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Jaromír Ondráček

^Vrch:^Leskoun, známý svým mohutným válem a četnými pra
věkými nálezy je v poslední době vražně ohrazen intensivní 
těžbou kamene. Při ne j,vyšším bodě v západní části Leskouná 
je^ již val zničen. ^Vzhledem k neustále postupující těžbě 
do sin v/ ohrožené části hradiska k zachraňovacímu výzkumu a 
k detailnímu zaměření terénní situace. Několika menšími 
sondami bylo zjištěno poměrně slabé osídlení únětické a vě- 
teřovské a ̂ intensivní osídlení halšta-tské. Průkop válu na 
jihozápadním svahu ukázal, že val byl vybudován z velkých i 
menších kamenů a měl pravděpodně i dřevěnou konstrukci, o. 
čemž by svědčily kůlové jamky, zahloubené do podložní zvě
tralé skály. Mezi kameny se hojgtě vyskytovala halštatská 
keramika i celé nádoby, jež lze datovat do mladší fáze slez
ského stupně kultury popelnicových: polí. Teprve v/ prohlub
ních nerovného skalnatého: podloží, ve světlé hlíně, lišící 
se od valového, násypu, byly nalezeny střepy z věteřovské ná
doby. Zdá se tedy, že vnější val na Leskouně bude nutno da
tovat až do, abdohí. halštatského.

R.ettungsgrahung' auf der Anhöhe Leskoun bei Qlbramovice. 
Die Rettungsgrabung auf dem westlichen Teil des Leskoun fing 
eine sporadische Aunjetitzer- und Veterov-Besiedlung und eine 
intensive hallstattzeitliche ein. im Walle, der aus Steinen 
erbaut war, stellte man auch Spuren einer üo 1 zko.nstrukiion 
fest. Die Wallaufschüttung, enthielt Scherben und Gef&ase aus 
dor jüngeren Phase der'schlesischen Stufe der Urmenfelderkul- 
tur. Unter dem Walle fand man Scherben von Veterov-Gefässen. 
Den Wall kann man vorläufig in die ILallstattzeit datieren.




