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•13 usedlostí

•1 dvůr

•ulicová dvouřadá dispozice

•půdorys

•kámen
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ARCHEOLOGIE STARCHEOLOGIE STŘŘEDOVEDOVĚĚKKÉÉHO MHO MĚĚSTA MOSTSTA MOST

Archeologický ústav ČSAV
Státní ústav pro rekonstrukci 
památkových měst a objektů

Krajské středisko Státní
památkové péče a ochrany 

přírody
1976 – 1977 čp.226



Dům čp. 226

60./70. léta

1976
• Jižní fronta II. mosteckého 

náměstí
• Parcela � 15 m
• Omezený rozsah podsklepení



Plošný odkryv

• Lokalizační síť 5x5 m 
s horizontálním i 
vertikálním členěním

• Fotoplán ve 3 horizontech
• Dokumentátor 

Jaroslav Březák

I. náměstí

II. náměstí
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čp. 226 + 224



čp. 226, trasa zaniklého příkopu 
prvního města



Příkop

• Zaniklý příkop 
prvního založení
královského města 
Mostu
– ve stěně

povrchového dolu
– plocha u čp. 226



Parcela

• Počátky královského města: 

30. léta až 1. pol. 13. stol.
– A - D26: 4x2,5 m, svažitý vstup, 

jednoduchá výdřeva, sedlová
střecha?, ohniště, 104 ker. 
zlomků z doby zásypu, 
funkce?, samostatně?

– jámy 12 a 13

• Před rokem 1300

– B, C – zděná jádra, 
B nepodsklepená, C částečně
zahloubená s vysunutým 
vstupem

• 2. pol. 13. až poč. 15. stol

trojtraktová dispozice (průjezdová)



Mostecká keramická sekvence 
– vyhodnocení z technologického hlediska

nastupující VS, 
avšak výrazný 
podíl RS keramiky

VS keramika, 
lepená a obtáčená

PS keramika, 
lepená a obtáčená, 
vytáčená

PS/NO keramika, 
vytáčená

NO keramika, 
vytáčená s vnitřní
glazurou



průběh RS – počátek 2. poloviny 13. stol.

pH1 - vejčité tělo, 
rozevřený mírně
prohnutý okraj

pH2 - derivát pH1

pM1 – zvonovitá miska, 
úprava povrchu viz pH1

pL – lahvovitá nádoba se 
čtyřlistovým ústím

M1 – mísa s okružím, 
zpravidla hubička

Poh – pohár s 
okružím, 
zdobený, 
variabilní

H10 – bezuchý hrnec s 
okružím, vývalková
šroubovice

H13 – hrnec s uchem 
a vnitřně prožlabeným
okružím

H131 – derivát H13, 
rozdíl ve výzdobě

Kon – konvice s 
třenovým uchem a 
výlevkou



Importy

Malé nádobky z jemně plavené hlíny, odříznuté
dno, šroubovice, případně červené malování,
původ ?

Džbánek, vývalky, 
žlutavá (druhotně přepálená)
vnější glazura

Hrnec s uchem a 
hrnčířskou značkou,
bílé malování, specifické
technologické aspekty,

pravděpodobně střední
Čechy



Kamenina

Džbán s mírně vklenutým dnem a se zvlněnou 
patkou, střep šedý, vnější povrch s hnědou lesklou 
glazurou, zdobeno jemnou vývalkovou šroubovicí

Napodobenina 
kameninového džbánu 
provedená z běžné mostecké
hrnčiny



Kachle - nádobkové

odříznuté i podsýpané dno, krátké i dlouhé varianty, velké a střední tvary, 
počátek 15. století



Kachle - komorové

Komorové kachle pozdně
gotické (XXX)

Komorové kachle renesanční
(XX)



Sklo



Sklo
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Useň



Dřevěné artefakty





ŠLECHTICKÁ SÍDLA
DVORY, TVRZE

VS - PS 



2. 2. polpol. 13. stolet. 13. stoletíí

1) tvrze s izolovanou stavbou1) tvrze s izolovanou stavbou

a) obda) obdéélnlnéého pho půůdorysudorysu

b) b) ččtvercovtvercovéého pho půůdorysu (hranolovdorysu (hranolováá vvěžěž))

2) tvrze s obvodovou z2) tvrze s obvodovou záástavboustavbou

1. 1. polpol. 14. stolet. 14. stoletíí

1) velk1) velkéé obytnobytnéé vvěžěžee

2) v2) věžěžovitovitéé palpaláácece

3) pal3) palááce se sloce se složžitým vnititým vnitřřnníím m ččlenleněěnníímm

4) pal4) paláác a menc a menšíší vvěžěž

ppřřechod mezi tvrzechod mezi tvrzíí a hradema hradem



Typ s izolovanou stavbou obdélného půdorysu

MMĚĚLNICE, okr. DomaLNICE, okr. Domažžlicelice



ČIMICE, okr. Praha
••svasvažžitý teritý teréén, okrouhlý n, okrouhlý 

tvar, tvar, prprůůmm. 28 m. 28 m

••ppřřííkop 3x4m, 2 kop 3x4m, 2 řřady KJ, ady KJ, 

vstup pvstup přřes most (kes most (káámen)men)

••zzááklady na jklady na jííl, patra l, patra 

ddřřevevěěnnáá

••2. 2. polpol. 13. . 13. –– ½½ 15.  x  RS415.  x  RS4

••S od tvrze dvS od tvrze dvůůr r 

–– 2 f2 fáázeze

••zdi azdi ažž 3m 3m šíšířřkaka

••vztah ke tvrzi?vztah ke tvrzi?



KESTŘANY, okr. Písek

••hornhorníí a dolna dolníí tvrztvrz

poslposl. . ¼¼ 13. stol.13. stol.

••blatný terblatný teréénn

••kamennkamennáá stavbastavba



ČČELELÁÁKOVICE, okr. PrahaKOVICE, okr. Praha--východvýchod
••vyvývyvýššenina nad Labemenina nad Labem

•• pozdnpozdněě romromáánský nský 

kostel z konce 12. stol.kostel z konce 12. stol.

••kolem 1300 kolem 1300 

dvojddvojdíílnlnáá stavba stavba 

s kam. zs kam. záákladyklady

••opevnopevněěno RS4?no RS4?

(dnes muzeum)(dnes muzeum)



SEMONICE, okr. NSEMONICE, okr. Nááchodchod

••výzkum 1895: umvýzkum 1895: uměělý pahorek (lý pahorek (mottemotte?) s kamennou      ?) s kamennou      

stavbou 6,6 x 8,5 mstavbou 6,6 x 8,5 m

••výzkum zachytil spvýzkum zachytil spáálenileniššttěě ((MaMa, , FeFe, Ke, uhl, Ke, uhlííky)ky)

!!!160 ks kovových artefakt!!!160 ks kovových artefaktůů!!!!!!

(nejv(nejvěěttšíší soubor z soubor z ččeských tvrzeských tvrzíí))

••radlice, krojidla, radlice, krojidla, otkyotky, h, hřřeby eby 

bran, kladbran, kladíívko, rývko, rýčč, motyky,, motyky, vidle, vidle, 

srp, nsrp, nůžůžky, sekery, noky, sekery, nožže,e, nebozezy, nebozezy, 

seksekááčče, udidlo, te, udidlo, třřmenmen, , ostruhy, ostruhy, 

hhřřeblo, podkovy, neblo, podkovy, náákonkonččíí, p, přřezkyezky, , memečč, , 

kroukroužžkovkováá zbroj, kopzbroj, kopíí, , šíšídlo,dlo, ššipky, ipky, 

petlice, petlice, řřetetěězy, skoby, zzy, skoby, záávvěěsy,sy, zzáámky, klmky, klííčče, e, 

kahany, mince, kahany, mince, militariamilitaria, stavebn, stavebníí žželezoelezo, , 
řřemeslnickemeslnickéé nnáástrojestroje…………



Typ s izolovanou stavbou čtvercového 
půdorysu

KUNDRATICE, okr. ChomutovKUNDRATICE, okr. Chomutov

••blatný terblatný teréénn

••tvrzitvrziššttěě 28 x 30 m28 x 30 m

••2 f2 fááze:ze:

--ddřřevevěěnnáá omazanomazanáá

vvěžěž 13./14.13./14.

--kamennkamennéé zzááklady klady 

na jna jííl, zahloubený l, zahloubený 

sutersuteréén, kachlovn, kachlováá

kamnakamna

••poslednposledníí ffááze uze užž NO1NO1



TLESTKY, okr. RakovnTLESTKY, okr. Rakovnííkk

••kamennkamennáá podezdpodezdíívka vka 

stavby 10 x 10 m se stavby 10 x 10 m se 

skosenými nskosenými náárorožžíímimi

••ddřřevevěěnnáá vvěžěž, p, přřííkopkop

••13./14. 13./14. –– 1424?1424?

••nnáález 70 sklenlez 70 skleněěných ných 

kroukroužžkkůů



DUBJANY, okr. PlzeDUBJANY, okr. Plzeňň--seversever

SOLEC, okr. MladSOLEC, okr. Mladáá BoleslavBoleslavBOLICE, okr. BOLICE, okr. 
NymburkNymburk

••mnomnožžstvstvíí mazanice na ostromazanice na ostrožžnněě

oddodděělenlenéé šíšíjovým pjovým přřííkopem kopem –– hrhráádek?dek?

••2. 2. polpol. 13. . 13. –– 15. stol.15. stol.

••výraznvýraznáá

polohapoloha

••kkáámen men 

neprokneprokáázzáánn

••TvrziTvrziššttěě

na umna uměělléém m 

pahorkupahorku

••cihly?cihly?

••keramika 2. keramika 2. polpol. . 

13. stolet13. stoletíí



MRMRÁÁZOVA LHOTA, okr. HavlZOVA LHOTA, okr. Havlííččkkůův Brodv Brod

••skalnskalníí ostroh, bez vazby na ostroh, bez vazby na 

ososíídlendleníí, 2 p, 2 přřííkopy + valykopy + valy

••kamennkamennáá stavba 5x5m stavba 5x5m 

excentricky + menexcentricky + menšíší ddřřevevěěnnáá

••nnáález mlez míísy z rytsy z rytéého mho měědděěnnéého ho 

plechu, kovplechu, kováánníí truhlitruhliččky, pky, páásovsovéého ho 

kovkováánníí, pant, pantůů, z, záámku s klmku s klííččemem……

hansovnhansovníí zbozbožžíí??



ROZTOKY, okr. PrahaROZTOKY, okr. Praha--zzáápadpad

••nalezeny znalezeny zááklady kamennklady kamennéé

vvěžěže uproste uprostřřed ned náádvodvořříí s s 

obvodovou hradbouobvodovou hradbou

••starstaršíší nenežž 2. 2. polpol. 14. stolet. 14. stoletíí

4 vývojov4 vývojovéé ffáázeze



Typ obvodovou zástavbou

MARTINICE, okr. BeneMARTINICE, okr. Beneššovov
••prprůůmměěr 24 m se silnou r 24 m se silnou 

plplášášťťovou zdovou zdíí

••poprvpoprvéé dolodoložžen tento typen tento typ

••v mladv mladšíší ffáázi mohutnzi mohutnáá

hranolovhranolováá vvěžěž



CHODOV, okr. PrahaCHODOV, okr. Praha

••2 v2 věžěže, hradba, obvodove, hradba, obvodováá

zzáástavbastavba

••prprůůmměěr 32 mr 32 m

••2. 2. polpol. 13. stolet. 13. stoletíí



BEDBEDŘŘICHICHŮŮV SVV SVĚĚTEC, okr. MostTEC, okr. Most

••30. l30. lééta 13. stoletta 13. stoletíí: : 

romromáánský kostel sv. nský kostel sv. 

Jakuba VJakuba Věěttšíšího ho ––

opevnopevněěnýný

••tvrz z konce 13. stol. tvrz z konce 13. stol. 

ttěěsnsněě u nu náárorožžíí kostelakostela

••dvdvůůr JZ od kostelar JZ od kostela



1. polovina 14. století

ERVERVĚĚNICE, okr. MostNICE, okr. Most
••2 tvrze s p2 tvrze s přřííkopy:kopy:

starstaršíší prprůůmměěr 35 m, pr 35 m, přřííkop, paliskop, palisááda, da, 

kamennkamennéé zzááklady min 3klady min 3--podlapodlažžnníí vvěžěže e 

(zdivo 1,5 m) + pal(zdivo 1,5 m) + paláác dc dřřevevěěnnéé konstrkonstr..

mladmladšíší (rozrod rodu) s palis(rozrod rodu) s palisáádou po dou po 

obvodu, obvodu, nalnal. kamenn. kamennéé zdivo na hlzdivo na hlíínunu


