Podezření o nelegálním a neetickém chování archeologů v Čechách

Publikaci Výzkumy v Čechách (BZO) vydává Archeologický ústav AV ČR v Praze. Obsahuje krátké
editované informace o archeologických výzkumech a nálezech zaslané do ARÚ v příslušném
období, součást Archeologické databáze Čech. Přestože se jedná o editované záznamy, ve
vztahu k možné nelegální činnosti detektorářů a možnému nelegálnímu či neetickému chování
archeologů se jimi evidentně nikdo na úrovni ARÚ nezabývá. Zjednodušeně řečeno – ARÚ sice
stanovuje pravidla provádění výzkumů a profesní etiky, ale nekontroluje jejich dodržování ani
nevyvozuje žádné důsledky z jejich (opakovaného a dlouhodobého) porušování a možnou nelegální/neetickou činnost publikuje bez patřičného komentáře.
Vybrané údaje registrované do konce roku 2013 o výzkumech provedených v letech 2011–2012
(některé proběhly i v dřívějších letech) uvádějí 2181 pozitivních terénních akcí. Z toho u 75 akcí
je otevřeně referováno o použití detektoru kovů „amatéry“, tj. přibližně 3,5 %. Výrazně
dominují akce z území Jihočeského kraje (40), které z naprosté většiny zaznamenal Chvojka O.
(spolu s Fröhlich J., Zavřel P., Račák J., John J.). Při akcích na Prachaticku (10) – Parkman M.,
označených jako povrchový sběr s detektorem kovů, patrně dochází ke vkopům a vyjímání
nálezů z terénu. Následují akce z Mladoboleslavska (15) – Waldhauser J. a Krásný F., a Plzeňska
(10) – Metlička M. Nezanedbatelný počet je uváděn i z Litoměřicka (4) – Kotyza O., a Rakovnicka
(4) – Blažková K. Celkově jde o výraznou menšinu zhruba 20 českých archeologů, kteří
soustavně přicházejí do blízkého kontaktu s hledači pokladů. Waldhauser J. alespoň upozorňuje
na nelegálnost konání detektorářů.

Zapisovatelé akcí podávají někdy kuriózní vysvětlení okolností nálezu (vyznačeno modře).
Přestože jsou hledači většinou známi jménem, archeologové nepodnikají žádné kroky vedoucí
ke stíhání možných pachatelů přestupků či trestných činů. Mnohé nevzrušuje ani vědomí,
že hledač nález neodevzdal do příslušného muzea, čímž přispívají ke vzniku nelegálních soukromých sbírek a mohou se tím dopouštět i spolupachatelství. U níže vyjmenovaných akcí lze
předpokládat následující druhy nelegálního a neetického chování nebo vědomě nesprávného
zápisu:
1. Nález učiněný detektorem kovů, tzn. při cílené prospekci, není nálezem náhodným.
2. Pojem amatérský archeolog je protimluv.
3. Nelegální prospekce detektorem kovů = provádění terénního archeologického výzkumu bez
patřičného oprávnění = přestupek provádění archeologického výzkumu neoprávněnou
osobou, přestupek provádění neoprávněných výkopů na území s archeologickými nálezy,
přestupek proti majetku, trestný čin poškození cizí věci.
4. Nesplnění příslušné oznamovací povinnosti po objevení nálezu = přestupek.
5. Chybí uvedení místa uložení nálezu.
6. Nález nebyl odevzdán do příslušného muzea = přestupek proti majetku, trestný čin zatajení
věci resp. trestný čin krádeže.
7. Zařazení nálezu do sbírky muzea (stal-li se nález majetkem muzea bez projednání přestupku
či trestného činu správním orgánem) = porušení profesního etického kodexu.
8. Nelegální činnost nebyla oznámena příslušným orgánům = možné účastenství na trestném
činu a porušení profesního etického kodexu.
9. Akce je nesprávně označena jako záchranný archeologický výzkum (za nějž nelze považovat
celoplošnou prospekci rozsáhlejšího území a to ani v případě oraného pole).
10. Akce je nesprávně označena jako povrchový sběr s detektorem kovů, přičemž dochází ke
vkopům a vyjímání nálezů z terénu (často intaktního).

11. Akce má charakter badatelského archeologického výzkumu destruktivní povahy,
provedeného bez náležité povolovací procedury.
39 BESEDNICE, okr. Český Krumlov [644]
AKCE Vítů P. (Velešín); 2012; p. detektorem kovu.
LOKO Pole v trati Rávně, JV od silnice z obce do Trhových Svinů, cca 2300 m SV od středu návsi v
obci.
Náhodný ojedinělý nález - zjištění nové lokality.
PIAN 135/B/2 ZM10 32-24-09; koor.: 354:252.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ B-D; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. kolečko - bronz: s
loukotěmi (1).
LIT ZAA 3022/2013.
ULOŽ U nálezce.
ZAPS Chvojka O.
42 BEZDĚZ, okr. Česká Lípa [980]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2011; náhodný nález; p.detektorem kovu.
LOKO Pole na východním okraji vsi.
PIAN 220/O/2 ZM10 03-33-02; koor.: 68:114.
POZN Náhodný nález ocílky s rukojetí ve tvaru lvíčka učinil S. Ohnesorg (Mladá Boleslav). Nález
patří do 17. - 18., počátku 19. století.
KOMP A: NOVOVĚK; nál. ocílka: rukojeť ve tvaru lvíčka.
LIT ZAA 799/2012.
ULOŽ U nálezce.
46 BEŽEROVICE, okr. Tábor [807]
AKCE Beneš Jiří (Bechyně), Chvojka O. (JU České Budějovice); 2009; vizuální-geodet.p.
LOKO Hrana terasy nad prudkým srázem k Lužnici, v řídkém lesíku 30 m od začátku mostu přes
Lužnici. 2 bronzové sekery nalezené amatérským detektorářem r. 2008. Dne 5. 3. 2009
provedena prospekce a zaměření místa nálezu.
PIAN 185/B/1 ZM10 22-42-08; koor.: 144:16.
KOMP A: D.BRONZOVÁ C; akt. depot; areál depot bronzů; nál. sekera - bronz: se srdcovitým
schůdkem (2).
LIT ZAA 2877/2012.
ULOŽ M Bechyně, i.č. 6233; jedna sekera u nálezce.
58 BOHDALOVICE U VĚTŘNÍ, okr. Český Krumlov [951]
AKCE Jeřábek P. (Kájov); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Prudký Z svah bezejmenného zalesněného návrší (kóta 766 m), 1350 m JV od tvrze v obci
Slavkov, 300 m V od samoty Kronet.
PIAN 205/B/1 ZM10 32-23-14; koor.: 435:98.
POZN Nález učiněn v září 2012, dne 27. 9. 2012 bylo místo nálezu ověřeno autorem hlášení.
Depot železných nástrojů byl uložen ve skalní dutině, nacházející se při úpatí skalního bloku
(rozměry dutiny: výška 30 cm, délka 60 cm a hloubka do 30 cm). Předměty se nacházely těsně
při sobě (nahoře - cca 10 cm pod vrstvou kamenné suti - byly kosy a srp a pod nimi, v hloubce
cca 20 cm pod současným povrchem dutiny, ležela sekera). Jiné nálezy nebyly na místě ani v
jeho nejbližším okolí učiněny.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ B-D; akt. depot; areál depot želez; nál. kosa - železo (3); srp - železo (1);
sekera - železo (1).

LIT ZAA 2789/2012.
ULOŽ M Český Krumlov.
ZAPS Chvojka O.
130 BUKOVNO, okr. Mladá Boleslav [511]
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Prudká zalesněná stráň mezi polohami Myší díra a Důl.
PIAN 231/B/2 ZM10 03-33-18; koor.: 385:367.
POZN Solitérní nález trojdílného kování středověké brašny. Totožné předměty, známé např. z
výzkumu městského jádra v Chrudimi, datují předmětné kování do 15. stol. Nadmořská výška
255 m.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. zlomek měď/kov (3). Kování brašny - 3 součásti jednoho kompletu, pravděpodobně schází dva články
závěsu a karabina.
LIT ZAA 1/2013; Frolík J., Sigl J. 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního
života.
Chrudim; M Mladá Boleslav HLAS 2/2012.
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 108/2012.
224 DALOVICE U MLADÉ BOLESLAVI, okr. Mladá Boleslav [417]
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2010; p.detektorem kovu.
LOKO Na prudké zalesněné stráni nad pravým břehem řeky Jizery, nad železniční tratí Mladá
Boleslav – Bakov nad Jizerou. Náhodný nález amatérského uživatele detektoru kovů.
PIAN 217/B/1 ZM10 03-33-24; koor.: 276:340.
POZN Byl zjištěn depot obsahující celkem dva kusy bronzových artefaktů; konkrétně sekeru se
schůdkem a sekeromlat křtěnovského typu. Místo nálezu leží mimo známé archeologické
lokality. Nadmořská výška 245 m.
KOMP A: STARŠÍ-STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot bronzů; nál. sekera - bronz (1);
sekeromlat - bronz (1).
LIT ZAA 1485/2012; M Mladá Boleslav HLAS 92/2010.
ULOŽ M Mladá Boleslav.
256 DOBŠÍN, okr. Mladá Boleslav [571]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Detektorářký nález železné „velkomoravské“ sekery s ostny učinil nezákonně občan, který
si nepřál být jmenován. Nález pochází z mikroareálu soudobého hradiště Poráň.
PIAN 159/O/2 ZM10 03-34-13; koor.: 57:255.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.2 - rs.3); nál. sekera - železo: velkomoravská s ostny.
LIT ZAA 776/2012.
ULOŽ U nálezce.
257 DOBŠÍN, okr. Mladá Boleslav [309]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Detektorářský nález denáru krále Vratislava (1086 - 1092) učinil nezákonně občan, který si
nepřál být jmenován.
PIAN 91266/O/4 ZM10 03-34-12; koor.: 432:283.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; nál. mince: denár krále Vratislava.
LIT ZAA 777/2012.
ULOŽ U nálezce.

259 DOKSANY, okr. Litoměřice [209]
AKCE Krpeš J.; 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Pole p.p.č. 847/1, cca 600 m SZ od hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.
PIAN 317/B/3 ZM10 02-43-13; koor.: 277:115.
POZN Dne 17.1. 2012 předal J. Krpeš z Brozan nad Ohří do muzea v Litoměřicích stříbrný denár
(fenik), který nalezl povrchovým sběrem na podzim 2011 za pomoci detektoru kovů v ornici v
hloubce cca 10 cm. Při předání autor nálezu poskytl i přesnější nálezové údaje, včetně zaměření
pomocí GPS. Podle numismatiků J. Militkého a L. Polanského (oba NM Praha), se kterými byl
nález konzultován, jde o stříbrný otoadelheidský denár (otto-adlétský fénik), ražený na přelomu
10./11. stol. Cca 1 km od místa nálezu, u kostela, se nachází plocha s raně středověkým
osídlením, zkoumaná v r. 1993 O. Kotyzou a J. Blažkem.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4 (přelom 10./11. stol.); akt. ojedinělý nález; nál. mince - stříbro (1).
1 otoadelheidský stříbrný denár (fénik), na líci kříž nesoucí v úhlech nápis „ODDO“ (=OTTO), na
rubu kaplice s dosti setřelým opisem „Adelheid“.
LIT ZAA NZ 247/2013.
ULOŽ M Litoměřice, pom.ev.č. 57.
ZAPS Kotyza O.
262 DOLANY U STŘÍBRA, okr. Plzeň-sever [828]
AKCE Metlička M. (M Plzeň); 2008; p.detektorem kovu.
LOKO Na břehu přehrady u chatové osady SZ od Rájova. Detektorový průzkum provedený S.
Kadlčíkem a M. Řezáčem.
PIAN 339/B/2 ZM10 11-44-13; koor.: 137:298.
POZN Bronzová spona byla nalezena na vypuštěném břehu přehrady cca 1 m pod obvyklou
hladinou za pomoci detektoru kovů.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ D; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. spona - bronz (1).
LIT ZAA 3360/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 7/2011.
ZAPS Metlička M., Řezáč M.
277 DOLNÍ HRADIŠTĚ, okr. Plzeň-sever [399]
AKCE Stráník D. (M Mariánská Týnice); 2011; náhodný nález; p.detektorem kovu.
LOKO Nález odevzdal p. Charvát.
PIAN 121/B/1 ZM10 12-31-18; koor.: 329:135.
KOMP A: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál hradiště; nál. sekerka - bronz: sekerka s
horními laloky varianta s příčným ostřím (1).
LIT ZAA 2542/2012.
ULOŽ M Mariánská Týnice, inv. č. 21506.
369 HLAVENEC, okr. Mladá Boleslav [177]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2009; p.detektorem kovu.
LOKO Kobylí hlava (kóta 200). Z předsunutého postavení švédského vojenského tábora ve Staré
Boleslavi získali detektoráři Rathouský a Podoubský soubor cca 20 železných fragmentů, který
předali do muzea Mladoboleslavska.
PIAN 107/O/2 ZM10 13-11-21; koor.: 441:133.
KOMP A: NOVOVĚK; nál. fragmenty - železo (20).
LIT ZAA 774/2012.
ULOŽ M Mladá Boleslav.

375 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, okr. České Budějovice [817]
AKCE Pancíř T. (České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Pole v trati U kapličky, J od osady Zámostí, cca 150 m V od železniční trati. Náhodný nález
na oraném poli, žádné jiné artefakty ani stopy po kamenných konstrukcích mohyl nebyly
pozorovány.
PIAN 307/B/2 ZM10 22-44-22; koor.: 448:302.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. jehlice - bronz: s
kulovitou hlavicí s šikmým otvorem (1).
LIT ZAA 2801/2012.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 27967.
ZAPS Chvojka O.
376 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, okr. České Budějovice [820]
AKCE Sponar J. (České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Vrchol návrší Kanín, 1250 m JZ od kaple v centru obce Dobřejovice. Zjištění nové lokality.
PIAN 306/B/2 ZM10 22-44-18; koor.: 50:87.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. sekera - bronz (1).
LIT ZAA 2799/2012.
ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Chvojka O.
377 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, okr. České Budějovice [318]
AKCE Vrabček (České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Zalesněný hřbet návrší Holý vrch při SZ okraji tzv. Staré obory, 1350 m JJV od centra obce
Chlumec.
Ojedinělé nálezy při hledání militárií. Středověké zbraně patrně souvisejí s lovem v oboře.
PIAN 304/O/2 ZM10 22-44-12; koor.: 180:200.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. puklice - bronz:
zlomek (1).
B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. hrot kopí - železo (1);
hrot šípu - železo (1).
LIT ZAA 2800/2012.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 27968.
ZAPS Chvojka O.
422 HOŠKOVICE, okr. Mladá Boleslav [299]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Poblíž podjezdu dálnice R10 směrem JV od Hoškovic.
PIAN 423/B/2 ZM10 03-34-01; koor.: 122:9.
POZN Amatérský archeolog S. Ohnesorg (Mladá Boleslav) nalezl 3 m od okraje zoraného pole v
hloubce 15 - 20 cm fragment bronzového nákrčníku, který lze datovat do
halštatu/slezskoplatěnické kultury. Ukončení předmětu je masivní diskovité, následují vývalky a
dále téměř „drátěné“ tělo. Jiné archeologické nálezy na dosud neuváděném nalezišti nálezce
nezaznamenal.
KOMP A: SLEZSKOPLATĚNICKÁ K.; nál. fragment: bronzového nákrčníku.
LIT ZAA 797/2012.
ULOŽ U nálezce.

441 HRADEC NAD SVITAVOU, okr. Svitavy [406]
AKCE Vích D. (M Vysoké Mýto); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Na poli V od obce, p.p.č. 8077. Náhodný nález při amatérském průzkumu detektorem
kovů.
PIAN 26/B/2 ZM10 14-34-23; koor.: 309:71.
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; nál. mince. Bronzová ražba ze 4. stol.
LIT ZAA NZ 2467/2013.
443 HRADECKO, okr. Plzeň-sever [265]
AKCE Metlička M. (M Plzeň); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Na poli východně od polohy U Zabitého.
PIAN 122/B/2 ZM10 12-31-03; koor.: 310:86.
POZN Týlní část bronzové sekery s obloukovitě probraným týlem, kterou nalezl J. Vavřina na
poli po sklizni brambor, SZ od Hradecka.
KOMP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. sekera - bronz: zlomek
týlní části (1).
LIT ZAA 3364/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 43/2011.
498 CHLOUMEK U MLADÉ BOLESLAVI, okr. Mladá Boleslav [933]
DKAT DOBROVICE
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO V lese v poloze nad Karlovým vrchem.
PIAN 232/B/2 ZM10 03-33-25; koor.: 58:92.
POZN Nalezl pomocí detektoru kovů pan M. Harušťák, předmět odevzdal do sbírek muzea v
Mladé Boleslavi. Železná halštatská sekera s křidélky je jediným známým kusem z
Mladoboleslavska. Místo nálezu leží v nadmořské výšce 270 m.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ A (br.ha - br.hb); nál. sekera - železo: s křidélky (1).
LIT ZAA 4/2013; M Mladá Boleslav HLAS 5/2012.
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 103/12.
503 CHLUMEC, okr. České Budějovice [604]
AKCE Vanda R. (Litoradlice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Nyní k. ú. Olešník. Les V od silnice do Týna nad Vltavou, cca 100 m JZ od kóty 510 m.
Zjištění nové lokality - ojedinělý nález bez dalšího kontextu.
PIAN 297/B/2 ZM10 22-44-07; koor.: 24:63.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ. (br.sd - br.ml.); akt. ojedinělý nález; areál stopa; nál. sekera bronz: zlomek sekery - ostří (1).
LIT ZAA 2806/2012.
ULOŽ U nálezce.
ZAPS Chvojka O.
520 CHOTĚŠOV, okr. Plzeň-jih [950]
AKCE Řezáč M.; 2009; p.detektorem kovu.
LOKO Poloha Dobřanská pole. Detektorový průzkum M. Řezáč a p. Skala.
PIAN 46/P/2 ZM10 21-22-09; koor.: 172:248 170:242 191:236 208:223 225:224 223:234
199:245.
POZN Zlomky tří římských spon byly nalezeny na zoraném poli v areálu římského sídliště. Místo
nálezu leží mezi Chotěšovem a Vodním Újezdem na levém břehu Radbuzy.

KOMP A: D.ŘÍMSKÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; nál. spona - bronz: zlomky spon (3).
LIT ZAA 3365/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 9/2011.
ZAPS Metlička M., Řezáč M.
535 CHVALŠINY, okr. Český Krumlov [629]
AKCE Hálek J. (Český Krumlov); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Louka Z od silnice z obce do Prachatic, 430 m SSV od Mlýnského vrchu (kóta 661 m).
Ojedinělý nález měděné hřivny s odlomenými oběma konci. Žádné jiné nálezy nebyly na místě
učiněny.
PIAN 136/B/2 ZM10 32-21-23; koor.: 480:144.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. hřivna - měď (1).
LIT ZAA 2808/2012.
ULOŽ M Český Krumlov.
ZAPS Chvojka O.
591 KLADENSKÉ ROVNÉ, okr. Český Krumlov [247]
AKCE Hálek J. (Český Krumlov); 2012; p.detektorem kovu; vizuální-geodet.p.
LOKO J svah zalesněného návrší (kóta 678), 650 m JV od vrcholu Čertova kopce, cca 1200 m JZ
od centra obce.
PIAN 202/B/1 ZM10 32-23-09; koor.: 115:50.
POZN Náhodný nález depotu měděných žeber pomocí detektoru kovů dne 25. 3. 2012.
Následná dokumentace autora hlášení dne 28. 3. 2012. Celkem 43 celých či téměř celých žeber
a 29 malých zlomků z těchto žeber o celkové hmotnosti 3404 g bylo nalezeno v prosté zemi, v
blízkosti 2 dvojic velkých balvanů, přirozeně situovaných na svahu (orientační bod ?). Depot byl
uložen v jamce o průměru cca 50 cm a v hloubce 40 - 50 cm pod dnešním povrchem. Žebra
nebyla nijak svazována, nebyla zjištěna ani žádná schránka či obal. Nad žebry byly položeny 2
ploché kameny, které žebra částečně překrývaly. Depot byl uložený zcela mimo soudobý
sídlištní či pohřební kontext, nad údolím potoka Polečnice, naznačujícím
snad dálkovou komunikaci.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot bronzů; nál. žebro - měď: celá i zlomky
(72).
LIT ZAA 2809/2012.
ULOŽ M Český Krumlov.
ZAPS Chvojka O.
596 KLATOVY, okr. Klatovy [352]
AKCE 2009; p.detektorem kovu.
LOKO Pan R. Kopřiva předal nález M Klatovy. JZ svah Klatovské Hůrky.
PIAN 229/B/1 ZM10 21-24-20; koor.: 85:13.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ. (br.sd - br.po); akt. ojedinělý nález; nál. nůž - bronz.
LIT ZAA 2271/2012.
ULOŽ M Klatovy.
ZAPS Hůrková J.
613 KNÍN, okr. České Budějovice [106]
AKCE Vlášek M. (České Budějovice); 2011; povrchový nález.
LOKO Pole 1000 m ZSZ od hájovny Coufalka, 300 m J od potoka Strouha. Při hledání detektorem
kovů byla zjištěna nová lokalita.

PIAN 294/B/2 ZM10 22-44-06; koor.: 382:341.
KOMP A: PRAVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. slitek - bronz (2).
LIT ZAA 2810/2012.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 27981.
ZAPS Chvojka O.
614 KNÍN, okr. České Budějovice [103]
AKCE Vlášek M. (České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Pole cca 130 m V od silnice České Budějovice - Týn nad Vltavou, Z od polohy Lesíky.
Ojedinělý nález nalezený cca 500 m SZ od zaniklých pravěkých mohyl (viz Soupis archeolog.
nem. památek okr. ČB, č. A12).
PIAN 293/B/2 ZM10 22-44-06; koor.: 335:345.
KOMP A: D.BRONZOVÁ D; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. jehlice - bronz: se
zdobenou dvojkónickou hlavicí a vývalky na krčku (1).
LIT ZAA 2811/2012.
ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Chvojka O.
615 KNÍN, okr. České Budějovice [981]
AKCE Chvojka O. (M České Budějovice), John J. (JU České Budějovice), Vlášek M. (České
Budějovice); 2012-2013; povrchový nález; sonda.
LOKO Pole V od silnice do Týna nad Vltavou, 530 m SV od vrcholu návrší Hora, JV od polohy
Lesíky.
PIAN 311/B/1 ZM10 22-44-06; koor.: 374:309.
POZN Dne 1. 12. 2012 nalezl M. Vlášek v ornici 2 laténské mince, vytržené hlubokou orbou. Obě
se nacházely cca 10 m od sebe a vzhledem k jejich typologii (obě jsou stříbrné tetradrachmy
typu Helmschweifreiter, ražby z území dnešního Srbska z 3. - 2. stol. př. n. l.) i jejich velmi
dobrému povrchu se nepochybně jednalo o jeden soubor. V prosinci 2012 byl na místě nálezu
proveden podrobný povrchový průzkum i geomagmetické měření, které naznačilo slabou
anomálii v prostoru mezi místem nálezu obou mincí. Dne 6. 4. 2013 byla do místa naměřené
anomálie položena zjišťovací sonda, která byla následně rozšířena do míst nálezu obou mincí,
avšak se zcela negativním výsledkem - pod cca 25 cm mocnou ornicí
se nacházelo zvětralé podloží. Ani při opakovaných povrchových sběrech nebyly zjištěny žádné
další pravěké nálezy. Vzhledem k blízkosti tohoto nálezu od zaniklých pravěkých mohyl (cca 200
- 300 m Z směrem) nelze vyloučit vztah obou těchto unikátních mincí k mohylníku.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ C (3. - 2. stol. př. n. l.); akt. depot; areál aktivita; nál. mince - stříbro:
tetradrachma (2).
LIT ZAA 3031/2013.
ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Chvojka O., John J.
640 KONDRAČ, okr. České Budějovice [350]
AKCE Anonymní nálezce; 2012; náhodný nález.
LOKO Při polní cestě podél Kondračského potoka na SV okraji obce, cca 700 m SV od kaple v
centru obce. Náhodný nález, pravděpodobně detektorem kovů. Nález zapůjčen v březnu 2012 k
dokumentaci do JčM.
PIAN 133/O/2 ZM10 32-24-10; koor.: 423:72.
KOMP A: STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. sekera - bronz: se
srdčitým schůdkem, druhotně zbroušena (1).

LIT ZAA 2813/2012.
ULOŽ Soukromá sbírka.
ZAPS Chvojka O.
663 KOUT NA ŠUMAVĚ, okr. Domažlice [234]
AKCE Řezáč M.; 2009; p.detektorem kovu.
LOKO Nyní k. ú. Podzámčí. Vrch Rýzmberk, hřeben kopce vybíhající k jihu nad Kdyni.
PIAN 233/O/3 ZM10 21-24-16; koor.: 266:102.
POZN V lese na jižním výběžku vrchu Rýzmberk byla detektorem kovů nalezena bronzová
římská spona.
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. spona - bronz (1).
LIT ZAA 3382/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 8/2011.
ZAPS Metlička M., Řezáč M.
664 KOUT NA ŠUMAVĚ, okr. Domažlice [398]
AKCE Metlička M. (M Plzeň); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Pole nad Váchalovským mlýnem. Předal S. Lutka.
PIAN 234/O/2 ZM10 21-24-16; koor.: 172:114.
POZN Bronzové předměty nalezené jednotlivě na ploše 15 x 20 m v hloubce od 5 do 15 cm.
Původní místo uložení se nepodařilo ani za pomoci detektoru v terénu identifikovat. Jde
pravděpodobně o orbou rozrušený depot zlomků bronzových předmětů, který byl uložen na
západním svahu Záhořanského potoka nad Váchalovským mlýnem.
KOMP A: MILAVEČSKÁ K.; akt. depot; areál depot bronzů; nál. sekera - bronz: zlomky střední
části seker (2); meč - bronz: zlomek čepele (1); srp - bronz: zlomky čepele (2); artefakt - bronz:
bronzovina (1).
LIT ZAA 3366/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 41/2011.
672 KOZOLUPY U PLZNĚ, okr. Plzeň-sever [452]
AKCE Metlička M. (M Plzeň); 2011; povrchový sběr.
LOKO 700 m JV od obce a severně od polní cesty do Vochova.
PIAN 342/B/2 ZM10 11-44-20; koor.: 48:280.
POZN Povrchový průzkum a sondáž v místě, kde J. Duchek nalezl soubor bronzových předmětů
(návleček a kroužků). Po oznámení nálezu jsem společně s nálezcem na místě provedl
povrchový průzkum, který odhalil, že nejde o depot bronzů, ale o silně narušený větší hrob z
doby halštatské. V místě nálezu bylo větší množství kamenů a roztroušené orbou vytržené
keramické zlomky. V místě největší koncentrace nálezů byla položena sonda 2,5 x 2,5 m
vypracovaná na úroveň podloží, kde však kromě rýh po radlici nebyly zachyceny žádné nálezy
„in situ“. Všechny artefakty byly sebrány z vrstvy ornice, která byla v místě sondy odebírána po
mechanických vrstvách a probírána za pomoci detektoru kovů.
KOMP A: HALŠTATSKÁ MOHYLOVÁ K.; akt. pohřební; areál pohřebiště; nál. zlomek - keramika
(xxx); artefakt - železo: udidlo (x); korálek - bronz (x); artefakt - bronz: kroužek (x); artefakt bronz: návlečka (x).
LIT ZAA 3367/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 37/2011.
815 LITOMYŠL, okr. Svitavy [446]
AKCE Vích D. (M Vysoké Mýto); 2012; p.detektorem kovu.

LOKO Na poli na SV okraji katastru. Náhodný nález při amatérské prospekci detektorem kovů.
PIAN 299/B/3 ZM10 14-31-25; koor.: 457:50.
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; nál. mince. Stříbrný denár císaře Vespasiána.
LIT ZAA NZ 2466/2013.
ULOŽ M Litomyšl.
837 LUKAVEC U LOVOSIC, okr. Litoměřice [579]
AKCE Krpeš J.; 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Pole p.p.č. 86/17, SZ od obce, rozhraní k.ú. Lukavec a Prosmyky.
PIAN 312/B/3 ZM10 02-43-07; koor.: 265:169.
POZN Dne 10. 1. 2012 předal pan J. Krpeš z Brozan nad Ohří do muzea v Litoměřicích bronzovou
sponu, kterou nalezl povrchovým sběrem na jaře 2011 za pomoci detektoru v ornici v hloubce
cca 10 cm. Při předání autor nálezu poskytl i přesnější údaje, včetně zaměření pomocí GPS. Není
jisté, že jde o nález v původní poloze, neboť na polích kolem Lovosic je množství přemístěné
půdy ze skrývek před velkými stavbami a těžební činností (zvláště stavby chemických továren,
cihelny, pískovny apod.). Nalezena 1 bronzová spona s očky, ornamentovaná rýhami na lučíku a
přesekáváním na liště, jehla chybí (na sponě patrný starý lom), olámán je i zachycovač a
částečně poškozen i plíšek chránící vinutí.
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ B (ri.b1); akt. ojedinělý nález; areál stopa; nál. spona - bronz (1).
LIT ZAA NZ 298/2013.
ULOŽ M Litoměřice, pom.ev.č. 55.
ZAPS Kotyza O.
849 MAHOUŠ, okr. Prachatice [336]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 500 m JZ od objektu kovárny na návsi v Mahouši, levý břeh bezejmenné vodoteče, JV
svah, nadm. v. 436 m.
PIAN 412/B/2 ZM10 22-43-24; koor.: 394:279.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. zlomek prstenu.
LIT ZAA 1665/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 14-1/12.
850 MAHOUŠ, okr. Prachatice [712]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 60 až 450 m J od hráze rybníka Dvořák a asi 820 m JV od objektu kovárny na návsi v
Mahouši. Oba břehy bezejmenné vodoteče, mírný V až SV svah, nadm. v. 418 - 425 m.
PIAN 413/P/2 ZM10 22-43-24; koor.: 487:247 487:214 480:216 476:221 474:226 472:236
470:242 472:248 477:252 483:251.
POZN Lokalita přechází na mapový list ZM10 22 - 43 - 25. Zaniklá středověká vesnice se rozkládá
po obou stranách vodoteče. Nálezově bohatší je osídlení na levém břehu (poloha A), kde jsou
patrné četné stopy naoraných výplní zahloubených objektů. Osídlení na pravém břehu (poloha
B) je nálezově chudší.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. sídlištní; areál ZSO; nál. keramika; brousek; mazanice; mince
(denár); kosti zvířecí; kov.
B: PŘECHOD RS.4-VS.1; akt. sídlištní; areál ZSO; nál. keramika; kosti zvířecí; kov; brousek;
mazanice.
C: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. kov.
LIT ZAA 1431/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 20-1 až 20-3/12.

851 MAHOUŠ, okr. Prachatice [117]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 620 m JJV od objektu kovárny na návsi v Mahouši a asi 1980 m SV od kapličky na návsi
ve Zvěřeticích.
Pravý břeh bezejmenné vodoteče, mírný SV svah, nadm. v. 422 - 426 m.
PIAN 411/P/2 ZM10 22-43-24; koor.: 454:253 458:250 461:245 460:240 459:237 456:237
452:240 452:245 452:250.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 3; akt. sídlištní; areál sídliště; nál. keramika; brousek - kámen.
B: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. bronz (2).
LIT ZAA 1430/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 19-1/12.
852 MAHOUŠ, okr. Prachatice [511]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 670 m JJZ od objektu kovárny na návsi v Mahouši a asi 1800 m SSV od kapličky na
návsi ve Zvěřeticích.
Pravý břeh bezejmenné vodoteče, mírný SV svah, nadm. v. 431 m.
PIAN 409/B/2 ZM10 22-43-24; koor.: 431:237.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. křížek - bronz.
LIT ZAA 1428/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 17-1/12.
853 MAHOUŠ, okr. Prachatice [289]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 700 m JZ od objektu kovárny na návsi v Mahouši, levý břeh bezejmenné vodoteče, JV
svah, nadm. v. 442 m.
PIAN 408/B/2 ZM10 22-43-24; koor.: 374:277.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. prsten.
LIT ZAA 1666/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 15-1/12.
854 MAHOUŠ, okr. Prachatice [420]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 760 m JJV od objektu kovárny na návsi v Mahouši a asi 1880 m JZ od kapličky na návsi
ve Zvěřeticích. Pravý břeh bezejmenné vodoteče, mírný SV svah, nadm. v. 425 m.
PIAN 410/B/2 ZM10 22-43-24; koor.: 460:230.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. přezka - bronz.
LIT ZAA 1429/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 18-1/12.
870 MALOVICE U NETOLIC, okr. Prachatice [357]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 600 m J od kapličky na návsi, levý břeh bezejmenné vodoteče, mírný JV svah, nadm. v.
417 m. Poloha U kravína, též Za malovickými humny.
PIAN 399/B/2 ZM10 22-43-19; koor.: 213:355.
POZN Nález v ornici.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ-D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. spona - bronz
(1).

LIT ZAA 1653/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 2-1/12.
883 MARKVARTICE U SOBOTKY, okr. Jičín [520]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO Detektorářský nález bronzové ostruhy s bodcem datované specialistkou N. Profantovou
do 8. století, učinil nezákonně občan, který nechtěl být jmenován.
PIAN 94564/O/4 ZM10 03-34-19; koor.: 48:77.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK (rs.1 - rs.2); nál. ostruha - bronz.
LIT ZAA 778/2012.
ULOŽ U nálezce.
892 MERKLÍN U PŘEŠTIC, okr. Plzeň-jih [836]
AKCE Metlička M. (M Plzeň); 2010; p.detektorem kovu.
LOKO Pole na SV straně pod Merklínskou hůrkou, rozhraní kat. č. 1208/3 a 1208/4.
PIAN 220/O/2 ZM10 21-22-19; koor.: 160:50.
POZN V lednu předal p. J. Šalom do muzea soubor nálezů, který postupně získal za pomocí
detektoru na poli rozkládajícím se na SV svahu Merklínské hůrky. Bronzové předměty byly
nalezeny na ploše asi 30 x 20 m ve vrstvě ornice. Celkem se podařilo získat 8 předmětů, z toho
dva slitky bronzoviny.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ.; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. artefakt - bronz
(8).
LIT ZAA 3377/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 2/2011.
893 MERKLÍN U PŘEŠTIC, okr. Plzeň-jih [337]
AKCE Metlička M. (M Plzeň); 2010; p.detektorem kovu.
LOKO SZ svah Merklínské hůrky, kat. č. 1213/1.
PIAN 221/B/2 ZM10 21-22-19; koor.: 136:33.
POZN Na podzim nalezl p. Šalom v lese na SV svahu Merklínské hůrky bronzový nůž. Podle
zprávy ležel zhruba 10 cm pod povrchem pod lesní hrabankou. Průzkumem autora nebyly na
místě zjištěny žádné nadzemní relikty, které by naznačovaly možné mohylové pohřebiště.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. nůž - bronz (1).
LIT ZAA 3378/2012.
ULOŽ M Plzeň, RP 15/2011.
906 MILENOVICE, okr. Písek [434]
AKCE Pícha Vl. (Krajníčko); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Pole při vrcholu návrší Čerlín, V od silnice z Vodňan do Protivína. Při opakovaných
průzkumech zjištěny vyorané artefakty. Nelze vyloučit, že se jedná o stopu žárových hrobů.
PIAN 389/O/2 ZM10 22-43-04; koor.: 46:216.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. pohřební; areál aktivita; nál. nášivka - bronz: nášivka s
kónickým trnem (1); náramek - bronz: tyčinkovité nezdobené náramky (2); tyčinka - bronz: zl.
žebra ? (1); slitek - bronz (2).
B: D.LATÉNSKÁ B-D; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. náramek - bronz: 2 zdobené
kuličky z náramku (1).
LIT ZAA 2817/2012.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 27951 - 27956.
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.

915 MLADÁ BOLESLAV, okr. Mladá Boleslav [931]
AKCE Waldhauser J. (FF Univerzita Hradec Králové); 2010; náhodný nález.
LOKO Známý archeologický detektorář, bydlící v jižních Čechách, získal od jménem neznámého
obyvatele Mladé Boleslavi pozlacenou přilbu, která měla být nalezena v Mladé Boleslavi, podle
další informace V Milovicích.
PIAN 94809/O/4 ZM10 03-33-24; koor.: 347:253.
POZN Železná přilba s plátovaným zlaceným rostlinným ornamentem byla odborně
konzervována a datována do 16. - 17. století s proveniencí na území Persie event. dnešního
Iránu. Původní lokalizace místa nálezu „garáže, před nimi, Mladá Boleslav“ sváděla k domněnce,
že jde o ukradený nález z rozsáhlého výzkumu ÚAPPSČ, který probíhal (zčásti) před garážemi na
Staroměstském náměstí. Další informace měnila místo nálezu na „propusť rybníka v Milovicích
na Mladoboleslavsku“. V každém případě jde o import militaria z Persie, které se (za třicetileté
války ?) dostalo na Mladoboleslavsko.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; nál. přilba - železná: s plátovaným zlaceným rostlinným ornamentem.
LIT ZAA 793/2012.
949 MÝTO U HOŘIC NA ŠUMAVĚ, okr. Český Krumlov [857]
AKCE Pilný J. (Malonty); 2013; p.detektorem kovu.
LOKO S svah bezejmenného návrší 1300 m JZ od Mýta, cca 250 m SSV od kóty 868 m, S od
silnice z Hořic do Černé v Pošumaví.
PIAN 207/B/1 ZM10 32-23-13; koor.: 137:227.
POZN Při hledání militárií z II. světové války nalezl J. Pilný 8 celých či téměř celých žeber. Při
následném průzkumu, který spolu s nálezcem provedli dne 28. 4. 2013 O. Chvojka a J. Račák,
bylo nalezeno dalších 9 celých žeber či jejich zlomků. Všechna žebra se nacházela v sekundární
pozici, při dnešním povrchu v místě jámy po těžbě kamenů (o rozměrech cca 5 x 15 m). Jejich
největší koncentrace byla při S a J okraji jámy, jedno žebro však bylo nalezeno mezi kameny
uprostřed jámy. Depot byl evidentně narušen novodobou (?) těžbou kamene. Poznámka: ve
stejném lese, cca 500 m SZ od tohoto depotu, bylo v r. 2012 nalezeno solitérní žebro (viz
samostatný záznam).
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot bronzů; nál. žebro - měď: celé i zlomky
(17).
LIT ZAA 3036/2013.
ULOŽ M Český Krumlov.
ZAPS Chvojka O., Račák J.
974 NĚMČICE U NETOLIC, okr. Prachatice [686]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 670 m Z od kostela sv. Mikuláše v Němčicích a asi 2520 m ZSZ od kapličky na návsi v
obci Tupesy. Pravý břeh bezejmenné vodoteče, mírný V svah, nadm. v. 443 - 445 m.
PIAN 241/P/2 ZM10 22-43-25; koor.: 2:129 4:133 9:134 14:133 18:131 19:129 16:126 10:125
4:126.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. sídlištní; areál sídliště; nál. keramika; zlomek - bronz.
B: DATACE NEURČENA; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. zlomek - kov.
LIT ZAA 1663/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 12-1/12.
983 NOVÁ TELIB, okr. Mladá Boleslav [537]
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2007; p.detektorem kovu; náhodný nález.

LOKO Prudká lesní stráň skloněná k severu, v místní poloze Pod Kuklí, po pravé straně silnice
Březno – Nová Telib. Nadmořská výška 270 m.
PIAN 422/B/1 ZM10 03-34-21; koor.: 195:91.
POZN Depot nalezl dne 12. 4. 2007 pan Adam Kout za použití detektoru kovů. S detektorem se
pohyboval mimo známé archeologické lokality. Náhodně objevil soubor čtyř bronzových seker a
cca 220 gramů zlatých ozdob v podobě osmi svitků zlatého drátu. Vzhledem k faktu, že místo se
nachází zhruba 40 m od lesní cesty, po které se pohyboval jemu neznámý člověk, který s
největší pravděpodobností nálezce při objevení depotu registroval, vyzvedl pan Kout viditelnou
část depotu ze země a odnesl domů, aby zabránil jejich případnému zcizení tímto člověkem.
Zbytek depotu nechal na místě. Předměty se nacházely v rozpětí 10 - 35 cm od dnešního
povrchu (v profilu bylo svrchních 8 cm tvořeno lesní hrabankou). Následující den, pátek 13. 4.
2007, kdy nálezce předal celý soubor Muzeu Mladá Boleslav (souboru bylo přiděleno přír. č.
172/07), jsme se vypravili na místo nálezu. Zde byl detektorem zachycen zbytek depotu. Ten byl
poté standardním exkavačním postupem zdokumentován a vyzvednut. Jednalo se o jeden (tedy
devátý) kus zlaté spirály (č. přír. 173/07). Díky provedené detailní rekonstrukci polohy
jednotlivých předmětů (za přítomnosti nálezce) bylo získáno maximální množství nálezových
okolností. Uložení předmětů lze specifikovat spíše jako sekundární (splach těžších předmětů).
Následně byla v okolí nálezu zahájena vizuální prospekce s využitím detektoru, při níž bylo ve
vzdálenosti cca 100 m jižně od místa nálezu identifikováno prozatím nedatované hradiště (?) s
dochovaným valovým opevněním, přepažujícím přístupovou cestu. Pozn.: během několika
sezón povrchových průzkumů v blízkém okolí nálezu bylo zjištěno výše uvedené hradiště; dále
byla na povrchu nalezena kamenná sekera a oproti očekávání byl nalezen pouze jeden předmět
z kovu - bronzový prsten nejasné datace. K těmto jednotlivým zjištěním budou vypracovány
samostatné NZ a hlášení. Unikátní soubor 9 kusů spirál a smotků zlatého drátu, doprovázený
celkem 4 kusy bronzových seker se středověkým lalokem. Použitý zlatý „drát“ je dutý - jedná se
v podstatě o trubičku o max průměru 1 mm. Celková hmotnost zlaté části depotu činí 219,95
gramů při ryzosti 800. Jednotlivé sekery nenesou stopy použití a v detailech se liší.
KOMP A: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot jiný; nál. ozdoba - zlato (9);
sekera - bronz (4).
LIT ZAA 1489/2012; M Mladá Boleslav HLAS 173/2007, HLAS 172/2007.
ULOŽ M Mladá Boleslav, přír. č. 172/07.
995 NOVÉ KOPISTY, okr. Litoměřice [513]
DKAT BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, TEREZÍN
AKCE Krpeš J.; 2010; p.detektorem kovu.
LOKO Pole v poloze Na Širokým, východně od obce, na rozhraní s k.ú. Bohušovice nad Ohří a
Terezín.
PIAN 314/B/3 ZM10 02-43-08; koor.: 155:150.
POZN Dne 17.1. 2012 předal J. Krpeš z Brozan nad Ohří do muzea v Litoměřicích měděnou
sekeru, kterou nalezl na jaře 2010 povrchovým sběrem za pomoci detektoru kovu v ornici v
hloubce cca 10 - 15 cm. Při předání autor nálezu poskytl i přesnější nálezové údaje, včetně
zaměření pomocí GPS.
KOMP A: ENEOLIT NEURČ. ?; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. sekera - měď (1).
LIT ZAA NZ 299/2013.
ULOŽ M Litoměřice, pom.ev.č. 56.
ZAPS Kotyza O.
1003 NOVOSEDLY U KÁJOVA, okr. Český Krumlov [532]
AKCE Hálek J. (Český Krumlov); 2012; p.detektorem kovu.

LOKO SZ svah návrší Dlouhý vrch, cca 30 m SZ od vrcholu.
PIAN 203/B/1 ZM10 32-23-10; koor.: 30:115.
POZN Dne 26. 6. 2012 nalezl J. Hálek depot celkem 17 kovových artefaktů o celkové hmotnosti
2482 g: 12 měděných slitků a 5 zlomků bronzových předmětů. Předměty se nacházely v
prostoru kamenného moře, sekundárně byly dislokované mezi kameny na ploše cca 1 x 1,5 m v
hloubce do 20 - 25 cm. Žádná původní schránka či dutina, kde by byl depot uložen, nebyly při
následném průzkumu zjištěny.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ. (br.sd ?); akt. depot; areál depot bronzů; nál. slitek - měď (12);
dýka - bronz: zlomek (1); srp - bronz: zlomek (2); tyčinka - bronz (2).
LIT ZAA 2819/2012.
ULOŽ M Český Krumlov.
ZAPS Chvojka O.
1012 NUZICE, okr. České Budějovice [949]
AKCE Neznámý nálezce (Praha); 2010; p.detektorem kovu.
LOKO Úpatí Hradiště u Nuzic, levý břeh Židovy strouhy, cca 150 m od zaniklé lávky, cca 120 m V
od soutoku s Lužnicí. Depot nalezen bez bližších nálezových okolností, do JčM zapůjčen přes
prostředníka k dokumentaci.
PIAN 212/B/2 ZM10 22-42-13; koor.: 4:211.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot bronzů; nál. hřivna - měď (2).
LIT ZAA 2820/2012.
ULOŽ U nálezce.
ZAPS Chvojka O.
1031 OLEŠNÁ NAD VLTAVOU, okr. Písek [473]
AKCE Chvojka O. (M České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Pravděpodobně širší předpolí výrazné ostrožny, tvořené soutokem Vltavy a potůčku, cca
2 km Z od centra obce.
PIAN 475/O/3 ZM10 22-41-05; koor.: 165:196.
POZN Nález učiněný neznámými nálezci při hledání militárií z II. světové války. Nález byl nálezci
vyjmut ze země a prostřednictvím jiné osoby byl věnován do JčM. Dle zprostředkovaného
sdělení byly veškeré artefakty uloženy ve dvou keramických nádobách, které byly rovněž
předány do JčM. Podrobnější nálezové okolnosti nejsou bohužel známé. Celkem bylo nalezeno
190 bronzových (příp. i měděných) artefaktů o celkové hmotnosti 13,81 kg a torza dvou
keramických nádob. Jedná se o jeden z největších depotů zlomků z mladší doby bronzové z
jižních Čech.
KOMP A: D.BRONZOVÁ D; akt. depot; areál depot bronzů; nál. závěsek - bronz: celý a zlomky
(3); záponka - bronz: celá (1); svorka - bronz: celé (4); plech amorfní - bronz (33); slitek - bronz
(42); nádoba - keramika: torzo okřínu a patrně zásobnice (2); koflík - bronz: téměř celé (2);
sekeromlat - bronz: celý (1); meč - bronz: zlomek čepele (1); nůž - bronz: zlomky (5); sekera bronz: celé i zlomky (5); dlátko - bronz: celá (2); průbojník - bronz: celé (2); srp - bronz: celé i
zlomky (31); kruhový šperk - bronz: celé i zlomky (26); spona - bronz: zlomek (1); jehlice - bronz:
celé i zlomky (6); tyčinky - bronz: zlomky (25).
LIT ZAA 2823/2012.
ULOŽ M České Budějovice.
1036 OPALICE, okr. České Budějovice [351]
AKCE Matucha J. (Kamenný Újezd); 2012; p.detektorem kovu.

LOKO Pole v předpolí hradiště V Kopách, terasa nad srázem k Vltavě. Zjištění nové lokality, snad
orbou zničených hrobů (?). Oba bronzové předměty byly nalezeny v ornici, cca 100 m od sebe.
PIAN 369/L/1 ZM10 32-22-17; koor.: 52:114 56:123.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ. (br.sd - br.ml); akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. srp
- bronz: zlomek čepele (1); jehlice - bronz: zlomek krčku s vývalky (1).
LIT ZAA 3038/2013.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 31497 - 31498.
ZAPS Chvojka O.
1059 OTVOVICE, okr. Kladno [181]
AKCE Fencl V. (M Kralupy nad Vltavou); 2011; náhodný nález.
LOKO V lese těsně nad železniční tratí, cca 100 m pod Hradištěm. V roce 2010 nalezl detektorář
Přemysl Černý bronzovou dýku.
PIAN 167/O/3 ZM10 12-21-25; koor.: 208:12.
POZN Foto dýky uloženo v M Kralupy nad Vltavou, NZ I / 2011.
KOMP A: K.MOHYLOVÁ D.BRONZOVÉ; akt. ojedinělý nález; nál. dýka - bronz (1).
LIT ZAA NZ 1463/2012.
ULOŽ U nálezce.
1065 PASEKY U TÁLÍNA, okr. Písek [587]
AKCE Fröhlich J. (Písek), Chvojka O. (M České Budějovice); 2010; p.detektorem kovu.
LOKO Pasecký vrch, pod skalní stěnou na J okraji. Detektorový nález neznámých nálezců, krátce
zapůjčený k odborné dokumentaci.
PIAN 500/B/2 ZM10 22-41-20; koor.: 15:365.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot bronzů; nál. srp - bronz (1); dláto bronz (1); náramek - bronz (1).
LIT ZAA 3040/2013.
ULOŽ Neznámé - soukromá sbírka.
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.
1066 PASEKY U TÁLÍNA, okr. Písek [936]
AKCE Pichrt V. (Týn nad Vltavou); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Les V od obce, J od silnice do Albrechtic nad Vltavou, Z svah návrší Chlum, 100 m V od
okraje lesa a 630 m Z od vrcholové kóty.
PIAN 483/B/1 ZM10 22-41-20; koor.: 89:221.
POZN Dne 2. 9. 2012 nalezl V. Pichrt při průzkumech v okolí prvního depotu (viz samostatné
heslo) druhý hromadný nález stejného stáří, který se nacházel 35,5 m severně od depotu č. 1
(měřeno od středů jamek). Dne 6. 9. zde provedl autor hlášení spolu s nálezcem ověření a
dokumentaci. Depot celkem 82 bronzových či měděných artefaktů o celkové hmotnosti 4468 g
se nacházel opět volně v lesní půdě, v jamce vyhloubené do zvětralého skalního podloží průměr ústí jamky činil 50 cm, hloubka depotu dosahovala až 67 cm od současného povrchu.
Žádné překrytí kameny ani žádný obal či schránky nebyly zjištěny. Depot patrně nebyl
sekundárně dislokován: dle sdělení nálezce se v hloubce 45 cm pod současným povrchem
nacházel celý srp horizontálně položený v prosté zemi. Těsně pod srpem se nacházely
velké slitky a pod nimi pak menší slitky a další artefakty.
KOMP A: D.BRONZOVÁ D; akt. depot; areál depot bronzů; nál. srp - bronz: 1 celý, ostatní zlomky
(12); sekera - bronz: zlomek (1); nůž - bronz: zlomky (3); břitva - bronz: zlomek rukojeti (1);
náramek - bronz: zlomek (1); prsten - bronz: zlomek (1); nákrčník - bronz: zlomky (2); jehlice bronz: zlomek (1); objímka - bronz: celé (2); artefakt - bronz: zlomky (14); slitek - měď (43).

LIT ZAA 2829/2012.
ULOŽ M Písek.
ZAPS Chvojka O.
1067 PASEKY U TÁLÍNA, okr. Písek [397]
AKCE Pichrt V. (Týn nad Vltavou); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Les V od obce, J od silnice do Albrechtic nad Vltavou, Z svah návrší Chlum, 100 m V od
okraje lesa, 630 m VJV od vrcholové kóty.
PIAN 482/B/1 ZM10 22-41-20; koor.: 89:218.
POZN Dne 26. 8. 2012 nalezl pomocí dektoru kovů V. Pichrt depot kovových předmětů.
Následně kontaktoval autora hlášení a společně zde provedli průzkum a dokumentaci lokality.
Depot celkem 103 kovových (bronzových a měděných) artefaktů o celkové hmotnosti 4030 g
byl uložen volně v lesní půdě, v jamce o průměru při ústí 40 x 60 cm a hloubce 30 - 45 cm od
dnešního povrchu. Nebylo zjištěno žádné překrytí kamenem ani jiný obal, pouze mezi bronzy
bylo nalezeno 5 keramických zlomků z jedné nádoby (zásobnice), jejíž vztah k depotu však není
zcela jistý (nelze vyloučit, že se jednalo o obal na depot). Všechny předměty byly v uvedené
jamce uloženy bez nějakého uspořádání. V blízkém okolí místa nálezu byly údajně nalezeny další
3 solitérní slitky, které by mohly evokovat sekundární dislokování depotu (vlivem eroze, vývratů
apod.), příp. další aktivity na lokalitě. Při následných průzkumech v okolí nálezu byl objeven
druhý hromadný nález, vzdálený od tohoto depotu 35,5 m - viz samostatné hlášení.
KOMP A: D.BRONZOVÁ D; akt. depot; areál depot bronzů; nál. kruh litý - bronz: celé (5);
náramek - bronz: celé i zlomky (7); jehlice - bronz: celé i zlomky (7); prsten - bronz: 1 celý a 1
zlomek (2); hrot kopí - bronz: zlomky (2); dlátko - bronz: 1 celé a 1 zlomek (2); sekera - bronz:
zlomky (3); srp - bronz: 1 celý, ostatní zlomky (13); puklice - bronz: zlomek (1); zápona - bronz:
celé (2); opaskový řetěz - bronz: zlomky (z 8, 5 a 4 kroužků) (3); svorka - bronz: celé (4); artefakt
- bronz: zlomky (28); slitek - měď (24); zlomek - keramika (5).
LIT ZAA 2830/2012.
ULOŽ M Písek.
ZAPS Chvojka O.
1077 PÍSEK, okr. Písek [984]
AKCE Pícha Vl. (Krajníčko); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Lesní trať Nad Oborou, cca 500 m JJZ od Nového rybníka v Píseckých horách. Ojedinělý
nález bez dalšího kontextu.
PIAN 479/O/2 ZM10 22-41-09; koor.: 40:20.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. nůž - bronz:
zlomek nože typu Riegsee (1).
LIT ZAA 2831/2012.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A27950.
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.
1078 PÍSEK, okr. Písek [545]
AKCE Pícha Vl. (Krajníčko); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Při vrcholu bezejmenného návrší v Píseckých horách, cca 900 m ZJZ od vrcholu návrší
Svícny. Zjištění nové lokality.
PIAN 481/B/2 ZM10 22-41-14; koor.: 160:263.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. jehlice - bronz: s
kulovitou hlavicí a vývalky na krčku (1).
LIT ZAA 2833/2012.

ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.
1080 PÍSEK, okr. Písek [158]
AKCE Pícha V. (Krajníčko); 2013; p.detektorem kovu.
LOKO Písecké hory, na svahu návrší 750 m Z od Nového rybníka. Zjištění nové lokality.
PIAN 497/B/2 ZM10 22-41-08; koor.: 484:66.
KOMP A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. záušnice - bronz:
zlomek (1).
LIT ZAA 3042/2013.
ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.
1081 PÍSEK, okr. Písek [801]
AKCE Fröhlich J. (Písek), Hlásek D. (ZČU Plzeň); 2013; p.detektorem kovu.
LOKO Písecké hory, S svah návrší Velký Pecky. Průzkum v trase zaniklých svazků komunikace
Tenčice.
PIAN 499/P/1 ZM10 22-41-14; koor.: 48:220 65:217 65:222 60:222.
KOMP A: VS-NOVOVĚK; akt. komunikace; areál cesta; nál. podkova - železo (x); hřeb - železo (x);
řetěz - železo (x); kování - železo (x); klín - železo (2); objímka - železo (2); zákolník - železo (1);
nůž – železo (1); šídlo? - železo (1); plíšek - bronz (1).
LIT ZAA 3041/2013; Fröhlich J. 2013: Komunikace Tenčice…, JSH 82.
ULOŽ M Písek, přír. č. 188/13.
ZAPS Fröhlich J., Hlásek D.
1082 PÍSKOVÁ LHOTA, okr. Mladá Boleslav [875]
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2009; náhodný nález.
LOKO Místo uložení předmětného depotu se nachází zhruba 3,5 km od historického jádra
Mladé Boleslavi.
PIAN 137/B/1 ZM10 13-11-04; koor.: 160:302.
POZN Místo nálezu je situováno na lesní stráň (poloha Henyška), sklánějící se relativně prudce
západním směrem k levému břehu Jizery. Dnes se nachází ve vzdálenosti maximálně 30 m od
řeky. GPS 50°22´53.06“N, 14°52´40.92“E (WGS-84). Nadmořská výška 210 m. Dne 4. 4. 2009
telefonicky informoval archeologické oddělení Muzea v Mladé Boleslavi pan Jiří Henych z
Čejetic, že si v lesní hrabance, resp. půdě pod ní, povšiml slitku stříbrného kovu a dvou
keramických zlomků. Nálezce byl poučen o nutnosti dále do nálezové situace nezasahovat.
Následně bylo již za účasti archeologa zjištěno, že nalezené střepy pocházejí z okrajů poškozené
nádoby, která zůstala in situ v zemi a pravděpodobně obsahuje další stříbrné slitky. K odkrývání,
které se uskutečnilo následující den, byli přizváni kolegové Jiří Militký a Kamil Smíšek. Jednotlivé
fáze vyzvedávání depotu byly dokumentovány, byly odebrány vzorky okolní zeminy a písčitá
výplň nádoby. Bezprostřední okolí místa nálezu bylo prozkoumáno také pomocí detektoru kovů,
což přineslo zjištění dalších dvou solitérních stříbrných slitků, uložených překvapivě mimo
vlastní nádobu, ve vzdálenosti 30 cm od ní. Celkem bylo získáno 12 + 2 stříbrné slitky různé
hmotnosti a keramická nádoba ve střepech. Nález je datován do 13. století. Slitky stříbra
různých velikostí, o různých vahách (rozpětí 4,9 g až 109,3 g), některé se stopami po dělení
sekáním. 12 ze 14 kusů uloženy v nádobě, dva kusy mimo nádobu.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 1 (13. stol.); akt. depot; areál depot jiný; nál. slitek - stříbro
(14); nádoba - keramika (1).
LIT ZAA 1481/2012; M Mladá Boleslav HLAS 7/2009, HLAS 6/2009.

ULOŽ M Mladá Boleslav.
1083 PÍSKOVÁ LHOTA, okr. Mladá Boleslav [888]
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2009; p.detektorem kovu; náhodný nález.
LOKO Nález stříbrných mincí v počtu 31 kusů na lesní stráni (poloha Henyška), cca 20 m od
dnešního levého břehu Jizery.
PIAN 136/B/1 ZM10 13-11-04; koor.: 146:264.
POZN Mince z konce 16. a počátku 17. stol., pravděpodobně v druhotném uložení, rozptýlené
na ploše cca 10 m2, v maximální hloubce do 20 cm. Při zvedání přítomni J. Militký (ARÚ Praha) a
K. Smíšek (Muzeum Roztoky). Místo nálezu leží v nadmořské výšce 208 m.
Dne 5. 4. 2008 byl při povrchové prospekci za užití detektoru zjištěn předmětný soubor
stříbrných mincí. Ty byly laboratorně ošetřeny a numismaticky určeny Mgr. Kamilem Smíškem
(M Roztoky). Soubor představuje ztracenou drobnější hotovost případně stopu po vyzvednutém
depotu. Složení souboru a jeho datace jej umožňuje vztáhnout k událostem počátku třicetileté
války.
KOMP A: NOVOVĚK 1 (konec 16. - poč. 17. stol.); akt. depot; areál depot mincí; nál. mince stříbro (13).
Mince 13 kusů rozptýlené na 10 m2, beze stop po původním obalu.
LIT ZAA 1484/2012; M Mladá Boleslav HLAS 43/2010.
ULOŽ M Mladá Boleslav, přír. č. 43/10.
1149 PONĚŠICE, okr. České Budějovice [173]
AKCE Ciglbauer J. (České Budějovice), Figura J. (Neplachov), Hieke E. (Ševětín); 2012;
p.detektorem kovu.
LOKO Prudký zalesněný svah J od Kozlovského potoka, 800 m V od jeho soutoku s Vltavou, 1050
m SZ od kaple v obci. Ojedinělý nález - zjištění nové lokality.
PIAN 305/B/2 ZM10 22-44-13; koor.: 92:272.
KOMP A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. hrot - železo:
hrot do kuše s tulejí a dvěma křídly, d. 69 mm (1).
LIT ZAA 2835/2012.
ULOŽ Soukromé muzeum Dolní Slověnice u Lišova.
ZAPS Chvojka O.
1442 PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU, okr. Mladá Boleslav [205]
AKCE Krásný F. (M Mladá Boleslav); 2012; povrchový nález; p.detektorem kovu; náhodný nález.
LOKO Při východním remízku mezi polohou Káčov a Na Lhotě (kóta 211,8 m).
PIAN 145/B/2 ZM10 13-11-17; koor.: 414:165.
POZN M. Kobrem (Praha) nalezena železná halštatská sekera s křidélky. Nálezce sekeru předal
do sbírek muzea Mladá Boleslav. Železná halštatská sekera s křidélky je druhým známým kusem
z Mladoboleslavska. Místo nálezu leží v nadmořské výšce 209 m.
KOMP A: D.HALŠTATSKÁ A (br.ha - br.hb); nál. železo: sekera s křidélky (1).
LIT ZAA 5/2013; M Mladá Boleslav HLAS 6/2012 (archiv archelologického odd.).
ULOŽ M Mladá Boleslav, př.č. 109/12.
1456 PŘEŠŤOVICE, okr. Strakonice [517]
AKCE Zavřel P. (M České Budějovice); 2009; p.detektorem kovu.
LOKO V centru známého germánského sídliště.
PIAN 347/P/2 ZM10 22-32-15; koor.: 310:164 316:154 312:160.

POZN Sběr a průzkum detektorem kovů během sondážního výzkumu v rámci grantu „Keltové a
Germámi v 1. století před Kr. v Čechách a ve střední Evropě „ (GAČR - 404/07/1632).
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. korálek - sklo (1); kroužek - bronz
(1); spona - bronz: zlomek (1).
LIT ZAA 2836/2012.
1458 PŘEŠŤOVICE, okr. Strakonice [653]
AKCE John J. (JU České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Na jižní straně sídliště I. Průzkum detektorem kovů J. Johna z JČU České Budějovice dne
28. 7. 2012 PIAN 372/B/2 ZM10 22-32-15; koor.: 320:154.
POZN Nález bronzové spony Almgren 158.
KOMP A: MLADŠÍ D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. spona - bronz: Almgren 158
(1).
LIT ZAA 3049/2013.
ULOŽ M České Budějovice, A 29 499.
ZAPS Zavřel P.
1560 RAKOVNÍK, okr. Rakovník [526]
AKCE Blažková K. (M Rakovník), Hrnčiřík P., Šámal Z.; 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Svahy návrší Bendovky, S od města. Zemědělské práce.
PIAN 194/P/1 ZM10 12-14-12; koor.: 0:64 80:65 80:19 25:20.
POZN Pokračování v roce 2010 započatého systematického detektorového průzkumu v prostoru
bojiště bitvy u Rakovníka 1620 v souběhu se zemědělskými pracemi.
KOMP A: NOVOVĚK 1; akt. boj; areál bojiště; nál. kule - olovo (xxx). Svahy návrší Bendovky byly
podle koncentrace kulí místem útoků posledních dní bitvy.
LIT ZAA 908/2013; Kolektiv autorů 2011: Bitva u Rakovníka 1620, Rakovník; Renner J. 1912:
Srážka císařských a královských vojsk u Rakovníka r.1620, Věstník Muzejního spolku, Rakovník.
ULOŽ M Rakovník.
1600 RATAJE U BECHYNĚ, okr. Tábor [780]
AKCE Zavřel P. (M České Budějovice); 2012; povrchový sběr.
LOKO Sídliště se nachází 550 - 850 m JV od kostela v obci na rozsáhlém plató na břehu říčky
Smutná. Sběr a průzkum detektorem kovů J. Beneše z Bechyně v letech 2009 - 2010.
PIAN 147/P/2 ZM10 22-42-02; koor.: 410:167 415:206 434:192 431:169.
KOMP C: D.LATÉNSKÁ D; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. náramek - sklo: zlomky (2);
závěsek - bronz (2).
E: STARŠÍ D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. jehlice - bronz (2).
B: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. kroužek - bronz (4).
A: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. korálek - sklo (3).
D: D.LATÉNSKÁ-D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál sídliště; nál. spona - bronz: zlomky (6).
LIT ZAA 2841/2012.
ULOŽ M České Budějovice.
1677 SENOMATY, okr. Rakovník [809]
AKCE Blažková K. (M Rakovník), Hradcovi P. a M., Stolz D. (ÚAPPSČ Praha), Stolzová D. (ÚAPPSČ
Praha), Šámal Z.; 2012; p.detektorem kovu; mikrosondáž.
LOKO Místní poloha Na hradišti, J od obce. Zemědělské práce.
PIAN 200/B/1 ZM10 12-14-16; koor.: 55:208.

POZN Z polohy Na hradišti pochází ze starších sběrů řada nálezů keramických zlomků ze starší
doby železné, mladší doby bronzové a mladší doby hradištní, které dokládají intenzitu osídlení v
tomto prostoru dlouhodobě zemědělsky využívané plochy. Novodobý systematický průzkum
lokality přinesl kromě keramických zlomků knovízské kultury také cenné informace o kovových
nálezech bronzových ingotů, sekerek a srpů v rámci sídliště rozorávaného na poli. Na základě
přesné lokalizace největší koncentrace nálezů prostřednictvím detektoru kovů byl identifikován
a zdokumentován depot těchto bronzových předmětů, jenž se částečně zachoval in situ.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní-výrobní; areál depot bronzů; nál. srp - bronz: části a
zlomky (21); sekera - bronz: části a zlomky (7); polotovar - bronz: části a zlomky koláčovitých
ingotů (144). Zachycený kovolitecký depot v rámci sídliště.
LIT ZAA NZ 922/2013; Renner J. 1915: Rakovnicko v době předhistorické, Věstník Muzejního
spolku V, 72, Rakovník.
ULOŽ M Rakovník.
1678 SENOMATY, okr. Rakovník [884]
AKCE Blažková K. (M Rakovník), Šámal Z.; 2012; p.detektorem kovu; povrchový sběr.
LOKO Místní poloha Za kněžským lesem, JZ od hřbitova. Zemědělské práce.
PIAN 65/O/1 ZM10 12-13-20; koor.: 470:185.
POZN Ze starších nálezů z blízkého okolí hřbitova pochází podle údajů ve staré školní sbírce
neolitická broušená industrie a keramické zlomky. Proto se novodobý povrchový průzkum
zaměřil na ověření datace lokality.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. sídlištní; areál sídliště; nál. nůž - bronz (1); slitek - bronz (xx);
polotovar - bronz (1).
LIT ZAA 926/2013.
ULOŽ M Rakovník.
1703 SKOČICE, okr. Strakonice [693]
AKCE Pícha Vl. (Krajníčko); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Kostelní les, cca 200 m Z od kóty 582 m. Zjištění nové lokality.
PIAN 388/O/2 ZM10 22-43-02; koor.: 142:62.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. nůž - bronz: nůž
typu Riegsee (1).
LIT ZAA 2842/2012.
ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.
1722 SLUPENEC, okr. Český Krumlov [467]
AKCE Zronek P. (Český Krumlov); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Vrcholová plošina bezejmenného zalesněného návrší, cca 800 m VSV od obce, Z od dvora
Drahoslavice. Dne 15. 4. 2012 objeven depot předmětů, uložených údajně „dosti hluboko“ na
jednom místě. Bez bližších nálezových okolností.
PIAN 132/O/2 ZM10 32-24-06; koor.: 13:173.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ. (br.sd - br.ml.); akt. depot; areál depot bronzů; nál. srp - bronz:
zlomek čepele (1); slitek - bronz (11).
LIT ZAA 2843/2012.
ULOŽ Prozatím u nálezce.
ZAPS Chvojka O.
1844 ŠANOV U RAKOVNÍKA, okr. Rakovník [337]

AKCE Blažková K. (M Rakovník), Hradcovi P. a M., Šámal Z.; 2012; p.detektorem kovu;
povrchový sběr.
LOKO Místní poloha Hůrka, SV od obce, na parc. č. 302/22-30. Zemědělské práce.
PIAN 7/O/1 ZM10 12-13-20; koor.: 370:171.
POZN V roce 1989 a 1990 proběhl na hraně pískovny výzkum okraje knovízského žárového
pohřebiště, jehož centrum bylo zřejmě odebráno při těžbě písku v předchozích letech. Nedávný
kontrolní povrchový sběr lokality přinesl další drobné nálezy keramických zlomů a kovových
nálezů knovízské kultury.
KOMP A: KNOVÍZSKÁ K.; akt. pohřební; areál pohřebiště; nál. nůž - bronz (1); srp - bronz (2);
slitek – bronz (xx); polotovar - bronz (1). Zemědělsky využívaná plocha na hraně pískovny.
LIT ZAA 931/2013; ARÚ Praha HLAS 1064/1991, HLAS 1065/1991, NZ 3550/1991.
ULOŽ M Rakovník.
1865 TEREZÍN, okr. Litoměřice [466]
AKCE Vachálek M.; 2011; povrchový nález; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Terezín - Kréta, pole p.p.č. 552/1, u kruhového objezdu. Mezi silnicí do Bohušovic nad
Ohří a šancemi terezínské pevnosti, proti autobazaru.
PIAN 313/O/2 ZM10 02-43-06; koor.: 162:254.
POZN Dne 25. 5. 2011 odevzdal do muzea v Litoměřicích M. Vachálek nálezy učiněné pomocí
detektoru kovů a povrchovým sběrem v dubnu 2011. Jde o nálezy z 19. a 1. poloviny 20. stol., z
větší části spojené s pobytem vojska v terezínské pevnosti (knoflíky z uniformy, drobné
rakousko-uherské a československé mince, torza porcelánových sošek a porcelánové dýmky
apod.). Tedy se jedná většinou o ztrátové předměty.
KOMP A: NOVOVĚK 2 (19. stol. - před 1938); akt. sídlištní-ojedinělý nález; areál sídliště; nál.
mince – měď (7); plomba - bronz: mosaz ? (1); knoflík - mosaz (9); skoba, kolečko - bronz (2);
slitek, kroužek - bronz (2); porcelán: torza sošek, dýmky (4). Pevnost.
LIT ZAA 344/2013.
ULOŽ M Litoměřice, pom.ev.č. 47.
ZAPS Kotyza O.
1914 TŘITIM, okr. České Budějovice [224]
AKCE Šatra P. (Týn nad Vltavou); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Hněvkovický les, při lesní cestě VJV od chatové osady Rusalka J od Hněvkovic, cca 500 m Z
od kóty 443 m. Ojedinělý nález bez dalšího kontextu.
PIAN 289/O/2 ZM10 22-44-02; koor.: 420:335.
KOMP A: D.BRONZOVÁ NEURČ. (br.sd - br.ml.); akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál.
sekera - bronz: zl. týlu (1).
LIT ZAA 2847/2012.
ULOŽ U nálezce.
ZAPS Chvojka O.
1971 VADKOV, okr. Prachatice [990]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 1200 m SV od kapličky na návsi ve Vadkově a asi 1710 m Z od kapličky na návsi ve
Vodici. Poloha Na plačkách, levý břeh Vadkovského potoka, mírný V svah, nadm. v. 553 m.
PIAN 140/B/2 ZM10 32-21-08; koor.: 215:305.
KOMP A: STŘEDOVĚK-NOVOVĚK; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. přezka - bronz.
Zlomek zdobené bronzové přezky s odlomeným železným trnem.
LIT ZAA 1661/2013.

ULOŽ M Prachatice, př. č. 10-1/12.
1972 VADKOV, okr. Prachatice [222]
AKCE Parkman M. (M Prachatice); 2012; povrchový sběr; p.detektorem kovu.
LOKO Asi 880 m SV od kapličky na návsi ve Vadkově a asi 2080 m Z od kapličky na návsi ve
Vodici. Poloha Na skalicích, levý břeh zregulované bezejmenné vodoteče, mírný V svah, nadm.
v. 555 m.
PIAN 141/B/2 ZM10 32-21-08; koor.: 178:299.
KOMP A: DATACE NEURČENA; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. bronz: polovina
kroužku.
LIT ZAA 1662/2013.
ULOŽ M Prachatice, př. č. 11-1/12.
2008 VIDONICE, okr. Jičín [750]
AKCE Ulrychová E. (Jičín, Hviezdoslavova 160); 2013; p.detektorem kovu.
LOKO Jižní svah Červeného vrchu, první lesní cesta, p.p.č. 219/1. Objeveno a vykopáno pod 20
cm navážky a v hloubce 20 cm v intaktním terénu - Jiří Groh, Horní Nová Ves 243.
PIAN 364/O/2 ZM10 03-43-15; koor.: 367:298.
POZN Bronzový srp rozlomený na dvě poloviny s odlomenou špičkou, s trnem a dvěma žebry.
Nález pochází ze severního okraje území osídleném až v raném novověku. Místo nálezu - jižní
zalesněný svah Červeného vrchu - bylo terasovitě upravováno navezenou zeminou. Nejbližší
soudobé nálezy pocházejí z hradiště u Kalu, vzdušnou čarou asi 7 km jižně odtud.
KOMP A: MLADŠÍ-POZDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál stopa; nál. srp - bronz (1).
LIT ZAA 2839/2013.
ULOŽ M Hradec Králové, registrační číslo 96/2013.
2013 VLASTEC, okr. Písek [967]
AKCE Zavřel P. (M České Budějovice); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Západní svah nad Křeneckým potokem, cca 320 m SV od kaple v osadě Struhy. Nález
detektorem kovů.
PIAN 404/B/2 ZM10 22-23-24; koor.: 375:83.
POZN V blíže neudané době před jarem 2011 nalezl neznámý detektorář (nebo více
detektorářů) soubor pravěkých kovových předmětů, které na jaře 2011 získal Jan Průša z
Tábora, které předal do JčM v Českých Budějovicích k dokumentaci. Vedle nálezů z doby
laténské, jejichž zpracování se ujal J. Michálek, tvoří druhou část souboru předměty z doby
římské, které byly údajně nalezeny na jednom místě nebo v těsné blízkosti při hraně svahu. Tyto
nálezy by snad mohly tvořit celek (depot ?). Dne 25. 6. 2011 provedli spolu s J. Průšou prohlídku
lokality a její zaměření pomocí GPS O. Chvojka, J. Fröhlich a J. Michálek.
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ; akt. ojedinělý nález; areál stopa; nál. spona - bronz (2); rukojeť - bronz (1);
nákončí - bronz (1).
LIT ZAA 2850/2012.
ULOŽ M České Budějovice.
2087 ZALUŽANY, okr. Příbram [569]
AKCE Daněček D. (M Roztoky); 2008; p.detektorem kovu.
LOKO Na poli cca 1000 m JZ od okraje obce. Průzkum detektorem kovů D. Daněčka z M Roztoky
v roce 2008.
PIAN 279/B/2 ZM10 22-21-22; koor.: 97:13.
KOMP A: D.ŘÍMSKÁ B; akt. sídlištní; areál sídliště; nál. spona - bronz: Alngren 132 (1).

LIT ZAA 3059/2013.
ULOŽ M Příbram.
ZAPS Zavřel P.
2088 ZÁLUŽÍ NAD VLTAVOU, okr. Český Krumlov [174]
AKCE Jeřábek P. (Kájov); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO Les v ohbí řeky Vltavy, cca 300 m JZ od samoty u Prokopa a 1100 m SV od soutoku Vltavy
s Křemžským potokem.
PIAN 60/O/2 ZM10 32-22-16; koor.: 307:112.
POZN Solitérní nález se nacházel v hloubce cca 20 cm, bez jiných artefaktů. Nález učiněn cca 50
m severně od velké mohyly z doby halštatské (mohylník č. 19 soupisu Archeologických
nemovitých památek okr. Český Krumlov), jeho případný vztah k lokalitě však není jistý.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ B-D; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. kroužek - bronz:
kroužek s drobnými kulatými nálitky (1).
LIT ZAA 2853/2012.
ULOŽ U nálezce.
ZAPS Chvojka O.
2089 ZÁLUŽÍ NAD VLTAVOU, okr. Český Krumlov [417]
AKCE Kalma P. (Dolní Miletín); 2013; p.detektorem kovu.
LOKO Prudký S svah k Vltavě údajně pod výšinným sídlištěm v poloze Do koští. Solitérní nález,
patrně související s nedalekým výšinným sídlištěm. Nalezeno údajně na povrchu mezi kameny.
PIAN 370/O/2 ZM10 32-22-21; koor.: 310:371.
KOMP A: STARŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. žebro - měď: celé
(1).
LIT ZAA 3060/2013.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 31433.
ZAPS Chvojka O.
2100 ZÁTAVÍ, okr. Písek [451]
AKCE Macek Z. (Písek); 2012; p.detektorem kovu.
LOKO J okraj lesa Pod Čihadly, těsně při hranici s katastrem Kestřany.
PIAN 480/B/1 ZM10 22-41-12; koor.: 192:287.
POZN Sekera nalezena v cestě pod velkým kamenem. Cca 1 m od ní nalezen dodatečně měděný
slitek. Nález má charakter depotu.
KOMP A: STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; akt. depot; areál depot bronzů; nál. slitek - měď (1); sekera bronz: se srdčitým schůdkem (1).
LIT ZAA 2854/2012.
ULOŽ M České Budějovice, inv. č. A 27 698 (slitek) a u nálezce (sekera).
ZAPS Fröhlich J., Chvojka O.
2139 ZLIVICE, okr. Písek [291]
AKCE Sponar J. (České Budějovice); 2011; p.detektorem kovu.
LOKO J svah návrší Kostelík, cca 450 m J od vrcholu a 250 m S od okraje Nové Vsi. Zjištění nové
lokality.
PIAN 403/O/3 ZM10 22-23-22; koor.: 252:55.
KOMP A: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; akt. ojedinělý nález; areál ojedinělý nál.; nál. srp - bronz:
zlomek (1).
LIT ZAA 2856/2012.

ULOŽ M České Budějovice.
ZAPS Chvojka O.
2161 ŽERČICE, okr. Mladá Boleslav [764]
DKAT PĚČICE, SEMČICE
AKCE 2010; náhodný nález.
LOKO Návrší S od rybníka Hladoměř.
PIAN 33/O/3 ZM10 13-12-01; koor.: 265:23.
POZN Podle svědectví nekorektního detektoráře a zároveň studenta archeologie Martina
Netušila sám mezi řadou kovových předmětů údajně získal na lokalitě několik zlatých
byzantských mincí a 5 keltských mincí „s koníčkem“.
KOMP A: D.LATÉNSKÁ; nál. mince: keltská mince „s koníčkem“ (5).
B: RANÝ STŘEDOVĚK ?; nál. zlato: byzantské mince.
LIT ZAA 789/2012.
ULOŽ Nezvěstné.
ZAPS Waldhauser J.

