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Exkurzo íJ j l(Liz*rlBkóho ool,ee1 se k aná 7.. IV" 19fir+,_*L-_--*-i

tjč*utn{.l se eeJdou na nádrež{ vo Šřéhlgvech, odkud'%a"nazt po příJozdu vlaku z p}zně
(odJezd z Plzně G.n.6.51" přlJezd do ŠřóhIav 7.14}. Traga, ktará Je vyznočená na mapce ollnou
č&noun vede z nádraží vo Šřáhlavech okotro zámku Kozel na hrad Lopatu, ZSO s tvrzlětě Oo].ní
Neol1vyu tvrtlňtě V Korn€tlcích, tVržiětě Jevor, ZSO Jevor^, zso a tVrzíŠtě MydJ.ná, ZSo Kamýk.
Exkuřae btrrlo zekončena v Mlro§ově okoIo 16. hodlny. V tomtú čase Je z Mlro§ove dobré vlakové
epoJoní věornl směry.

Treoa d}oo.rhá zhruba 25 km jo míaty vedena dost1 náročným terén€m. Proto Je třeba vhodně
ao obout. Po colé trea€ noní příložltost k občeretvení.

srd{,čně jeou zvánl n6Jon členovó KAS, ala 1 další záJomc1.
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+ Člarlaký přlapěvok zapIařte do konco dubna. Bude tím eíekúno předatava o čóetce. kteró určí
nozaah ročenky KAS-

lrl t'říapěvky zaaí}oJto průběžně" Okamžítě po přcvz€tí budou postotlpény PhDr. T" Durdlkovl'r]Sc
a Inq. a:ch. P. Chotóboroví, ktoří zaatávaJí funkcí odborných racenzentó. Pří,epěvak přiJatý
do tl.eku buda v pořadí, v němž doše1, přlpravován v tl8ku- Pří,epěvky, kreré nobudou odpovídat
vytyčenén,l profllu ročenky, budou vróceny autoroví Epotru 8 radou a pokynyo Jak příaIu§ná
nodoetatky od6tranlt. Opravený př{spěvek budo po opětovnón příJetí, zařazcn rra konac řadiy.
Fředpoklárialró datun, do kdy by mě1o být první čía1o nočgnky naplněno, J6 konec června"
Str'n6-1j áo tak dřlvo vzhladom k zatím přeeně naurčonému rozeahu ročenky a množetví doólých
příopěvků, budo uzóvěrka pD6unuta. Příspěvky došlé po uzévěrce budou autoínstícky řazeny
a připravovóoy pro ctaIě{ čía1o ročenky KAS.

r Koplo všach doělých (tedy t nepub}tkovaných) příepěvků budou utroženy u výboru KAs a nebudou
boz píeomnóho eouhla6u 6utoro publikovány Jlndo aní zapOJčovÉny Jíné oeobě. č1 Jin6k využívány.
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.JÉc ij,]y -]rr c _ L ],jIlr : _! !ilLů
1, Vl'jaí:}lI,lJ .l ojr;rJ.i_ L.y iruclt.ru uv.,ÍdČirry 1lot} svýtn kr:tuoLrrilnín úze nínr. Vyjíniku př,er}stovují 1okality s ná_

zvotlr 1.oLoi;,trýnr o lt.rl . (nrlJ:ť'. l(ar}iiLcjri hrac1 , k.ri" Knrll;tejn). U vljech 1okalit but]e rovnóž uveden
okI,og.

,]. .i o],:url oo nojodrrri o výr'lrzné, st.ojící s noz{rněnitrr}nd o}ljl:k,Ly, budou řárlrrč lokalizováry. Kroruě
g.1,ovn Ího pollistt llu<le ]lott:iittl pop j,snó pnlcelní ČÍslo ncbo odměř.oní od okruje mapy vlrotlného mě-
ř'íi.krr s ;r"jí lion1lleLní ciLací (nlrpř. 'Zlfl:a2-342 Vo}ynč 1:"..., 1{O nirn od jižní el 6o nri od východ-
ttí leltčrr í i':r'i ny), v pj;Íplr,ló olljoliLů v olrci stačí číg}o popisrré riourů. Neúplné a nejasné lokaliza-
o<; no}:ruiir:rr 1lř,'i_..iítrlťrtry (1lilÍk}nd - ! kn sovornč oti Prdskačky nacl černýrni tresy v lese) 

"

]. čitllco llu, lt)L| :1lr:;l,rtly t'lo Lrlxtu n:l tnísto, k nčnuž .}o ocl];az vztohuje, do ::dvork6r. Tvoří ji příjme-
lt_Í rlu{,ot,a, .1-1t1.oi,oi!o1. v.yrlriní 1rr,,.'rce ll prrginlrce, nnpť.. (Vocúsck 19,1ol 112-].].4). .Ie-lí ocl}laz za1,ojen
(lo tQx[,u, 1llli1lojí oc zl,.rlrt.1.1il ror_inClho jrrdnn, napii. " jlik uvác]í J,'" Vocásek (L97ot 112*114)l,. .,6-1i

v iz,t'rvor"eo v.Ícrl c,i LlrcÍ, oritlťilÍ cc sti,edníkorn. ljtojrrý post.up při citování pramerrných edicí, užíva-
;jí . ot: rrolrnr,li:,,ov:rttó z}:r;rt,liy.

4. Co'] ý co:,,tilrnt t)oui,,i,Lé 1il.rlrlrl.ury llul]o po<l rr.rtlpisenr l,ilcratu3a uveclon v závěru, Zvldštní pozornoÉ,
,'jrl tltrl.rltl viittov;rt til;lnolrt.,i,. V 1ljlíllnllč že se jetlrrí o ku.ihu, píše se t8kto!
Voclicr:,L., li. ]')'/():'l]vr-zc v okofí Prlil;kličky nlc1 čertrýrni 1csy. }\.rrha.
i"i Črllloili li.]cl:J(]il iii ír}lo],tI í}iový,clr iilrirl}iů Lrr]<to:

Vocliltcji, i,'.,ll)'/():'l'yrr,,c v o,kolÍ lŤris)iaČky rrac1 Úorr5l,nri lesy. Arc}reologickó rozhledy xXVT, 11C-123.
J'iii irvli,ii:rir iivort i:i. vícei prrrcí tť,iro:; t]uLora z .jedrro}ro rokr_r, otl}iší se bakto:
Vocrisok I". ]-970lr: ...."
Vor:liltok lr. ],l'/O1,1 : ..... lrtrl .
U Člrlo;li;rťr l, sllo.t,nÍ|.Ů }zo porržívllt::]rrlt!,ky. ,t,oporučují se normalizovllné zkratky, tak jak oe uží-
ylljí v Ar.clrr,rolrr1-;ic§cii rorlhlodeel}, ťnnril,káclr urc}rr;of ogiclrycil, Archeo}ogia historica, Archeoiogia
irrnfl,,tro,,il',, lt 1ltrri. V př'-Í1llrtlě, Žrl uiii.joLe nójol;r1 c:(oťickó zkratky, jo nutno ji na zvláštnín papíru
vysvŮ[) iL, lrl,,y Irroltlrr lr.ýt :lniltlzr:nlt rlo soznomu rk_r,ntek n$ konci 9t)orníku.

',. ?', ilíivoril'i trvrlr]ctrrlIto z],l1í](,llu 6'it.rrc,i jo nuino upusti L od poznámek pod čarou, nebo je, vo vy jírneč-
rrýclr pť,í1l:rrloelt cltrtozi L tr lt lro jnrr;trlií llroi;nou rníru.

i," V j;ocl}n.y ollr,'l'rz]t"y llurtorr č:íll] 0Vdny :r t,{I], jli,J riir trL: v textu. Rur]ou rtvederty v závorce, čís1o obrtizku,
s rivoj LtlČ]itlrt .j11-1.i nlr olrluzkrr více 1lo}ožclt, odtlělí se čťirkr-)mi, rl&př. ( obr. 1 : )r4). Je-li v zó,-
vOr.co O(ll:.,,l:: tt,, vícrl o'llr,.1rl;kŮ, or]dilll Jo sti,ednÍ}ren již bcz označení ltobr.'', ngpl',. (obr.1 , |:-4.,
4 1ll: )., J). |'o1i:i 1;y 1,1 olrr,ril.}cůllr rloLlli :rtt1-ol rrn zvIóť;Lnírn list.u.

'/. t.l 1rllirrktt btt,]ri ttvttr.l{tno (l;lL.Lllí1 1lor.ízcití (lt.rtclí rolc, ttení-li ji1' i:rtúno pi.esnčjší <1ntun), gnafické
lntČ: i'iÍLko l] L|(lvl'r. V Jlr;Í;rtrr.l ó pi,r;r,,26 1l p}lilrku bude citovón jetro původ. V p.řípaclě původních plánků
llrrrlrl v:'ltl"y ltvr:rltltt zlrůootl j.:,,iic}r 1roi;ízerrí.

{:|. 0llrl'r::]t,f l,u(lou :;(r,zí|(lq, oi. titrti611y t,L.i:;]cou psl-rrlýln jrlrénerrr lutora a číslem obr,ózkrr1 v přípaclč, ža by
t.ý:'; lrutot"rlo l.ť:]roř číll]-rr 1:íi.cpč1 více č_1 ónky, tloplrrÍ, z^ své jnréno prvé slovo či slova názvu"

Úu,-.t yl- lilI ll i lů- rlrl_! i lE

_l . ltl;lt" lIO(ltivli lltl 1l:t;tttý liLlr:,jorn, ]lLrtlc pr".ollí.lón 1rloJ,'t_,siorrá}ní píslri.kou"
;:. 9l.rrri:iiiJ.. 1't'r, rlóL}t,ou ř(:}})ťo,1u}--ci <lilt'llzlu jc zókla<lním přeCpokladem konlras1. bílé a černé. Pl.er1loiqr

. rrruní býl. 1lroLtr zl.rotov(ltly ,tíl llílilni plrpíi|e (pi,í1llr<lnč ki,íctovém), rle jraději černou tuší. Lze užívat
co1ol;Lt'l'trtkov.ýcli 1'rř,(1oir í'ol,ru/,rtu r\,| pilíplrdně AJ, který l;udo zmenšen nrr A4 ncbo zůst9íI§ nezltenóen
l.t llutlo rIo 1rttl'lli}i,,llr:i: vlcIl<)tl jlrko s}rllir}rlnka. l'orlndt A3 je ?9'í x 4'2O mm, z toho čistý lormát tigko-
v(íJ)o ol](lť,]tr,íktt (i:rcrrt]lo) r-uuísl,órrý nn sti.ed forlrátu je 23O x 34';. Zmenilení fornrátu A3 na A4 je
v l)oln,]rll l- : l] -. |.4l l.tltly 1li;Íttl.il'lrČ |l : J. tJornrát A4 je 21O x 297 mm, z toho čistý fornát tigk.
ol,rilťl"lrríkrr rrtlrí:ll,čný o1li'l l, rt;r s,Li:cr,l forntáLu je 165 x 23O rnrn.

Colotrt.r'lirrkov,1 1li,,ílohy lti,-oltllrttiiiujLc rlinrllčky. :.inuiitc se vždy lrcze zbytků využít celého čietóho
f'clrtrtťrLt,r. (Jt, lIl():'lll(} t,ú:: v]t]ťr,];rL obr.dzky tlo l,cxtu. ?l}lové obrúzky oc musí vojít do čietého tisko-
vt(ircr f'o'r,ttrlil.tt AJ lr buriou lrJlo_1.u l; i,o>:LcItt z,tnert:;erry nn A{, budou nrít rámeěek ]" mn široký a bu<iou
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oj:izrlrrl,ti l,:ll<u ,íil rrllrL.-i:ok ilutie Lvoilil. okrnj. Vyjírncčnč 1ze kr,es}it obrrizky do Lextu i celostrán_
krlvr.'l Iliiílolt.y tt;l 1lr:ul;ovrlcím plrllíl,e" V Lonto pi,ípadě nlusí nít přecilOhe rozněr jak bylo zapsé;o
výšr-. ;r il:,ví.,: jtlliLó ollr,^ltje rrejrrrtinč j cnr óíiae. Na tent,o olrraj se napíěí ridaje, které so píší na
zrtttní rll.rlrtttl ( lritLor, člónek, číg1o obrágku) .

3n ,lro!.ol::t,l,tí'io. Vyl)ilvoní Liskdlny rrmožňujr.l reprodukovat i kvlr}itrrí ťotografie. Ceny pozitivního
1l1oc}rrillo t'iirlru, ktorý jc při leprorlrrkci loLogrnfií použit, jsou všsk vysoké. hoto by měl kaž_
rlý lrrli.or rrvli:l.it, jo-1i 1loužit.í fotogl'lrfií nezbytrtc{.
l|o,LoÉlrrrí'io tli:lzrl v]<],li(ll]L do 1.oxl,u, 11e budou vždy LvoiliL ce]_ou strótrku A4 fotog:rafií bez t€x,Lrr.
lroLoíirlrí'irl ] zc znletti;ovlt!- rrcl;o zvčLi,ovr:-l , pi,íliJné zviltšení je ví;ltk n,,l úkor kvality. Pi,i.J_ožen!
.ťo1,01;1,1rl'io rrrulr,í }lýt. l}cJLovfrrly úo obcltj}rríkr: o 1loněru sLri]lr 5;7 rill výšku.
i,'oLogr: l'itl rt1.1lurloinc ;rl'; t-lo otlvo}rirri používut. VyjÍrr1cu tvoiií frltcgrrrí'ie dodané no pozitivnírn fi]"-
ilrr. A l,tr i,uŮ ílrlr,mťrLu A4, ve vc-].ikol;Lcclr tlrkovýclr, rrby i-lyJ_o nožno z rré}lo1ika tčchto filnů formát
A4 tlotlt.lrviL.

lr4rc-,Ě9.[l-s_U:

A,t't:lr,:tll.tii;i,r:)iri ilJ,111",t.i:;' jl;ou i;tik-L;idn.írrt htIroLrrýrrr ])}'[llilcJ1,)n p;,o,1lo;lnávání vývoje člověka a lirjské
$1ltrli:č;ro;:i- i viill,;t:. JŤtl crl,r, lo};-í, :; rtůlrr'li rri-.mútrtc :jliiilIt! písetnnt': pl,iini(ji.ry a kLeré trva1o v rrašich zemígh
'-1r,,,1lrlr '/UO.()(]() J_cl., jl;ou liro1.tl ňclll|1rltltli Lclrrjm lloll1litlem o ilivotč, pr.áci a cto určitó m.i ry tn}cé ny-
i'l}rlrr-í č lov.,1iii ;] trirro:l:ňrl.i í tráilt .tll;triiv:rt l;írltonitooti vývojl-. li,jckt{ spoIečrrosti. Psnnó pr[lnenY mÉime v
nrriit:lr :,,(:íIlí(:lt ttl-.ci:.lťl 1.illicilr:Lí :i v,l sťcrvtlání s obdobíru lirnotnýcLr prolnenů vidíme, ja}i ncpatrná je
to tltl[ln. !1,rlirr ]:ir:',lti {ilo(lrl1,Ití l;1lo1t-.čtro:lt znjišIuje pro hnrotné archeologické parrrát};i, (u nejon pro
11 |) rtItr".i,ii, ,it1.1l-r 1,o,i :rtltttí, prlivrrí ocilr,:tttu vc svém :úkono,1írrství. Již nrlš zóklaclní zákon, úst.llí1
!. l,;.v,', l,tt:r iil.:lIl{)vi, ::o "l:u-l.Lultrí st,lrt.l:.y j.;ou pori oclirnnorr stótu". l.,]ólclr,rtlním zákonem zabezpečujícírt
v (":l]l lli tlr-,llťlttttt 1ll,tltliLck .jtl l,;d}rorr 

',. ','7aYlt\ 
Sb. o ]<u1l,urnícir panlítkách. 1,í nčrn je ciefinovón po;cm

p:rttr:1 t.ky l ltk |.o 7l,,1/ 'lI)rllnút,],:ot] .ii-, litt1 Lulttí sta i-ek, kter'ý .je dokliri]em historického vývoje opolečnosti,
;jo.|Ílro utItť:rlÍ, t.ccltrrik;r :r vildy lr .| i-rlycir oborii 1i,iskó 1lráce l živoLil , nebo jest jí r]oc}rovqné prostře-
rlí c.í,1.1 ;i_;lt.rt,(r,ll crl]_kŮ ;r :rr.ctril.ellLorric},;ýcii l_tottllorii, r,ci;o včc, kIerli liti vztllh k výzrrnčným osobám a u-
,lri]ollIoIrr ,l,..i itr ;r I:ul"Lur.y".

:;li],-_oll ll(,'i)olllivl1 tlot'inici l}I,cll(]ofoili-clió 1lruná|ky, lr1o 1,1-rto vyplývá jcrlnrrk z dcfinice penr.iLky vů-
lloc, .jr,'t.ltrlrl: l;,iíivoLlové:l1lrtivy ztil,,"tln:l ..l vl,svóL}ivek 1i rrčnu, k,t,e:.ó strrnoví, žo'llrcheo1ogickými pa_
tn,/r 1.1:trtili l:il t,t,llttttt.,.j I zpl rvi,i1,1r prlrrlriťky z lloby i;i,ecihistor j_c}:ó rre bo r;,rtlě llistorické, popŤípatlě histo-
licll,{, :;,íllkllv,llrti výkop.y lll)}Jo ltIilro(ij..lJitrri rrrllr,-l;y. fuiolrou jiuri býL včei movité nebo neBIovité''.

Mov i t,ýrIr i :tt'()lll)cllo8ick.ými 1)ílí]Irll-}.,ll{I_i jlou 1lroto lr:jména n:lleztlrró (ilot_[ i;emí uklyté) ndctro".ie,
;',ltt,:rni:, o;:loll.y, 1lJ ll:;Lik-,y ll jirrťl ilr;t:riirljLy z riizlrrýclr linot - hl.íny, kanlcne, kosti, di,eva, slcla i pod.,
rrriiloll.y :i jrl.j it:ll ::,1.oni}l.y (llt, lclly), ,:ihly, 1,--llelr}ílly, niincc, nóhrcbní ke;nerly a jiné }lamcrly opatřcrré
nt1l,i 3y t,tolltr li;,r;llIr.,lllli, l:ol.il.i ::víil:rt. rj_].ovókcrn .j llkko1 i použité n poil . i,íemoviLými archeologickýni pa-
lnril,klrrrri .i lrt;u ::r:.jnrtilt;r i:ll5, 1,1;y prlrv,;};ýc.lt rrelro člrsnóiristoricirých i hisIorických sídliěl opevněnýeh
|titllo ttttt'lilt;vt1,1rlyt:lt.ilrko Ir1,1rt}isLi!, Lvr:,.;j_l";Lč, os;itiy, i zuriklťr města, ciťllc lrrol5l1y i molrtrllnílcy;r jiná
llll l)ovt'clIll 11r,1,.1,11 [.1,|11d;lolii;c'lli:;L.i::r jtlrltroLlivó lirolly, jes}ilnČ jalio sídlilltě člov,_lka, sbord hclr,ní
tlÍ_l.:r, ,lrr.l .y, )on11,, l;oj1l;,,, {xlv;rly, t:rcl;il;7 :r nópisy pt,ove<lené nrr skalírch ll pod. Všee}rql |yto s d;;lší
.j irrr 1n,l()l)rIt', |),l]llíiL}..y j ltou 1.erly ch,r,l'rr-ri:ny :;lilionem, lii,er,ý navíc výslovně sl.euroví, že /§I7/ ''veškeré
lnovi t.t: llt,.:ll,!tlli)l]i,r:1,-t'l ;l,rltt;iL}:3,, ;j,:|; llur]ou zísllrirry výkopy nrelro rrahotlilýrni rLálezy, js}ou nároclnín ms_
jrrl.kt,-nl lr t.ii l;irl.,,)í ,lrl tltl rrltrllaí" " ],lili, ll:i]lott sLanoví, i:,1o luí r.lrche o1ogic}:ó výzkurry u výkopy prová-
dól, ,/i;,1 |t/ : "l:- 1rl'rr,,'lillčrr,i rr.t'clrco-1.otli.c.:ýr:ir výzkunťr jsou oprlivl,óny jr:rton A_L.clreologic}tý iis-Lav Česko-
a}lovcrtlrkť, ll]::1, ll)it|i.,.l vl:r] rr v rloltolii; s ttín ttItt;;e;r, t-t ttich:i jlrtru j,r,vnle čirlní vódecky iikolení odborníci''.
V.ý.i inrk,y 1,ovo_1 rrj,, ,)ou?,l) lll i,riol.tlrl.ltvo ltult.r_rly v riohoc1i; s Alc}reologicltým till1,aveín ČSAV. tioraohou proto
ntri v.ýilkurrr,y ,rr, i výl,:rl":.y 1lrovťrtli::L ,jotlt,to1.1ivó souklolil(a osoby neilo r,ůzné s1lolky, školy rl podobně.
V lli;í.I,nrlil , :';ll l:rlo}lr,1 iv l:.i il;tí l.:,.v. ttúlroriLrý rrr'rJ (_.z lIt"cilc01o6ickýcl r pemdtek nebo panr,litky, napŤ. při
p,rovritl,ittí zrltttrr Íclt :lt.lrvrlIut.t-ch pr,:teí, 1li;i zr:ntútiť:1l]có činrrosLi lr poclobně, jo povinen takový nólcz
lr-1.1'rlli t, Arc]tt_.rr-] 1,l.i,i cl,iómu tii}1.1!vu ř]l;^V rl,:bo 1li,ísl_ul;nómu liuzeu n poncc}rlt nrilez beze zrnóny (insitr,) nej-
rlti,l.t,, tio i.i;í ,It:rr 0(l() (]It(,, lr_l lil]errí, lllry rnolrL llýt oriborníken orlbornč zac]rráněn lr prozkounrán. Nedr_rporu-
ůtt.ji: *tl , kl,clm,, vý.i inroi':lr.ýclr 1li1 íllrrrlii, kriy hloz i llczpr-osti,otlní ne}.lczpečí zničení nól.c,zu, 1,o,,16 ,lyzV€-
r]dv:rl. l 1lrol,tli';r, l,.y :;t-l ttttllt-L.y :;rl j iii l. lltllrli;ovtj rlLlo1lrosti i ],r1 ižl!í ,ioklaciy .jrrk }.lyla paurdt}rlr u}olžena,

t-
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v j;l}:.ýcli ll{)llýliilúiit,(}ch rr poil.
|,i t,olrttt ,1il t.tailll:r 1|6r]:rt., :ltl oclrrtttlll pandto}:, kIorá vyplývá ze zákona, ale tnkd z r]clljích

[)l'í'lvtt.ícll 1ri:orl'li:li't, ttpll,vtt;] ír:íclr č.LurouL llJloJ.rlt:t'toliLi lrtrllii. pi,i zoIlri:dělskó, těžobní činrrosti,
;rI,i 1,.nrrílIt ltoll1rcxl;rl,cní ll j. ;ill tnlló nror.ťrlrrÍ llovitrnol;,Uí krríclého rrašcho občana, nel;ot kožclý
j ljQlrt:tlrlnl'l_í |)or1llrli.c}: jt'l r}i'r],eřliLýlrr prrltnclltrm li 1r92ndyrlrrtí rrl,,ůí ninulosťi v l";irších souvislostech.
V:'it-rcltttlr ltlri:'1,1tr-Í tl trti]t:.;u rr vý.liuIltr:ch prováděrrýclr ;jirrými o1.slrni2,_,"orni se znsílají c1o centrální
rrvi,,lr.rlt<),l At,t:lt,lo] o11icktllro rillLavu čSAV, k,l" jscru poLonr k r.listrlozici pro blrtllr1.1:to. 8vídují se zde
rt v 1lr,í1llxiň tttllnrrviLýclr prrrrrriLr,.k :it: prrlvútttl.j Í oprrti,orrí k jejictr ochrrrně, počínuje zápisern do
lit,lil.rtílto:.to:,,ttltlttu 1):ltn..1 Lr]l( lr },ortiic rrnlrl,. v.ylrlr'r;;,lnÍnt:;:l nd],o(lní kul l,urtrí pcurlitku. Velmi č{r9to b}í-
yli.i,,tli.rrý 1111_| ,,7 1ltlrlniit.l.llrr k iliror:o zrr}oŽr-.trénu:;1rchrlrrrnómu výzkumu rl jeho dokumentOci, kte::ý rnů-
i,,r: Irt'i"r'ťisl. v iJyi]l,(]Il1,11.irl}:ý výzl:tun, črrsLo s ncčc}:arrýtui výsletlk;y.

]\,o j)ol.i-iol,tt l,n,] lr:rlrslr1 iJtr])r. ]!iiltln 1'r.i,tlc, prrivlrík Alctreo1o1;ickólro ústnvu Ó.;AV v lŤazc.
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