
DOLSKÉ DOMKY 

Mapa:  

 

Dolské domky leží přibližně 5,5 km západně od Bezvěrova a přibližně         

(souřadnice: N49.9927634, E12.9802087E) 

Úvod: 

Vznikly až se stavbou dodnes fungující obce Nového Dvora v polovině 18. století. Ještě 

v první polovině 19. století bylo dle 2. vojenského mapování 5 dřevěných domů. V druhé 

polovině 19. století vznikají kamenné hospodářské domky. Protože po odsunu Němců se 

nepodařilo osadu znovu osídlit, tak začala zanikat. 

Popis: 

Dolské domky zanikly přibližně roku 1950 při odsunu Němců. Protože tato vesnice 

zanikla takhle brzo, tak je krásně vidět kde dříve domy stály. Dolské domky jsou 

vzdálené necelý kilometr od Nového Dvora, protože tato obec sloužila pro dělníky, 

kteří v Novém Dvoře pracovali. Tito dělníci, kteří byli, hlavně Německé národnosti, a 

proto při odsunu Němců začala tato vesnice zanikat. Z domů tam zbylo mnoho zdí, 

některé z domů tam ještě stojí, samozřejmě bez střech. Našli jsme celkem sedm 

sklepů, z toho jsme měli přístup jenom ke čtyřem. Tři z těchto sklepů bylo zasypané, 



takže jsme se nemohli dostat dovnitř. Do zbylých čtyř sklepů jsme se dostali a byly 

krásně zachovalé. 

  

Na fotce můžeme vidět dva členy výzkumu, kteří prozkoumávají zachovalý sklep. 

 

Na této fotce můžeme vidět zbytky zdiva z bývalé budovy. 

 



 

Na mapce můžeme vidět zakreslené domy. Domky jsou zaznačeny od čísla 1 až po 

číslo 14, z toho jsou dva kamenné a 11 dřevěných. Myslíme, že některé z těchto 

domů bylo přestavěno na kamenné, protože z domů tam byly zbytky zdí. Číslo 15 je 

cesta, která tam dříve stála. Hnědý bod na nákresu znamená, kde jsme kopali a 

hledali artefakty. 

Zajímavé nálezy: 

Tyto artefakty jsme našli na jednom místě a to bylo ve sklepě, kde je na mpce hnědý 

bod. 

1. Držadlo naběračky 

2. Střepy sádelníku 

3. Skleněná váza 

4. Jednu část žehličky 

5. Střep z pepřenky  

6. Střep z hrnku 

Průzkum měkkýšů: 

Na této lokalitě tvořil podloží svor. Celkem jsme našli 33 měkkýšů z toho při povrchovém 

sběru 23 schránkatých měkkýšů a jednoho plzáka. Byly provedeny 2 povrchové průzkumy a 

6 odběrů hrabanky, při kterých bylo nalezeno 9 měkkýšů.  

 

 

 

 

 



 

Graf z výzkumu měkkýšů: 
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