary) 

62 
10 

výkop pro svod 

dešťové vody 

vedle WC  

nov. zásypy 

kachel, ke (porcelán, 

kamenina, výběr) 
nov.1-2 

65 ke – výběr 
nov 

66 brousek, fe klíč 

43  

 

 

 

 

11 

 

1105a (na sáčku 

chybně jako 1102 a 

1105) 

struska, ke vs (+rs, prav) 

49 ke, fe přezka 
vs (2. pol. 13 až 1. 

pol. 14. stol.) (+rs) 

57 
1105b (na sáčku 

chybně jako 1105a) 
ke vs (+rs) 

52 1106 ke rs 

44 ke rs.4-rs/vs 
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46  

 

 

 

 

 

11 

1107 (na sáčku 

chybně jako 1104) 

prav 

53 rs.4? 

54 1108 ke rs.4 

55 1109 ke rs/vs? (+prav) 

50 1110 ke 
rs/vs (1. pol. 13. 

stol?) (+ starší) 

51 
1111a 

fe nesp., ke rs/vs 

45 ke rs 

58 1111b (kůlovka) ke rs (+prav) 

56 1112 ke rs/vs 

59 1113 ke prav – db 

60 

základová zeď ve 

vchodu do místnosti 

P.03 

cihly tvarovky vs-ps 

48 

12 

vrstva pod zdí 
ke 

vs (14. stol.) 

47 
výkop pro zeď domu nov.1 

63 ke 

64 13 

udusaná vrstva 

přiléhající z vnější 

strany k hradbě 

ke vs-ps (14.-15. stol.) 

69 

16 

klenební zásyp 

zříceného sklepa 
ke vs-ps 

68 
profil po zřícení 

sklepa – černá hlinitá 
ke rs 

67 

profil po zřícení 

sklepa – zahloubený 

objekt v levé části 

profilu 

ke vs 

70, 71 

sklepy S.03 (SV 

roh) a S.05 (SZ 

roh) 

Vrstva štěrku pod 

valounovou 

podlahou 

ke – části hrnců nov.1 

Vysvětlivky: 

Prav – pravěk, db – doba bronzová, rs – obecně raný středověk, rs.4 – mladší doba hradištní (2. pol. 

10. stol. až poč. 12. století), rs/vs – pozdní doba hradištní (12. až 1. pol. 13. století), vs-ps – obecně 

vrcholný až pozdní středověk, vs –vrcholný středověk (2. pol. 13. až 1. pol. 14. století), ps – pozdní 

středověk (2. pol. 14. až 15. století), nov – obecně novověk, nov.1 – starší fáze novověku (16. až pol. 

17. století), nov.2 – mladší fáze novověku (pol. 17. až 18. století). 

*obecně platné absolutní datace (na základě regionální chronologie keramiky a Hesláře 

Archeologické mapy České republiky), není-li v tabulce uvedeno přesnější datování. 
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7.4.2. Souhrn datace 

sonda 
číslo 

kontextu 
popis/poznámky 

Shodné 

s kontextem 
finální datace dle situace 

1 

prostora 

P.03 

100 cihlová podlaha 200, 300 novověk až 20. století 

101 podsyp cihel 201, 301 novověk až 20. století 

102 vrstva násypu 202, 302 
nov.1/2 – dle mincí po roce 

1645 

103 maltová vrstva  
nov.1/2 – maltou zahozená část 

mincí 

104 zbytek cihlové podlahy 203 

ps (podle všeho původní 

středověká podlaha, cihly 

použity znovu v novověku) 

105 podsyp cihlové podlahy 204 ps 

106 
štěrková vrstva na vrcholu 

klenby 
205 ps 

107 

Hlinitá vrstva s nálezy 

pravěku až vrcholného 

středověku, přinesena na 

zasypání klenby sklepa, 

nálezy v terciérní poloze 

206 ps 

108 vrstva štěrku 207 ps 

2 

prostora 

P.03 

200 cihlová podlaha 100, 300 novověk až 20. století 

201 podsyp cihel 101, 301 novověk až 20. století 

202 vrstva násypu 102, 302 
nov.1/2 – dle mincí po roce 

1645 (dle k. 102) 

203 zbytek cihlové podlahy 104 

ps (podle všeho původní 

středověká podlaha, cihly 

použity znovu v novověku) 

204 podsyp cihlové podlahy 105 ps 

205 štěrková vrstva 106 ps 

206 

Hlinitá vrstva s nálezy 

pravěku až vrcholného 

středověku, přinesena na 

zasypání klenby sklepa, 

nálezy v terciérní poloze 

107 ps 

207 vrstva štěrku 108 ps 

3 

prostora 

P.03 

302 vrstva násypu 102, 202 
nov.1/2 – dle mincí po roce 

1645 (dle k. 102) 

4 a 11 

číslování 

dle so 11 

1100 cihlová podlaha  20. století 

1101 
betonový základ pro 

cihlovou zeď 
 20. století 
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4 a 11 

prostora 

P.02 a 

P.03 

1102, 

1103b 

výkop pro zeď pod 

prahem ve vstupu do 

prostory P.03 

 středověk – novověk 

1103a 
zeď pod prahem ve vstupu 

do prostory P.03 
 středověk – novověk 

1104a Zeď sklepa S.05  ps 

1104b 
základ obvodové zdi 

prostory P.03 
 ps 

1104c 
výkop pro sklep a 

obvodovou zeď 
 ps 

1105a 

kulturní vrstva 

předcházející stavbě 

kamenného domu 

 vs (14. století) 

1105b,c kůlová jáma  vs 

1106 kulturní vrstva  rs/vs 

1107 kulturní vrstva  rs/vs 

1108 kulturní vrstva  rs/vs 

1109 kulturní vrstva  rs/vs 

1110 kulturní vrstva  rs/vs (1. pol. 13. století) 

1111a kulturní vrstva  rs/vs 

1111b,c kůlová jáma  rs/vs 

1112 kulturní vrstva  rs/vs 

1113 kulturní vrstva  pravěk – doba bronzová 

1114 kulturní vrstva  pravěk 

5 

prostora 

P.05 

recentní 

vrstva 

vrstva sutě a na úrovni 

nejmladší podlahy 
 20. století 

500 kulturní vrstva 600 
ps-nov.1 (konec 15. až 16. 

stol.?) 

501 
základ obvodové zdi – SZ 

stěna 
601, 802 

mladší než vrstva 502 – 

nejdříve ps (2. pol. 15. stol. a 

mladší, nejspíše 16. stol.) 

502 kulturní vrstva 602, 803, 902 ps (2. pol. 14. až 1. pol. 15. s.) 

503 maltová vrstva  vs-ps 

504 kulturní vrstva 605, 806? vs (2. pol. 14. stol., polovina?) 

505 výplň výkopu pro zeď  mladší než vr. 507 a 509 – vs 

506 
výplň výkopu pro zeď – 

maltová vrstva 
 mladší než vr. 507 a 509 – vs 

507 
základ zdi – hlavní 

městská hradba 
 vs – 2. pol. 13. až poč. 14. stol.? 

508 výkop pro zeď  vs 

509 kulturní vrstva 606 vs (13.stol.) 

510 kulturní vrstva 607 nedatováno – rs? 
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6 

prostora 

P.05 

600 kulturní vrstva  500 ps-nov.1 (dle k. 500) 

601 
základ obvodové zdi – SZ 

stěna (shodné s 501) 
501, 802 

mladší než vrstva 602 – 

nejdříve ps (15. století) 

602 kulturní vrstva 502, 803, 902 ps (1. pol. 15. stol.) (dle k. 803) 

603 klenba sklepa S.02  mladší než 605 - ps 

604 výkop pro sklep  ps 

605 kulturní vrstva 504, 806? vs (2. pol. 14. stol., polovina?) 

606 kulturní vrstva 509 vs (13. stol.) 

607 kulturní vrstva 510 nedatováno – rs? 

7 

zadní 

dvorek 

700 valounová dlažba 800, 900 novověk až 20. století 

701 štěrková vrstva 801, 901 nov.2 

702 výplň šachty  nov.1 

703 výplň šachty  nov.1 

704 valounová dlažba  nov.1 

705 výplň šachty  nov.1 (16.-17. stol.) 

706 výplň šachty  nov.1 

707 výplň šachty  nov.1 

708 kulturní vrstva?  nedatováno 

709a zeď šachty 903 ps? (dle vrstev v so 9) 

709b vnější zeď prostory P.03  ps 

8 

zadní 

dvorek 

800 valounová dlažba 700, 900 novověk až 20. století 

801 štěrková vrstva 701, 901 nov.1 (dle k. 701) 

802 
zeď prostory P.05 (vnější 

SZ stěna) 
501, 601 mladší než vr. 803 – nejdříve ps 

803 kulturní vrstva 502, 602, 902 ps (1. pol. 15. stol.) 

804 
jílová vrstva – pochozí 

povrch? 
 ps 

805 kulturní vrstva 906 vs/ps (14. stol.) 

806 kulturní vrstva 907 vs (14. stol.) 

807 
kulturní vrstva + výplň 

žlabu 
908 vs (1. pol. 14. stol.) 

808 otisk dřevěného trámu  vs 

809 výkop pro uložení trámu  vs 

810 
štěrková vrstva – pochozí 

povrch 
910 

rs/vs – vs (bez nálezů – datace 

dle kontextu) 

811 kulturní vrstva 911 rs/vs (1. pol. 13. stol.) 

812 kulturní vrstva 912 rs/vs (1. pol. 13. stol.) 

 

 

9 

 

900 valounová dlažba 700, 800 novověk až 20. století 

901 štěrková vrstva 701, 801 nov.1 (dle k. 701) 

902 kulturní vrstva 803 
ps (1. pol. 15. století, dle k. 502, 

803) 
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9 

zadní 

dvorek 

903 
výplň výkopu pro zeď 

šachty 
 

ps (materiál z 1. poloviny či 

kolem poloviny 14. stol., 

uložení po stavbě zdi 904) 

904 zeď šachty 709a ps 

905 výkop pro šachtu  ps 

906 kulturní vrstva 805 vs (14. stol., 1. pol.?) 

907 kulturní vrstva 806 vs (1. pol. 14. stol.) 

908 
kulturní vrstva + výplň 

žlabu 
807 vs (1. pol. 14. stol.) 

909 
štěrková vrstva – pochozí 

povrch? 
810? 910? 

rs/vs – vs (bez nálezů – dle 

kontextu) 

910 
štěrková vrstva – pochozí 

povrch 
810 

rs/vs – vs (bez nálezů – dle 

kontextu) 

911 kulturní vrstva 811 rs/vs (1. pol. 13. stol.) 

912 kulturní vrstva 812 rs.4-rs/vs (dle k. 812) 

 

7.4.3. Shodné vrstvy 

100 = 200 – novověk až 20. století 

101 = 201 – novověk 

102 = 202 = 302 – nov.1 (po 1645) 

104 = 203 – ps dle kontextu 

105 = 204 – ps 

106 = 205 – ps dle kontextu 

107 = 206 – nálezy vs.1 a starší (přemístěná vrstva) – datace ps dle kontextu 

108 = 207 – ps dle kontextu po stavbě domu 

500 = 600 – ps-nov.1 (2. pol. 15. – 16. století) 

502 = 602 = 803 = 902 – ps (1. pol. 15. století – přehnutý okraj z vrstvy 803) 

504 = 605 = 806(?) – vs (2. pol. 14. století, kolem poloviny? – jeden ovalený okraj, jedno okruží se 

žebrem) 

509 = 606 – vs (13. stol., kolem poloviny? – jedno nízké okruží poklička, absence oxidačního zboží) 

700 = 800 = 900 – novověk až 20. století 

701 = 801 = 901 – nov.1 (16. – 1. pol. 17. století) 

803 = 902 = 502 = 602 – ps (1. pol. 15. století – přehnutý okraj z vrstvy 803) 

805 = 906 – vs (14. století, kolem poloviny? – dle kontextu před rokem 1374) 

806 = 907 - vs (1. pol. 14. století – ovalený okraj) 

807 = 908 - vs (1. pol. 14. století – ovalený okraj, jemně plavená nádobka) 

810 = 910 = 909(?) – rs/vs-vs (13. – 14. století) 

811 = 911 - rs/vs (1. pol. 13. století – zduřelý okraj, náběhy na okruží, absence oxidační keramiky) 

812 = 912 – rs/vs (12. století) 
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7.4.4. Laboratorní zpracování 

SÁČEK PŘ.Č. PŘEDMĚT OBJ VRSTVA DATUM ROK 

0001/19 8/19-0001 dlaždice, malta o.zás.stropu v míst.s tr. 3 25.01. 2019 

0001/19 8/19-0001 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 3 25.01. 2019 

0002/19 8/19-0002 ko o.zás.stropu v míst.s tr. 4 25.01. 2019 

0002/19 8/19-0002 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 4 25.01. 2019 

0002/19 8/19-0002 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 4 25.01. 2019 

0002/19 8/19-0002 uhlíky o.zás.stropu v míst.s tr. 4 25.01. 2019 

0003/19 8/19-0003 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 
mazanina 

jílová 
13.02. 2019 

0003/19 8/19-0003 maz o.zás.stropu v míst.s tr. 
mazanina 

jílová 
13.02. 2019 

0004/19 8/19-0004 ko o.zás.stropu v míst.s tr. 
černá 

hlinitá 
13.02. 2019 

0004/19 8/19-0004 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 
černá 

hlinitá 
13.02. 2019 

0004/19 8/19-0004 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 
černá 

hlinitá 
13.02. 2019 

0004/19 8/19-0004 maz o.zás.stropu v míst.s tr. 
černá 

hlinitá 
13.02. 2019 

0004/19 8/19-0004 uhlíky o.zás.stropu v míst.s tr. 
černá 

hlinitá 
13.02. 2019 

0005/19 8/19-0005 ko o.zás.stropu v míst.s tr. 
sv. písč. 

vrchní 
13.02. 2019 

0005/19 8/19-0005 ke o.zás.stropu v míst.s tr. 
sv.písč. 

vrchní 
13.02. 2019 
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0005/19 8/19-0005 oříšek o.zás.stropu v míst.s tr. 
sv. písč. 

vrchní 
13.02. 2019 

0005/19 8/19-0005 tašky, omítka o.zás.stropu v míst.s tr. 
sv. písč. 

vrchní 
13.02. 2019 

0006/19 8/19-0006 
br.knof.,náprst.,

špend.,přeska 
o.zás.stropu v míst.s tr. 

ml. zás. 

stropu 
18.02. 2019 

0006/19 8/19-0006 kam. tyčinka? o.zás.stropu v míst.s tr. 
ml. zás. 

stropu 
18.02. 2019 

0006/19 8/19-0006 skl. korálek? o.zás.stropu v míst.s tr. 
ml. zás. 

stropu 
18.02. 2019 

0006/19 8/19-0006 skořápka o.zás.stropu v míst.s tr. 
ml. zás. 

stropu 
18.02. 2019 

0007/19 8/19-0007 kachle so.1 
nov. 

naváž.102 
11.03. 2019 

0007/19 8/19-0007 kamenina so.1 
nov. 

naváž.102 
11.03. 2019 

0007/19 8/19-0007 ke so.1 
nov. 

naváž.102 
11.03. 2019 

0008/19 8/19-0008 ko so.1 103 11.03. 2019 

0010/19 8/19-0010 ke so.1 105 11.03. 2019 

0011/19 8/19-0011 ko, zuby so.1 107 11.03. 2019 

0011/19 8/19-0011 ke so.1 107 11.03. 2019 

0011/19 8/19-0011 ke so.1 107 11.03. 2019 

0011/19 8/19-0011 uhlíky so.1 107 11.03. 2019 

0012/19 8/19-0012 bronz so.2 202 12.03. 2019 

0012/19 8/19-0012 sklo so.2 202 12.03. 2019 

0013/19 8/19-0013 kachle so.2 202 12.03. 2019 

0013/19 8/19-0013 ke so.2 202 12.03. 2019 

0014/19 8/19-0014 br. špendlík so.2 205 12.03. 2019 
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0015/19 8/19-0015 ke so.2 206 12.03. 2019 

0015/19 8/19-0015 ke so.2 206 12.03. 2019 

0015/19 8/19-0015 uhlíky so.2 206 12.03. 2019 

0016/19 8/19-0016 sklo, porc., Fe so.5 rec. 19.03. 2019 

0017/19 8/19-0017 kachle so.5 501 19.03. 2019 

0017/19 8/19-0017 ke so.5 501 19.03. 2019 

0017/19 8/19-0017 ke so.5 501 19.03. 2019 

0018/19 8/19-0018 ke so.5 502 19.03. 2019 

0018/19 8/19-0018 ke so.5 502 19.03. 2019 

0019/19 8/19-0019 ke so.5 504 19.03. 2019 

0019/19 8/19-0019 ke so.5 504 19.03. 2019 

0020/19 8/19-0020 ke so.5 509 19.03. 2019 

0020/19 8/19-0020 ke so.5 509 19.03. 2019 

0021/19 8/19-0021 kachle so.3 
302, nový 

zás. 
20.03. 2019 

0021/19 8/19-0021 ke so.3 
302, nový 

zás. 
20.03. 2019 

0021/19 8/19-0021 sklo so.3 
302, nový 

zás. 
20.03. 2019 

0022/19 8/19-0022 ko, zuby so.6 603 20.03. 2019 

0022/19 8/19-0022 ke so.6 603 20.03. 2019 

0022/19 8/19-0022 ke so.6 603 20.03. 2019 

0023/19 8/19-0023 ke so.6 
603, 

propál. 
20.03. 2019 

0023/19 8/19-0023 ke so.6 
603, 

propál. 
20.03. 2019 

0024/19 8/19-0024 ko so.6 606 20.03. 2019 

0024/19 8/19-0024 ke so.6 606 20.03. 2019 
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0024/19 8/19-0024 ke so.6 606 20.03. 2019 

0025/19 8/19-0025 kachle so.7 701 21.03. 2019 

0025/19 8/19-0025 ke so.7 701 21.03. 2019 

0026/19 8/19-0026 ke so.7 702 21.03. 2019 

0027/19 8/19-0027 kachle so.7 703 21.03. 2019 

0027/19 8/19-0027 ke so.7 703 21.03. 2019 

0027/19 8/19-0027 sklo so.7 703 21.03. 2019 

0028/19 8/19-0028 kachle so.7 705 21.03. 2019 

0028/19 8/19-0028 kamenina so.7 705 21.03. 2019 

0028/19 8/19-0028 ke so.7 705 21.03. 2019 

0028/19 8/19-0028 ke so.7 705 21.03. 2019 

0029/19 8/19-0029 ke so.8 803 25.03. 2019 

0029/19 8/19-0029 ke so.8 803 25.03. 2019 

0030/19 8/19-0030 ke so.8 804 25.03. 2019 

0031/19 8/19-0031 ke so.8 805 25.3. 2019 

0031/19 8/19-0031 ke so.8 805 25.3. 2019 

0032/19 8/19-0032 ke so.8 806 25.03. 2019 

0032/19 8/19-0032 ke so.8 806 25.03. 2019 

0033/19 8/19-0033 ke so.8 808 26.03. 2019 

0033/19 8/19-0033 ke so.8 808 26.03. 2019 

0034/19 8/19-0034 ke so.8 811 26.03. 2019 

0034/19 8/19-0034 ke so.8 811 26.03. 2019 

0035/19 8/19-0035 ke so.8 812 26.03. 2019 
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0035/19 8/19-0035 ke so.8 812 26.03. 2019 

0036/19 8/19-0036 uhlíky so.9 904 02.04. 2019 

0036/19 8/19-0036 ke so.9 904 02.04. 2019 

0036/19 8/19-0036 ke so.9 904 02.04. 2019 

0036/19 8/19-0036 ke so.9 904 02.04. 2019 

0037/19 8/19-0037 ke so.9 906 02.04. 2019 

0037/19 8/19-0037 ke so.9 906 02.04. 2019 

0037/19 8/19-0037 ke so.9 906 02.04. 2019 

0038/19 8/19-0038 ke so.9 907 02.04. 2019 

0038/19 8/19-0038 ke so.9 907 02.04. 2019 

0039/19 8/19-0039 ko so.9 909 02.04. 2019 

0039/19 8/19-0039 ke so.9 909 02.04. 2019 

0039/19 8/19-0039 ke so.9 909 02.04. 2019 

0040/19 8/19-0040 ke so.9 911 02.04. 2019 

0040/19 8/19-0040 ke so.9 911 02.04. 2019 

0041/19 8/19-0041 ke so.4 
spod.kult.v

rst.pod zdí 
10.06. 2019 

0042/19 8/19-0042 ko so.4 

vrch..kult.v

rst.pod 

prahem 

10.06. 2019 

0042/19 8/19-0042 ke so.4 

vrch..kult.v

rst.pod 

prahem 

10.06. 2019 

0042/19 8/19-0042 uhlíky so.4 

vrch..kult.v

rst.pod 

prahem 

10.06. 2019 

0043/19 8/19-0043 ko, zuby so.11 1102 11.06. 2019 

0043/19 8/19-0043 uhlíky so.11 1102 11.06. 2019 
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0043/19 8/19-0043 ke so.11 1102 11.06. 2019 

0043/19 8/19-0043 ke so.11 1102 11.06. 2019 

0043/19 8/19-0043 struska so.11 1102 11.06. 2019 

0044/19 8/19-0044 ke so.11 1104 11.06. 2019 

0045/19 8/19-0045 ke so.11 1106 11.06. 2019 

0046/19 8/19-0046 ke so.11 1107 11.06. 2019 

0047/19 8/19-0047 ke so.12 
výkop pro 

zeď domu 
13.06. 2019 

0048/19 8/19-0048 ke so.12 
vrstva pod 

zdí 
13.06. 2019 

0049/19 8/19-0049 ko, zuby so.11 1105 13.06. 2019 

0049/19 8/19-0049 Fe so.11 1105 13.06. 2019 

0049/19 8/19-0049 ke so.11 1105 13.06. 2019 

0049/19 8/19-0049 ke so.11 1105 13.06. 2019 

0050/19 8/19-0050 ko, zuby so.11 1110 13.06. 2019 

0050/19 8/19-0050 ke so.11 1110 13.06. 2019 

0050/19 8/19-0050 ke so.11 1110 13.06. 2019 

0051/19 8/19-0051 ko, zuby so.11 1111 13.06. 2019 

0051/19 8/19-0051 Fe so.11 1111 13.06. 2019 

0051/19 8/19-0051 ke so.11 1111 13.06. 2019 

0051/19 8/19-0051 ke so.11 1111 13.06. 2019 

0052/19 8/19-0052 ko so.11 1106 13.06. 2019 

0052/19 8/19-0052 ke so.11 1106 13.06. 2019 

0053/19 8/19-0053 ko so.11 1107 13.06. 2019 

0053/19 8/19-0053 ke so.11 1107 13.06. 2019 
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0054/19 8/19-0054 ko so.11 1108 13.06. 2019 

0054/19 8/19-0054 ke so.11 1108 13.06. 2019 

0054/19 8/19-0054 ke so.11 1108 13.06. 2019 

0055/19 8/19-0055 ko so.11 1109 13.06. 2019 

0055/19 8/19-0055 ke so.11 1109 13.06. 2019 

0056/19 8/19-0056 ko so.11 1112 13.06. 2019 

0056/19 8/19-0056 ke so.11 1112 13.06. 2019 

0056/19 8/19-0056 ke so.11 1112 13.06. 2019 

0057/19 8/19-0057 ko so.11 
1105A 

kůlovka 
18.06. 2019 

0057/19 8/19-0057 uhlíky so.11 
1105A 

kůlovka 
18.06. 2019 

0057/19 8/19-0057 ke so.11 
1105A 

kůlovka 
18.06. 2019 

0057/19 8/19-0057 ke so.11 
1105A 

kůlovka 
18.06. 2019 

0058/19 8/19-0058 ke so.11 
1111A 

kůlovka 
18.06. 2019 

0059/19 8/19-0059 ke so.11 1113 18.06. 2019 

0060/19 8/19-0060 cihly tvarovky so.11 

zákl.zeď ve 

vch.do 

místn.p.03 

18.06. 2019 

0061/19 8/19-0061 
ko, zuby, 

parohy 
výk.pod svod.dešť.vody 

odpadní 

zásyp. vrs. 
30.10. 2019 

0062/19 8/19-0062 kachle výk.pod svod.dešť.vody 
odpadní 

zásyp. vrs. 
30.10. 2019 

0062/19 8/19-0062 kamenina výk.pod svod.dešť.vody 
odpadní 

zásyp. vrs. 
30.10. 2019 

0062/19 8/19-0062 ke výk.pod svod.dešť.vody 
odpadní 

zásyp. vrs. 
30.10. 2019 

0062/19 8/19-0062 porcelán výk.pod svod.dešť.vody 
odpadní 

zásyp. vrs. 
30.10. 2019 
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0063/19 8/19-0063 ke výk.pro plyn vně domu 

výp. výk. 

pro čel. 

zeď 

03.10. 2019 

0064/19 8/19-0064 uhlíky výk.pro deš.kan. 

udusaná 

vr.přil.z 

vněj.str. 

03.10. 2019 

0064/19 8/19-0064 ke výk.pro deš.kan. 

udusaná 

vr.přil.z 

vněj.str. 

03.10. 2019 

0064/19 8/19-0064 ke výk.pro deš.kan. 

udusaná 

vr.přil.z 

vněj.str. 

03.10. 2019 

0065/19 8/19-0065 ke dvorek za domem   2019 

0066/19 8/19-0066 Fe dvorek za domem   2019 

0066/19 8/19-0066 brousek dvorek za domem   2019 

0067/19 8/19-0067 ke, uhlíky prof. po zřícení sklepa 

zahloub. 

obj.v levé 

části prof. 

27.03. 2020 

0068/19 8/19-0068 ke prof. po zřícení sklepa 
kult.vrst.-

černá 
27.03. 2020 

0069/19 8/19-0069 ke prof. po zřícení sklepa 

kleneb. 

zásyp 

sklepa 

27.03. 2020 

0070/19  ke-hrnec velký sklep vpravo 
SV roh pod 

podlahou 
16.09. 2020 

0071/19  ke-hrnec malý sklep vlevo 
SZ roh pod 

podlahou 
16.09. 2020 
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7.5. Fotografická dokumentace movitých nálezů 

 

 
Obr. 292: Sklep S.05 – hrnec s pokličkou, 16.–1. pol. 17. stol. 
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Obr. 293: Sklep S.03 – spodní část hrncovité nádoby, 16–17. stol. 
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Obr. 294: Prostora 1.03, zásyp stropu při jižní obvodové zdi – skořápka vlašského ořechu, novověk. 

 
Obr. 295: Prostora 1.03, zásyp stropu při jižní obvodové zdi – kovové předměty související dle složení 

souboru s místem, kde pracovala švadlena, či krejčí – stav před konzervací. 
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Obr. 296: Stav předmětů po konzervaci, pro 

dataci je zásadní medailon vyrobený z mince (3 

krejcar Karla VI. 1711–40), soubor tvoří 

knoflíky, náprstek, přezka a medailon. 
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Obr. 297: Prostora 1.03, zásyp stropu při jižní obvodové zdi – kamenná tyčinka, snad také součást 

výbavy švadleny, 18.–19. století. 

 
Obr. 298: Prostora 1.03, zásyp stropu při jižní obvodové zdi – skleněný knoflík, 18.–19. století. 

 
Obr. 299: Prostora 1.03, zásyp stropu při jižní obvodové zdi – skořápka lískového ořechu. 
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Obr. 300: Vrstvy stropu prostory P.03, starší tmavá hlinitá vrstva – soubor keramiky se do zásypu 

stropu dostal s navezením hlíny, která vytvořila podlahovou vrstvu prostory 1.03 a 1.04. Dle dendrodat 

strop vzniknul v 1. pol. 80. let 14. století, keramika náleží do širokého intervalu 10.-14. století a byla 

tak evidentně získána narušením starších situací. 

 
Obr. 301: Vrstvy stropu prostory P.03, mladší světlá vrstva – nejmladší glazovaná keramika náleží do 

raného novověku, nejspíše 16. či 17. století, k úpravám mohlo pravděpodobně docházet po 30leté 

válce. 
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Obr. 302: Sonda 1–3, shodné kontexty 102, 202 a 302, nejmladší zlomky keramiky náleží do 17. století. 

Vrstvy zde vznikly po třicetileté válce. 



231 
 

 

 

 
Obr. 303: Sonda 1–3, shodné kontexty 102, 202 a 302; datace zlomků ucha, trojnožky a kachlů spadá 

taktéž do 17. století. Zajímavý je nález ucha malovaného džbánu náležející k tzv. červené berounské 

skupině. Výroba této keramiky spadá do období od poslední čtvrtiny 16. století do 1. třetiny 17. století. 
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Obr. 304: Sonda 1–3, shodné kontexty 102, 202 a 302; bronzový knoflík, zlomek skleněného terčíku 

a zlomky skleněných nádob – stejně jako v předešlých případech zde k uložení vrstev došlo v 17. 

století, nejspíše dle mincí (viz dále) po 30leté válce. Za zajímavý můžeme považovat především 

skleněný okenní terčík středověkého či raně novověkého stáří dokládající skleněné výplně oken 

v domě.
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Obr. 305: Sonda 1, kontext 103 – mincovní 

depot. Mince byly uloženy v rohu prostory P.03 

spolu s několika zvířecími kostmi, nejmladší 

mince dokládá uložení depotu po roce 1645. 

1 – 1 krejcar Ferdinand II. 1626 (Brno) 

2 – 3 krejcar Ferdinand II. 1629 (Kutná Hora) 

3 – 1 krejcar Ferdinand II. 1645 (Augsburg 

Bavorsko) 

4 –  1/24 tolaru Zikmund III. Vasa 1587–1632 

(Švédsko) 

5 – kontramarka Zeelandu Philippe II. 1572 

(Nizozemí, provincie Zeeland) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 

5 
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Obr. 306: Sonda 1, kontext 103 – zvířecí kosti kura domácího uložené spolu s mincemi. 

 
Obr. 307: Sonda 1, kontext 105 – zlomky keramiky 2. pol. 14. století z vrstvy tvořící podsyp pro 

cihlovou podlahu. 

 
Obr. 308: Sonda 2, kontext 205 – bronzový špendlík, dle kontextu 2. pol. 14. století. 
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Obr. 309: Sondy 1–2, shodné kontexty 107 a 206; vrstvy tvoří vyrovnávku zakřivení klenby sklepa 

S.05, nálezy sem tak byly přemístěny při stavbě domu ze starších situací 11.-14. století. 
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Obr. 310: Sonda 5, recentní vrstvy. 

 
Obr. 311: Sonda 5, kontext 500 – zlomek kachle. 
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Obr. 312: Sonda 5, kontext 500 – zlomky keramiky z 2. pol. 15. až 16. století. 
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Obr. 313: Sonda 5 a 8, shodné kontexty 502 a 803 – 1. pol. 15. století. 
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Obr. 314: Sondy 5 a 6, shodné kontexty 504 a 605 – 2. pol. 14. století, čí spíše období kolem poloviny 

století. 
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Obr. 315: Sondy 5 a 6, shodné kontexty 509 a 606 – 1. pol. 13. stol., či období kolem poloviny století; 

vrstva 606 obsahovala i tři zlomky z doby bronzové (hvězdička). 
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Obr. 316: Sonda 7, kontext 701 – čelní stěna kachle a zlomky keramiky, 17.–18. století. 
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Obr. 317: Sonda 7, kontext 702 – raný novověk. 

 
Obr. 318: Sonda 7, kontext 703 – zlomky skleněných nádobek a okenního skla z raného novověku, 17. 

století. 
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Obr. 319: Sonda 7, kontext 703 – zlomky keramiky a kachle, dle malovaného talíře lze soubor datovat 

do 2. pol. 16. – 17. století. 
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Obr. 320: Sonda 7, kontext 705 – zlomky keramiky, 2. pol. 16. – 17. století. 
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Obr. 321: Sonda 7, kontext 705 – zlomek kameninové nádoby a čelní stěny kachle, 2. pol. 16. – 17. 

století. 
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Obr. 322: Sondy 8 a 5, shodné kontexty 803 a 502 – 1. pol. 15. století. 
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Obr. 323: Sonda 8, kontext 804 – 14. století. 

 
Obr. 324: Sonda 9, kontext 903 – po polovině 14. století, nálezy do vrstvy 903 dostaly přemístěním 

narušených vrstev, především 906 a 908. 
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Obr. 325: Sonda 9, kontext 903 – detaily keramiky. 
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Obr. 326: Sondy 8 a 9, shodné kontexty 805 a 906 – kolem poloviny 14. století. 
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Obr. 327: Sondy 8 a 9, shodné kontexty 806 a 907 – 1. pol. 14. století. 
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Obr. 328: Sondy 8 a 9, shodné kontexty 807 a 908 – 1. pol. 14. století. 
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Obr. 329: Sonda 9, kontext 908 – zlomek jemně plavené nádobky. 

 
Obr. 330: Sonda 9, kontext 911 – keramika štítarské kultury pozdní doby bronzové; jedná se o nález 

v druhotné, či spíše terciérní poloze. 
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Obr. 331: Sondy 8 a 9, shodné kontexty 811 a 911 – 1. pol. 13. století. 
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Obr. 332: Sonda 8, kontext 812 – pozdní doba hradištní, 12. století. 

 
Obr. 333: Sonda 11, kontext 1105a – nejspíše část opaskové přezky, 14. století. 
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Obr. 334: Sonda 11, kontext 1105a – nejmladší vrstva předcházející stavbě kamenného domu, datace 

keramiky není možná přesněji než 14. století. 
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Obr. 335: Sonda 11, kontext 1105b, výplň kůlové jámy – 14. století. 

 
Obr. 336: Sonda 11, kontext 1106 – 13. století. 
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Obr. 337: Sonda 11, kontext 1107 – pozdní doba hradištní, 1. pol. 13. století; vpravo nahoře část dna 

keramické nádoby s hrnčířskou značkou. 
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Obr. 338: Sonda 11, kontext 1108 – pozdní doba hradištní, 12.–1. pol. 13. století. 

 
Obr. 339: Sonda 11, kontext 1109 – pozdní doba hradištní, 12.–1. pol. 13. století. 
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Obr. 340: Sonda 11, kontext 1110 – pozdní doba hradištní, 12. století. 

 
Obr. 341: Sonda 11, kontext 1111a – pozdní doba hradištní, 12. století. 
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Obr. 342: Sonda 11, kontext 1112 – pozdní doba hradištní, 12. století. 

 
Obr. 343: Sonda 12, kontext 1103a (zeď pod prahem ve vstupu do místnosti P.03) – zlomky cihelných 

profilovek. 
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Obr. 344: Sonda 11, kontext 1113 – doba bronzová. 
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Obr. 345: Sonda 10, vrchní odpadní vrstvy – zlomek kachle a porcelánového talíře, 19. století. 
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Obr. 346: Sonda 10, vrchní odpadní vrstvy – části nádob ze 16.–19. století. 
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Obr. 347: Sonda 10, vrchní odpadní vrstvy – vrchní části kameninových minerálkových lahví, 

kamenný brousek, železný klíč a brusné kameny; novověk, nejspíše 19. století. 
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Obr. 348: Sonda 10, udusaná hlinitá vrstva přiléhající z vnější strany k hradební zdi – 14. století až 1. 

pol. 15. století. 
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Obr. 349: Sonda 12, vrstva pod úrovní základové zdi domu – 2. pol. 13. až 14. století. 

 
Obr. 350: Sonda 12, výplň výkopu pro čelní zeď domu – raný novověk. 
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Obr. 351: Sonda 14, část okenního ostění – pozdní gotika, prvek byl druhotně vložen do prahu ve 

vstupu do místnosti P.03 z chodby P.04. 
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Obr. 352: Sonda 17, výplň výkopu pro základovou zeď domu při vstupu – 16. století. 

 

 

 



270 
 

 
Obr. 353: Svah za domem – zlomek reliéfně zdobené vyhřívací stěny kachle – výjev svaté rodiny, 

pozdní středověk. 

 
Obr. 354: Rekonstrukce celé čelní stěny kachle na základě nalezené části a několika shodných zlomků 

uložených v M Žatci (nalezeny při ZAV na žateckém Podměstí v 60. letech) – autor M. Benda. 
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Obr. 355: Svah za domem – zlomky dalších kachlů, jeden zdoben nápisovou páskou, pozdní středověk. 

 
Obr. 356: Svah za domem – plechové nákončí opasku s reliéfní výzdobou v podobě rostlinného motivu 

a jelena, pozdní středověk až 19. století. 


