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OVODEM 

v P8mátkáoh archeologiokYch LI, '1960, 27-135, byla uverejnena má práce "Mo
ravský· veteroveký typ". Její materiálová ~ást nebyla však pojata do publikace 
pro zna~nýrozsah. To byle príčinou určitých obtiž!. NapŤ. v textu pojednání bylo 
treba ~elmi ~asto uvádet materiál, jeho uložení a nalezište v záv orkách , což nekdy . 
ztežovalo prehlednost a Irozumitelnost. Publikovaný soupis nálezu byl by tak~ 
usnadnil vypracován! ~ásti práce, týkajíci se rozboru materiálu. Hlavne však ne
bylo dobre možno zaradit do ní kapitolu o Časových horizontech moravsk~ho vet~ 
rovského typu, její! vypracován! vyžaduje současnou publikaci príslušn~ho mate
rialu v cele ich, ve kterých byl materiál pri výzkum~h nalezen. Týká se to hlR~~; 
nálezu z výzkumu v Bánove, Blučine, Budkovic:ích, Hradisku, Olomouci a Rymicích. 
Mela-li vAak uvedená práoe vubec vyjít, nezbývalo než publikaci její materiálov~ 
častí odloU tna prihodne'jU dobu. Laskavostí redi telstv! Archeologick~ho ústavu 
SAV v Nitre vychází nyní (tedy v pomerne krátk~ dobe) muj soupis všeho moravsk~~ 
ho materiálu veterovského typa, pokud mi byl dostupný nebo pOkud mi jeho publikace 
byla dovolena, ve Studijných zvestích jako II. část m~ shora citovan~ práce v PA. 

PHtomn~ publikaoi je treM predeslat nekolik po~námek. Materiál v ní shro
máždený a popsaný nenípres všechnu mou snahu .jeAte zdaleka úplný jednak proto, 
hnekteré nálezy (napr. z návrAniho sídlU te v Budkov1cich) sivyhradlli p~bli
kovat vedouci výzkumu pozdeji sami, jednak též z toho duvodu, že nálezový mate
riál z nekterých lokalit je tak početný, že by jej bylo možno vypublikovat jen 
v rade .dilčiCh praci, co! není za tim. možné. Nálezy, jejioh! soupis tato pub 11 ka ce 
p04ávi, poo~zejí z více než sta mo~vských a dvou slezskýchnalezU1:. K morav
ským pribyl nejnoveji jeAté Josefov, okr. Hodonin (nálezový materiál v OVM v Ho
doníne). Postupná ~ísla nalezU-t: v textu se shodují s čísly na mapce (viz str. · . - . 
141). 

Jde-li o materiál získaný pŤ! odborných a zejm~na vetšich výzkumech, je 
usporádán podle roku vyzkumu, podle výzkumných plOCh, sond a jame Není-li k dis
posic! nálezová zpráva, tedy podle druhu materiálu, podle druh~ keramiky apod. 
To. se týka predevUm nálezu L. L ed v i n y z Hradiska, A. S :í n fi zVeterova 
a, nálezového mate.rlálu z Charvát~ 

V textu jsou označeny tabulky, p~llo!ené k tétQ práci (vh str. 144 -171 :' I 

rímekými číslicemi (napr. tab,. XV: 7)a tabulky (obrázky) v mé citovan~ práCi 
v Památkách aroheologickýoh číslioemi arabskými .se zkratkou PA (napr. PA obr. 
37: 5). Oísló za dvojtečkou označuje vYQbrazený predmet na pr!sluAné tabuloe. 

Tabulky č • . I-XIII, XVI, XVIII-XXIII kreslil M. K u d a . z AIŤ ČSAV, pob. 
v Brne veUinou podle · kreSlenýoh .predloh autora té to práce.Pouze tabulky č. XIV 
(Hradisko ) , XV !Charváty), XVII (J4istrín) ,XXIV-XXVII (Veterov) a XXVIII (vrch 
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K. T. 

SEZNAM ZKRATEK 

AR - Archeologické rozhledy 

ČMM - Časopis Moravského muzea" 

ČVMSO - Časopis Vlastivedného IDUsejniho 
spolku v ' Olo~uci 

MeC 

11M 

OM 

_ Mitteilungen der k~ k. Central
Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale 

- Moravské muzeum 

y Okresní muzeum 
ČUZM -Časopis Moravského zemského mu-

sea OP - Obzor prehistorický 

d. ~ délke 

dl. - dlouhý 

dš. - dolní šírka (prOme~ ~a) 

du. - délka ucha 

d./v. délka/výäke (prOmer v udané 
výäce) 

hl. - hloubka (hluboký) 

ll! • - horní š írka (prOmer ús tí ) 

i. "č. ~ inventární Hslo 

KM - Krajské IDUzeum 

OW 

PA 

RIep. 

s. 

- Okresní vlastivedné muzeum 

- Památky archeologické 

- Prehistorický ústav 
" \ 

-Rukopis práce I. L • . Č e r v-i O
k Y "tlnet1cká kultura na Morave" 

- sila (tlou§ťka) 

StAC - .Státní archeologický ústav 

š. -š:!rka (široký) 

šu. - šírke ucha 

š./v. - ätrka/výäka (prOmer v udané vý§
ce) 

KAGW - Mit tei1ungen der Anthropologl-
schen Gesellschaft in Wien v. - výška 

max. - maximální vu. - výška ucha 
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MORAVSKÁ _NALEZISTE S KERAMIKOU VETEROVSKEHO TYPU 

l. ARe H LEB O V (okres Hodonín) 

Naleziäte: stanoviAte pekáren Okresního svazu spotr. družstev v Kyjove (u 
Žandovského mlýna· prt silnici z Archlebova do Veterova) • ,NalezU1;e jena mís te 
býV. rybníka. Pod mocnou humusovitou vrstvou bylo r. 1956 ve Uutce objeveno 
5jam. 

Jám a č. l. Hl. 240 cm, (6 kruhového dna 200 cm. Ve tmavoäedé výplni byl.o 
hlavne u dna množství zlomkll keram1~, aejména: zlomky tri 8oudk.lU-nkll na Qrobn.ýc.h 
nožkách, tmavÝch nebo Aed.~ch, hlAzen,ých <1- v. 75 mm. (6 dna 120 ..l1li1;2- (6 dna 100 mm; 
, - rozm. 1); čtyr,l zlomky vykurovadla s dfrkami v pravideln. radách, !edé; torso 
äálku , s .kalichovite rozevren!m hrdlem a uchem, temne leAteného (v. 65 mm); dva ..-
zlomky nízké, baňaté amforky s odsazeným hrdlem, pod nimž je zbytek ucha apupik; 
zlomky hrubAiho, äedého ,hrnce s prehnutým okrajem, pod nimž je skupina čtyr pu
pikll; zlomek drsné, Uuté hrncov i té misy s rozevreným okrajem a zachovaným ja
zýčkovitým výčnelk~m na nem, která má pod okr~jem ucho; torso vetäi amfory s od
sazeným, rc;zevreným hrdlem, temne leätené; strepy z mísy s rozšíreným, plochým 
Okrajem;' prohnutý okrajový strep z hrubé nádoby (zásobničky), vne drsný a uvnitr 
hlazený, äedožl~tý; zlomek kulatého, hlineného závaži s horizontáin!m provrtem; 
dlátko z tvrdé, pekne vyhlazené zvireci kosti (d. 125 mm) • 

. ' Jám a č. ' 2, kruhov i tá, ~ dna 198 cm, v zásypu äed.é zlomky nádoby s roze
vreným hrdlQm; tri stripky zdobené tr~sňovým ornamentem; dva pazourky, z ' nich! 
jéden s pllkovou retuU; ,lastura rični äkeble; slabe vypálené kousky mazanice 
s otisky prouti; neurčené zvireoi kosti a uhliky. 

Jám a č. 3 o ~ dna 215 om se ode dna zvolna zužovala á pak opet nálev
kovite rodirovala. V jeji výp1.ni byly zlomky hrubäí keramiky, okrajové strépy' 
z jemnejUch nádob (celkem 17); úätep kosti ä kus zvireciho zubu. 

Jám a č. 4, vyhloubená jen asi 20 cm na ,sv. od jámy č. l, hl. 76 cm, ~ dna 
150 cm, mela kruhovité dno o ~ 150 cm. Ve výplni (hlavne ve stredu) byly: ilomky 
MIku s kalichov! te ro'zUreným hrdlem, tenkostenného, hlazeného, s dulkem ve dne, 
tmave a misty äedožlute zbarve~ého, tvrde vypále~ého z velmi dobrého materiálu 
(v. 70 mm, ~ hrdla 130 mm); zlomky z podobného hlazeného, hnedožlutého 6álku vet
Uho než predcházejici (v. 78 mm); dva zlomky Z podobných äái.ku; torso kofi:Ueu. 
s ka;l1chovite rozevreným hrdlem a polokulovitým spodkem, v nemž j~ dulek sesto
pami trí trobných nožek ~a obv~di (v. asl 80 mm, ~ dna lOg mm); horni část dvou
uohé amfory s prohnutým, odsazeným hrdlem, hlazená, äedo!lutá, celé hlinené ' zá-

. vdi tvaru, komol~ho kuhle s vertikálním provrt-em stredem (v. J45 mm, ~ základen 
105 mm ~ 85 mm, váha 2~58.kg), hladitko z kosti zvíreci}).o kloubu,sllne opotre
bované, čtyrl kusy svetlehniciémazanloe -a äkebl~. 

, I 
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Jlateriál .z jám y IS. 5 byl v:ybrán dilníky · pr8oují~ími -na stavenUU. 
Podle : jejioh vlpovidi byla Jáma rovni! kruhovitého tvaru a obsahovala pr,t mno!
stvi strepu. Pooházi z ní patrni zlomek amforky do.ti silntch sten, strep z misky 
s rovntm okrajem, torso veimi dobre vypraoované nádObky temne vyhlazené, kt~rá, · 
má pod nizkýiD, rozevrentm hrdiem (v. 30 mm) melké, svislé !lábky (A. 2 mm), zlomky 
zvíreoioh leber a konelSni temne .hlazent Zlomek nádobky, na kterém je pupík upro
stred plo Aky ~ ohranilSené milk1m "obrventm" Uábkem. 

Vlzkum: V. S i ku lov á, OVIl v Kyj·ove • 
. Ul·o!eno: on .v Kyjovi. 
L. ite r a tur a: 
S i k u lov á V., S!dliäti lidu s vete~ovskou kulturou vArchlebove, 

okr. Kyjov, Zprávy Krajského musea v~ottwald~vi 3,1957, l, 2 • 

• 
2. BÁN O V (okres Uherské HradiAte) 

NalezUte: andesitové návrU homolovi tého tvaru témer upro,'tre.d vs i ~ad 
hrbitovem, zv. "Na hrade". Na jeho pomerne malém plató stával st~edovikl hrad, 
dnes ji! zcela zničený. Počátkem tohoto století byl ,na západní strane· návrAí pri 

. silnioi otevren lo·m, kterl se postupne zvetlioval zejména v dobi stav~y silnioe 
na Slovensko. Dnes je návrA:! lámáním · andesi tu prakticky jU zničeno. V dHvejUch 
dobách nebyla tamnillJ aroheologicklm nálezum venována pozornost, protole se sou- . 
dilo, .le jde pouzeo nálezy ze stredovekého hradu. Teprve r. 1942 upozo:nil na 
toto nalezU,té dr. J. P a vel č i k z Uh. Brodu. 

Z ách r ann I v I z kú m 
menského v . Uherském 
a~ dr. J. P a vel č i : k) 

pob. StAl1 v B io ni a 011 J.A. K o
B rod i .v r. ' 1943 {dr. J. P o u · l !' k 

Ponevad! vlastni plató návrA~ bylo ji! lomem zničeno, musil S8 vlzkum omezit 
pauze na zaohované zbytky objektu a celková stratigrafiebyla zaohycena na .sva~· 

hovýoh se-dimenteoh. Celkem byly sledovány čtyri profily (A-D), jejioh~ vrstvy 
jsou ostre odliAeny. Nejhorejší -vrstva ka!dého z profilu je vlastnereoentní, pod 
ni byla 20-30 cm silná vrstva stredoveká se stopami po!áru, ve vrstve IV a V byly . , . 
strepy z nádob veterov.ského typu, zvíreci kosti a parohy. Níle byla sterilní 
vrstva VI, pod ní t~vá hiína se zlomky kanelované keramiky (vrstva VII) a ko~ 
nečne nejnHe äedo!lutá vrstva s ojedinelymi pale oli tiokými radioiari ty. Profil 
D byl zvrstvením stejný jako ostatní s tím rozd!lem vAak, le na východní strane 
byl ve skále príkop, do kterého byla sesuta kamenná zea, je! stála puvodni na 
jeho okraji. Opevnení souvisí se sídlištem lidu veterovekého typu. Ve vrstve IV 
a V všech profilu bylo nalezeno velké mno!ství strepovéhomateriálu, zvírecích 
k08tí~ úlomky parohu a té! opracovanl kostený materiál. Velká část zlomku nádob 
byla atypická. Jen na ploAe mezi profily B, 0., D se podarilo ve spodní . části 

vrstvy V zachyt1 t misovitou prohlubeň . o ~ asi 120 cm, vn!! bylo nalezEmo veUí 
mnobtví zlomlrl) keramiky, ze kterých bylo mo!no rekonstruovat nikol1k nádob ve
terovského typu. 

P T o f i IA, v r s t v 8 ,IV: 
. .., ;.... . '" 

HrubU banatl hrnec s prohnutým hrdlem, a prehnutým okrajem, pod ním! jsou 
tri skupiny dvojitýoh pupikU; povroh zdrsneiý, äedohnédý, v. 363 mm, dl. 130 mm, 
hA. 322 mm, max. š./v. 338/175 mm, i. č" 6088. 
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V r s t . v y . IV-V: 
Oetn~ zv!reci k~sti, která určil doc. Al. Ste h l ik: 149. kusu Bos tau

rus, 51 Sus scrofa, 1 Equus caballus, 43 Cervus ela.phus, l Felis catus, l Felis 
lynx. Krome toho bylo 48 kusu rezaných parohu. 

Hlinené kolečko s otvorem uprostred, ~ Y4 mm, i. č. 6085. 
Oást l1dsk' lebky, patrne od sag1tálního §Vu, i. č. 6082. 
Hlazená kost z metacarpu Ovis aries (určil doc. Al. S tehl! lc), d. lJ5 mm, 

i. č. 6081/3. 
Sídlo z parohu s . otvorem na konci (Cervus elaphus), d. 62,5 mm, i. č. 6080.' 
Hrot kosteného äídla z dlouhé kosti, d. 40 mm, i. č. 6019. 
Kostené hladítko ze zvírecího !ebra, d. 136 mm; neinv. 
Otyri kostená A!dla (metatarsus) diaph.Cervus elaphus,výeada parohu Cervus 

elaph., metatarsus Ovis aries, distální část Cervus capreolus; délky: lJ8, 107,J, 
92,3 a 100 mm; i. č. 6011/1:-4. 

Dlátkovitý kostený nástroj (ostrý hoblík), i '. č. 6081/2; 12 zlomku z ced
nikU; i. č. 6015/1-12. 

Piskovcový plochý brousek s otvorem na uUím konci; d. 108 mm, A. 19 11m, 
s. 5 mm; i. č. 6014 • 

. pät oblých kamenných drtidel na obilí; i. č. 6013/1-5. 
Pro r i l ~ C, v ~ s t v a V, pro h l u b e is 
Oást prstene. z parohu (Cervus elaph. - Al. S t . ehl í k), i_ č. 6070. 
Hrdla z dvou velkýoh amfor s pr ohnutý mi , odsazenými hrdly, pod nimi! jsou 

čtyŽ'i svislá Ž8bírka, umistena do kHže proti sobé; i. ~. 6069. 
Trt zlomky oedníku, i. č. 6066/1-3. 
Parohový kyj, d. 335 mm; i. č. 6051; PA obr. 16: 4. 
Spodní 'Mst hrnku se stenou vyklenutou navenek; d§. 65 mm, 1. č. 6063. 
Otyri zlomky sten pozdne únätických kotliku s lomemtesne nade dnem, le§-

tených, tmavýoh a hnedýoh, tvrde vypálených; 1. č. 6061/1-4. 
Pozdne Metioký kotlik s lomem tesne nade dnem, ldtený, tmavl, i. č. 6059; . 

tab. I: 4 (PA obr. ll: Sa). 
Zlomky menäioh leät8nýoh džbánečkU. maQarovského typu (14 strepu), 1. č. 

6058/,2-10, 12. 
VetAí hlinené váloevité záva!i 8 kruhovým otvorem uprostred (~ 2 mm), dA. 

81 mm; i. č. 6051. 
Zlomek hlinenéhočtyrramenného kolečka, ~ 105 mm, A. ploohého obvodu 13-

-15 mm, po obou stranáoh soube!ne s obvodem kolečka, na rameneoh i kolem otvpru 
uprostre~ vpiohy; povroh hlazený, tmavoAedý a hnedý, lesklý, i. č. 6056; tab. 
1:. 15 (PA obr. ll: 1). 

• Část d!bánečku, jen! mél baiaté a na spodu zaoblené brioho a rozevŤené hrdlo; 
hlazený tmavohnedý povrch, v. 93 mm, dA. 46 mm, max. A. 80 mm, i. č. 6055. 

Typický maQarovský d!bánek s baiatým briohem, .ka110hovite rozevreným hrdlem ' 
a páskovým uohem, které se klene pres hrdlo; povrch dobre vyhlazený, tmavOhnedý. 
hnedý a šedý; v. 89 Dim, dA. 60 ~m, hA~ 16 mm, max. A./v. 19/31 mii; i. č. 6046; 
tab. I: l. 

Džbáneček maQarovskéhotYpu podobný predoházejicimu, dObrehlallený, !lutý, 
mís'ty šedo!lutý; v. 90 mm, dA. 33 mm, hA-:- 86 ~, max • . §./v. 16/30 mm, i. č. 6041; 
tab. I: 2. 

Džbáneček maaarovského typu, podobný predcholdm~ avbk na čtyr,ch drobných 
nožkách; povrch dobre hlazený, nestejni z·barvéný '{c,ihlove. .červený, . Aedý, tmavo-
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hnedt),v. 87 _, dl. 42 mia, hl. 71 mm, max. I./v. 62/24 mm, i. , č. 6048, ~*b. 
II , (PA. 111 8c) • . ' 

, Dlb4neček "aarovsk'hO' tipu zcela shodnt a dlbánkem i. č ; 6046; t.avohDidl, 
aťsty bnedoled!, na povrchu dobre hlazeuý, v~ 104 mm, dl. , ~6 min, hl. 85 mm, _x. ' 
I. 76/'5 mm. i. l5.' 6049. 

Hrn~k se dvema ZBehov. pup!q pod rozevrenlmokrajem, na povrchu drant, ne ' 
vlak hrubi,ledi, m!sty tmavoledi, v. 105 mm, dl. 59 mm, hť. 98 mm, max. d./v~ . ' , 

101/45 mm, i • . č. 6050, tab • . 11 6. 
utorka a m!rni rozevrenlm, vyaottm hrdlem, odaazenlaod baňatého bricha, 

se dftmé oulty na rozhran! hrdla a bi-ieha, mezi nimi! jaou ~va 'protUehU pup!ty; 
povrch leIteni, černoledla ledlái n~b~ ledohnidlmi akvrnami, v. 160 am, dl. 
65 mm, hl. 110 ~" max. I./v. 140/45 am; 1. č. 6051; tab. I: 5 (PA obr. ll: 8b). 

Vyli! lálek s vlnovite protilovantm hrdlem, na povrchu dobre vyhlazent, le
dObnidl,m!aty s Ied1mi admir černlmi akvrnami, proti lomu nad nízkým dnem, 
v nim! je dulek, má drobnt pup!k; v. 69 mm, di. 34 mm, hi. 127, mm; 1. č. 6053; ' 
tab. 1:8 (PA obr. 111 8d). 

Sálek s .. ovi te protilovantm hrdlem, podobný predcházej!cÚlU, avlak nUIi, na 
I)Ovrchu tmavohnedi, dobre hlazent, proti uchu na hrani nade dnea aá pup1k • po 
atranáchdva dalAi, dno ae značne prohýbá domitr'. v.r;2 mm. di. '8 mm, hA. 12' mm, 

, i. č. 605', tab. I: 7. ~, 

Miaka kónick'ho tvaru a pomerne mallm dnem a Ilábkovite prohnutlm okraj., 
ptea který ae khnou dve ucha, mezi nimU jsou na hrane pri okraji 'dve dvojIce 
pup!tU, povrch vni drsnejší, ledollutl, m!aty a t ,anfai stvrDam1, UVDitFhlueDi, 

'. ledollutý, m!aty tmavohnidl. v. 112 mm, dl. 98 mm, hl. 25' mm, i. č. '15/47. 
Z jám y č. II v pro f i l u B pochád ned plná bronzová jehlice ae 

zploUelou kulov1tou hlavici, kolmo protknutou, zdobená na hlavic1 i ra krčku 
horizontáln!m rýhován!m, tmavozelenepatinovaná, leaklá, d. tora.a 73 mm, v. hla- ' 
vice 6 mm, ,I. 12 mm, i. č. 6099/1, tab. I: II (PA obr. 11:2). 

Spolu a ' jehl1c!bylo v jáme č.II bronzov' Aidélko, zaaazen' v ptal5:f koati, 
zatim neUrč~n', d. 55 mm, tab. II 9 (PA obr. ll:'). 

Z ,j á ,m y Č. I je bronzov' dlátko ve atredu zedlen', avitle zelene paU-o ' 

novan', d.122 mm, i. č. 6098/4, tab. I: 10 (PA obr. ll: l). 
Koatent náatroj okrove !1ud bany . ae zárezy . (patrne na voc'hlováni lnu); 

d. 168 mm, inv. -č. 6065/3, tab. I: 14 (PA obr. ll: 6). 
Kostifll náatroj avitle Ilut' barvy se zárezy k stejn'mu dčelu jako pr&dchá

zaj!c:!, d. l43 ' mm, i. č. 6065/2, tab. I: 13 (PA obr. ll: 5) • . 
R. 194' byl nalezen náhodne vhornich vrstvách otev~n'ho lomu bronzový 8e

keromlat uherak'hot,Pu, jeho! pr!čnýotvor se prodluluje na obe stran, v tu1ej-
. ku, zdobenou obvodoylm rlhovaní,m. DloU!lé. dZk' oatH je zdobeno po ceU dUee 
obvodu dvojic! rýh,jez pokračuji i natýlni části, ukončen' zesílenou hlavici 
na vrcholu hranenou, !i. 175 mm, A. tuleje ,29 mlD, A. otvoru 19 mlD', d. tuleje 48 
1Il1II, max. A. 24 mm; 1. Č. 165', tab .. I: 12 (PA obr. 11: ' 4). 

Z ách r. n n Ý v Ý z k u' m OH J.A. K o men s k é h o v U h e r
s k " m Bro d' i vr. 1948 (ved. dr.J. P a vel č i k) 

Z predcházej!eiho výzlcumu v r. 1943 ~ústal jako ukázka .stratigraf1e blok 
dlouhý 8,80 • a iUrok1 2 m. Proto!tf blok byl oh~ožen seau_tim, provedlo OVil v 

'Uherak'm Brodi jehO pruzkum. Z vrstvy eídliAti ' viterovak'ho typu bylo tehdy vy
kopáno mno,btv:! etrepov'hó materiálu, zviredoh kostí $ 'kosténých nástroju, ze
jm'na: 

• 
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Zlomky cední1cU s vetUmi i drobnej'Aími dirkami, 1. č. 6510/1-8. 
Ohlazený kančí kel, označený jako nástroj k hlazení kúže, 1. č. 7132. 
Kostené nástroje se zárezy, snad kvochlování Inu, i. č. 7130/1-5. 
Lastury ríčníoh AkebH, i. č. 6509; o pra óované parohy, i. č. 7125-7128. 
Zlomky baňaté nádoby svetle Aedáho povrohu, jel mila prohnutá hrdlo odsazená 

od bricha a na rozhraní hrdla a brioba puvodne 2 ucha a mezi nimi na hrane pupík; 
i, č. 6573. 

Zlomek nádoby s vyhlazeným hrdlem odsazeným od zdrsnelého spodku, která mela 
pod hrdlem radu hrotitýoh pupí1cU vzniklých záseky do liAty; i. č. 6540/1. 

Neúplný okrouhlý presHnek o ~ 22 mm , s kruho:vým otvorem uprostred, i. č. 

6512. 

6515. 

Šedý, leskle hlazený hlinený prsten o ~ 18 mm, zaoblený, i. č. 6513. 
Zlomek duUho, Aede zbarvenáho ku!elíku,patme závalíčka, o ~ 30 mm, i. č. 

Patnáct kostenýoh Udel s ostrými nebo ulomenými hroty, i. Č. 7134/1-15. 
DalAí zlomek lidské lebky, i. č. 7133. 
Míme kienutý, hdý, vne i na vnitrní s,trane hlazeni ~trep,na jednom konoi 

zaoblený, s pOdlouhým pupíkem nahore (torso pOkličky?); 1. č. 6530. 
Zub velkáho hlodavoe (. únetioká vrsfvi?). Nápadné bylo ' velké mno~ství roz

bitýchzvírecích kostí. 

Z ách ran n Ý v Ý z k u m OVll.J .A. K o men s k á h o v U h e r
~ k é m Bro dev r. 1951 (ved. dr. J. P a vel č i k) 

Výzkum se soustredil na prUkop valem u ubi tovni zdi a na zbylý blok vrste'v 
o ,rozmereoh 6 x 12 m, který se sva!oval ke ubitovní 'zdi. 

Prdkop valem, II m dlouhý a 1,5 m Airoký, obsahoval spodní, černou vrstvu 
30-35 cm silnou, v níl byl i pohreb v nádobe, která byla eneolitická. V!echny 
ostatní , nádoby v okolí jsou ' podle nálezové zprávy maCIarovské. Jde o nevyjasnený 
prípad, který nelze v této práci reAit. V bloku nad hrbitovní ZQl vYbihala podle 
nálezové zprá~ maaarovská vrstva na ne kolika místech až na povroh. Byla prúmerne 
al 50 cm silná, avAak na míste, kde vykliňovala na povrch, značne tenká. Tam,., 
kde se narazilo na zbytky "zdi"',objevené v r. 1943, byla naproti tomu d 130 ' cm 
hluboká. 

Materiál z výzkumu: 
1110mek misky na no~oe s Airokým (10 mm) 'plochým okrajem zdobeným stridave 

tremi liniemi rovnobelných vpichu a čtyrmi pričnými rýhami. Ho!ka je zdobena kl1-

katkou; i. Č. 7081/1. 
Pekne vyhlazený !lutý strep z misky s mírne zaoblenýtil okrajem a zbytkem 

ucha, zdobený P9d okrajem trojúhelníčky vyplnenými vpichy a ohraničebými rytou 
čarou; i. Č. 7082/4. 

Torso soudkovitáho hrnku na 4 nolkách; i. č. 7082/1. 
Zlomky ma!arovskýoh dlbánk1l, počtem 16; i.č. 7085: 

, Dva úlomky únitických hrnm; i. č. 7066. ' 
Dva dlOHY AálkÚ s kaliohovi te rozevreným hrdlem; i. Č. 7087. 
Zlo.ek hrníčku .. kolaými stenami, v. 55 mm, ' dA. 60 mm; i. Č. 7088. 

,pit zlomkÚ oednitU, i. Č. 7091. ... 
O'.t hrubUh~" hrnoe s pr ohnutým hrdlem, pod nimi je dvojice pupíku; i ,.", č. 

7093. Tomuto druhu keramiky náleli také 'dalAi zlomky, 1. Č. 7092/4,8. 
Valkl, strep •• značni yel1ké n'doby (.x. A. 300 mm), která melaodaazená 

hrdlo. leAtený pruh nahom! čáati brloba, v. hrdla 22 mm; i. Č. 7095. 

I 

I 
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nochá misa I1rok411l0 kóniok4ho tTaru ve zlomoloh, v. 50 e, dl. 100 e, hA. 
32 e, 1. č. 7097 • 

. Ó4st baňaUho hrlúčku s proMutým hrdlem,v. 76 1IlIIl, max. A. 82 mm, 1. č. 
7098. 

Okrajov' s_trepy nMob a zlomky ode dna, 1. č. 1099, 7100 • . 
Zlomky nMob s pupiky jednoduchtmi i dvojittm1. bdy pupikÚ jsou kolem. hrcU,a 

a pod ním se zachoval svi81ý pupik, oelkem 37 zlomkU, 1. č. 7103. 

7105. 
Dva úlomky hlinenýoh záva!í 8 provrtem, zdobenýoh na 8podku dulky; 1. č. 

KU8y mazanice, 1. č. 7106. 
Obou8tranne opracovaná pl10vltá ja8plsová 11pka, 1. č. 7109. 
Hladitko 8 vyleltenou ploohou z led' bridlloe - 70 x 80 1IlIIl; 1. č. 7111. 
Plooh' hladítko z červeného pí8kovoe - 90 x 82 mm, 1. č. 7112. 
Polovlna·pí8kovcového otloukače, i. č. 7113. 
Dva el1p8ovlU kameny na drceni obilí (mlýnky) 26 x 18 ,cm, 1~ ~. 7135-3~ 

Splčatý ná8troj lIIjeleního parohu; i. č. ' 7125. 
Parohový nástrOj prelomený v obdáln'm otvoru, d. 104 mm; 1. č. 71~6. 
ZaApičatelý parohový nástroj; 1. č. 7127. 
Kus parohu osekaný P'o obou straruich, d. 100 lIII1, 1. č. 7128. 
Osekaná kostená destlčka - 70 x 50e; 1. č. 7129. 
Kostené nástroje 8e zuby, ohlazené, celkem 5; 1. Č. 7130. 
orezaný kel se zti-ezem, d. 68 e; i. č. 7131. 
Plochý ná8troj ze zvíreoího zubu; 1. č. 7132. 
~Itep 11d8ké lebe6ní k08tl temenni 88 ivy; 1. č. 7133. 
K08tená lídla a j8jloh úlomky, 1. č. 713411-lJ. 
Kostená jehllce, d. 94 mm, i. č. 7134/14. 
Ptačí hnátek na nasazení bronzového Udla; i. Č. 7134/15. 
Trl kousley zuhelnaťeláho drevs; 1. č. 7137. 
V~orek malty ze zdl; i. č. 7138 (v mistech, kde blok prosekl tzv. zea, bylo 

mezi kameny podle náiezové zprávY mno~stvi malty). 
Skorápky Ikebli a hlemý!au ze "zdi" (byly v malte); 1. č. 7139. 
Množstvi zvirecích kosti z jelena, srnoe, skotu, vepre, ovoe a psa. Parohy 

jevi stopy rezáni; i. č. 7140. 
Cást parohu s provrtaným kruhovým otvorem; 1. č. 7149. 

P r u z k u m "z d 1" o b j eve n é ' r. 1943 
Prl výzkumu v r. 1943 se narazllo v nejvýchodnejAí částl zkoumané plOChy 

na souvi81ou 80u8tavu velkýoh kamenu, púsobio!oh dojmem zdl, sesuté do príkoPu. 
Do r. 1951 pokročil sesuv lomu do té miry, !e bylo mo!no "zea" odkrývat jH pouze 
na svahu lomu. Ba puvodnim zvetralém podlo~i se jevlla jako černá vrstva hlíny 
s vioe mé ne souvls10u radou kamen~ a balvanu. Kdy! pak bylo molno nahore ~a po
čátku svahu výkop rozAirit, ukázalo ~e, le nejde a81 o zea, nýbrlo starou dlaibu 
cesty nebo chodniku~ Vrstva,. v nU se ohodmk nalézá,je podle nálezové zpráv~ 
ma!arov8ká a pooházeji z ni: 

Okraje rozličnýohnMob (hrnOú, dlbánú a mls); i. č. 7143. 
Zlomky ~ádob s brichemodsazeným od hrdla, celkem 7; 1. č. 7144. 
Ólomky uch a úlolJllcY s jhvami ponioh; i. č. 7146. 
Parohový nástroj, d~ 185 mm; 1.č. 7148. 
Kladivo z, parohu s provrtem, d. 127 mm;i. , č. 7149. 
Kosti z jelena. srnce, 8kotu avepre; 1. Č. 7150. 
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Obr. l. Bánov. Profil se zbytky kamenné zdi. VÝEkum 1943. 

v OYM v Uh. Brode jsou z bánov8Keho "Hradu" mlmoto: 
strepy z velkýoh zásobme, .... povrCllU !1uté bany. vyhlazené. které maj:! ro

zevrená hrdla, nelnventováno. 
Hrubevypraoovaný maaarov'ský džbáneček s odsazeným spodkem a silne ohrnutým 

okrajem, jenž púv. mil dve protilehlá ucha. kle-nouc! se pres vysoké lu'dlo; hdi .. 
nehlazený povrch; 'i. Č. 1678 (nález Jana P a vel č i k a). 

Hlazený šedý a hne'dý hrnek maaarovského typu s m!rne pr ohnutým lu'dlem. pres 

než ~6e klene ucho. vytažené z okraje hrdla; v. 87 mm, dA. 60 mm. hA. 87 mm. vu. 
50 mm; 1. č. 6046. 

Podle Jiriho P a vel č i k a jsoU z Bánova také dve bronEové sekerky 
únetického typu. , 

VÝEkum: , At1 ČSAV. pob. v Brne (tehdy StAt1), ved. J. P o u l i k. OVM J.A. 
Komenského v Uherském Brode. ved. Jan P a v 'e l č i k. 

Ulo~eno: OVM v Uherském Brode. 

L ite r a tur a: 
Lidové noviny Ee 4. VII. 1943. 3; 
BrUnner Tsgb1att z 15. VII. 1943; 
P o u l :! k J •• Jižni Morava zeme dávných Slovanú. Brno 1948-1950. 15. 

obr. 38' 
T i h e l k . a K., Z dávnýčh vakú II, 1949. 27 ad.; 

t Ý ž, ' ,ČO XXXVII. 1952. 315. 316. 
Nálezové zprávy: i. Nález. zpráva StAt1. pob. v Brne č ,. 152/43, 2. Predbežná 

nálezová zpráva OYM v Uh. Brode Č. 1493/48 z 30. VIII : 1948, 3. 'á1ezová Epráva 
Jana P 8 vel č i ' k ~ Č. 1785/5~ v pob. At1 ČSAV v Brne. 

P o z n á ~ k a: Část hlubokého pŽ'ikopu patric!ho k opevneni sid1iäte ve; 
terovského typu byla zaOhycena pri zaolu'aňovacim výzkumu A"O ČSAV. pob. v Brne. ve
deném Jlrím P 8 vel č í k e mt na jare r. 1961. (Zápis za áčasti koreferenta 
ze dne 28. dubne 1961 v archivu AO ČSAV t pob. v Brni, Č. 1131'.) Tento výzkum také 
uk~za1, že radiolarity z nejspodnejU vrstvy nepatH do paleolitu, nlbd 'do en,eo
litu. 
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,3. ' B EDI H O S t ' (okres ľrostejov) 

V kulturní vrstve za cukrovar~m byl vykopán hrní~ek ae ~tyfm1 drobnými nož
kami. Tato vrstva patr! asi k BÍdliAti, jeho! stopy byly z,jUtea;y t'ž na dvore cu
krovaru. 

Uloženo: OVM v Prostejove (tam je viak baňatý apodek neúplná ho džbánečku 
na nožkách, nikoli hrní~ek). 

L ite r a tur a: 
G o t t w a l d - A., Praveká ddlUte a pohrebUti na Proatejoveku, Proate

jav 1924, 61; 
tý!, Kuj archeologický výzkum, Prostejov 1931, 51; 
t Ý !,ČV14S0 1909, 70; ČV_SO 1927, 64. 

4. BEZ M t R O V (Okres Kromerí!) 

NaleziAte: poloha "Šterky", kde provádi1 výzkum Art ČSAV (V. Sp u r n tJ 
v 1e"tech 1953-56. Vlastnímu veterovskému typu patrí bezpečne- jÚly č. 16,33, 71, 
73, 74 a 76. 

Mat e r i á l v m u z e u v 
~ásteČne (deposit Art ČSAV): 

Jám a č. 16 

K rom i r í I 1, -zlnventován jen 

VetIH mísa s uoh~m, je! má rozlHrený okraj, na kterám jaou l!tyri jaz:tčkovi~ 
té výčnelky; "I. i35 mm, ~ hor. _ okr. 355 mm, ~ dna 1'25:-130 mm, i. steny na okraji 
15 mm; PA obr. 9: 7. 

Vyii!, '~etlo!lutá, hlazená, baňatá amfora s prohDutým, odaazeným hrdlem, 
pod kterým jaou dva protilehlé pupíky; v. 190 mm, ~ hrdla 165 mm, max. ~ 233 mm, 
~ dna 110 mm; tab. XII: 5. 

Šedý, bezuchý hrnek s o,hrnutým okrajem; v. 60 DID, ~ hrdla 87 DID, ~ dna 65 mm; .. 
tab. XII: 2. 

Dvouuohá amforka pekného tvaru s b~ňatým bi-tohem a odaazeným, vlnovite pro
, hnutým hrdlem, tmave a místy hnedo!lute zbarvená, hlazená; v. 203 mm, ~ okr. 

hrdla 115 mm, max. ~ 172 mm, ~ dna 100 mm; tab. XII:' 4. 
Dlbáneček a ka lichovl te rozevreným hrdlem a nizkým, baňatým bhohem, apočí

vaj ícím na trech nožkách. Ucho je ulomeno, pod hrdlem jaou tri pupíky; v. 125 mm, 
~ okr. hrdla 110 mm, ~x'- ~ 95 mm, v. no!ek 13 mm; tab. XII: ~. 

vhu bezuohý hrneo a ' rozevreným okrajem; v. 205 mm, ~hrdla 167 mm, max. 
~ 180 mm, ~ dna 100 mm; tab. XII: l (PA obr. 10: 3). 

Z r o z -r u i e ri é v r s t v Y V a, e k t or u X z r o- 1955 pochází 
dOliek hlineného kolečka, i. č. 812/55-t, -která podle V. S P ~ r n é h o patH 
do mladäího veterovakého horizontu; PA obr. -lO: 2. 

Z e at a r A í o h n á l e z u j a o u: 
Drobné závaUčko trapcovitáho tvaru, v. 32 mm, 1. č, i9/49. 
Dve bronzová" čtyÍ'hranná äldeua, na Jeanom konci zaApičatelá a na druhém roz

tepaná; d. 72 mm a 90 et i. , č. 221/51 a 2~9/51; vetIH je prehnuto; tab. XII: 
-6. 7" 
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L ite r a t II r a: 
S p u r n Ý V., Studie Krajskáho musea v Gottwaldove, rada společenskýoh 

ved 4, 1955, 24; 
tý!, Studie Krajskáho musea v Gottwaldove, rada společensktoh ved ll, 

1957, 23. 
Pisemná informaoe V. S p u r n é h o, zakterou mu srdečne dekuji. 

5. B L U Č I N A (o~res Brno-venlcov) 

NaleziAte: návr§! Cezavy mezi Blučinou a' Židloohovioemi, zv.eda3ioi se nad 
ričkou Cezavo~ nedaleko lejiho soutoku se Svratkou u Židlochovic. V horni části 
Cezav.jsou vrstvy dvou sidliA1: z dob~ bronzové: veterovského a velatického, ktAré. 

, jsou v superposici. Na západnim úpati Cezav nad ričkou Cezavou jsou mimoto jámy 
eneolitické kul tury s moravskou malovanou keramikou a jámy únetioké. Tamté! byl 
nalezen ojedinelý hrob velmo!e z doby stehováni národú. Prvni nálezy na Cezavách 
by ly učineny náhodne pri rigolováni vinio. Od r. 1940 venova ~ tomuto naleziiti 
velkou pozornost UdliohoV10ký právnik a správoe mistniho muzea J. D e z o r t, 
který radu nálezu obetave zaohránil. Od konce druhé svetové války provádi na ~e
zP~~-~ n1ánovaná výzkumy Art ČSAV, pob. v Brne a v 1e~ech 1948-56 je provádelo 
ve soo1-upráci s nim praveká oddeleni Moravského muze,a v Brne. 

N á l e z y Jan a D e z o r t a 
Jám a č. i rozryt' pri rigolováni Kratochvilovy vinice (číslo parcely 

985/2) r. 1940: 
Zlomky bezuché amfory s pr ohnutým hrdlem, odsazeným od baňatáho spodku, 

ladnáho, pravidelného tvaru.s povrohem hde zbarveným, hlazeným. ,Pod hrdlem jsou 
čtyri dvojice !ebirek (d. 4 mm), umistených do kri!e proti sobe; v. 215 mm hA. 
163 mm, dA. 93 mm, max. A. 24 mm; i. č. 3/40. Spole6na s amforou prt bylynale
zeny tri lidské lebky, které byly poneóhány na miste. 

Tamtá! nalezen' pririgolováni zlomek cedniku miskovitáho tvaru, tmavoAedý, 
hlazent, se dverna d!rkalň ,na stene nedaleko od sebe, v. 54 mm; i. č. 6/40. 

Na tém!e pozemku vykopal J. D e z o r t společný h rob d v o u d e
t i č. I, které byly prikryty strepy z velkých zásobnic . Deti le!ely vedIe sebe 
v okrouhlé jáme, jedno ve skrčená poloze a druhé na~ak. Temena jejich hlav sme
rovala k SV. Jáma byla 80 cm hluboká a mela nruAkovite rozAirené dno o ~ 120 cm. 
Byla vyplnena hlinou, popelem, zvirecimi kostlň, opálenými mstkami, zlomkY nádob 
anakolika äkeblemi. Deti byly ulo!eny' na popelovité, asi lO cm silné vrstve čely 
k sobe. Nad vetAi kostrou byly strepy zásobnice, nad menA! le!ely strepy !luté 
nádoby, nad oberna pak tmavočervená strepy. Po sIe peni se ~ázalo, !e jde o části 
tri ruzných nádob, a to o Mst Uuté, leskU a baňaté nádoby únetiokého tvaru 
z .1emné plavené hliny II se silne vyhnutým okrajem, zdobená na výduti Dodálntlli 
výčnelky a trásňovym ornamentem, v. 255 mm, dále o část tmavočervenétenkost~"né 
nádoby s vysokým odsazeným hrdlem, v. 290 mm, a konečne o Mst hdohnidé z'flob
nice s mirne ohnutým okrajem, na povrchu zdrsniné prsty shora dolu, uvnitrtmav6 , 
a hl~zená, v. 405 mm. Ve atrepech se částečne uchoval únetický d!bánek s uchem, 
Zdobený rytými trásnemi, v. 186 mm. (POdle toho Alo o pohreb v odpadová jámi.) 

Na tém!e Kratochvílove pozemku vykopal' J. D e z o r tdaUi čtyrijimy •. ' 
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Já m'a Č. 2 - studňovitého tvaru - obsahovala hlípu promíäenou s popelem 
a v jej!m stredu byl balvan. Nálezy: 

Spodek tlustostenné. nádoby s hrdlem odsazeným od polokulovitého spodku, 
hlazený, äedý a místy hnedý; okraj chybí, ucho je vytaženo z hrany mezi hrdlem 
a brichem, v. torsa 40 mm, dA. 60 mm, max. ~ 30 mm; i. č. 329; tab. II: 16. , , 

Jám a č. 3 byla prozkoumána r. 1941. Nálezy: 
Prstenec vyrezaný z parohu a zdobený ve dvou rovnobežných horizontálnich 

pásech strmou páskovou vlnovkou (A. 2 mm), ov!jejic! se kolem kroužku s bodem 
uprostred; vnejäi povrch je hladký, horn! okraj je trychtýrovite seriznut do
vnitr, pri doln!m okraji jsou provrtány dva nepravidelné, proti sobe ležící otvo
ry; v. 42 mm, ä. 38 mm, s. steny 4 mm; i. č. 318. 

Dno tmavé hlazené am1'orky se tremi nožkami na obvode dulku ve dne, ~ 43 mm; 
1. Č. ,33l. 

Kostená jehl1ce s rozšírenou provrtanou hlavici, na konci ulomenou; d. 90 mm, 
Š. hlavice 16 mm, Š. provrtu 3 mm; 1. Č. 138. 

Dalši kostený plochý hlazený nástroj, na jednom konci obloukovite zakončený, 
na druhém je vyrezána 'rukOjet; d. 210 mm, ä. 30 mm; neinventováno; tab. II: 17. 

Kostená plochá škrabka, na širší strane obloukovite uk~nčená; d. 212 mm, max. 
Š. 37 mm; neinventováno; tab. II: 18. 

, Polovina jantarové perly kulovitého tvaru s provrtem, na povrchu hnedočer
vene zbarvená; ·v. 26 mm; 1. a. 317 CD e z o r tJ., OP XIII, 1946,59, obr.l: .'J. 

Z j a m Č. 4 a 5 na témž KratochvHove pozemku jaou: 
Torso hrubAiho hmce,- svetle šede zbaneného, uvni tr tmavého, na povrChu 

drsného, pod rozevreným hrdlem je pupik; v. cca 250 mm, ' dA. 105 mm, i. č. '25; 
tab. , VIII: 9. 

Vetši kónická miska s rozAireným plochým okrajem, na nemž jeou stopy jazýč
kovitých , výčnelku, tmavoAedého povrchu, vne drsná a uvnitr hladAí; z ucha pod 
okrajem zbyly dva pahýly; v. 85 mm, dš. 105 mm, M. 280 mm; i. Č. 327; tab. VII: 
10. 

Hrubší hmek s uchem, rozevreným okrajem a s mime vyklenutou stenou, který 
má äedou, hrube prsty brázdenou stenu, hrbolaté dno a masivní ucho; v. 80 mm, 
dš. 75 mm, hš. 117 mm, vu. 35 mm; i. č. 151/40; tab. VII: 3. 

Bezuchý hrnek s mime vyklenutou stenou a rozevreným okrajem, tmavošedý, 
hlazený; v. 90 mm, dš. 6~ mm, hš. 95 mm, ~ výduti 95 mm; 1. č~ 152/40; tab. 
VII: 2. 

Soud~ovitý hrnek na nožkách, z nichž se zachovaly jen dve, na povrchu hla
zený, šedý, ucho ulomeno; v. 40 mm, dš. 50 III:M, M. 63 mm; 1.č. 154. 

Nižši soudkovitý hrnek s otrelými ,nožkami na obvodu dna a s pupíkem pod 
okrajem, na povrchu hlazený, šedý; v. 38 mm, dš. 63 mm, hA. 67 mm, vu. 22 mm; 
1. č. 333; tab. II: 14. 

Torso patrne amforky s baňatým brichem" od kterého bylo odsazeno hrdlo, na 
'povrchu hlazené, šedé. Na obvode dna zacho~. dve drobné nožky; v. 38 mm, dš. 
63 mm, hš. 67 mm. vu. 22 mm; i. č. 330. 

~oudkovitý hmek se tremi lalúčkovitým1 nožkami na obvode dna, šede zbar
vený, vna i uvn1trhlazený; po strane ucha zachován pupík, ucho doplneno; v. 
80 mm, dš. 98 mm, hš. 115 mm; i. Č. 2; tab. II: 9. 

Soudkov1tý hrnek na trech lalučkovitých nožkách, na povrchu hlazený, šede 
zbarvený" po obou stranách ucha zachovány dva pup1čky; v. 73 mm, dA. 100 mm, hš. 
124 mm, vu. 35 mm;i. Č. l; tab. II: 10. 
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Nízký, AirU, pomerne tenkostenný soudkovitý hrnek na čtyrech lalúčkovitýCh 
no!kách na obvodu dna, po strane ucha zachován pupík; v. 75 mm, dA. 127 mm, hA. 
140 mm, vu. 40 mm, s. steny 2 mm; 1. 15. 153 (výzkum 19~0); tab. II: 8. 

Soudkovitý hmek se tremi lalúčkovitými no!kami na obvodu dna; po obou stra
nách ucha dva drobné pupíčky; v. 70 mm, dA. 105 mm, hA. 118 mm, vu. 35 mm; ne in
ventováno; tab. II: 12. 

Nízký soudkovitý hrnek na treeh nízkých lalučkovitých no!káeh, má proti uchu 
a po jeho obou stranách tri pupíčky; povrch tmavý, hlazený; v. 56 mm, dA. 100 mm, . 
hA. 110 mm, vu. 30 mm; i. č. 332; tab. II: 13. 

Jám a č. 6, vykopaná na severním krídle vrcholu Cezay (Tukačovo pole) 
v r. 1943. Nálezy: 

Nízký, podlouhlý Aálek s vlnovite profilovanou stenou a se tremi jaztčko
vitými výčnelky (proti uchu a po obou jeho stranách), na povrchu tmavý. hlazeny, 
ve dne má dúlek; v. 65 mm, dš. 54 mm, hA. 142 mm, ~ hrany nade dnem 140 mm; l.. c. 
3/43a; tab. II: 7 (PA obr. 12: l). 

D!báneček na tre ch no!kách skaliehovite rozevreným hrdlem, odsazeným od 
nízkého baňatého bricha, na povrChu hlazený, hnede zbarven!, uvnitr tmavý; v. 
99 .pun, dš. 54 mm, M. 99 mm, 0 výduti 95 mm; i. č. J/4Jb; tab. II: 3. 

Kostené dlátko s kruhovitým otvorem v horní rozšírené části; d. 160 mm. 
max. š. 3~ mm, ~ otvoru 26 mm; 1. č. 3/43e. 

Jám a č. 7 na tém!e pozemku: 
Černý, vyhlazený hrnek na trech nízkÝch no!kách s prohnutým a rozevi-.eným 

hrdlem, odsazeným od polokulovitého bricha, pod hrdlem ucho (doplň.), po obou 
I 

jeho stranách zaehovány dva pupíčky; v. 108 mm, dš. 70 mm, hA. 117 mm, max. š. 
125 mm, vu. 27 mm; neinventováno; tab. II: 2. 

Jám a č. 8 (malá) nad vinohradní boudou na témže poli: 
Kónická miska s míme navenek vyklenutou stenou a 8 rozšíreným okrajem (š. 

fi mm), z nehož jsou vyta!eny lalučky, umístené púvodne do krí!e (zachov. dva), 
na povrchu hlazená, šedá a hnedá; ouško je pod okrajem; v. 37 mm, dš. 62 mm, hA. 
150 mm, vu. 17 mm; neinventováno. 

Jám a č. 9, vykopaná r. 1940 na parcele č. 1052 (Linhárek)ť 
Zlomek prstence z parohu, zdobený stejným zpusobem jako výAe uvedený úplný. 

Práce je však méne dokonalá a pres~á. Zato má krajní pole vyzdob~o radou plo
chých kroužkú, vroubenýeh páskou. 

Zlomek hrubšího hr.nce s rozevre.ným okrajem, pod nímž je dvojice protáhlÝeh 
pupíkú, na povrchu žl~te zbarveného; na okraji jazýčkovitý výčnelek; i. č. 175. 

Vysoký hrubší hrnec s baňatým briehem a rozevreným hrdlem úhledného tvaru, 
na povrchu drsný, šedý a !lutavý, uvnitr žlutý, vyhlazený; v. 224 mm, dA. 100 mm, 
hš. 145 mm, max. š. ' 185 mm; i. č. 168; tab. VII: 6. 

Stíhlý, hrubý bezuchý hmek s mírne vyklenutou stenou navenek a s rozevŕeným 
hrdlem, jež má ohrnutý okraj, na povrchu šedý, uvnitr tmavý a hlazený; v. 140 mm, 
dš. 70' mm, hš. 115 mm, max. š. 112 mm, 1. č. 168; tab. VII: 5. 

Jám a č. 10 (menší) na sousední parcele L. Šupky, vykopaná r. 1941: 
Vysoký, štíhlý, bezuchý hrubAí hrnee s dvojicemi pupíku pod rozevreným hrd

lem, S bI-1chem vyk1enutým navenek, ,který má pomerne malé ~ruhové dno. Povrch je 
drsný, šedý, uvnitr tmavý, hlazený; v. 415 mm, ~ dna 128 mm, ~ hor. okr. 290 mm, 
max. š. 350 mm; i~ č. 390; tab. III: 14. 

Z ná1ezú J. D .e z o r :Ii {i jsou Ješte v muzeu v Židloehovieích: 
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DrobnejU únet1cký konik. na povrr.hu drsný, svetle Aedý a U~tý. Dno je za
oblená; v. 56 mm, tJ dna '6 mm,hor. fJ 56 mm. ' max. fJ 60 mm; 1. č. 202/47; tab. , 
V: 4. 

Miska na trech no!kách srozAireným qkrajem (cca 10 mm). na kterám jsou ja
zýčkovité vÝ.čnelky. Ba povrchu je AedoUutá a hlazená; v. 80 mm, fJ dna 113 mm, 
fJ hrdla 255 mm, v. no!ky cca 7 mDl. Pochází z jámy č.2/43 na Tukačove poli; tab. 
VII: ll. 

Miska s r~zAíreným okrajem (A. 8 mm), na kterém jsoumálo znatelné lalúčky 
(zachov. dva). »iskamá kónický tvar a ploché dno. Pod okrajem je ouAko. Povrch 
je Aedý a hnedý, hlazený. Nádobka je doplnena;, v. 37 mm, fJ dna 62 mm. fJ hor. okr. 
150 mm; neinv.; tab. III: lla. 

Osudičko baňatého tvaru, !lutohnedé, s kruhovým, dovnitr prohnutým dnem, 
hlazené vne i uvnitr. Okraj je mirne zaQblen; v. '5 mm, fJ zata!eného hrdla 32 mm, 
fJ'dna 40 mm; i. Č. 202/47; tab. II: 15. 

Z povrchových sberu J. D e z o r t a je rohovcová pllečka z Flodrova po
le na záp. úbočí Cezav pod vrcholem (r. 1944) a dve kosténá äidla z pozemku Krato
chv:!lova (d. 6' mm, druhé ulomeno). 

Podle záznamu dr. J. D • z o r t a v 2ld1ochovcich. 
Uloženo: OV» v 2idlochovicích 
L ite r a tur a: 
De z o rt J., OP XIII, 1946,57 a d.; OP XIV, 1950 • . 367. 

z j i ä . ť o v a c i 
l i k) 

v Ý z k u m A t1, pob. v B r n e r. 1944 (J. P o 11-

Byly provedeny celkem čtyri prÚkopy (4 m široké) na parcele č. 962 a pak 
vetäi prukop 6 x 20 m na parOele Č. 1046/1 a č. 1052. Odpadové jámy se podarilo 
zachYtit pouze v prukopu I a II. 

P r u Je o p J.: 

Jám a Č. 1, z n:U zachycena pouze po19vina, byla 35 cm hlubóká, mela 
rovné dno a byla vyplnena černou hlínou s bnízdy hliny do červena vypálené. V seve 
části vybihala v kruhovitou jamku, " misovite prohloubenou. Nálezy: 

Spodní část soudkovi Uho, tmavohnede zbarveného hrnku a vetši okrajový strep 
s uchem z nádobymaaarovsk4ho typu. 

Atypický 'strepový materiál a zlomkY zvirecich kosti. 
Jám a Č. 2 mela kolmé steny a ,rovné dno o fJ asi 120 cm; s ornicí byla 

65 cm hluboká. Zásyp tvorila tmavá hlina, značne promiAená s popelem. Porúznu 
v ní byly prepálené piskovcové kameny a na dne zbytky drevených uhlíku a tmavý 
popel. Nálezy: 

Strep nádOby s uchem, která mela dirky jako na cedniku. 
Menäi černohnedý hlazený a leätený strep~ zdobený vpiChy, usporádanými do 

tro j.Úhe lnika. 
Spodní č~st nádoby s typickou pupkovitou nožkou. 
Strepy z misy, která mela äiroký okraj. 
Masivni okrajový strep z vetäí nádobyaspodni část hUneného kuhle. 
Tri strepy s uOhy, atypické strepy a nekolik~zlomkuzvirecich kosti. 
Jám a Č. 3 mela hru!kovitý p1'Úrez, pri čem! její ústi by10 trychtýrovite 

rozevreno, hloubka (i 8 orn1ci) 175 cm, dno by10 rovné, tvorHo nepravidelný ovál 
a prechod ke stene byl zaoblene Vyplňovala ji popelovitá, humU80vitá hlina. Pri 
stenách byly závaly žlutého pisku a u dna jámy dva vetäi kameny v Aedém popelu. 
Nálezy: 
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Horní část amfory (nyní slepovaná). 
Dva strepy z 'maslvní černe leätené mísy se äirokým okrajem. 
Mst svetlohnedé nádoby s ohrnutým okrajem. 
Válcovité hrdlo černé leAtené nádoby se značne prehnutým okrajem. 
Spodní část hmo!dírovité nádoby s uchem. 
Strepy mis se Airokým okrajem. 
Cást žlutohnedého soudkovitého hrnku na nízkých pupkovitých nožkách. 
Spodní část menAí nádObky s odsazeným dnem äedohnedého povrchu; dA. 50 mm. 
Spodní část drobné nádobky, na povrchu hlazené, černohnede zbarvené; dä. 

25 mm. 
Miskovitá nádobka s rozlHreným okrajem, nerovného, äedohnedého povrchu; , 

v . 45 mm, dä. 35 mm, hA. 76 mm. 
Atypický strepový _materiál vetäinou leätený nebo hlazený. 
Porúznu zlomky zvírecích kostí a rybničních škeblí. 
J / á m a č. 4 náležala vela'tickému sídliäti. 
Jám a č. 5 nepravidelného tvaru, mela válcovité ústí a ke dnu se značne 

rozäirovala. Byla vyhloubena do žlutéhoslínu a nad ní ležela vrstva äedého po
pela (20 cm), dále vrstva černého humusu (20 cm) ~ konečne ornice (25 cm). Jáma 
'byla 165 cm hluboká (pod povrchem). Humus byl značne promíäený s popelem a zbytky 
zuhelnatelého dreva. Ve vrstvách nad ústím jámy by1y velatické strepy, rozptý
lené, po celé ploäe prúkopu. 

V zásypu této jámy byly jen strípky z menš ích tenkostenr,ých nádobek a zlomky 
zvírecích kosU. 

Jám a Č. 6 nemela vlastne presnejäího vymezení a jevila se jako mísovitá 
prohlubeň, která se mírne svažovala smerem k severu. V této prohlubni byla vy
hloubena výäe popsaná jáma č. ' 5. 

V popélovitém zásypu byly četné strepy, z nichž vetšina není zvl. charakte
r iBtická. Byly to čtyrt strepy s uchem, trt části dna nádoby a ok_"ajové strepy. 
Velká část z nich byla dobre vypálená a leätená. Vyskytovaly se tH zvíreci kos~ 
t i, vetšinou ve zlomcích. 

Jám a č. 7 mela nepravidelný, kruhovitý pÚdorys, rozevrené ústí a nade 
dnem se rozširovala. Nad jejím ústím ' byla jednak vrstva ornice (25 cm ) " jednak 
humusovitá vrstva (55 cm), je~ byla ve spodní části promiäená se šedým popelem. 
V ní byly, stejne jako väude v p~úkopu, velatické strepy. Ústi jámy, vyryté v žlu
tozeleném slinu, počínalo v hloubce 80 cm pod povrchema vlastní jáma byla tedy 
115 cm hluboká. Její vetäí část vyplňoval žlutozelený slín. 

Nálezy: drobné hl1nemé závažíčko kuželovitého tvaru, i. č .189/7/47. dva 
okrajové zlomky z miš , dallH okrajový strep z nádoby, atypické stre'py a zlomky 
zvírecích 'kostí. 

Jám a Č. 8byla tesnevedle predcházející (jUne). Její výbežek je v ná
lez. zpráve označen jako jám a Č. 8a. Obe jámy byly značne nepravidelné a od 
ústí smerem ke dnu se , rozAirovaly nebo podbíhaly • Nad jejich ústím! byla opet 
humusovitá vrstva (20 cm) s velatickými strepy a nad ní vrstva ornice (20 cm ) . 
Vlastní/ jámy tedy byly horními částmi 40 cm pod nyne jUm povrchem a byly vyhlou
beny ve žlutozeleném slínu. Jejich zásypy byly zvrstveny a ve vrstvách byla spá
lená hÍína, ,nutozelený slín li šedý popel. Pri stenách byly závaly žlutozeleného 
sUnu. V jejich zásypech ležely porúznu ojedinelé, vetäinou atypické strepy. 

Jám a č. 9 mela nepravidelný ledvinovitý tvar. Nad ~ ejím ústím byla 
vrstva ornice (20 cm) a pod ní témer 60 cm mocná vrstva humusu, ve spodni části 

" 
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prom:(5ená se äedým popelem a velatic"kými strepy. Vlastní jpa sahala do hloubky 
120 cm a byla vyhloubena ve !luto.zeleném slínu. Dno me-la nerovné a priblHne 
uprostred byla jakási pravidelná vyvýšeninka. Zásyp tvoril !lutozelený slín, 
značne promíäený s popelem; vrstvy se v nem nepravidelne s~ridaly. Nálezy: 

Okrajový strep misy é pupikem a jiný vetU okrajový strep. 
Spodni část typického soudkovitého, ~erne lešteného hrnku. 
Atypické strepy bez zvláštníc.h charakteristických znan. 
V zásypu jámy poruznu zlomky zvírecich kosti. 
Jám a č. 10, nepravidelného tvaru, mela nad ústím vrstvu humusu (55 cm), 

promiäeného ve spod ni část~ s popelem; byly v ní velatické strepy. Nad ní bylo 
20 cm ornice. Vlastn;! jáma, hloubená ve žlutozeleném slinu, by ta 120 cm hluboká. 
V zásypu by ly jednak závaly žlutozeleného slinu ve spodni části, jednak humua 
zna~ne promíäený a popelem. Nálezy: 

Vetäí okrajový strep ,a horizorttálnim uchem. 
Maaivní dno z v~täi nádoby a drObný strípek, zdobený vpichy. 
Strep z ~erné amfory se 2 svislými, podélriými pupíky, v. hrdla 65 mm; OVM 

v ŽidlochovicíCh, i. Č. 166/47. 
Strep ze žlutavé amfory a 10 okrajOVýCh atrepu. 
Část soudkovi tého hrnku s hlazeným, svetlošede zbarveným povrchem: IIche chy-

bi; v. 74 mm, hš. 120 mm, dš. 95 mm; OVM v Židlochovicích, i. č. 192/47. 
Kolečko vybroušené ze ~trepu a atypickéstrepy. 
Porúznu. v zásypu zvíreci kosti. 
Jám a Č. II tvorila vlastne mísovi tou prohlubeň v prukopu, která sé sva

žovala sev. smerem a ústila do vlastní jám y č. lla. Mela hruškovitý, témer 
trapézovitý tvar. Nad jejím ústím byla humusovitá vrstva (60 cm), promíšená ve 

. spodní části s popelem; obsahovala velatické atrapy. Nad ní byla ornice (25 cm). 
Tesne nad ústím jámy lla nalezen zdobený parohový predmet podoby rukojet1, - ... . . \ . 

drob~ pokli~ka s ouškem a čáat nádoby na trech pupikovitých nožkách. Rukojeť 
je preloinena. Na jedné strane má kruhový horizontálni otvor (~ cca 8 mm), který 
však je provrtán pouze k vertikálnímu otvoru v rukojet1 a nikoli skrz .• Ve výši 
otvoru je pe~ paralelních linii, seatavených z drobných trojúhelníkových vrypú, 
o 27 mm níže opet čtyri takové linie a konečne o 8 mm niže (v míste, kde je ru
kojeť prelomena) lze pozorovat zbytek dvou takových l1ni1, které však nebyly 
'Vyryty horizontálne,. nýbrž ,g;irla,ndovite; zn. Bl.C. Art 44: tab. X: 3.-

Vlastní zásyp jámy č. lia tvoril žlutozelený slín a šedý, popelovitý humus. 
V zásypu byly: 

Džbáneček s nálevkovite rozevrenýmhrdlem na trech pupikovitých nožkách a · 
. s pupíkem na výduti, na povrchučernohnedý, hlazený; v. 73 mm, bš. 86 D).'~~ max. 

Š. 77 mm; OYM v ŽllochovicíCh, i. č.193/47; tab. II: L 
Drobná rozevrená miska ~erovného čemohnedého povrchu; v. 28· mm, dé. 38 mm, 

hš. 73 mm. 
Drobná poklička s M8sivním ouäkem a otlučenými okraji. 

~ . . 
Nízký soudkovitý hrnek na treoh drobných nožkách, na povrchu černohnedý, 

leštený; v. 63 mm, dš. 10~ mm, hš. 118 mm. 
Soudkovitý hrne k natrech nízkých pupkovitých noŽkách, na povrChu otrelý, 

místy hl~zený; v. 67 mm, dš. 90 mm, hš. 107 mm; OVM v ŽidlochovicíCh, i. Č. 

193/47 • 
. Hrneo tvaru protáhlého aoudku s ohmu tým okrajem, na P9vrchu šedohnedý, 

uvnitr ~ernohnedý, vne jemne drsni, uvnitr leštený; v. 207 mm, dš. 104 mm, M. 
172 mm; OYM v Židlochovicfch, i. Č. 193/47; tab. VII: l. 
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Hrnec stejného tvaru jako predcházejici, s tím rozdílem, h jeho ohrnutý 
ok~j je na treoh misteoh lalokoviti' rozširen. Vnejší povrch je zrnitý, šedohne
dý, misty ~lutohnidý, uvnit? hlazený, černohnedý; v. 203 mm, dš. 100 mm; hä. 
160 mm, max. š.,4v. 200/104 mm; OVM v Zidlochovicich, i. Č. 193/47; tab. VII: 4. 

Hmec pod obného tva ru jako pred cháze j ic i, na vne j š im povrChu zdrsnéný, h
dOhnedý , misty s rezivými skvrnami, uvnitň hlazený, ~ernohnedý, v. 278 mm, dš. 
105 mm, M. 183 mm, max. š./v. 148/143 mm. 

Amforovitá ' nádoba se zú~eným, kórfickým, ponekud prOhnutým ' hrdlem, od~81eným 
od bl-1cha horizontálni, masivni lištou s vrypy; povrch pod lištou d ke dnu jemne 
zdrsnený, clhlove červený, misty šedohnedý, na hrdle hlazený. hdoUutt 8Ujne 
Jako uvnitr; v. 229 mm, dš. 106 mm, hš. 183 mm, .max. š./v. 201/108 mm. 

Vetši, značne brichatánádoba s ohrnutým okrajem a odsazeným dnem; mezi 
hrdlem a bÍ'1chem má dva svislé pupíky t povrch vne šedý nebo šedoUutý s rezavými 
skvrnami pod hrdlem, na hrdle hlazeÍ1ý, 'černohnedý, uvni tr rovne~ hlazený a čer':' 
nohnedý; v. 377 mm, dš. 172 mm, hš. 253 mm, max. š./v. 373/l75' mm; OVM v 2idlo
chovicíCh, i. č. 193/47, tab. VII: 7. 

Část nádoby s uchem a prohnutým hrdlem s ohrnutým okrajem, která mela stenu 
od ucha a~ ke dnu jemne zdrsnenou a horní část hlazenou; povrch je vne i uvni~r 

kovove šedý, v. zaohov. torsa 165 mm. 
-Zbytek amforovité nádoby s ohrnutým okrajem, která má povrch od hrdla ke 

dnu Zdrsnený, kovove šedý a~ äedoUutý, na hrdle černohnedý, leštený • 
. Oást hrdla amfory s válcovi tým hrdlem a dvema uchy, na povrchu hlazené, 

černohnedé, s rezivými skvrnam1. 
Horní čáati 9 hrncovitých nádob s ohrnutými. okraji; vnejši ' povrch jemne 

zdrsnený, šedoUutý nebo kovove šedý s rezivými skvrnami, vnitrni černohnedý, 
hlazený. 

Oást brioha nádoby s povrchem vfle zdrsneným, uvni tr hlaz eným, šedožlutým • .. 
Zbytek nizkého soudkovitého hrnku s uchem a drobnou nožičkou, na povrchu 

tmavohnedý, leštený; OVM v 2idloohovicich, 1. č. 193/47. 
Jám a Č. 11b zcelli Jj.e'pravidelného tvaru, rozširovala se od ústi smerem . 

. ke dnú. nst:! bylo 80 cm pod · povrchem, tj. pod vrstvou svela tičkými strepy. Dno 
jámy bylo o 30 cm výše ne~ u jámy Č. lIa. Zásyp tvoril tmavý humus, misty pro
mi~ný s popelem. V horni části byle nekolik kamenu, poruznu v zásypu zlomky 
zvirecích kostí a atypiCký strepový materiál. 

pfi dne le~ela na stene otvorem smerem k severovýchodu vetš:! ~~~ora s oro
hnutým hŕdlem a baňatým bi-1ch~m, oddeleným od hrdlal1štou zdobenou vrypy nehtu, 
na povrchu svetle šedá a červená: (na viduti) a uvnitr tmavošedá; v. 462 mm. /H~ • .. 
133 mm, hš. 371 mm, max. š./v. 438/174 mm; OVM Židlochovice, i. Č. 199/47, tab • . 
VII: 9. 

Vetší masivní okrajový strep a 7 dalších, 3 kolečka vybroušená ze strepú. 
J á ma Č. 12 mela nepravide l ný ,tvar a nálevkovité ústí, od kter~ho se 

smerem ke dnu rozširovala. Vrstva humusu nad ústím (40 cm) byla promíšena s šedým 
popelem, v nem! se nacházely pr~vá!né velatická strepy. Nad ní byla vrstva ~luto
zeleného slínu, promíšeného s humusem .(40 cm); k ní patrila té! ornice. od úst1 
ke dnu byla jáma,vyhloubená ve Uutozeleném slinu, 120 cm hluboká. Zásyp tvoril 
černý h~UB, promišený s šedým popelem .a pri dne závaly žlutozeleného slínu. 

Severní část souvisela . s další odpadovou jámou, v ní~ le.bla lidská kos.tra. 
V zásypu jámy pOrUznu zlomky zvirecích kostí, vetší část dna nádoby a 10 

zlomku ode dna, šrafovaný strep a · té~ strepy atypické. 

/ . 

I 
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: . Já. ač. ',l' ve vtohodní čút! prWtopu č • Imela Umelo vá.lcovl tt prúrn 
a nepatrne podb:(hala na jv. stranu. Souviaela jednak a jámou č. 12, jednak s já
mou, v nil byla ulolena koatra ~ Nad je jím úatim byla ate jná vratva jako nad jámou 
'č. 12. Zásyp tvoril vetAinou humua, promiAent • Aedlvým popelem. 

Strepyza Ilut~ amtory a uohem a 9 okrajovtch strepu. 
Dlbán soudkovi Uhd ' tva~ s rozevreaým okrajem a uchem ' pod hrdlem, na povrchu 

.ne i uvnitr hlazen;t, tmavóhnedt; v. 187 mm,U. 95 mm, hA. 156 mm, max. iL/v. 
142/78 ~, OVI v !idlocnovioích, i. č. 195/47; tab. V: 21. 

P o hre b v p r u k o P u I. Teani vadle jam č. l2a l~ byla menA! 
odpadová jáma, jejU dno byle o 20 cm výh nel u jámy 15. ' 12. Na severni atrane 
stena tho jámy podbíhala. V jámi lelela koatra na popelu bez jek~hokol1 rltuál
niho zretele smerem od západu k vlchodu a hlavou obrácenou k západu. Pred koleQY 

I 

koatry bylo menAí míato, kde byla hlina vypálená do červena, za lebkou .ela jed-
noduohou bronzovou náuAnici a druhou pod , horní čelisU. Pred obličejovou čáati 
kostry lelela zvireci koat, pod pravým bokem rohovcová pilečka, vedIe pravého 
tamaru 1 u praVé pénevni kosti byly strepy z veterovské nádoby apod kostrou strep 
s horizontéiDl& UChem. 

Jám a č\ 14 byla pri severní stene prUkopu č. I, mela nepravidelný oválný 
tvar a podbíhala jen na jv. strane, jinak mela kolmé steny. Dno bylo rovné. Nad 
\istím jámy byla opet vrstva černého humusu prom!šeného s šedým popelem (asi 60 cm) 

svelatickými strepy, nad ni pak vratva ornice (s. 20 cm), v záaypu nahore Ilu-
. tozelen;t slín a značne tmavý humus, kdelto ve spodni části byl vetAinou humus, 
promiAen;t a hdým popelem. ' 

V zásypu jámy byly 'porUznu zlomky zvirecich kosti, strepy (mezi n1m1 dno 
nádOby), masivní okra:jový strep, dva menIH strepy a část ucha. • 

. Jám a č. ,15 ae rtsovala mezi jamami č. 7 a 8, jimU by1a pravdepodobne 
poruAena. V tmavém humusovitém zásypu byly nalezeny: 

Nízký soudkovi tt, hl'nek s uchem, na povrchu vetUn'ou ž1utohnedý a u dM čer-
n;t; v. 70 mm, U. 80 mm, hA. 102 mm; tab. II: 5. 

Pet okrajových zlomkO z nádo~. 
OVM ,v Židlochovicich, i. č. 197/47. 
P r ,u k o p I~ byl, veden naprič na shora uvedených parcelách v Urce 4 m. 

Byly v nem zachyceny trt odpadové jámy (la-'3a) s keramikou veterovakého typu. 
Pod ornici as~ ~O cm mocnounáaledovala humuaovitá vratva (a. aa1 40 cm) Pz:'O-

, . 
milieliá - zejména ve.pod - s hdým popelem, v nem! byly -velatick",s o ... :. ... "'. 

Jám a č. la byla misovitá prohlubeň na aevamim konci_prUk5>pu. V ni a nad 
ni 'byly nalezenyzlomky keramiky veterovského typu a .i1ný materiál: 

VetU okrajovt st~ep zmíay s uchem. 
Kostené Aidlo, na druhém konci upravené jako hladitko; d. 102 mm. 
Preralené a spálené šidlo (d. 80 mm) a čtyri hladítka, d. 203, 127, 78 a 

76. mm. 
Já. a č. 28 tvortla opet prohlubeň, ve které byly tyto nálezy: 
,Soudkovi tý hmek a uchem ria trech pupikovi tých nolkách, na povrchu černo

hnedý, leUený, v. 70 mm, dA. 78 mm, hA. 100 mm, vu. '30: mm; ~VM v Zidlochov1-
cich, i. č. 202/47; tab. II: l.l. 

Minia,turn! soudkovi tá nádobka na povrchu äedož1utá, s' dnem vyklenutým pone
kud dovnitr; v. '6 mm; dA. 40 mm, Mi. '32 mm; OVM v 2idlochov1dch, 1. č. 202/47. 

Miniaturní nádobka B uchem a B vysokým prepnutým, rozevreným hrdlem, na po
vrchu AedoUutá; v. 55 mm, dA. '38 mm, hA. 56 mm, max. š. 60 mm; OVM v)'.1dlocho
vicích, i. č. 202/47. 
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Miskovitá nádobka s masivnim uchem. 
vtlačeno dovnitr, na povrchu Aedož1utá, 
M. 58 mm. 

s lomem ve spodni ,tretine; dno má ponekud 
misty černohnedá; v. 31 mm, dA. 21 mm, 

Cást misovité nádoby se Airokým okrajem a se dvema pupiky. 
Strep z brichaté nádoby spupkem. 
Jám a Č. 3a nepravidelného tvaru, oválná, je! se smerem k rovnému dnu 

rozširovala. Ve spodni části byla vyplnena humusem, promiäeným s šedým popelem. 
Hrdlo mala ' nepravidelné, mirne kónické, sme rem ke spodku se rozi§1rujic!. Zvrst
veni nebylo patrné. S ornici 40 cm mocnou dosahovala hloubky 230 ' cm. V zásypu 
byly nalezeny: 

Mst talírovitého dnanádoby,část1 tri n,ádobek se tremi pupiky na dne, 
čtyri Dl8s1vni okrajové strepy, dve dna nádob a část miniaturni nádobky. 

2ebro upravené na hladitko~ d. 220 .mm; dve kostená šidla, d. 105 a 65 mm. 
Atypické strepy a poruznu v zásypu zvireci k?~tl~ 
P o z nám k a: Ve vrstvách kultur velatické i v~terovského typu v pruko

pech Č. I a II byly nalezeny četné zlomky nádob i zvirecích kost!.. Nálezov] ma
teriál byl za války ulo!en v Blučine. Po 'Ukončeni , válečných operaci byl nalezen 
pred skladištem rozbázen a zaohránitse podarilo jen část, je~ je ulo!ena v 'OVM 
v Ž1dlochovicich. Jsou to predmety z výzkumu v r. 1944, označené inv. , čisly a 
sign. OVM v Židlochovioich. 

V Ý z k u m 
z e a v B r n e 

odd ele n i pra vak u 
v let ech 1948-1q?b 

Morávského m u-

vý z k u m r. 1948 započal na míste, kde r. 1944 skončil výzkum Art, pob. ' 
v Brne. Na paroelách Č. 1052 a 1055 byly polo!eny 4 paralelni sondy ve smeru V-z, 
které mely zachytit zasutý pÍ-ikop'. KratU sondou Č. 5 byl pro1:a t predpoklšdaný 
zbytek valu - hráz pod vrcholem Cezav. Výsledek byl kladný. Sondami Č. 1-4 byl 
objeven prikop pŕ1blUne l1chobe!nikovitého prurezu, nahore vioe ne! 6 m široký , 
a 3 m hluboký, jeho! horní část byla zasuta kameny ze zríceného valu. Pod timto 
kamenim byl nalezen výhradne materiál veterovakého sidliAte.V kameni a nad nim 
se nacházel materiál velatické kultury. Prostor mezi poslednimi úseky sond 2 a 3 
byl p~zkoumán plošne na 8 čtvercových plOChách o rozmerech 2 x 2 m. (Vi z OMM 
XLII, 1957, tab. II, XIII, XIV, XV.) 

S o n d a I, s e k tor 7 (pr:íkop): 
Zlomky zdobené amforky, na dne príkopu strep z hrnce. 
S o nd a I, s e k tor 12: 
Kamenný klinek, d. 71 mm; tab. IX: 2. 
S o n d a II, s e k tor I (výplň prikopu, hloubka 168 cm): 
Parohový prsteneo, zdobený reliéfne vyrezanou páskovou vlnioi. ovijejioi 

se kolem krou!ku s bodem uprostred; v. 42 mm, JO 39-42 mm. Presné ry ti. provedené 
kru!itkovým nástrojem, je na S1rS1m KonC1 poruseno dvema protileh1ými provrty; 
tab. X: 10 (PA obr. 8: 2). Se zdobeným prstenoem byl nalezen společne zlomek ced
niku. 

S o n d a II, s e k tor 2 (108 cm pod povrohem): 
VeUi dvouuchá amfora s prohnutým hrdlem odsazeným od baňatého bricha, má 

na hrane mezi hrdlem a. brlchem mezi obema uchy zachovaný pupik. Dno Je mensi, 
kruhové, nádoba< je na povrohu vne i uvnitr hlazená, n'etle 8 tmavoäedá; v. ooa , 
295 mm, dA. oca 110 mm, M. 155 mm, max. ä. 260 mm, vu,, 40 mm. (V ČD ILII, 1957, 
41 je chybne uvedeno, !e amfora P06házi ze sektoru 6 ,v sonde II.) 
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s. o n d a II, s e k tor 4 (dnopríkOPU): 
Torso nízké amforky na 'trech ru!kovitých nO!kách, vypracované z velmi dob-

rého materiálu a pečl1ve vyhlazené, která.má na baňatosti ostrý lom. Z odsazeného 
, hrdla ae zaohovala jen část. OuAko vytalené z hrany na rozhraní hrdla a bricha 
.' konč! asi v polovlne hrdla, v. brlcha 60 mm,dA. 65 mm, max. A. 124 mm, vu. 30llllll; 
' tab. VIII: 3. 

S , o n d a II, se k to r 6: 
Hl. 165 cm~ 180 om 'od horního okraje ,sektoru: 
äálek na nolkáoh a úlomeným uchem. 
Hl. 180 cm, 90' cm od horního, okraje sektoru: 

, Zlomek hrnku a vlčnelky na obvodu dna. 
Hl. 220 cm, 90 om od konce sektoru: 
Tmavl, leAtený hrníček s vlčnelk,y na obvodu dna. 
Dno nádoby se atopami po nO!kách, okraj tmavé, leAtené nádoby a VOdorovným 

uobem a zlomek amfory s váleovittm hrdlem, tmave leAtený~. 
Zlomek hrnoe a rozevreným okrajem. 
Hl. 190 om, 120 cm od konoe sektoru: 
Zlomky z tmavého, leAteného hrníčkuse tremi ' ouAky pod okrajem. Nádobka je 

baňatá, ale má na vlduti mekký lom. OuAka jsou umíaténa na vrcholech mYAleilého 
opaaného trojÚheln!ka; v. 50 mm, dA. 35 mm, hA. 65 mm, vu. 11 mm; tab. V: 18. 

" Sti-ep z misky a rovným okra jem, tmavl, hlazený. 
Amforka ~ treoh rú!kovitloh no!~áeht má baňaté brieho, odsazené od prohnu- , 

tého, k okraji ae zulujíeího hrdla a na jeho spodku 2 protilehlá ouAka. Na hrane 
mezi hrdlem a briobem jeou 2 protilehlé pupíky umístené mezi uehy. Povrch nádobky 
je tmavý, vne i uvnitr hlazený. v. 100 mm, dA. 40 mm, hA. 65 mm, max. A. 94 mm, 
'vu. 20 mm, s._ okr. 2 mm, tab. , IV: 12 (PA obr. 12: ll). 

Ze sondy II pochází také kámen podoby zvíreeí (koňské?) hlavy, tab. X: 13. 
Hl. 180 cm, 90 cm od horního okraje sektoru: 
Strep z misky s jazlčkovitými výčnelky na okraji. 
Hl. 210 cm, 50 cm od horního okraje sektoru: 
HrubAí hmeo soudkovitého tvaru 8 pr ohnutým okrajem. 
Hl. 220 om ' na konci sektoru,: 
Oemý leAtený zl.omek dna s dulkem. 
Válc9vitl hrne~ se tremi nolkami na obvodu dna a tremi pupíky poč okrajem 

(prot! ~chu a po obou jeho stranách), vne tmavý, leštený; v. 61 mm, hš. 100 mm; 
tab. VI: 3. 

Zlomek hrubAího hrnoe s uchem, jen~ mel míma rozevrenéhrdlo a pod ním tri 
pupíky. Povroh nádobky je tmavoAedý, drsnejší a 'u 'spodku má nepravidelné, svisU 
pruhy, v. 120 mm, dš. 60 mm, hA. 116 mm, vu. 45 mm. 

Dvouuchá amfora 8 baňatým brichem, od kterého je odsazeno dovni tr, m!rne 
prohnuté hrdlo. OuAk& umístená na rozhr~ní hrdl~ a briehajsou lomená; mezi nimi 
jsou protllehU p'upíky. Povroh nádoby je tmavý, hlazený; v. 205 mm, dA. 60 mm, 

\ hÁ 110 mJiI, max. A. 110 mm, vu. '25 mm; tab. V: 14. 
Tmave hluent sou~kovitl hmek stremi nolkami na obvodu 'dna. Pod okrajem 

bylypuvodne asi č'tyi-! pupíky (zachov. dva), v. 80 mm, dA'. 80 mm, hA. 110 mm, 
vu. 35 mm. 

Bezuobl, hrnelt s rozevrentm ' hrdlem, na jeholokraji jsou jazýčkovité výčn~l
)[y. Pod hrdlem jaou ro.eklané pupíky, um!stené proti sobe. Povroh je tmavohdý, 
draný, nepravidelne rlhoTant smerem od hrdla ke dnu, v. 140 mm, dA~ 80 mm, hA. 
l05 ', mm. 
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Aai poloviDa dvou-uoh' amfory (cel$ profil), DB povioohu tlBd a bluan'. Z bra

Dy pod hrdle. jaou V7talena dve PJ"otllehlá oUlka, která kOllČí 8si v polov1n. vjlky 
hrdla, v. 2'0 mm, v. hrdla 80 mm, .dl. 72 mm?, max. A. oca 210 IBI. 

Posledníoh Aest nád9b poohází ode dna sektoru. 
Konec sondy I. I! zaohytil v posledná metru dlSlky a 2 m pod 11rovní nynej

lího povrchu zna~nlS prohloubení ter'nu veterovsklSho ddl1At8,jd tam doaáhlo· 2 m 
hloublr;y. Dno tohoto prohloubení bylo tedy 4 m pod úrovní nynejUho povrchu. Pro
hloubení odtud pokra~óvalo pod sousední vinici (Plódrovu), kam je nebylo molno 
eledovat, a tU na opa~nou st.ranu do komorovlS sondy X. Prohloubení bylo vyplneno 
tmavým, humusov1tým zásypem, v nem! byly' naleze~: 

Asi polov1na kostenIS brusle .. menUm boaním provrtem • 
. Vlnov1 te profilovaný strep z hrdla amforky a homolov! tIS dva!.í s horizon

tálním provrtem. 
Tor8o soudkovit'ho hrnku stremi no!kami na obvode dna, tmave zbaŕVen'ho 

a na povrchu hlazen'ho, '1.51 mm, dA. 65 mm. · hA. 74 mm. 
Hl. '25 qm, 110 cm. od horního konce sondy II: 
Polovina amforky s ouAkem pod hrdlem. 
Hl. 250 cm, 60 cm od horního okraje sondy II: 
Hmíček na drobných nollcách, na POV"'·C"'" tmve hlazaQ, ktert má oulko a trem! 

pupíky pod okrajem, v. 67 mm, hA. 100 mm, dA. 100 mm. 
Hmek s rozevreným okrajem, na nem! jsou jaztčkov1té vtčnelky (zachov. dV$). 

Nádoba je hrubAí, bezuchá, na povrchu drsnená, Aedá, uvn1tr .a pa okraji tmavá, 
lesklá a pod okrajem má dva protilehllS rozeklané pupíty; v. 1'5 mm, dA. 125 mm, 
hA. 133 mm, max. A. = hA.; tab. V: 7. 

S o n d a III ~ príkop, . nález nad balvanem,trčícím ze dnB príkopu; 
Zlomek A41ku skalichovite rozevreným hrdlem, oddelentm od nízkého spodku 

ostrým lomem. 
E l o A n .IS s e k tor y ("komorové sondy) 
P l ·0 A n tse, k tor I (plocha 4 m2), hl. 60 cm: , 
Zlomky tmavi leAten' nádOby zdobené dvojnásobnou klikatkou, umístinou mezi 

dvojicemi paralelních rth. 
Zlomek amfory svlnov1te (esovite) profilovantm hrdlem. 
P l o A n tse ktorII - dno: 
Torso 80udkovitlSho hrnka. 
P l o An tse k tor III, plo 4 m~hl. , 90 cm, rozhraQí ploiných sek

toru I a III, aai 50 cm od steny ploAného sektoru II!: 
Neúplná lidská lebka le!ící v části amfory a orientovaná .temenem k JZ. Dno 

nádoby bylo pod lebkou, u kterlS ~tál kámen p~itesant do lichobi!nÍku, 32 cm vyso
kt, dole 40 cm iHrokt, nahore 'O cm 51rokt, síla kamene 14-15 cm. (AR I, 1949, obr. 
25'c.) . 

Polovina amfory, v nU lebla lebka hny, má ods8z'enlS hrdlo, na ' hrané mezť 
hrdlem a brtohem oharakter1stic~t pupík, na povrchu je tDav4 a hlazená, v. 310 mm, 
v. hrdla 100 mm. 

P l o I n tse k tor IV, hl. 90 cm: 
"'-Plochá k~menná sekerka. 

Hl. 50 cm: 
Zlomek misky s rozšíreným okrajem s jazykovitým1 vtčnelky. 
P l o š n Ý s e k tor VIII, plo 4 m2: . 
T'mér celt hrn1ček na. trecn nožkách, ' s ka11chovlte rozlíŕe~1m hrdl~m odde

leným odkón1cké spodní části hranou, na které jsou 'ti'1 jaztčkovl tá vtčnelky 
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(proti uchu a po jeho stranách). Drobn' ouAko je vytaleno IS hrany a končí asi 
vPolovine výAky hrdla. Povrch nádobky je vne leAtint, Aedý; v. 83 mm, dA. 30 mm, 
hA. 60 mm, vu. 15 1IIliI; PA obr. 14:5. 

Melká kónická miska se zaobleným okra jem, na povrchu A'edá, pod okrajem pro
vrtartá; v. ' cca 25 mm, dA. 30 mm, hA. cca 80 mm;, tab. IV: 18. 

P loAn Ý s e k tor X. Do tohoto sektoru zasahovalo prohloubení te
rénu sídliAte veterovského typu jako v sonde II. 

Ve 4. m2 u steny sondy II: 
Miniaturní, dobre zachovalá amforka s válcovitým hrd19m, snad detská hračka; 

drsne jAípovrch je hdý; v. 35 mm, dA. 20 mm, hA. 23 mm, max. A. 40 mm. '. 
Na dne prohloubení u Fl'odrovy vinice: 
'Zlomek misky zdobený soustavou trojúhelníčkú, jež jsou vyplnenY vpiChy. pod 

trojúhelníčky beží tesne u dna nádoby dve linie vpichU. Miska byla z dobrého ma
ťeriálu, na povrchu tmavoAedá, vna i uvni tr hlazená, v. 55 mm. 

Drio prohloubení v ploäném sektoru XI 
Zlomek nádobky ~ tupým lomem na výduti, zdobený pod hrdlem, které se neza

chovalo, souétavou trojÚhelníčkU, vyplnených vpichW s bílou náplní (zachov. Aest), 
jež se strídají se svazečky trásní: Jde o zbytek amforky nebo džbánku vne i uvnitr 
tmave zbarveného ' a vyhlazeného: v. spodku nádoby cca 60 mm; PA obr. 13: 8. 

2 ' 
4. m , hl. 255 cm: 
Zlomek misky s rovným, Aikmo rýhovaným okrajem. , 
4. ri, hl. 22,0 cm: 
HrubAí bezuchý hrnl:<A, na povrcnu drsn$. tmavoäede zbarvený, kt'erý má na ro

zevreném okraji jazykovité výčnelky ~puv. asi čtyri) a ,pod pr ohnutým hrdlem za
chov. pupíček; v. 105 mm, dA. 55 mm, hä. 105 mm; tab. V: 5. 

4. m2, hl. 170 cm: 
Parohový váleček, na Jednom konci rovne priríznutý. 
Torso hrníčku s drobnými nožkami na obvode dna. 
Část steny džbáriku s uchem. 
Drobná misečka s provrtanou stenou na boku, pod o~rajem na povrohu Aede 

zbprvená; v. 25 mm, hä. 80 mm. 
Zlomek soudkovitého hrnku s nožkami na obvodu dna. 
2. m2, v hl. 2 m tesne vedIe steny ploäného sektoru VIII: 
Kostená bruBle s provrty na obou koncích (horizontální vpredu a vertikálni 

vzadu), na spodní ploše silne ohlazená a uprostred pioch,v prolomená; je z holemií 
kosti tura; ' d., 290 1I!lIl, ~ otvoru 25 mm a 13 mm; tab. IX: 13 (PA obr. 16: 5). 'Spo
lečne s brualí byl zlomek soudkovitého hrnku s drobnými nožkami na obvodu dna 

'a nedaleko od ní bronzové Aidélko. 
4. m2, i60-l70 cm pod povrchem: 
Zlomky äálku skalichovite rozevreným hrdlem. 
Součást koňského postroje z parohu s' úzkým, obdélníkovým otvorem pro násadu, 

provrtan!m dírkou; má vyhlazený povrch: naUoutlébarvy; d. 105 mm, max. 5. 30 mm; 
tab. IX: 7 (PA 9br. 8:3). 

3. 'm2 , hl. 110 cm, l m od steny sondy II: 

Neporuäené osudíčko kulOvitého tvaru se zataženým okrajem, na povrchu hla
zené, tmavé a nezdobené; v. 45 mm, dä. 47 mm, hA. 55 mm; tab. III: , 7 (PA, obr. 
12: 3). 

3. m2, dno prohloubení u Flodrovy vinice: 
Zlomek misky s rozUreným ckrajem (ä. 14 mm), který je zdoben trojúhelní($ky 

s vpichy, v nichž je, bílá náplň; tab. IX: II (PA obr. 13: 5). 
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Ze ' zásypu prohloubeni pocházeji také zlomky koleček, a to: . 
TorBo černého, hlazeného, lesklého čtyrramenného kolečka, z nehož se zacho

valo jedno rameno s polovlnou otvoru ve stredu kolečka; d. 35 mm, max. š. 23 mm, 
tab. III: 16 (PA obr. 8: l). 

Okrajový zlomek žlutého hl zeného kolečka s části ramena. 
Jám a č. 1/48 byla zachjcena pri polních pracích na západnim okraji ne j 

vyšši části Cezav. Byla dvojkónického tvaru, avšak horni kužel byl nižši a š irši " 
a spodni vyš~i a hlubši. PÚdorys jámy byl kruhový, dno zaoblené. Jáma byla vy
nloubena v pevném jHu a bylo v ní nekolik vrstev: a) pruh popelovité hliny, 
b) černý JH, c) pruh popela, 4) vrstvajilu. Zásyp jámy obsahoval ve vrchni , 
vrstve blH,~ neurčené kosti vodniho ptactva a kosti bobra (Cas tor fi ber), ve 
druhé vrstve spod~ičelist aj. kost i vepre (Sus scrofa), las tury rybničriich 
Akebli a ulit hlemýždu. V ostatnich vrstvách byly: 

Dva kousky mazanice. 
~á1ek s esovite profilovanou stenou, na povrchu šedý a hlazený. Na lomu nau~ 

dnem v nemž je dulek, má jazýčkovité výčnelky (proti uchu a po stranách, zachov. 
dva); ucho chybi; v. 60 mm, dš. 40 mm, Š. na, lomu 110 mm, s. okraje 2 mm; ro fil. ' 

fak. v Brne, i. č. 2341; tab. IV: 5. 
Nizký soudkovitý hrnek na trech lalučkovitjch nožkách, na povrchu tmavý a 

hla~ený; v. 65 mm, dš. 97 mm, M. 110 mm, vu. 35 mm; pl1 filo fak. v Brne~ i.č. 
2340; tab. V: 2. 

Dva další zlomky soudkovitých hrnku s nožkami. \ 
Horní část hrubšíhohrnce s rozevreným okrajem, pod nimž jsoutri dvojice 

pupiku. Povrch je tmavý, drsný a 'z okraje hrdla jso~ vytaženy tri jazýčkovité 
výčnelky; š. hrdla 144 mm; pl1 filo fak. v Brne, i. Č. 2343, ta~. IV: 3. 

Další zlomky keramiky: část misky únetického tvaru, drobné; csudičko, část 

dvouuché amfory,kusy sten ze zásobnic, 37 okrajových strepú. 
Dve' celé pazourkové čepelky a dva zlomky, kostené hladitko, kostené šidlo, 

nedokončená parohová pal1ce~ 
Jantarová perla hnedožlute zbarvená; d. cca 33 mm, max. š. 20 mm. 
Materiál v ro filo fak. Brno, ' jantarová perla v lv'.M Brno. 

V Ý z k u m v r. 1949 byl prováden predevšim na severnim krid1e návrši, 
na pozemkU Blaženy Tukačové zBlučiny, p. č. 1074/3. Jeho účelem bylo zjistit 
v tech mistech prúbeh opevnení. Proto byly položeny sondy č. VII-XI I 49. 

S o n dač. VII zachytila jámy č. 1-4/49. Jámy Č. 1 a 2 by1y objeveny 
20 cm pod ornicí. Zasahovaly jedna do druhé, byly v,šak nestejne hluboké. BYly 
vyhloubeny ve spraši a zásyp mely humusovitý, tmavý, misty promišený s popelem. 

Jám a Č. l byla 125 cm hl. a ,~ kruhového dna meril 110 cm. U její západni 
steny ,leže10 kamení (li tavské vápence), naskláda~é na s~be. Zásyp obsahoval čtyri 
st!:'epy z velké nádoby, úlómek cedníku, kou sek mazanice, zlomek zvirecí kosti a 
radu dalších strípkú. V h10ubce 55 cm ,byl opracovaný pazourek s pilkovou retuši. 
Na dne jámy leželo kostené šidlo, na h~otu silne ohlazené, a hojne ríčníCh škeb
li. VedIe kamení u steny byl jeleni paroh se stopami rezání a vedIe výrez z pa
rohu. 

Jám a Č. 2 mela nade dnem silne popelovitou vrstvu, v ní byly tu a tam 
stripky a nad ni humusovitý zásyp bez znatelného vrstvení. Mnoho by10 menších 
zlomku keramiky. 

Jám a č. 3 mela stejný tvar jako predcházejíd, by1a 160 cm hluboká a 
jeji 'kruhové dno melo ~ 120 cm. By10 nerovné a ležely na nem menší kameny stejne 
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Obr. 2. B1učin~ - Ce.zavy. 
Skupina jam objevenýoh pri výzkumu v r. 1949 • 

. jako o neco výAe pri stene. V tmavém humusovitém zásypu se tu a tam vyskytly 
strepy a tH úlomek černe leAtené misky s rozšíreným okrajem, zdoberlým paralel
ními rý~mi, i hojne uhlík~. 

Jám a č. 4 se . k ústí úU1a, by1a 150 om hluboká a ~ kruhového dna meril 
130 cm. Na dne ldelo nekolik kamenu.. V zásypu byl krome zlomku hrubšíoh nádob 
ku1atý preslen s otvorem (na dne jámy). 

S o n dač. VIII/49 
Jám a Č. 5 v 15.' a 16. in sondy by1a vyhloubena v pÍBči té zemi do hl. 

185 cm'. Kruhové dno mela ~ 210 cm. V humusovitém zásypu lebly dve nádoby v pu
vodním ulo!ení, a ·to velká amfo~a a hmcovitá nádoba, ulo~ená o neco .výše. Amfora 
le!ela A1kmo, hrdlem dolu. Na dne jámy nalezen Aálek skalichovite rozevreným 
hrdlem. Pod temito nádobami ~yl zlomek .da1Aí amfory s dvojkón~ckým brichem,kte
rá chybelo hrdlo,P9 nem! zustalY pouze zbytky a pod nimi jiz~. po <ivou protlle.i:L-. . 
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1ých ouAkách. Povrch byl hlazený, tmave a hnede zbarvený. v. torsa cca 37 ~, dA. 
20 mm, hA. 40 cm, max. A. 75 mm. V jámé byl jeAte zlomek pazourka a ~lomek bron
zováho Aid1a nebo jeh1ioe (PA obr. 6: 2). 

Rekonstruovaná nádoby z jámy: 
Velká amfora s baňatým brtchem a pomerne malým ku1a"tým dnem. Hrdlo je odsa

zeno od bricha a mirne prohnuto. Pod ním jsou tri trojice p1aetiokýoh !ebírek. 
Povrch nádoby je !lute zbarvený, na hrdle tmavý. v. 410 mm, dA. 100 mm, hA. 
200 mm, max. ä. 310 mm, '\r • . bb-írek 40 mm; tab. III: 2 (PA obr. 12: 10). 

Pomerne široký, mísovitý hmeo s polokulovitým brichem a ploohým, kruhovým 
dnem. Nizk~ hrdlo je !lábkovite pro~uto a na okraji rozevreno. Nevelká ·uoho je 
vytdeno z hr.any mezi hrdlem a briohema končí pod hrdlem. Na · tále hrane jeou na 
§esti misteoh pup:tky bua o'jedineH, nebo ve dvojicích, vedIe uo~ . je vlak trojj,oe 
pupikU. Povroh nádoby jé leštený, tmavý, Aed~ nebo !lutý; v. 135 mm, dA. 90 mm, 
hA. 240 mm .. vu. 35 mm. 

Sálek s kaliohovite rozevreným hrdlem, v jeho! dna je ku1atý dulek. Ucho 
je V'Jtdeno z lomu nade dnem a končí na stene pod okraje-.n. v. 5"0 mm, dA. 33 mm, 
hA. 85 mm, vu. 35 mm, tab. Va 3. 

Amfora s baňatým briohem a váloovitým hrdlem, je! preohází vlnovite ve vý
duť, od nU je oddeleno jen mekkou hranou, pod kterou jsou tri trojice plastio
kýoh !ebirek. Povroh ~hledná nádoby je hlazený, tmavý, §edý nebo hnedý, v. 245 ·mm, 
dA. 10.0 mm, hA. 185 mm, max. A. 300 mm; tab. III: 13 (PA obr. 8: 10). 

J~ Č. 2,3, 4 a 6 tvorily skupinu a navzájom spolu ~ouvisely. 
Jám a Č. 2, vYhloubená v tvrdém slinu, se rozAirovala smerem ke dnu, byla 

183 om hl. a ~ kruhového dna meril 110 om. Pomerne svetlý zásyp s vrstvami pisku 
obsahoval zvireoí kosti, mno!stv! strepu, v hlouboe l m bezuohý hrnek s prohnu
tým hrdlem a rozevreným okrajem, pod ním! byly puP!čkyi hmek byl odcizen jeäte 
na nalezUti. V hlouboe 145 cm byl odkryt vedIe kamen! sllluk strepu z nekolika 
nádob, z nichl jednaby1a vetA!. Pod strepy' byly zvírec! kosti. 

Malá kónická mi&kB s okrouhlým dnem, která má hlazený, tmavý a hnedý povrch, 
v. 25 mm, dA. 47- mm, hA. 70 mm. 

Jám a č •. 3 mela nepravidelný, protáh1ý tvar, by1a 217 om hluboká, mela 
max. A. 330 cm a nejínenä! A. 160 cm. Jéj! silne písči tý zásyp (v sev. části nade 
dnem témer zce1a) obsahoval ojedinelé kameny a 45 cm nade dnem spodek vetA~ n~
doby obráoený dnem vzhúru, u kterého lelela zvirec! koste 

Ze strepú v jáme nalezených bylo molno r~konstruovat tenk?stenný, soudkovitý · 
hmek s tre~i nolkami na obvodu dna, vne pečliv~ vyhlazený, Aede a! tmavošede 
zbarvený (v~e i uvnitr). v. 80 mm, dA. 100 mm, hš. 125 mm ; vu. 35 ·mm. " 

Soudkovitýhmek s nofkami na obvodu dna (zachov. dve), rovne! tenkostenný. 
Pod okrajem zachován pupík, ucho je ulomeno, povrch hlazený, tmavo§edý; v. 55 mm, 
hä. 76 mm. 

Jám a Č. 4 mela kruhové dno o ~ 240 cm a nestejnou hloubku, max. 160 cm. 
SO\lvise1a prímo s jámou Č. 3 a zásyp by-l u obou ste jný. Obsahoval rozptýlené 
strepy keramiky, ojedinelé kameny a zv!rec! kosti. 

Jám a č. 5 mela rovne! kruhové dno (~ 150 cm), ale k jihu se ponekud 
protahovala a jej! dno stoupalo takrka schodovite z h10ubky 148-150 ~m na 90 cm. 
Tmavo§edý zásyp,v nemi byly patrny asi tri málo výrazn~ odsUny zvrstvení, ob- · 
saboval strepový materiál, ojedinelá zvíreoí kosti a zlomek opáleného hlineného 
ka~Uubu k odléván:! sekerek; jen! 1"8!el pod povrohem jámy. 

( 
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Jám a č. 6 bylamalá, 112 cm hluboká; delňí OS8 elipsovitáho dna marila 
150 cm. Tmavý humus ovi tý zásyp poskytl jen zlomky . keramiky. Pod povrchem by1y 
však tá! strepy z ve1atických nádob. 

V Ý z k u m n á plo c hy, jimi! by1a rozšíren8 sonda č. VIII/49 
Na dne IV. sektoru sondy č. VIII v hl. 110-120 cm pod povrchem se objevila 

kompaktní plocha drobnejšího kamení. Podle posudku prof. J. Pel í ~ l, A šlo 
hlavne o litavská vápence s menší primesi diabasu, spodne devonských slepencu a 
grariititú. Nahromade1ina kamenú by1a nepochybne umelá, ale jeji účel nebyl jasný_ 
Pod kamením byl ji! sterilní, slín (podlo!í). Snaha Objas~it účel táto vrstvy ka~ 
mení ved1a k tomu, !e sonda VIII by1a v tech místech rozšírena ji!ním smerem 
o plochu prib1. 17 m2 • . 

Plo cha A. V h10ubce 30 cm pod povrchem v pravám' rohu plochy byl shluk 
mazanice a trsy zuhe1nateláho prosa. Približne na tám~e míste byly 70~90 cm pod 
povrchem zjišteny menší plochy mazanice a udusaná zeme (podlaha). Nedaleko byl 
vetU kámen. Ud.usaná .zeme se objevila tH v dolní části plochy, v je jim levám 
rohu, v sousedství sondy č. VIII. Na táto ploše by1a menší hromádka do červena 
vypálená mazanice a nad ní tri kameny. Pri odstraňovaní mazanice by1o' nalezeno 
presne v rohu plochy torso typickáho soudkovitáho hrnku s drobnými výčnelky na 
obvodu dna: ~lo tedy zrejme o podlahu chaty veterovskáho typu v hloubce 85-90 cm 
pod nynejším povrchem. Plocha drobnáho kamení, objevená na dne IV. sektoru sondy 
Č. YIII, nepokračovala dále na plochu A, zrejme však souvisela s chatou. V levám 
rohu plochy bylo zjUteno zahlo.ubení, jeho! dno v hloubce 165 cm zasahovalo do 
podlo!ního táglu. V zásypu byly zlomky vaterovská keramiky. 

P l 'o cha B byla oddelená od plochy A pouze blokem 20 cm širokým. Pri 
. hloubení byly nalezeny ne jprve ojedineH kameny a skupiny kamenu. Společne s nimi · 

ležely nekdy zlomky mazanice, uhlíky a poruznu tá~ zlomky velatické keramiky a 
zvírecí kosti (tur). Na levém (severním) profi~u tohoto plošného sektoru byl 
zjUte.n prudký schod a! l m hluboký'. . 

S o ~ dač. VI/49 byla polo!ena jako kontrolní na pozemku L. Supky, kde 
byl prováden výzkum v r. 1948. Výsledek zcela potvrdil zjištaní z r. 1948. Na 
obou profilech pod kamením ukázala dobre znate1né sedimentační vrstvy príkopu, 
jich! bylo asi 15, prumerna 4 cm silných (viz T i h e l k a K., Cezavy u Blu-
činy, Brno 1957, obr. 4a, 4b). , 

Na dne príkopu by1a menší amforka s polokulovi tým bri chem, od kterého je 
,odsazeho prohnutá hrdlo (v. 40 mm), pod ním~ je okrouhlý pupík. Amforka je vna 
tmavošedá, hlazená; v. 90 mm, dš. 45 mm, hš. 70 mm; tab. V: 15 (PA obr. 8: 4). 

Ode dna príkopu je táž zbytek vysqké amfory s vlnovite profilovaným hrdlem, 
ná povrchu h1azené, svetlo- a tmavošedé až tmavá. Na hrane oddelujicí h~dlo od 
UíhHho, mírna vyk1enutého bricha byly me zi uchy dva protileh1épupíčky; v. 
290 mm, dš. 105 mm, hš. ?, max. š. 220 mm, vu. 40 mm; tab. III: 15. 

V Ý z k u m v r. 1950 byl proveden na parcele Al. Srnce z Blučiny (č. 1068) 
na východním svahu Cezay tesné pod jejich vrcholem nap10še 22 x 20 m (440 m2 ). 
Soustŕedil se p~edevším na pohrby velatické kultury v opevňovacím príkopu, zasu
tém kameny z rozboréného valu. Nálezu ze sídlište veterovského typu ve spodní 
části príkopu by10 pomerne málo • . 

P l o š n Ý s e k tor I~ 

Asi polovice vna i uvnitr leštené tmavá mi-sky pomerne silných sten (7 mm) 
s rovným okrajem, který je rozšíren v lalučkovité výčnelky (zachov. dva). Stena 
je vyklenuta navenek, v. 6Ó mm, dš. cca 80 mm) 'h~. 192 mm. 
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Černá, vne i uvnitr le!tená miska s široKým, plochým okrajem, na nem! jsou 
' menší jazý'čkovité výčnelky. Na obvode pomerne malého dna má tri vy!U ru!kovité 
no!ky. stena je mírne vyklenuta navenek, okraj hrdla ponekud prečnívá a skláni 
se mírne navenek; v. 45 mm, dA. 55 mm, h!. 142 mm, !. okr. 10 mm, v • . no!ek ' cca 
12 mm, tab. III: 5 (PA obr. 8: 8). 

Dva zlomky ~enA!ho soudkovltého hrnku se dvema lalúčkovlt!ml no!kami (za
chov.) na . obvode dna. Z ucha na stene se zachoval~ jen pahýly. Povrch nádoby je 
leäten!, tmavý, "etUnou väak eprýskaný; v. 43 mm. 

R o z hra n í p l o š n Ý c h s e kt o r ú II a III: 
Strep z tmavé leštené misky s plochým okrajem a neúplnou notkou na obvodu 

dna. 
Ploäný . sektor II: 
Torso soudkovitého hrnku stremi lalúčkovitými no!kami na obvodu dna; byl 

\ . 

z dobrého materiálu. Pod okra jem zachován pupík. Povrch tmavý" hlazen!, v. 18 mm, 
dA. 102 mm, hA. 115 mm, ' vu. 35 mm; tab. IV: 9. 

P l o A n Ý s e k tor V (okraj pŕíkopu pod kameny) : 
Amforka s rovn~ hrdlem, odsazeným od bricha, je! má mírne navenek vyklenu

tou stenu. Nádobka nemá ouška ani pupíky. ' Odsazené dno se míma prohýbá dovnitr. 
Povrch je šedý, 'hlazený, v. 85 mm, dä. 43 mm, hš. 65 mm, max. š. ,12 mm: tab. 
V: 13. 

P l o ä n Ý s e k tor VII (severovýchodní roh východne od príkopu): 
Kotlovitá jám a č. 3/50.; kruhové dno o ~ 140 cm bylo' 2 , m pod nynejUm 

povrchem; hl. jámy 60 cm. Humusovitý tmavý zásyp obsahoval: . 
Zlomky svetlo!lutého hrnku zdobené horizontáln!mipásy rytých klikatek (bYlJ 

nejméne čtyH), ohraničenými rytými 11niemi. .Okraj nádoby byl ponekud zaoblen a 
rozevren, povrch hlazen!; tab. IX: 21. 

Hlazený. Aedý zlomek vet Aího hrnce .nebo auifory s hrdlem odsazeným od bricha, 
na nem! jetesna pod hrdlem ' trásňová výzdoba, tj. tri horizontální 11nie ,na ,~._
rých "visí" trojice trásní, v nU je pupík; tab. VIII: 14. 

Nádobka témer válcovi tého tvaru, hrube vypracovaná,hdá, která má stenu 
jen mírne vyklenutou navenek; v. cca 43 mm, dA. 55 mm, hA. 55 mm, s. steny 5-6 mm. ' 

Dva kotoučky vykrou!ené ze strepu, které mají uprostred otvory, a zlomek 
daläího. 

Asi tretina zcela drobné nádobky, snad detské hračky., nerovného povrchu, 
tmavé, na okraji zaoblené. 

Hrdlo a horní část bricha z vetAí amfory. Hrdlo je prohnuté a odsazené od 
bricha hranou, na kt~ré jsou zachované pupíky. Povroh nádoby je hlazený, !ed!; . . 

; v.' hrdla cca 145 mm; tab. IV: 2. 
Rohovcov! nástrOj, zesílen! uprostred, s výraznou pilkovou retu!!, d. coa 

12 mm, úätep dalšího. 
Kostené hladítkoa hrubé äidélko. 
H11nený predmet člunkovi tého tvaru s otvorem uprostred, tmavéhopovrc~u, 

. hlazený, d. 60 mm, max. A. 20 mm, ~otvoru 6 mm, závesek nebo záva!íčko1; Fa obr. 
1;: 4,' 

Psí zub, mno~ství lastur ríční Akeble, drobné kousky ' zuhelnatelého dreva. 
Zlomky keramiky zejména z misek únetického 'typu (pOd okrajem úzkýUábek, 

prerušovaný pupíČky). 
Kotlovi tá j ti m a č. 4/50 na lezená o l m dále tesne u východn! steny plo!. 

sektoru VII. Mela nerovné dno, je! se prohlubovalo smerem do stredu. Na obvode 
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dna byly me'nU kameny. Hl. jámy 7~ om, P kruhodho dna: 180 cm. Dno jÚly bylo oca 
2 m pod úrovní nynejAího povrchu. 

" , 

V humusovit~m zásypu jámy bez znateln~ho ~rstvení byly strepy s uChy, ~do-
ben~trásňovým ornamentam, hojné zlomky hrubAíoh nádob, roztríAtin~ zvíreoí ko&
ti. kusy vypálen~ mazanioe s 'ot1sky prutu' a lastury r{čních AkebH. ' Nad jámou 
lelel jediný kámen ' (pískoveo) hranolovit~ho tvaru. 

v Ý z , k u m vr. 1951 byl provádin na 'sousední paroele rolníka Mátla z Blu
činy, opet se soustredil hlavne na pohŕby velatioké kultury. 

S o n d aI~ úsek VII-X: . 
aest strepú z nádoby Iluté a hnid~ barvy, jej!1 povrch byl pokryt malÝmi 

kulelovitými pupíky. 
P l ,o A n Ý s e k tor Il: 
Na dni pr!kop~ pod kameny zbytkY,zuhelnat,lého dreva (d. 22 Clll, síla ooa , 

1,5 om), které lelelo Aikmo ve smeru sZ-:JV. Pod ním byly zlomIQ, keramiky a zví-
, ' . 

recí lebro. 
Ze strepú by.l'rekonstruováit vetU hmec soudkovitého tvaru 'bez nolek na ob

vodu dna. ,Pomerne velkéuoho ,(A. asi 40 mm) je nasa zeno nile poďrovným okriqem. 
Ve 'v1U horního konca uoha j sou tri pupíky. Povroh nádoby je tmavo6ed;# .. lf hnedý, 

, vne i UTni tr leAtený;' v.' 145 mm, dA. 145 mm, hA. 185 mm, vu. 50 mm, Au. 30 mm; 
PA 'obr. 36: 6. ' > 

S e k tor IV (dno príkopu): 
Z,lomek !Disky s ploc~ okrajem zdoberiým prÚlnými, rovnobeinými ,rýhami; tab~ ' 

VIII: 15'. 
S and a III (spodek príkopu): 
Okrajový, jemne hlazený strep'. nád~by a kus mazanioe s otisky prutu v hl. 

220 cm. r 

V Ý z k u m vr. 1952. Pokračovalo se v 'prúzkumu spOdní části a dna prí
kopu na ,oelé jehodUoe, tj. v úsecíoh ot,evranloh, v -letech 1950 a 1951, kde byly 
památky veterovsk~ho typu hojnejU. 

' R o · z bra ní' m e· z i p l o A n Ý m. ,i s e k tor y I a I I n a 
Ú s e k u z r. 1950 (dále jen sektor I-II/50 a pod.) hl. 150 om: 

Spodek tmav~ho leskléb.,o Aálku s trem.i jazýčkovitými výčnel,ty na lomu, mezi 
d,Jlem a hrdlem. Ve dne je melký, presne ohraničený dúlek, max. I. 107 e, zachov. 
část uoha, tab. IV: 7. 

Zlomek misky zdoben~ na plochém okra'ji trojúhelníčky, vyplnenými vpichy, 
' tab. IX: 16. 

S e k tor II/50 (dno pr!kopu): 
Zlomak kulelQvitého, hlineného, Apatne vypálen~ho .ávalíčka, pres , jehol 

vrohol je vedena rtha. • (- , 
Ólomek tmavého hlazen~ho soudkovitéhq hrnku 8 lalučkovitou nolkou ~ obvodu 

dna. 
Zlomek steny menAí tmavoAed' misky s rozlír.nIm okrajem(A~ 4 mm), zdobenlm 

trojioemi príčnýoh r,th (zaohov. jedna). 
Zesílený ohrnutý okraj velk', . tmavé nádOby. " 
S ~ k tor , II-~II/50 (část príko~ pod kalleny): , 
Plocb;f hlinený, svetle vyp4len,t kotouček o P 35 mm,, ' uprostred, ~onekud ,,,,,y-

hloubený a nahrani ,~ob18nľ. , ' 
Opraoovaný 'paroh, PA o,br. U: ' ,. 
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S e k tor II-III, VII-VIII/50: ,. 
Dve kostená ostrá UdUka. Jedno jetenlc6, jemne vypracovaná. 
S e k tor III/50 (dno príkopu): 
Zlomek hlazená t,.vá misky s plochým okrajem .(.1. 5 mm) a rUlkovi tou no!kou 

na obvodu dna. 
S e k tor II-VI/50 (spodlií aást pr'íkopu): 
Koflík skalichovi te rozevreným hrdlem, které je odsazeno od kónickl§ho spod

ku. Na lomu mezi hrdlem a dnem jsou \tri pupíaky (proti uchu .a po stranách) a ,ve 
dnedulek; v. 50 mm, dA. 28 ·mm, hA. 60 mm;' tab. III: 4. 

HrubAí; neumele vypracovaný vyAAí hrnek s okrajem jen málo rozevreným, plo
'chým. Povrch je vne Aedo!lutt. Ucho je um!steno v horní polovine nádoby pod okra- , 
jem, v. 90 mm, dA. 60 mm, hA. aS mm, tab. V: ll. 

~~omeksteny A'leaku s' kal1c~ovi te rozevrenlm hrdlem, tvrde vypálený, hnedt, 
na povrchu vyhlazený. Ucho poa!ná na lomu mezi hrdlem a dnem a konč! asi v polo
vine vtäky steny, v. hrdla 34 mm, vu. 22 mm. 

Zlomky dna svetlo!lutáho, dobre hlazeného soudkovitáho hrnku s vetAí lallia-
kovitou nolkou (u boku príkopu nade dnem). I 

Kamenná palička tvaru váleaku s m!rne prohnutou stenou uprostred dálky 
(50 ~), š. ' 45 mm. 

Spoleane s paličkou byla nalezena aást pOkl1čky a kostená brusle (1). Po
kl1čka má . tvar melU misky na spodku oblé, na dne je nepravidelná velká ucho. 
Okraj je otluaen.Povrch byl hlazený, hnedý, ~ nejmáne 120 mm. 

Zlomek zv!recího hnátu s horizontálním provrtem. Jeho druhá pOloVina má malt, 
pr!čný o~vor (brusle 1). 

Zlomek amfory s odsazen;ým, prohnuttm hrdlem, vypracované z velmi dobrého, 
tvrdého materiálu. Nádoba byla !lute zbarvena a na br1chu zdobena trojdhelníaky, 

. vyplnen!mi vpichy (zachov. pet). Trojdhelníčky netvor! souvialou souatavu, n$brl 
jsou v určitých vzdálenostech od sebe. (U steny ve spodní aásti príkopu.) 

Zlom)cy amfor a misek, zdobentch trojúhelníčky, vyplnentmi vpťchy, sva,ky 
príaných rth na okraji, Hni! vpichu a . pod ní vpichy sestavenýmidp trojÚhelníč
kU, 1 pHčnými rthami na lomu. 

Zlo.mek nádobky s hrdlem odsazen!m od baňatého brlcha, na neDiI jsou plastioká 
!ebírka, pod okrajem obloukovite rozšírená a navzáJem spojená. Náddba byla z dob
ráho materiálu, tmavá, na po~chu hlazená. 

Dve kulelovi tá dvaUčka vypálená z hliny, stredem sviale provrtaná, ae zá
kladnami hluboce prohJlutými dovnltr •. Jedno má té! míme prohnutou stenu, v. 3' mm 
a 32 Dun, dA. 20 mm a 25 mm. 

. v • . " .., • . . .., - II! 

Strep z miseaky s plochtm okrajem, rozUrentm na jednom mbh vlaluček, 
pod ním! jsou ve stene dva provrty nedaleko . od sebe. Povrch hlazenl, tmavoAedt. 

S~rep 8 liAtou se sedmi sVislými, ~vnobe!nými, hlubokými záseky~ , 

Torso hrnku s ' prohnuttm rozevr.enim hrdlem, odsazentm od baňatého brioha, 
jeho! spodek chyb!. Ucho je pod hrdlem, kde je nádoba zdobena 8oU:stavou 12~e
Pi-eane vyrytých . trojúhelníčkU, nekdy vlastne laloku', vyplnených vpichy, a mimo 
to tremi trojioemi pupík'll (prtbl. , proti uchu a po stranách), timíAt~ch na vrcholu 
myUeného rovnostranného trojúhelníka, v. hrdla ,~ mm', hA. ooa 12 mm, mu. A. 
155 mm, vu. coa '5 iDm,' tab. IV: 8 (PA ·obr. 13: lO,. , 

Kostené Udélko'- pekne aApičateU, d. 70 'mm, tab. 'IX': 4 • 
. S e k t o rIV/50 (dno príkop~): 
Zlomek dna nádoby s nolkou .podobnou prohnutému rU!ku. 
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_ Zlomek misky s rozAireným okrajem (A. 10 mm), zdobeným hlubokými príčnými 
rýbami. 

S e k t o .r IV-VII/50 (príkop vespodu~: 
Polovina "hluboká misky (profil) únetickáho typu se Uábkovite prohnutým 

hrdlem, pod kterým byly asi č~ri pupík3. Stena vyklenutá navenek se soumérne 
zužuje k pomerne malámu dnu~ VnejAek nádoby je drsnejší, vnitrek hlazený. Nádobka 
je z dobráho materiálu; v. 88 mm, hš. cca . 75 mm; tab. VIII: 10. 

S e k tor IV-VIII/50 (bok spodní části príkopu): 
Zlomek kuhlovitáho závaU s kolmým provrtem, na povrchu hlazený, Aedý. 
Torso amfory s baňatým bhchem, která s·e ke dnu soumerne zužuje. Hrdlo je 

jen mírne prohnutá (v. 115 mm), odsazení od bricha neni dobre patrná, na rozhrani 
brlcha a hrdla jsoudva zachov. pupíČky. Povrch vne i uvnitr nádoby hlazený, 
hdý. 

Zlomky trí ostrých kostených äldéle~. 
S e k tor VT-VII/SO (spodek príkopu): 
Zlomék tmaváh0 leäteného soudkovitáho hrnku se zachovalou lalúčkovitou nož-

kou na obvodu dna. Ucho má nahore žlábek; v. 85 mm. 
S o n dač. II/51 (vedIe cesty na vráhol Cezav): 
Zlomky misek s rozAíreným okrajem (3), zdobená pričnými rovnobežnými rýhami. 
HrubAi hmec s vyklenutou stenou a rozevreným hrdlem, na povrchu svisle 

brázdený prsty. Pod hrdlem je ~achován pupík,v. 107 mm, dA. 66 . mm, max. ä. 
106 mm. 

S e k tor III/51 (dno prikopu) : 
Hlinený kužel!k (závalíčko?) s vert1kálnim provrtem stredem a polovice boch

ničkovitáho kotoučku s otvorem uprostred. 
Zlomek tenkostenná amf.orky s pr ohnutým brdlem, odsazeným od baňaUho bricha. 

Zaehov. ucho vychází z hrany na rózhraní mezi brichem a ~rdlem a končí na stene 
hrdla. Povrch nádoby je äedý; v. hrdla 47 mm, s. steny na okraji 2-3 mm. 

Dno p r í k op u u pro s t re ~ ji ž n i hod s e k u: 
Psí lebka (ČMM XXXVIl,1952, rada spoL, 279, obr. 3). 

VetAí zlomek hlinená ho závaží kuželovitáho tvaru s části prí~niho otvoru. 
PoäkozenÝ. nástroj z' pa~ohu s obdálnikovým otvorem (35 mm x 21 mm); PA obr. 

12: 9. 
'. ' Kopáč z parohu s okrol1hlým otvorem o ~ 25 mm, d. 145 mm, max. A. na hlavici 

75 mm; tab. IX: l (PA obr. i2: 12). ' 
Džbáneček s odsazeným, na okraji olámaným hrdlem s pupikem proti uchu, jež 

vAak chybi. 
Kostená, na čt,Yri kusy rodt:ípená rukoj e1: a jiilá plochá rukojet: z parohu. 
Ojedinelá kousky mazanice, část mohutného parohu,kousky . pazourku, zlomek ' 

bronz~ a ponekud výAe v zásypu část turi ' hlavy. 
Na rozhraní veterovskáho a velatickáho horizonťu v hline mezi balvany ležela 

bronzová sekerka typu starAích českýo~ aek~ek se sChúdkem, lesklá, tmavozelene 
. patinovaná, d. 115 mm; tab. IX: 3 (PA o,br. 8: ll). 

Ze zásypu šedá ,8 äedo!luté hlínypod kameny v prikopu pocházi zlomek tmavé, 
leätené nádobky ode dna (kou,sek st;ny'a dna), zdobený iHkmými, rovnobežnými rý
hami a liniemi vpichú, je! tvor! pravoÚhlá trojúhelníky; tab. rx: 20. 

Ku l tur ni ' v r s t val/52 - Tukačova parcela na seve krídle nej
horejU části Cezav asi 25 m od prikopu, otevrenáho na jej ich východním svahu. 

Silne popelem promíAená, rozlehlá a až l m hluboká kul turni vrstva zachycená 
pluhem á pak prozkoumaná na ploAe 16 m2• Velatický a veterovský strepov! mat~riál 
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V ni byl pomichán. Prohlub.ovala se ve dve ,jámy približne hruäkovi tého tvaru, 
které byl.y od sebe vzdálenlf jen 60 om. Z té to vrstvy je: 

, Baňat! hrniček s pr ohnutým arozevreným hrdlem, na .povrchu drsný, äede zbar
vený; v. 75 DiJIl, dä. 50 mm, hA. '80 mm, max. ä. asi 80 DDD; tab. V: 8. 

'Hlinený kuželik (závažíčko?) s vertikálním, úz kým provrtem, d. cca 20 mm; 
tab. IX: 9. 

Dva ,tlustoetenné kotouČky vybrouhnéze strepú. 
Dva úätepy rohóvce a nekolik kostených nástrojú, zejména 5 ostrých šidel; 

pekne pririznuté kostené dlátko. 
,/ Zlomky z cedníku s Hrkam.1 ve dne a část náustku zvykurovadia. nechny jsôu 

tmv.ohdé a vYhluené. 
Malá, nízká a hrube vyrobená misečka a rozevreným okra~am, vne äedoUutá 

a drsnejiH. uvnttr vyh~azená; v.23 mm, dš. 33 lXIDl, hš. 55 mm; tab. VI: 5. 
Obe jámy byly vyryty ve spraäové hlíne a jejich dna zasahovala do drobného 

písku. 
Jám a č. 1/52 byla 90 cm hl. a ~ jejiho kruhového dna, ležiciho asi 2 ~ 

pod nynejAim povrchem, meril 140 cm. V zásypu nalezeny str!pky z tmavých,hlaze
ných misek a roz5ireným okrajem zdobeným pričnými, rovnobežnými rýhami; tab. 

o " ' . I ' , , 

IX: 12, 17-19, zlomky ze soudkovitých hrnku a nožkami na obvodu dna a též z c~d-
níčku. ' 

" J á Dl a ' č • . 2/52 byla 130 cm hl. a její kruhové dno~ leUcí 240 cm pod ny
nejä!m povrchem, milo ~ 210 cm. Na dne této jámy do ~výAky asi 35 cm ležela vrst
va ztrouchniveláho 'dreva, vyplňujici celý jeji spodek. Struktura dreva byla dobre · 
patrna na četných zlomc,ich. V nestejnorodélll záa~pu té to jámy byl zlomek hluboké " 
hlinené naberačky (lUce,), na póvróhu hnedé, hlazené, která mela ulomené rlr~Rn' n: 

d. 42 mm, š~ 41 mm, ,hl. 20 mm; tab. IX: 6. Tamtéž byl i tmavý, leaklý zlnmek 7. ná
dobky, jež mela prohnuté hrdlo zdobené horizontálniml rytými liniemi, ohrani
čenými pásy trojúhelničkú, vyplnených vpichy, a ,atrapy z dokonale vypracovaných, 

' leštených amfore 
Nedaleko techto jam na témže pozemku byla pri káceni meruňky rozruäena dalši 

jám a č. 3/52. Byla pod kulturní vr~tvou, v niž byly atrepy z velatické kera
mikY (O;;dí)·pomíchány a veterovakým1. Z jámy jeou drobné strípky, zdobené sou
stavou trojúhelníčkú, vyplnených vpichy, ve kterých se dobre zachovala bilá ná
plň. ZvláAtní výzdobu·meí zlomek nádobky se zachovalou části okrouhlého dna a 
kolmé steny, na povrchu tmavoAedý a hlazený~ 'Ornament byl sestaven z horizontál
ních i vertikálních lini! vpichú, souvislých i prerušovaných rýh a klikatek. 

" . 
V Ý z k u m v r. 1954 - mezi silnieí ze Židlochovic do Blučlny a UU.1.lU 

hrází, vedI B. N o vot n Ý z A~ ČSAV, pob. v Brne. , 
,, S on ' d o u č. II/54 bylazachycena j á 'm a č. 1/54, která. se amerem ke 

dnu rozälfovala; hL 116 cm, ~ kruhového dl).a ~.6~ ,cm. Obsahovala ';22 uW sunou 
vrstvu humusu, pak 40 om mo.cnou vrstvu hnedé hlí,ny , a ves pod. se zallJ.UDovala Jeäte 
.55 cm do podložní spraAové žlutky. S~erem ke dnu p~ibývalo stálevíce p~pelovlté, 

. . ' y • 

sypké hliny promíhné s uhlíky. V zásypu jámy bylo množství strepu z nádob roz-
ličl1-é velikosti atvarú. Mimoto bylanalezena pl-1bližne uprostred jámy malá bron
zová kullčka o ~ 2 mm, pokrytá patinou a o 10 cm níže patinovaný bronzový pred
met kruhového tvaru se stopou . lomu (hlavice jehlice?). Na dne jámy bylo krome ro z
trou.hných strepú a zvírecích kostí na 300 Ake.bH a kousky vYpálené hliny. U vý
chodního okraje v hl. 100 cm le!ela velká rozseďlá nádoba, u severního okraje 

. dalU vetU rozsedlá nádQba. a pobHž nadvou kamenech malá nádobka. rovnež ve 
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strepeoh. Krome toho byla v Uto jáme dve k08tená lícUa 8 oatrtn hrote .. (d. 50 
a 60 mm) a rohovoová plleč,~ a v.'Irazným zoubkován! ... 

., , . .. 
Ze strepu byle motno v laboratori rekonstruovata 
Amforu s vysoktm hrdlem. prohnuttm <lovnitr, odsazent .. od n1lUho. ke dnu 

' vlnovite se zulu~!c!ho bricba. Na hrane mezi brichem a hrdlem byly puvodni aai 
čtyri drobnt§ pup1iSlcy. Povrch nádoby je leAtený a §ede zbanent, v. 270 mm. dA. 
103 mm. hš. 217 mm. msx. !. 360 mm, tab. IVa 14 (PA obr. 12a 8). 

Dlbánek s vyšším. dovnitr prohnuttm,od bricha od8azentm hrdlem. které má 
navenek vyklenutou 8tenU. Uchovychád z hrany mezi brichem a hriUem a konč! 

v polovine v. hrdla. Proti uchu' na hrane je pup!k. Povrch je tllBvošedt a hlazent; 
v. 165 mm. dš. 85 mm. hš. ,168 mm; max. ~ 153 mm; ' tab. IIIa l (PA obr. 8: 6}. 

s o n d á I v r. 1955 na pozamc!ch na západn!m svahu Cezav mezi dolnÍ' a . " 

8trední hrád prokázala. !e i v tech místech lze poč!tat 8 pod8tatky 8fdlUf 
z doby bronzovt§. Krome 8trepovt§ho materiálu byla nalezena tt§! bronzová jehlioe 
8 hladkou kulovltou. Aikmo provrtanou hlavio! a se Aavlovite zahnutouApic!. 

v t z k u m v r. 1956 byl prováden opet 'mezi ailnic! ze hdloohovic do 
Blučiny a spodní hr&z! na západním svahu Cezav. Krome jam kultury s morav8kou 
malovanou keramikou byly zaohyceny také jámy kultury ánetickt§. 

S o n d a IV/56 na pozemku K. Zaj!ce z Blučiny. parc. č. 925: 
J á ma č. '4.-s6 tvaru komoUho kU!ele, hl. 140 cm. o ~ kruhového dna 200 cm. 

byla vyhloubena ve ,8pra!!.Na dne byly 3 kameny. kolem nich lelely kousky maza
nioe; zlomky nádob apopel. Zá8yp jámy obsahoval úlomky nádob, zvíreo! kosti 
a laetury 'ríčníoh AkebH. ' 

Rekons truovant§ nád o by a ' 

VetU vysokámí8a s n!zklm. pr ohnutým a ro~evrentlÍl hreUem. oddelentm od 
spOdku hranou. na nU byly púvodne- čtyri protUehU pupíky. Stena mí8Y je v.yaoká. 
kónlcká a dno pomerne malé, odsazené. Povrch nádoby jedrsnent. Aedt, jen na 
hrdle hlazený a tmavý. v. 272 mm. dA. 120 mm. hA. 400; tab. IIIa 10. 

Amfora se dvema protilehlými' uchy na hrdle. jeho! okraj chybí. Hrdlo je 
m!rne od8azeno od baňaUho brioba. je! má m!rný, tupt lom. Mui uchy je pup!k 
(druh! se nezachoval). Povrch je hlazený, tmavt; v. ? (vice nd 160 mm), dA. 
80 mm, ·hA. ? msx. A. 170 mm; tab. III: 3. 

S o'n d a V, poz,emek J. To!Dka, Parc. č. 924; spojená jámy Č. 7/5688/56: 
Jám a iS. 7/56 byla 96-110 cm hluboká, ~ kruhového dna meril 170 cm.Rovne~ 

, ~ á ma ' č. '8/56 melá kruhové dno o ~ ' asi200 cm, byla však msx. pouze 75 cm hl •. 
,Obe jámy byly vyhloubeny ve spraä1. 

Ze strepu ~jáme Č. 7 bylyrekonstruovány dve nádoby: 
l1netický' hmek s p'rohnuttmarozevrentm hrdlem, ods&zeným od baňattSho bri

cha. Na hrane mezi hrdlem a bhchem jsou tri pupíky (proti uchu 8 po stranách). 
Povrch hrnku je vne 1 uvnitr hlazený, tmavoAedý; v. 120 mm, dA. 75 mm, M. 14' mm, 
max. A. 150 mm; tab. V: 17. 

~netickt d!bánek 's prohnutim hrdlem. od8azeným od protáhlého brloba, která ' 
má menAí odsazent§ &no. Ucho je ve8pod hrdla, na hrane proti nemu je pup!k adalAi 
dva jsoupo stranách. Povrch je Aedt, Apatne hlazený; v. ~03 mm, dš. 55 mm, hA. 
72 ..:u, max. A. 90 mm.; tab. V: ],2. 

Jám a č. ll/56: 
Typický ÚDetický korlík (klaslc~t) s lomem a uchem nad nízkÝm dnem, na po· 

vrchu Ilute zbarvený a hlazený; ;v. 100 mm, dA. 55 mm, hA. 115 mm, max. ' ä. 125 mm. 
/ 
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Zásyp této jámy obsahoval té~ pres 200 las tur r!~ní Akeble. 
Jám a ô. 12/56: 
Hrubý bezuchý hrnec s rozav-reným hrdle~, pod ní~ jsou čtyrl pupíky. Povroh 

hrnoe je ~lutoAede zbarve~, drsnený, uvn1tr v5ak tmavý a hlazený; v. 255 mm, 
. ~ 

dA. 120 mm,hA. 262 mm; tab. VIII: l. . . 
• . w • 

Zbytek dalAího hrnoe, jelio~ stena byla hrubé brázdena od okraje prohnutého 
·hrdla smerem ke dnu, je~ se nezaohovalo • . Povrch nádoby je !lutoäedý, drsný, uvnitr 
tmavý, hla~ený; v. asi 280-300 mm, hA. 280 ~, tab. VIII: 2. . . . \ . 

leúplná únetioká zásobni~ka s prohnutým, na okraji vyhlazen1m hrdlem, které 
je oddeleno od bHcha dvema rovno~e~nými rýhami, pres které se klene zaohov. 
sle.pé ouAko. Drsnené brio ho' je svetlohdé barvy, kde!to hrdlo je hdé, hlazené, 
tab. IV: 4. 

V Ý z k um r. i957 byl proveden AÓ O SAV , pob. v Brne (ved • . K. T i h e 1-
k a) na západním .svahu Cezav pod a-tredll! hrád n.a pOlní parcele ~. 1022, patrí
oí V. Svandovi z Blu~iny'. Ve ~tyreoh výzkumných sektoroch bylô zaohyCleno celkem 10 
jam, které byly neste-jne velké. VAechny mely podobu komolého m!ele. 

Jám a ~.1/57 byla rozruAena majitelem pozemku pri rigoiování ~a vi~o-
hrad. llateriál vAak byl zachránen. Xálezy: . 

Zásobnioe s prohnutým hrdlem, odsazeným od baňatého b'ž.!oha, je! se zu!uJe 
k pomerne malému, kula tému dnu. Na hrane mezi hrdlem a briohem jsou ~ty.ri hori-

~ . . . 

zontální skupiny Aesti hlubokýoh vpichO, stejne od sebevzdá1ených. Povrch nádoby 
je hdý .a hdollutý, uvnitr tmavý, hlazený; v. 500 mm, ·d6.147 mm, bA. 365 mm, 
max. 6. 472 mm. tab. V: 20 (PA ' obr. 8: 9)~ 

Zlomky amfor s odsazenými hrdly, !lutoAedé i tmavé. 
Baňatý hrnek s uchem yYta!eným z okraje, na povrohu Aedý, hlazený, drsného 

povrchu; v. 90 IIID, dA. 67 2l1li, hA. 85 mm, max. A. 90 mm, vu. 37 mm; 1. ~. 55-20~/57; 
tab. VI: ' 15. 

Asi 70 zlomkU hru:bU, hnedoUuté n~oby a . prohnutýmhrdlem, mezi n1~1 té! 
strep oďe dna. . 

., '. ., ~ . ... I ., • 

VetAí amfora s pomerne nízkým válcovitým hrdlem, odsazeným od banateho bri-
cha. Ia hrane mezi brlchem a hrdle~ jsoutri jazýČkovité vý~nelky. Povrch bHoba 
je drsnejlí, tmavohdý a, !lutý. Hrdlo nádoby je tmavoAedé, místy hnedé a hlazené; 
v. 394 mm., dA. 130 mm, hA. 215 mm, max. ä. 330 mm, tab. 1V:15. 

vitu čáat baňatého bficha amfory, která mUa kulaté dno a odsazené hrdlo, 
z niho! zbyl jen kousek. Povrch nádoby je tmavý, ,hlazený, v.bricba ode dna k hrd
lu ooa 150 mm. 

, Oást. hrubUho hrnoe 8 rozevreným okrajem, jehol povroh je hnidollutý, uvnltr 
nádoby tmavý a hlazený; hA. 275. mm, . v. 400-450 am. 

Tlustostennt okrajový strep z prohnutého hrala zásobnioe (síla steny na 
okraji 15 mm), která byla na povrohu hlazená, Uutočervene zbarvená, uvni tr hla
zená ~ tmavá. Nádoba byla zrejme značne veliká (~hrdla oca 4.50 mm). 

Oást steny soudkovltého hrnku s vetAť lalučkovitou nolkou na obvodu dna • . 
Pod okrajem hrdla se zaohoval pupťk. Povrch nádoby. je tmav,/, hlazený, v ~ stenY 
82 DID. 

Oáet eoudkovltého hrnku s' uobem a části nolky na obvodu dna. Povr9h je hla
. zený, Aedý vne i uvnitr, v. oca 70 ' mm, hA. coa 140 mm, vu. 38 mm. 

- Okrajový atrep z'hrubUho hrnce aprohnutým hrdlem a ohrnuttm okraj_, na 
kter'm by1y jaslkov1té výčnelky (zaohoV~ jeden). Pod hrdlem je dvojitý pUpík. 

• . ' . v . . ' .,,;, ' . 

Povrch nádoby je drent t hd'ollutý, uvni tr tmavoledý a misty Ilutý, leUent. hA. 
. . // \c:1c " 

coa 220 JIIIIl. ! ~ y .,,~ ., 
..... 'p 

, ~ ~t\~ Ct. 
I 



Zlomky sten z hrdel vetäich amfor tmavého, tmavoäed6ho i hned6ho povrchu. 
• Cáat steny menA!ho hrubUho hrnku a ohrnutým okrajem nerovn6ho povrchu, §ede 

a äedo!lute zbarvenáho, 'uvnitr tmaváho, hlazeného. 
Stena šálku s vlnovite profilovaným hrdlem a a lomem nad nizkým dnem, je! 

se zňásti zachovalo. Nádobka na povrchu ebenov. ňerná a lesklá, je velmi dobre 
vypálena; v. cca 70 mm. 

Zlomek koleňka s otvorem uprostred, kolemkteráho je hrana. Povrch kolečka 
(kotouňku) je drsnejAi, plOChý a ,obvod je témer ' rovný; ~ 95 mm, ~ otvoru cca 
10 mm, · s. 8-9 mm. 

Okrajový zlomek vetU zásobnice s vodorovne prelulutjm okrajem. ľovrch je 
Aedo!lutý, hlazený, asi 13 mm silný. 

Zlomek velká nádoby na povrchu Aedá, hlazené, která mela znaňne velké ucho. 
Nekoiik zlomkU hlazených, äedých a tmavých misek s rozäireným okrajem, na 

' nem! maji nekter6 jazýňkovi té výňnelky •• 
Zlomek nádobky (asi misky) Aedého povrchu s lalOčkovltou no!kou na obvodu 

. dna. 

Zlomek podobn~ misky polokulovitého tvaru se zachovalou lalučkovitou no!kou 
na obvodu dna. Povrch je vne hlazený, tmavý, uvnitrrOvne! hlazq, hnedý; v. cca 
55 mm. 

Pet zlomkU ze U ,lkU s, kalichovi te rozevreným hrdlem. lia dvou z nich je pupik 
na lomu mezi hrdlem a dnem, na jiném (äede zbarveném a hlazenám) ucho. 

Zlomek šede zbarvené a hlazené amfory s kratäim !ebirkem pod odsazeným hrd-
lem. 

Zlomky tmave leštených soudkovitých hŕnkÚ s no!kami na obvodu dna i bez no- . 
hk. 

Zlomky tenkostenného, d.obre vypracovaného, tmilváh0 a hlazeného äálku s vlno
vite profllovanou stenou. Zachována té! část dna .a ucho. 

Zlo.mek ,prohnutého hrdla s prehnutým okrajem ze šedoUute zbarvené hlazená 
amfory-zásobnice. Hlazenýje také'šede zbarvený vnitrek. 

Dva pOdobné zlomky z ponekud menäich nádob vne drsných, Aed1c~, uvnitr ' tma
vých a hlazených. 

Zlomek hrubA!ho hrnku s pupíkem pod okrajem, na nem! je jazykovi tý výčnelek. 
Povrch nádoby je Aedý, na okraji a uvnitr hlazený. Na brichu je nekolik nepra
videlných rýh. 

Okrajové strepy z hrubA!ch hrnkÚ na povrchu drsných, uvnitr ponekud vyhla
zených, která mely prehnuté nebo rozA!rená okraje hrdla. 

Sedý, nehlazen3 strep ze svisle rýhované steny nádoby. 
Jám a ~. 2/57 byla rovn~! zachycena pri hlubäim rigolováni majitelem po

zemku V. Švandou. Jeji spodni ňäst vAak bYlo možno prozkoumat. JAma byla 110 cm 
hluboká a ~ jejiho dna meril 263 a 298 cm. Uprostred jAmy ldela kostra asi 20-30 
letého individuav mime skrčené pOlo ze a na pravámboku,orie~tovaná temenem 
lebky k SSV. Nebo!t!k mel ruce slo!eny na prsou~ Kostra nesp'oč !va la . a! na dne 
jámy" nýbrž v jejim zásypu, 36 cm nade dnem mezi kameny. Na jej.imdne byly s.trepy 
z vetA! nádoby veterovského typu,. shluky mazanice, ňást zvireci lopatky, pak ne-

. kol1k ka menu , zvHec! kosti z noby, ňáat zv!reci ňelist1 se zub~ a tél popelovi té 
misto. Nedaleko nebožt!kovy hlavy byla skupina sedmi kemenu, poskládaných na sebe 
a vedl~ sebe. Slo vesmes o litavské vápence místního púvodu, mezi nimi! byl je
diný červený slepenec. Opodál k;stry,avAak. na druhé strane; ldely th omeny 
na strepech vetAi. nádOby; PA obr. 6: 1. 
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Rekonstruovaná byla mírne vlnovite profllovaná miska, témerkónická, s rov-. . . 

ným kruhovým dnem, která má äikMo seríznutý okraj smerem _navenek. Pod ním je vý-
Ďežek se dvema vertikálními provrty vedle sebe, v. 30 mm, ~ dna 60 mm, ~ hor. 
okraje 166 mm, A. okraje 4 mm, Ad ČSAV, pob. v Brne, i. č. 55-209/57;tab. IV: 20. 

Jám a č. 3/57 byla objevena pod nahromadel1nou kamení" v ní! byly strapy 
z vaterovské keramiky. Mela tvar pravidelného komolého jehlanu, byle 118 cm hlubo
ká (dno 195 cm pod nynejAím povrchem), ~ dna meril 180 cm, ~ horního okraje 
125 C~. V zásypu v její spodní části by la černá vrstva a u dna vypálená hlína. Tam 
byl' zlomek tmave leAtené amfory, která mela hrdlo odaazené od bricba. 

Rekonstruované nádoby: 
Maiý baňatt hrníček s rozevreným okrajem a s kruhovým dnem. Pod hrdlem má 

drobné ouäko~ Povrch nádobky je nerovný, drsnejU, temne hdý; v. 59 mm, ~ hrdla 
51 mm, ~ dna 39 mm, max. ~ ' 60 mm; Ad Brno, i~ č. 55-4/57; tab. V: 16. 

Hlubo~á misečka na trech rU!kovitýoh nožkách, je! jsou na obvodudulku .ve 
dne. Na úzkém rovnám okraji byly púvodne čtyri jazýčkovité výčnelky. Pov roh misky 
je ' hlazený, vne 1. uvnitr Aedý; v. včetne no!ek 45 mm, ~ okraje hrdla 126 mm, 
~ dna 50 mm, ä. okraje 4 mm; Ad Brno, i. č. 55-5/57, tab. 111.: ll. 

Soudkovitý hrnek stremi zcela otrelými lalúčkovi tými no!kamina obvodu 
dna, s uohem uprostred steny mezi okrajem a dnem nádoby. Povroh hrnku je äedý, 
hlazený a uvnitr . žlutý, v. 57 mm, ~ okraje hrdla 92 mm, ~ dna 75 om; Ad Brno, 
i. č. 55-201/57; tab. VI: 7. ' 

Okrajový zlomek z hrubAího hrnce s rozevreným hrdlem. Na okraji hrdla je 
jazýčkovitý výčriel~ť a pod hrdlem pupík. Povroh je vne drsný, rovný,Uutočervene 
zbarvený,u~nitr hlazený, okrové- Uutý; ~ hrdla asi 15 mm; Atl Brno, 1. č. 55-69/57. 

Okrajový strep z velké nádoby s rozevreným hrdlem, vne !lutý, hlazený, uvnitr 
tmavý, Ad Brno, i . č. 55-86/57 • 

. Strep z nádoby, která mela mírne ' prohnuté hrdlo a nad výdutí uoho, .umístené 
horizontálne. Povrch je žlutý, vna rovný, drsný, uvnitr tmavý a hlazený; Ad Brno, 
1. č. 55-70/57. 

Jám a č. 4/57 ' byla nejvetAí z trojioe jam, jež byly témer v jedné rade 
a blízko sebe. Byla objevena pri jUní ste.ne IV. 8ek~oru a nemohla být celá pro
zkol,lJllána. Upros tred byla295. cm hluboká, na obvodu dna vAak 320 cm (tj. jáma mela 
zvýäený .stred); ~ krunového dná jámy meril asi 236 om, ~ horního okraje asi 

. 180 om. Jáma byla vyhloubena v téglu jako ostatní a byla vyplnena Aedou hlínou, 
pouze v nejhorejU ' části humusem. V hlouboe 60 cm nade dnem ji vyplňoVAlA svetlo
Aedá vrstva, promíhná s popelem a tu a tam tU s uhlík§: Zásyp jámy obsahoval 
neprílU hojný, aväak ,typioký keramioký mater1ál,jako: 

bkrajové strepy z mise.k (vetU a menU) s roz§íreným okrajem, na kte ,rém jS()U 
jazýčkovité výčnelk;r. Povroh m1sek . je tmavi, vna i uvnitr hlazený; v. 90 mm, 
A. okraje 10 mm, A. okraje hrdla 9 mm; Ad Brno, i. č. 55-72/57, 55-73/57. 

Zlomky amfory s podlouhltm pupíkem pod okrajem, Ad Brno. 
Jám a č. 5/57 pro1:ala vespod stenu sousední jámy č.4/57. Byla 137 cm 

hluboká, mela kruhové dno o ~ 220 cm, ~ jejího kruhového hrdla meril 110 cm. 
Sypký zásyp této jámy, v nem! se strídaly popelovité vrstvy ,obsahoval mnohtví 
zlQmkU keramiky, zvíreoíoh kostí, uhlíkU a j. V hlouboe asi 80 cm pod okrajem 
byl a v , jámé vrstVa 12 vetUohi menU'oh kamenú, mezi ktertmi bylo dno z cedníku 
s dírkami ve dne i ve stenáoh, koue,ky mazani'ce, zbytek malé kula té. nádobky, roz;" 
tríAtené zvíreoí kosti a rú!ek. Zlomky nádob v této typicky o~padové jáme byly 
hojné. 
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Retonstruovaná ' nádoby: 
Soudkovi tý hrne k menU, ve 11 kos ti na trech otre1ých no!kách, tenkosteDJiý t 

tmavoäedý, hlazený. 'Ucho se nezachovalo. Nádobka je s1epovaná a značne doplnená, 
v. 61 mm, ~ okraje = ~ max. asi 100 mm, A. no!ky 16 mm, v. no!ky asi 5 mm, Art 

, ' , 
Brno, i. č. 55-200/57; tab. VI: 6. 
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Obr. 3. Blučina - Oezavy. 
Navzájem se protínající j~, objeven' pri výzkumu v r. 1957. . ' 

VetAí aoudkovitý hrnek 'na trech lalučkovittch nO!kách, který má ucho um!a
ten' blí!e k okraji hrdla. Po kald' jeho strane je drobný pup!ček. Povrch nádoby 
je leAtený, tmavoäede a avetle hnede zbarvený, uvni trhlazený a tmavý; v. 91 mm, 
A. okraje 128 mm, ~ .dol. okraje 102 mm, max. ~ 139 mm; Art Brno, i. č.55-l96/57, 
tab. VI: 12. 

VetAí čáat ateny velk' hrubAí nádoby a ohrnutým okrajem, na nem! je jazyko
vi tý výčnelek. ~od hrdlem jsou dva zachovaná pupíky vedle aebe. NádOba byla mt~e 
baňatá, na povrchu rovná adraná, Aedo!lutá, uvnitr bladA! a tmavoAedá, v. zach~ 
va1áho zbytku 240 mm, pravdepodobný ~ hrdla aai 300 mm, A. okraje hrdla 23 mm; 
Art Brno, i. Č~ 55-7f/57. . 
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Ok~jOTá ~á&t , velké zállobnice II 'próhnutým, odaaseným hrdlemail 'části u
ohované steny. , PrehnUtl okraj hrdia je zesíl~n, povrch nádoby je. hIs z eriý , !luto
~ervene zbarYenl" v. hrdla 112 mm, a. ateny 13 mm a , na okraji hrdla 17 m,m; Al1 

· B.~o, i.~. 55-76/57. . ' I , .' 

Spodní ~á8t hrubUho, tlus,toatemi6ho (a. 8 mm) hrnoe, tj. dno a ~ást ateny 
nad n~; Al1 Brno, i. ~. 55~77/57. 

DalU spodek z p~dobn'ho hrnce, tj. dno a část steny (s. 10 mm). All Brno" , 
i. ~. 55-79/57. 

Okraj hrubUho hrnce II rozevrentm okrajem, pod kterým je . pupík, ' All Brio, 
i. č. <55~75/57. 

Jám a ~. 6/57 byla 175 ~ cm hluboká a mela opet kruhové dno o ~ 240 cm; 
~ hrdla meril 145 om. Šlo tedy o jámu tvaru komolého ku!ele. Ji!v její horní 
části byla nalezena ÚDetioká bronzová jehlioe s hla~ioí stepanou do vertikáIní 
trubičky, tab. Xs 5. V zásypu 35 om pod severovýohodním okraje~ le!ely nedaleko 
od sebe dva typioké ÚDetioké kotlíky (jeden prevrácený dnem rtahoru)aamforka, . 
polovina menAí misky, . opodálu okraje j 'ámy únitiOkýd!bán~k, zvírecí lopatka a 
kloub, daUí zlomky ' keramiky a skorápky rybnlční Akeble. Povrohová humU80vi tá 
.vrstva v této jáme obsahovala vedIe zvírecíoh kosti, lastur a str~pu také ne~ , 
úplné, čtyrh,ranné závaU~ko s horizontálnílil provrtem. Asi 33 cm nade (inem jámy 
pri jejím jihozápadnim okraji lehla kostra asi 7-8 1fttého dUete, pohrbeného 
y tesne skrčené poloze, tj. s noham tesne pr1ta!enýma k telu. Lebka sme;ovala ' 
temenem k J a obličejovou částí k JZ. Pod kostrou byla zvíreoí páter, ponekud 
stranou zvíreoí hbra a jeAte jiné kosti a tU skorápky ríční Akeble akousky 
mazanioe (PA obr. 5a, b) ~ 

Rekonstruované nádoby: 
VyUí baňatý , bezuoh,f hrnek s ohrnutým okrajem, který mel kruhové dno, ne

rovný, tmavoäedý, hlazent povrch, uvnitrnádoby Aedý, v. 120 mm, ~ dna 65 mm~ 
~ okraje hrdla 96 mm, max. ~ 111 ' IIIlI\' All Brno, i. Č. 55-203/57, tab. VI: 16. 

Doplnená vetAí hluboká mísovitá nádoba, z ní! se zaohoval cel! profil i kou
sek dna. Ucho se nezaohovalo, jestlUe je nádoba mela. Povr'oh je vne -i uvnitr' 
tmavý, hlazený, v. 1,19 mm, ~ okraje 219 mm, ~. dna coa 90 lÍIl!l-, Art Brno; 1. č,.55-
208/57, tab. III: ' 12. , 

, Doplnené hrdio k18s1ckého ún~tického kotlíku, ph kterém zbyl té! lÍ:ousek 
' . . . 

dna. Ucho se nezachovalo. Nádobka byle puv. na povrchu hlazená, tmavoAedá, v • . 
hrd'la 82 mm, okraj hrdla 92 mm, lom mezi hrdlem a dnem mel ~ 95 mm, All Brno, 
1. č. 55-202/57; tab. VI: ll. ' I 

Vét~í klasioký ÚDetický koflík 8 prohnutou stenou a n!zkým dnem, v jeho! 
stredu je dulek. 'NaproU uchu byl na lomu mezi dnem a hrdlem málo znatelný ja
zýčkovitý výčnelek. Povrch bylvne i uvnitr vyhlazent, tmavý, v. 116 mm, v. hrdla 
97 1DIIl, ~ hrdla 159 mm', ~ lomu nade dnem 150 mm, . vu. 58 'mm, Au. 20 mm: , a11- u"'no, 

i. č,. 55-5/57, tab. VI: 9. 
I 

D!bánek ÚDetického ' tvaru s. baňatým sp.odkem a s vyUím hrdhm, Umer nezna-.., , .., ... ' .., . 
telne odsazeným od brioha. Na spodku, hrdla je ucho a proti neDll na rozhraní bri-
cha a hrdla pupík. Dno. je kruhové, odsazená a ponekud prohnutédovnltr. Povrch 
nádobky\je vne i uvnitr hlazený, míst} hnedo!lutý a misty temný, v. 150 mm, v. 
hrdla 80 mm, ~okraje hrdla 92 mm, ~ dna 66 mm, max. ~ 126 mm, vu. 50 mm, Au. 
15 1DIIl' All Brno, i. č. 55-3/57; tab. V: 19 (PA obr. 8: 5). 

Velký baňatý d!bán s uchem, jeho! prohnuté, k okraj! s~f zU!ujíc! hrdlo je 
odsazeno, od brlcha. Ucho je UJJiísteno na spodnípolovlne hrdla. Vychází z hrany 
oddelujíc! hrdlo od brlchB a končí asi v tretine výAky hr~la. Po strane na tUe 
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hrane se zachoval pupik. Dno je po~erne malé, kruhové, ucho páskové a AirA!. Po
vrch d~bánku je hlazený, še'dožlutý, uvrt1.tr bavU, v. 267 mm, v. hrdla 115 mm, 
max. % 233 mm, % hrdla 133 mm, % dna cca 100 mm; Art Brno, i. č. 55-207/57; tab. 
Vl: 17 (PA obr. 8,: 7H 

Misa s vy-klenutou stenou navenek a s rovným dnem, má žlábkovi te pA. vl1nuté 
hrdlo a tmavý, vne ,i uvni tr hlazený povrch; v. 85 IDI!I~ % dna 97 mill, % okraje hrdla 
275 mm, v. hrdla 33 mm; AU Brno, i. č. 55~2l0/57; tape IV: 19. 

Cást hrubA!ho hrnce spréhriutým okrajem, pod nim~ jsou dva pupíky ve vzdá-
, ' . 

lenosti asi 20 cm Od sebe. Stena je vne drsná, šedoUutá, na vnitrn! strane tma-
vá, hlazená( v. ' zlomku (tj., témer p010vina výäky nádoby) 140 mm,% hrdla cca 
175 mm, s. steny 10 mm, Art Brno, i. č. 55-e2/57. 

. ~ , 

Část amforovité nádoby s vysokým prohnutým hrdlem, slabe odsazeným od baňa-
tého bricha. Povrch je vnai uvnitr tmavý a hlazený. Ve stene pod výdut! je pro
vrt, v. torsa (a.~i 2/3 nádoby) 270 mm, v. , hrdla 122 mm; Art Brno, 1-. č. 55-,81/57. 

Okrajový strep z hrubšíno hrnce s rozevrenýmhrdlem, který byl na vnejší 
strane steny hrázden prsty smerem od hrdla ke dnu. Vnitfekje tmavý, hlazený; 
Art Brno, i. č. 55-84/57. 

Daläí okrajové strepy z podobných hrncu; Art Brno, i. č. ' 55-83/57, 55-85/57 
a: 55-86/57. 

Spodní část podobného hrubUho hrnce (dno ~ č,ást steny); 1. č. 55-80/57. 
Jám a č. 7/57 mela rovné~ tvar komolého kužeie, byla pouze l m hlubok~ 

a % kruhového dna meril 205 cm. Jej!'stena protala u spodku stenu jám] č. 5. jak 
jU bylo výše zm!neno. V horničásti byl pazourek a vypálená hlina. 

~ á m a č.8/57 mela dno 130-140 cm hluboko pod povrchem a byla 60-65 cm 
hluboká. Prúmer kruhového dna meril 160 cm a % hrdla jámy 150 cm., Zásyp byl , tma
vošedý, pod kameny , na které se narazilo v hloubce 30 cm pod okra,j em j ámy, byl 
prom!äen s popelem. Na dne byla vypálená h~!na, pri s~verovýchodnístene kus vy
pálené hliny a černá, saz ovi tá zeme. V hloubce 30 cm byl zbytek soudkovi tého 
hrnku, strepy z mlsek s rozä!reným okrajem, část amforky s ouškem, zvíreci kosti 
(mezi nimi i čel1st), zlomky z hrubé nádoby a lastury ričn! äkeble. 'Pri jihozá
padni stene jámy ve stejné hloubce ldeí spodek hrubäí nádoby a zbytek veUí 
misky s rozšíreným okrajem, pri východní stene zlomek bezucbého hrnku s rozevre~ 
ným okrajem, pod kterým je pupík. Pri západní stene jámy nalezeno oU,äko s vý
čnelky na obou koncích, jimi! bylo Z8sazeno do steny nádoby. Na dne jám] pri se
verozápadní stene byla pOlovice soudkovitého hrnku, který nemel noŽ 

Rekonstruovaná keramika: 
Doplnená amforka úhledného, pravidelného tvaru s prohnutým a pak rovným 

hrdlem, odsazeným od baňatého bricha, na povrchu hlazená, puvodne §edožlutá, 
místy tmavší. Dno ,má kruhové. Na hrane na rozhraní bI-1ciha a hrdla se zachoval 
kousek ucha; v. 163 Dun, % d!la 85 mm, % hrdla 113- mm, max. % 185 mm; Art Brno, 
i. č. 55-204/57; ta-bo IV: 16. 

Soudkovi tý hrnek na trech, lalučkovi tých nožkách, na povrchu hlazený, vne 
i uvnitr okrove žlutý, místy tmavší; v. 82 mm, ~ okraje 128 mm, ~dna 114 mm, 
max. % 131 mm, vu. 40 mm, äu. 150 mm; Art Brno, i. č. 55-198/57; tab. Vl: 13. 

Kónická hrubší misečka s plochým okraj~m (š. 7 mm) a kruhOVým dnem, bezuchá, 
na povrchu hlazená, šedožlutá; v. 43 mm, % okraje i23 mm, ~ dna 62 mm; Art ~rno, 
i. č. 55-211/57; tab. IV: 17. 

VetU strep z tma ve hlazené amforky (vne l uvnitr) se zachovaným uchem na 
hrdle, které vycház! z lomu na rozhraní hrdla a bi-leha; v. hr.d1a 128 mm, vu. 
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60 mm, Au. 23 mm, v. pup1ku pod hranou 23 mm, A. pu'piku6 mm;A"OBrnb, i. č. 
55-:205/57. 

VyAAi s~udkoVitý hrnek, pôvodne s tram1 . la lôčkovltým1 nolkami, tmavý a vne 
i uvnitr leätený, který má ucho pod okrajem. Po strane je zachován pupik (byly 
puvodne tri), v. 70 mm, ~ okraje 102 mm, ~ dna 82 mm, max. ~ 106 mm, vu. 20 mm, 
Au. 15 mm, v. nolky 10 iDm, A. nožky 25 mm; A"O Brno, i. č. 55-199/57; tab. YI: . 10. 

Oást steny s okrajem II hluboká kónická misky, která má rozUrent. mimi za
. oblený okraj, ponekud rozAirený hranou dovnitr nádoby. Z~chovaná je tél část 

plocMho dna. Povrcll je rovný, ponekud drsný, hdf a! tmavoäedý, uvni tr hladký 
a tmavý; v. 95 mm, A. plocMho okraje 10 mm; A"O Brno, 1. č. 55-90/57. 

Zlomek misky s rozUreným okrajem, na jeholobvode je jazýčkovitý výčnelek. 
Miska mela vytlenutou stenu a malá, kruhové dno, jeho! část se zachovala. Povrch 
je hlazený vne i uvnitr, vne šedý a uvnitr tmavAi; v. " 83 mm; A. okraje II ~~C 

A"O Brno. 
Jám a č. 9/57 nepatrila k s~dliAti veterovského typu. 
Jám a . č. 10/57 byla zachycena v sev. rohu III • sektoru. Jej i kruhové "dno · 

bylo 145 cm pod povrchem a jeho J' meril 230 cm; ~ ústi >jámy 165 cm. Jáma byla 
83 cm hluboká. V její horní části byl zlomek únetického kotliku, zvireci kosti 
a jiné zlomky keramiky. 

P o hrb y na s i d l i š ti mi mo jám y 
Na tém!e pozemku jako popsané jámy, "a to v sousedstvi výzkumného sektoru I, 

bylyobjeveny vkvetnu 1957 pri rigolováni dva kostrové hroby (?). Oba byly rigo
lovánim ponekud poškozeny a hrobové jámy nebylo mo"žno zjisti t. Kostry le!ely hned 
pod ornicí na !lutce 60 cm pod povrchem na pravých boci ch, hlavami k SZ a obl~
čeji k JZ. V. hrobe I byla kostra nedospelého jedince s koleny pri tisknutými 
k hrudi. Rovne! ruce byly pritaženy k hrudi tak, že se prsty témer dotýkaly bra-

' . <III' .. .. .., . dy. Milodaru nebylo. V hrobe IIležela kostra dospelého v silne skrčené poloze 
a.pred jeho telem mi me skrčená; ponekud porušená kostra ditete. U distálniho 
konc.e· levé ruky detská kostry byl bronzový " náramek z trojnásobne svinutého bron
zového pásku. Na pravám predlokti byl navlečen oválný náramek z kruhové bronzová 
tyčinky se zeslaoenými, mirne se presahujic:ími konci. Z toho dúvodu datoval J. 
O ndr á č e k oba hroby do vyspelého obdobiúnetické kultury. 

pH hloubeni výzkumného. sektoru II v r. 1957 byl objeven společný hrob do
"spelá ženy s dit~tem. Obe kost~ le!ely tesne vedlesebe ve skrčené poloze, taUe 
jejich kosti byly navzájem pomichány. Lebka ditete se zachovala, z !sniny hlavy 

. . 

však zbyla pouze část čelisti. Jeji stári nelze proto stanovit. Dite bylo dv ou- až 
trileté. ~ena mela pobliže mista, kde byla púvodne jeji lebka, zlomek br~nzová 
spirálky z dvojitého drátu. I tento pohreb je treba označit jako únet1cký a musí 
být prirazen k dvema predcházejicim~ Hrobová jáma nebyla zjiätena ani v tomto 

" pŽ':ípade. Kostry ležely pH mo na !lutce bezprostredne pod ornicf. 

I 
vý z k u m v r. 1958 se soustredil predevšim na zbytek opevĎovaciho pri-

kopu na východ nim svahu Cez~v, který ležel pod pOlnicestou, vedoucí zBlučiny 
na vrchol návrši. Jeho výsledek je zevrubneji popsán v článku "Význačný hrob ve
latickákultury na Cezavách u Blučiny" v Památkách archeologických LII, 19~1, 
201-208. 

·Sonda II/58 ,byla položena na nedalekám pozemku rolnika L. Supky z Blučiny, 
parc. č. 1052. Hloubeji poď velatickou kulturni vrstvou ~yly objeveny tU jáDt, 
veterovského sidliAte • 

.... 
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Jám' a č. l/58,jejU základ byl tém~r 3 m pod nynej1Hm povrchem, mela 
kruhové dno o ~ také témer' 3 m. Na jihozápadním okraji hrdla této velkéjámy bylo 
pOhrbeno mal~ dlHátko ve .skrčen~poloze, jehož lebka byla orientována smerem 
k SZ. K~stra byla špatne zachována. Díte mel o u hlavy typický, úhldjný únetický 
hrníček (tab. VIII: 5). Jáma byla celkem chudá na nálezy. Krome bronzové troj
Úhelníkové dýčky s tremi zachovanými nýtky (d. 72 mm; tab. X: 4) byl nalezen na 
dne jámy zlomek typick~ho vete~ovského šálku společne s kančím klem a hlineným 
preslínkem; PA obr. ~4: 8. 

Hrníček s nízkým brichem, pOdobným misce s vlnovite profilovanou stenou, 
a vyšším, prohnutým hrdlem, je~ má ohrnutý okraj. Ucho vychäzí z hrany na roz
hraní brlcha a hr"dla a končí výäe než v polovine v}Aky ' hrdla. Proti uchu a po 
stranách jsou na hrane tri drobné pupíčky. Povrch nádobky vne i uvnitr hlazený, 
tmavošedý a místy ,Aedožlutý; v. 67 mm, v. hrdla 42 mm, ~ malého! kruhového dna 
34 mm, ~ okraje hrdla 75 mm, max. ~ hrany mezi dnem a hrdlem 74 mm, vu. 32 mm, 
šu. 14 mm; Art Brn~, i. č. 55-2259/58. Je to hrníček, který byl nalezen u ~lavy 
de1:átka (PA obr. 14: ' 7). ' 

Menši jám a č. 2/58, která mela rovnéž tvar komolého kužele, byla cca 
106 cm hluboká, její kruhové dno melo '~ 123 cm a hrdlo 90 cm, na kterém leželo 
nekolÚ plochých kamenú. JáJIIa byla vyplnena černou hlinou a nade dnem äedožlutou 

\ hlínou. 'Byla vyhloubena ve žlutce. Na dne v šedožluté vrstve st41 témer celi úne
tický džbánek s uchem a pupíky na rozhraní mezi brlchema hrdlem. U jiŽnísteny 
byla da.lU poäkozená nádobka. Mezi obema nádobami ležalo kostené Šídlo. 

V nahromadeline stŕepú objevených 100 cm pod povrchem v sousedství jámy č. 2, 
104 cm dlouhé a 57 cm široké, byl velký strep ze zásobnice ' se svislou hrubou ka
nelací a lištou, zdobenou dolíčky, u nej zvírecí lopatka, na ní vát§!. kostené 
äídlo. VedIe stály dva neúplné únetické kotlíky, mezi nimi ležda vetU zvírecí 
kost, jlné strepy a ka 'me ny • Pri rozebírání nahromade1.iny byly ' nalezeny daHí 
strepy z velké úrietické zásobnice, mísa a ' jo Jeden z koflíku je zdoben klikat
kami; Art Brno, i. č. 55-2260/58; tab. VIII: II (PA obr. 13: 9). 

Jám a č. 3/58 nepravidelného tvaru, melká, max. 90 cm široká, obsahovala 
zvírecí lopatku a že'bra, nekolik škeblí, kousky mazanice, tmavý zlomek únetické 
nádoby s pupíkem s trásňovou výzdobou. 

Jám a č. 4/58 byla 100 cm hluboká, . ~ jejího kruhového dna meril 140 cm 
a ~ hrdla 128 cm. Nahore na jáme byly dva kameny ; tri vetU a ,dva menU kameny 
byly také v jejím zásypu, kde byl též rohovcový úätep, menší äkeble a kamenný 
brousek(?). 

Jám a č. 5/58, nalezená v severovýchodním rohu sondy na, Supkove parcele, 
byla asi 100 cm hlubOká, \ ~ jejího dna meril 143 cma hrdla asi 98 cm. Zásyp ob
sahoval strepy ze džbánku a v hloubce 70 cm pod povrchem kostenou jehlici s pro
vrtem, 10,8 cm dlouhou. 

V Ý z k u m v r. 1959 byl prováden na dvou plochách. 
P l och a I o rozmerech 12 x 5 m byla Pokračován~m prozkoumaných sektorú 

č. I-IV/57 na pozemku V. Svandy, parc. č. 1022, pod strední hrází na západním 
svahu Cezav. V jižní polovine sektoru I byly zachyceny v hloubce cca 70 mm pod 
nynejším povrchem na ploše o rozmerech asi 225 m2 zlomky vypálené omítky, roz
ptýlené po ' celé této ploh, a tesne vedIe nich kúlovÍi jamka, zapuštená do pod
loU, .které tam tvorila spraä promíäená se slinem. Válcovitá jamka o ~ 22 cm byla 
3D cm hluboká a pod.le šedé výplne ji bylo mOŽno snadno rozpoznat. Zbytek druhé 
kúlové jamky byl zjiäten současne v severní polovine téhož sektoru asi o 4 m dále 
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od první smerem k S; Uo, nepochybne o zbytky sídelního objektu, který nebylo 
molno sledovat dálena ' AirAí ploAe hlavne z ·toho duvodu, !e v sousedství je ~i
nice. Výzkum v tech místech také zte!ovaly mocné vrstvy svahovýoh hlin (1,5-2 m). 

Nlvóvéterovského horizontu ur~ovaly té! dalAí nálezy, a to do červena vy
pálená vrstva zeme (ohnUte?), dobre patrná na západním profilu jUní poloviny 
výzkumného sektoru, do n:Use zahl.ubovala melkou jamkou tmavoAedá vrstva vela
tiokého horizontu, a krome toho 1 hrdlo veterovaká jám y č. 1/59. Tato jám 
( 60 cm hluboká) byla tu vykopána, jak se zdá, poblH východní ' stény sídelního , 
objektu veterovské osady. V severní polovine I. sektoru je povrch veterovského 
horizontu určen pribli!ne d~ou zmínenou kÚlovou jamkou a nále zem zlomk~ cha
rakteristického veterovsk~ho soudkovit~ho hrnku s výčnelky na obvodu dna. Horní 
obvod kÚlov~ jamky a zmínený zlomek soudkovit~ho hrnku, vzdálený od ní 122 cm, 
byly ve stejséhlouboe, tj. asi 80 cm pod nynejUm povrchem. 

V severní poloVlne sektoru byla objevena pod nahromadellnou kamení, vela
t ických . strepú a kostí (i lidských) j ám a č. 2/59. Mela obvyklý tvar komolého 
ku!ele, byla 72 om hluboká, ~ kruhového dna meril 170 cm a ~ hrdla 140 cm. V tma
vošedém zásypu té to j~ byl nalezen pouze str-ep nade dnem a na dne kost a ne
kolik kamenu. Byla vzdálena od jámy č. 1/59 asi 2 m a vyhloubena tp tého! pod
l oží. 

P l och a II o rozmerech 20,48 x 5 m = 102,40 m2 byla prozkoumána na po
zemku M. Priesnerové z Blučiny, parc. č. 867, polo!eném na svahu mezi strední 

. a horní hrád, která je . zbytkem vysoké části valu' akropole veterovského ddl1šte 
na jeho severním krídle. Tímto svahem, nyní ji! značne erodovaným, se skláni roz
sáhlé plató, ležící mezi nejvyUim1 částmi horní a strední hráze, k pre-ve ve 
stredni hrád, kterou vede nyní polní cesta. V tech místech býval ,velmi pravde
podObne vchod do vni tmí části veterovské i velatické osady a , prístup k výš'e po
l ožené bráne, vedoucí do samostatne opevnené akropole. 

Tam, uprostred výzkumné plochy II/59, byla odkry ta jám ~ č. 3/59, jeji! 
nejhOr~jší vrstva byla ponekud rozrušena orbou. Jáma obsahovala neobvyklé mno!
ství keramiky,v nekolika prípadech témer úplné, zejm~na však' částí a zlomku ná
dob, ale také jiný materiál. Zachovaná část této velké, 60 cm.hluboké jámy byla 
vyhloubena v tretihorním slínu. Pr~er jejfho krUhového dna meril 250 cm a ~ hor
ního okraje 240 cm. V zásypu jámybyly nalezeny postupne, jak se provádel její 
pruzkum, tyto predmety: 

dna. 
Zlomky soudkovitých hrnku s otrelými lalučkovitými nožkami na obvodu rovného 

Zlomky veterovských šálku s kal1chovite rozevreným hrdlem. 
Strep z misky s plochým okrajem. 
Zlomek amfory s prohnutým a od bricha adsazeným hrdIem. 
Polovina menší hline~é naberačky. 
Mst parohového rádIa(?); tab. X: l, la 
Témer úplný veterovský U,lek s vlnovi te profllovanou stenou, pomerne ' nízký. 
Tmavá sekerka z bridly,d. 15 mm, š. 41 mm. Má mirne vyklenuté boky a oblou-

kodte prohnuté 'ostrí, jakébývá u bronzových sekerek; At) Brno, 1. č. 55-6/59; 
tab. X: 8. 

Zlomek cedníku, jeho! tvar nelzezatím určit. 
Okrajové části vetších a hrubšíoh hrnou s rozevreným a nekdy i částečne pre

hnutým hrdIem, které mívají jazýčkovité výčnelkyn4 okrajl" a pod hrdlem zpra
vidIa čtyri protilehlé pupíky. 

I 
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Hlinený predmet podoby plnáho kolečka o ~ 5'3 mm, z jeho! stredu vychád na 
obe strany osa kolmá na plochu kolečka, která je -na jedná strane neúplná. Pro
tejA! zachovalá část je '32 mm dlouhá, max. 20 mm Áirokáa má uprostred . provrt , 
o ~ 5 mm. Predmet (presIen?) je !lute ~barven a hlazený; Art Brno, i. č. 55-8/59; 
tab. X: 2 .• 

V hloubce ''30 cm pod západním okrajem jámy byl nalezen, Aikmo leUcí veterov
aký koflík skalichovite rozevreným hrdlem, kterj má tri silne otrelé no!ky, 
umístené na obvodu dulku (umba) ve dne. Ucho vYchází z hrany mezi brichem a hrd
lem a konči asi v polovici výäky hrdla. Proti uchu a po jeho stranách jeou tri 
pupíky. Povrch nádobky je hlazený, äedý, uvnitr tmavU; v. 86 mm; ~ dna (umba) 

" 46 mm; ~ hrdla 1.06 mm, ~ bricha 100 mm, vu. 45 mm, Au. 15 mm, A. no!ky 11 mm. 
Art Brno, 1. č. 55~2/59; tab. V.III: 4. . 

Dvouuchá amforka s hrdlem mí~e prohnut.fm dovnitr, která je odsazeno'hranou 
od baňatého bricha. Tesne pod touto hranou med uchy jsou dva protllehlé pupíky. 
Nádobka je na povrchu hlazená, äedá a místy Uutavá. Kruhové dno je d;rsné, póro
vi\tá; v. 1'35 mm, ~ dna 15 mm, ~ okraje hrdla 95 mm, max. ~ 1'38 II!DI, vu. JJ JlllD t Au .. 
15 mm, AC Brno, i. 'č. 55-1/59; tab. VIII: 8 • 

o 1m 
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Obr. 4. ' ~lučina - Cezavy. 
Jáma č. '3/59, neobyčajne bohatá na keramik\l.. 

~ ~ -. 
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HrubU soudkovi ti hrnek s mírne vyklenutou atenou, je! se smerem ke dnu 
zuluje. ,Ouiko je pod okrajem hrdla jako u typickich aoudkov1tých' hrnkU. Dno ne
pravidelne prečnívá podobne Aako u nekterých hrubUch hrncu. Pod okrájem hrdU 
nádoby asi ve vlÁi horního konce ucha jsoutrt vetu troJúhelníkové vlčnelký, 
umístené proti uChu a po oboustranách (mezi ouAkem a tretím pupíkem). Povrch 
nádobky je vne nerovný~ ale nikoli drsný" tmavohdý, místy ' avetlejU, uvnitr 

, ' I ' , 

t~vAí. Dno je drané, póroyité, v~ 67 mm, ~ dna 72 mm, ~ hrdla 94 mm, vu. 28 mm, 
Au. 17 mm, A. pupíku 21 ;e, Atl Brno, i. č. 55-4/59. Hrnek lehl na boku ouAkem 
vzhOru. t 50 ca pod vlchodním okrajem jámy; tab. X: 6. 

Ba dne jUní poloviny já.my byla pr~vrácená, velká, hrubA:( záaobnice, jej U 
rekonatruce není dopoaud ' p~ovedena. 

Pod touto nádobou lelelo veUí, maaivní hlinené zával! kuhlovi tého, reap. 
míme z~onovitého t~aru, jehol horní , část je v míatech provrtu, vedeného hori
zontálne, odlomena. Zával! je na povrchu hladké, tmavoAedé a !luU; v. zbytku , 
záva!í (aai 2/3)99 mm, ~ krUhové základny 106 mm, ~ ve výAce provrtu 77 mm, 
~kruhového provrtu aai II mm; Atl Brno, i. č.55-7/59; tab. X: 9. 

, Bedaleko od záva!í le!ely zbytky vetAího a menAlho ' hlinenéhokolečka a otvo
rem uprostred. 

Obratel z vetU ryby, nejpravdepodobneji sumce '(o ~ 25 mm). 
, P o zn' m jk a. Oáat nálezového materiálu není doposud laboratome zpra- , 

cována, a proto nemohly být uvedeny zevrubnejU popisy, rozmery, a inv. čísla. 
VAeohny uvedené predmety byly nalezeny pri odborném výzkumu v homogenním ' 

zásypu jámy č. 3/59, coa 50 om hlubokém, nepreruAeném 8terilními vrstvami; nutno 
je proto pova!ova~ za současné. Oást jámybyle pous~ v nejhorejAí vr.tve pOk~ta ' 
pbpelem. 

V severozápadním rohu ploohy ,č. 11/59 byl ahlull 'Q8zanioe a " zlomk11 keramiky, 
140 cm dlouhý a 90 cm Urokl. Ba 'nekterýcl! 'alaech mazanice jaou otiaky prout!. 

, . 
Zlomky nádob, nalezené u tohoto shlliku i v nem a na nem,se shodují s keramikou, ( 
nalezenou v nedaleké Jáme č. 3/59,jejU obs~ byl pOpSM. Objekt, jello! je shllik " 
omítky pozustatkem, a ,jáma č. 3/59 byly podle toho současné. 

VI zk u m v r. 1960 byl prováden predevUm na pozemcích rolníka Jana Oupy 
z ' Vojkovio č. 47, paro.: č. 1008, ľ009, Pbd strední hrád na zápa dn ílll avahu Cezav 
nedaleko o~ výzkumných ploch, otevrenýchv leteoh 1957 a '1959 na ' parcele V. avan
dy.' Ba parcelách J. Oupy byl prováden vl~kum na plochách č. II, III 'a VII. 

P l o o il a č. II/60 (35 m x 4m = 140 m2 ) , 
Jám a č. 1/60 byle 30 , om pod povrohem, hl. 95 cm, ~' hor. okraje mertl 

115 a 125 cm~ ~ dna 150 a 190 cm. Stena jámy podbíhala pod okraj. Mela nerovné 
dno a steny nepravidelne vykopané nejaklm ' tuplm nástrojem. Jáma byla vyplnena 
černou hlínou, ' v nil byly menU kameriy. 

, J á , m a č. 2/60 mela okraj hrdla 45 cm pod povrchem,byla55 cm hluboká. 
~ jejího:'dna me~i~ 145-180 cm a ~hrdla 17,5-185 cm. V severní- ,pol,ovine jámy v 
hloubce O-50 cm pod okrajem ldely ~meny. V zásypu byly" gtrepy z jelllnej§:( ná
doby, pod vlch. okrajem jámy neúplný klasioký únetický kof1ík ~ uprostred spodek 
z 'ÚDetického hrnku, zvíreoí kosti, zatí,m neurčené; mezi nimi a tél na nich lelelo 
pet menUoh kamenu a okrajový zlomek únatické misky s AirAím Uábkem pod okrajem. 
Pod západním okrajem jámy lelely dva kameny Aikmo vedIe sebe a na dne bylo devit 
menUch kamenll. 

Jám a č. 3/60 byla 30 om hluboká, ~ kruhového dna maril 110-125 cm, ~ 
hor. okraje 112-115 cm. ·V jáme byl zbytek l zásobnioe s brtchem hruba Uábkovaným 
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prsty. Na spodku rozsedlé amfory byly pozustatky' zcela malého dítete, asi novo
'r~zence. tNa dne ' jám,y vedie 'amfory nalezeny uhlíky a pod ní popeJ. a rovné! dva 

' uhlíky. (Antropologický posudek M. S t l n 11 k a l a a 9. III. 1961.) 
Jám a č. 4/60 byla' 40 cm hluboká a ~jejího Kruhového dna meril as1 

100 Cm, ~ hrdla byl jen o málo kratU. Tato jáula byla vyhloubens v černé hlíne 
á nikoli ve, spraäovém nebo slínovém podloU jako jiné jáuÍy. Zachytil ji jihpvý-
chodni roh plochY č. II/60. Nálezu v ní Umer nebylo. ' 

Jám a č. ~60 ~yla ' 60 cm hluboká, ~ dna meril 165 cm, ~ hrdla 125 a 
145 c~. ' Vedle tétojámy byla nahromadelina vetAích kamenu, jel se zdály být prí
krovem hrobu. Stopy kostry nebo popela yAak nebyly pod nillÍi zj1Ateny~ V jáme bylo 
nekolik atypických strepe, kostené Aidélko ,a nírecí kosti. 

Jám a č. ' 6/60 byla 15 cm hluboká a ~ jej!ho dna 1 horního okrajemérll 
'155 cm. V jámi byly zlomky' únitického kotlíku, hrubého hrnce ,kostené Udlo, pa

zourek s pilkovou ret1.lA:f ~ polovina kamenného sekeromlatu. 
Jám a č. 7/60 souvisela s predchoz! a obsahovala kusy mazanice, mezi 

kterými byly saze. , 
P l och a III/60 

, J , á m a č. 8/60 byla 25 cm hluboká, ~ jéjího dna maril 125-180 cm a hor. 
~115-130 cm. Tatomelká jáma obsahovala jen nakolik strípku a lastur. 

PriblUnev polovine plochy III/60 byl nalezen Pod ' o~icí ojedinele zlomek 
bronzového náramku sezú!eným koncem. 

Jám a č. 9/60 bylá 50 cm hluboká, ~ krJ,1hového dnamerll 220 a 205 cm, 
~ hrdla jámy 155-180 'cm. Šlo tedy o ťrapézovi tou jámu, v jejíml zásypu bYl strep 
z hrubého hrnce s ' jazýčkovitým výč'nelkem na okraji hrdla, mnoho kusO mBzaiuoe~ 
strepy z prohnutého hrdla vetAí nádoby (asi 20 cm hluboko v jámi),. zlomekdne
tioké misy s hrUm Uábkem pod okrajem, 'kusy mazanioe kolem okraje dna, zlomek 
nádoby, dalU únetický kotlík ve strepech a zlomek úniUcké misky se !lábkem, pod 
okrajem. 

Jám a č. 10/60 byla 80 om hluboká, ~ dna meril 240-245 cm, ~ hrdla 180-
210 cm. 'v !edém zásypu jáuiy: zvíreoí kosti (zatím odbo neul'čené), úlomek bron':' 
zové jehlioe, kolečk~ bochníčkovi Uho tvaru .s otvorem uprostfed, 18stury ríční " 
Akeble, zlo~ hrubAí nádoby, kostené Aídlo a nástroj dlátoviUho tvaru, hruba 
kanelovant zlomek nádoby, strep s. odsazením mezi bricJlem a. hrdlem, pa! čelist 
a . zlomek drobného pohárku nade dnem jámy (pod ' západ. okrajem). 

Ve v teho dni (hormi )č á s t 1 P l o o hy ' III/60 byly objeveny sto
py kdlov;1oh jamek a mazan1oovýoh kér. 

Jám a č. 11/60 by la 65 om hluboká, ~ kruhového dna mer1~ J.9~-200 cm, ~ 
hrdla jámy 120 cm. Stena jám,y ' podbíhala. ,V zásypu biely kusy spálené plíny , a 
u nich tmavýleAten'$ Ilomek nádoby s odsazením med brtchem a hrdlem (pri vých. 
sténe nade dnem). V západn:!čáati jám,y byla zvírecíkost a lastury Akeblí. 

Jám a č. 12/60 ) ... 1a "e skutečnost1 -hrOlI, lU. 0' cm,d. 160 om a I. 80 om. 
Hrobová jáma mela ted) >bdéln:íkov'$ po.dorys Jáma byla na záp. str8~e- o 50 cm Air
u. 

U neúplné skrčené kos~ry, jejU kosti byly zpreházeny, byly: pod bradou 
bronzová jehlice s tordovanou jehlou a hlavic! stepanou do vertikálni trubičky 
(tab. X: 12), ponekudnranou lehl hrnek s ponekud Aikmo umísteným uchem, pod 
okrajem tmave leAtený, který má na okraji , p.up!k, rozmery hrnku: v. 66 mm, ~ kru

. hoviSho dna 50 . mm, ~ hrdla 75~, max. 11 77 I;11III, vu. '2 mm, tab~ X: 6. Pod skrče~ 
m1 hnáty by,l vetU strep ze zásobnice syisle brázdené prsty a jin'$ tmavý s uchem. 
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Pod strepy byla vrstvauhHku aa! 3-4 ·cm el1ná, kompaktní, která lehla 1 nad 
"trepy. Kostra byla ulolena ve smeru J-S, ale temeno lebky bylo Or1entov4no k Z. 

Jám a č. 13/60 byla 85 cm hluboká, ~ dna 200 cm, ~ hrdla 160 cm. V temné_ 
zásypu j4my, místy .se Uutými vrstvami spraAe a slinu, · byl nalezen zb;vtek Udské 
čelisti, zlomek okraje nádoby a lastury · ríčních Akeblí. Nade dnem 'byl ahluk uh
liku. 

Jám a 'č. 14/60 byla na ' p l o ä e VI/60 na pozemku K. Priesnerové, p. č . 
1013. Narazilo se na ni 25 cm pod povrchem. Byla 60 cm hluboká, ~ dna meril 185-
200 cm, ~ hor. okŕaje 160-180 cm. V jáme stála celá zásobnice s prohnutým 0-

Jtrajem. Dále v ní byly nalezeny tmave hlazené zlomky misky s ploch.1molcraje. 
a zlomky hrubého hrnce s pupíky pod rozevreným okrajem. Vedle zásobnice lele~ 
prelomený kámen a zlomek (asi polovina) kónické nádoby-cedníčku, tmave leätené
ho. Pod západním okrajem jámy nalezen. dnem VZhÚTu prevrácený hrníček (tab. X: 1), 
misečka ,a na bok polo!ená amforka ,s rozevreným hrdlem (tab. X: ll). V jáme. byly 
té! drobné zlomky mazanice, saze a stopy vypálené hlíny. Pod velkou amforou-zá
sobničkou le!ely strepy. V ní uvnitr byly strepy z hrubé nádoby s pupíky pod hrd
lem, témer celý veUí soudkov i tý hrnek na čtyrech lalučkovi tých no!kách aj. stre
py. V této jáme byly té! dva kamenné drtiče na obilí; 

Jám a č. 15/60 byla na p l o ä e VII/60. Byla objevena 60 cm pod po
v~chem, byla 60 cm hluboká, ~ kruhového dna meril l}Q cm a ~ hrdla 90 cm. JáMa 
mela pravidelný tvar komolého kulele. Pod jUním okrajem byla l1dská lebka, pod 

západním tmavá úoetická amfora a !lutá amfora veterovského typus odsazeným hrd
lem, zvírecí kosti a asi 25 lastur ríční·škeble. 

Jám a č. 16/60 na té!e ploAe, stejného tvaru jako predCháze~ící, byle 
Z'j1ätena 80 cm pod povrchem. Byla 80 cm hluboká, ~ pravidelne kruhového ,dna meril 
115 cm a ~ hrdla, resp. hor. okraje 100 cm. V zásypu hned pod povrchem nalezeno 
krátké bronzové šidélko a zvírecí kosti. VedIe byla destrukoe kamenu a hromádka 
mazanice. U severozápadní steny této jámy byl v hloubce ,20-30 cm zlomek l1dské 
čelisti. 

V 6,1 m plochy 11/60 byl nalezen ojedinele v' dolní části vrstvy ornice p~o
vr~aný kamenný aekeromlat, d. 132 mm, max. ä. 64 mm, ~ provrtu 26 mm. 

P o z n á ,mk a: Ponevad! nálezovýmateriál z vý~ v r. 1960 není doposud 
laboratorne zpracován, nebylo molno uvést jehopodrobnejAí popis, rozmery a inv. 
čísla (až na ojecUnelé výjimky). Materiál je v AI1 Brno. 

L ite r a tur a: 
D e z o r tJ., Styky Moravy s jlhovýchodem v dobe bronzové, OP XIII, 1946, 

51 ad., 
D e zo r tJ., ' K otázce pomeru veterovského typu a l1netlcké kultury" O.,., 

XIV, 1950, 367, 
T i h e l k a K. -Ha n k V., Blučina u 2idlochovic, opevnená osada z doby 

bronzové, AR, I, 1949, 55 a d.; . 
T i h e l k a K., Pruvodce po výzlpunech pravekých sídliäť na Oezavách u Blu

činy, Drobné ,tisky Stát. archeologického ústavu v Preze, 8V~ II, 1950, 
T i h e l k a K. - Han kV.' , VýzkWn na návrU Oezavách u Bluč1ny v r. 

1948, OD XLII, '1957, vedy spol.; 25-37, ~'t' 
T 1 h "e 'l k a K., Oezavy u Blučiny Ve svetle archeologických vtzktul1i a ná

lezu, Vlastived. la11hovna moravská č. l, Mus. spolek ,V Brne 1957,; 
T i he l k a K., Výzkum na sídlUtích z doby bronzové na náV-rU Cezavách 

II Blučiny v r. 1957, Prehled VýZkumu ,fo 1957 - AI1 ČSAV, pob. ~ Brne, i958, 28-35 . 
(rotaprint); , -<;g'i'c: .p , 

.Q ~ 
11 ... < ll'~U tli 

I 
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T i h e l k a K., Grabung an der AnhBhe- Ce zavy bei Blučina, ' Prehled vlzkumU 
r., 1948, Alf ~SAV, pob. v Bl;"ne, Brno 1958, .23-27 (rotaprint); , 

T i h e l k a K., výzkuDI opevnenáho síd115ti na Cezavách u B1uč1ny, Prehled 
výBkumu ~.- 195~ - Alf ~SAV, pob. v Brne, 1959, 42.49 (rotaprint); 

T i h e l k a K.; Jámy únet1cká kul tury na Cezavách u BluHny, Preh1ed vl
zkumu r. 1956 - Alf ~SAV, pob. v Brne, 1959, 19~25 (rotaprint), 

1Il á l e z o v é z prá v y: informace dr. J. D e z o r t a o vtkopech . 
na Oezavách na základe jeho zázna·mu, nálezová zpráva o VlzkuDlu Alf v Brne r. 1944 
(ved. J. P o u 1 í k),' nálezová zprávy o výzkumech pravekáho odd. Moravskáho mu
zeav 1e~ech 1948-1956, ved. K. T i h e 1 k a; nálezové zprávy o v1skumech v 1e
tech 1957-1960, ved. K. T .ih e 1 k a. V§echny nálezové zprávy jsou v archivu -
Alf OsAV, pob. v Brne. 

Materiál 
B1uo1ny ve ' 

veterovského typu z Oezav 
s b t r k ác h p r 8 vek é h o odd e 1 e n í 

r o Q n 1 n o m u II e a v _ k' r a z e: 
Hrnek s ma1tm uchem um1stenym tesne pod hranou, je! odde1uje hrdlo s ka1i

chovite rozevren1m okrajem od pomerne nizkého, baňatáho br-ioba; proti uchu je 
pupík. Hrnek je dobre vypá1enl, má h1azenl, hriido!lutlpovroh, spodek brieha a 
dno jsou vAak černá, v. 83 mm, i. č. 67547. 

Kulovitá, ale ponemd ~p1oAte1é osudičko se zata!eným okrajem z 'dobre vy-
I .. 

pá1enáho materiálu, které má tmavohnedý, h1azenl povrch; v. 45 mm, i. Č. 67548. 
Miniaturní koflíček s ouAkem u dna, které je značneprohnuto, tj. vt1ače~o 

dovnitr. Má kal1chovi.te rozevrený okraj,tmavoledl, dosU h1adkl povrCh a je 
dobre vypá1en, v. 26 m; i. Č. 67549~ 

Kostené A!d1o, d. 54 mm, i. Č. 67552. 
Ko1~čko vykroulená ze strepu. 

P ci z nám k a: Okraj nádoby vyobr. ná tab. VIII: 12, který byl nalezen 
J. D' e z o rte m na Oezavách u B1učiny, je kopie z OP XIII, 1946, 62, obr. 
4: l. Originál v muzeu v hd1oohovicich neIlÍ. 

ZestarAich ná1ezú na Oezavách pocbázi dvouuchá baňatá amtorka, v. 82 mm, .. 
která je ~ KM v Brne, tab. IV: 11. 

6. B' O H U SL A V I o E (okres Hodonín) 

Pri stavbe dráhy r. 1884 by10 vykopáno na po1ioh "Tvrze" neko1ik misek, 
hrnkU na nolkách a j~ 

Z ~echtoná1ezu se zachovaly: 
7 

Soudkovitý hrnek 's tremi ~i1ne otrelImi drobnlm1 no!kami na obvodu dna. Pod 
okrajem jsou tH pupiky (po stranách ucha a proti nemu). Povrch nádobky je h1a
zenl, ale nikoli leskli, v. 80 mm, ~. okraje hrdla 112 mm, ~ ,dna 101 mm,max. ~ 
118 mm; MM, i. Č. 53772, tab. XII: 12. 

~ - '. . 
Banatý spodek ~ádoby, která chybí hrdlo . i ucho. Z uoha zbyl jen kousek. Po-

vrch je temne hlazen, v. toraa 65 mm, ~ dna 63 mm, max. ~ 112 mm. Je to a'Bi zby-: 
tek d!bánlcu; MM, 1. Č. 53874. 



- 5)· • 

\ , 
Kónická, ponekud hrubAí miaka a nerovnlm povrchem, avAak h1azená, vneavetlá 

a uvni tr tmavoAedá; má rovný okraj, v. 47 mm, ~ okraje 121 mm, ~ dna 67 DIIlI; U, . '. 

i. č. 53873, tab. XIIs ll. 
L ite r a t ur a: 
R z e h a k A., Annalea K.F., 1898, 61, 
Č ar v 1 n k a I. L., Kyjovsko. 1934.21. obr. 47 • 

. 0 

7. BOR K O V ANY (okres Brec1av) 

V po1ní trati "Pole od nobouk"mezl Bor)rovany a dvorem Oaako~oem probíhá 
smerem od JV k SZ úvoz, v nem! zameatnancl A"Ó OSAV, pob. v Brne. nalezli v breznu 
r. 1949 zlomky keramlky únetick' a .vehrovak'. Poohásejí • ja.m. jel ae rtsovaly 
na koncích úvozu • . Nálezy: 

Zlomky tenkostenn', dobre vypálená nádoby z jemne plavenf hliny. Povrch je 
na obou atranách hlazenl, tmavoAedt, míaty černi. 

Strepy z nádoby ailných sten zjemni plavenf hlíny, dobre vypá1en', tmav' • 
. NálazQVÝ záznam v A"Ó OSAV, . pob. v Brne. ' 

8. B O 2 ICE (okrea Znojmo) 

Z únetiok'ho hrobu čía. 2 (byly celkem dva), vykopan'hoK. Pro c h á z
k o u v r. 1927 v kolonll Hojava v nov' pískovne. pocházi vyAAí hmec vejčit'ho 
.tvaru e rozevr.ntm okraj .... pod nílil jeou čtyrt pupíky. Nádoba má hdt, rovný, ' 
ale drenejU povrch a uvnitr je tmav', hlezená, v. 210 mm, ~ hrdla 190 mm, max. 
~195 mm. ~' dna 100 ' mm; KM. 1. č. pa 1161/38; tab. XII: 10 • 

Hk. 
. Krome popaan' nádóby by1y ~ hrobe atr.py z úneUcU mi aky a 11net1ckt. kof-

V obou hrobe~hprý . by1y pObrbeny kostry v s.de. 
Literatura: 

. Pro c h á . z k a A. ,Od Horácka k Podyjí, 1931, č. l; 
O e r v 1 n k a I.L., Rkp •• 15, tab. 25. 

9. BRA d l S O V ICE (okrea Znojmo) 

J. K a u fila n vykopal v BÍdlUtní jáme. ilohobe Iníkovl t'ho pr"Orezy (hl .• 
180 cm, o ~ kruhov'ho dna 2s;Q cm) zlomky a kusy z velk'. amfory, kterou ae poda
rilo zrekonatruovat. lIá kul ov it' brlcho ' a: illUí, a11ne prohnuU; odaaz.,n' a na 
okra~i prehnut' hrdlo.pôd,kt.r,tm jaou plastioká lebírka a ucho (puvodne byly 
nepoo~bn. dve proti sObe). 

Zpráva J. K a u f man a, OVIl lIoravský Krumlov. 
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10 .. BRU M- O V ICE (okres Opava) 

Na vrcholu kopce (kóta .321) pri státní silnici z Opavy do Krnova jsou po
zdstatky sídllAte, jéhol rozsah ne byl zatím zjiAten. SídliAte le!! nedaleko sou-

. toku reky Opavý II potokeDI OUinou. Jeho severní a severozápadní část, kterou 
zkoumal JU dŕíve L. J i s l, byla zničene pri telbe píaku. Jámy Č.. l a 2/57, 
obAevené ph záchranném výzkumu expod tury AÚ OSAV v Opave v r. 1957, obaahovaly 
v zásypu zlomky keramiky veterovskéhO. typu. Rekonstruovény byly: 

VetA! Aále~ s esovite prohnutou sténou, jen! má vyšší spodek ne! obvykle 
II techto Aá1kU p'ozorujeme, v. 133 mm, ~ hrdla 172 mm. Muz. Krnov, i. Č. 112/57/ 
2,1, tab. 'XXI: 15 (PA ~br~ 28: 5). . 

Miska na povrchu Ilute zbarvená, hlazená, která má plochý 'Okraj, na nem! 
jsou jazýčkoVité výčnelky (puv. čtyri); v. 50 mm, ~ okraje 215 mm, Muz. Krnov, 
1. č. 112/1,18; PA o~r. 28: 6. I 

. Ze zmínených jam pochází té! tma vy , prohnutý strípek, . zdobený charjlJtterl.,
tickými trojúhelníčky, vyplnenými vpichy, v nich! se zachovalystop,y pdyodnl bl
lá náplné~ Muz. Krnov, i. Č. 112/57,1/15; tab. XXI: 1 (PA obr • . 31: 4). 

Nálezy L. J i s l a z Brumovic jsou v dep. Slezského muzea v Opave a mate
riál z výzkumu v r. 1957 v Art ~SAV, exp. v Opave a v muzeu v ·Krnove. 

L ite r a tur a: 
K r á 1 J. - P a v:e 1 č í k'" J., Záchranný výzkum v Brumov1cich, Prehlad 

výzkumu r. 1957 - Art OSAV, pob. v Brne, 1958, 96, 97, obr. 6-8. 

11. B ~ i C L A V (okres Breclav) 

Z' ÚJÍet1ckých sídl1A1: na "Kopci" u hrb i toya a opodál na "Zv~lencich" v Staré 
Breclavi pochází té!koflík s kalichov ite rozevreným hrdlem, bezuchá nádobka 
s pro~utým, odsszeným hrdlem a velké zásobnice. Materiál je ze sberU I.L. O e ~ 
v i n k y a je v MM. 

L 1 t era tur al 

O e r v i n k a I.L, Pravek 1933, 32, obr. 8: 10,11,14. 
V MM je mimQto té! doplnený d!báneček s odsazeným hrdlem a baňatým brichem, 

jen! má ve dne pomerne malý d111ek a po stranách i proti uchu na hrane mezi hrdlem 
a brichem trt pupičky. Nádobka Dlá äedo!1uty povrCh, v .• 75 mm, max. ~ 124 mm; 

.;:. . \ 

i. Č. PA 11/36; tab. XII: 14. 

12. BUD K O V ICE (okres Brno-venkov) . 

Z jam na návrAním sídliAti na polich bývalého velkostatku (za dvorem) po
cházítaké soudkovitý hrnek na drobných no!kách, nalezený V. Groaaem z ~slavan, 
o kterém se zmiňuje I. L. Cer v 1 n k a v . R.kp., bc. 

bda da:-Uich jam tam byle. prozkoumána r. 1959 pŕ! zachraňovacím výzkumu 
Art OSAV, pob. v Brne. Zajímavý a hojný úneticko-veterovský materiál, ulo!ený 
v 'pob: Art OSAV v .Brni, nelz~ zde podrobnej1 uvádet a pop1sovat, ponevad! vedouc1 
výzkumu si vyhra~1l jeho publikaci. 
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13. B U 1 H A R Y (okres . Breclav) 

V býv. Czapkove-Gajdoschove c1helne se nachásely ~idl1ätni a- odpadové jámy 
se strepy ze zásobn1c, ' hrubých hrncu, misek, válcovitá i jehlancovitá závaží, 
pi.e&leny a j. V jamách byly tH silné vrstvy 1aAtnl" (Unio pictorum). 

Ze sberC 1.1. O e r v i n k y v MM. 
Č po r v i n k a I. L., Rkp., 62. 
V OVM v Mikulove jsou . z Czapkovy c1helny dva strepy z veteŕovské keramiky 

a vá1cov1té závaží. 

14. Č ECH Ú V K Y (okres P~ostejov) 

. 
V hliníku v Kopaninách se pricházelo na jámy, z nichž získal 'A.G o t t-

, w a 1 d . krome zlomku keramiky též kostené hladítko, parohovou motyku s provrtem, 
kuželovité závaŽíčko, pazourkovou äipku aj. (OVh: Prostejov, ze sbirley A. G o t t
wa1da). 

V OVM v Prostejove je: 
Hnedo :Uutý, leštený strep ze äálku s kalichovi t~ rozevreným hrdlein; 1. Č .. 

G 118. 
Pet zlomku z šedých, hrubých hrnéu s 1~3 pupiky pod okrajem; i. č. G 10. 
Svétle žlutý strep z hrubUho hrnce s ohrnutým okrajem a uchem; io č. G 10. ' 
Stž-ipek z cedníčku s pravidelne rozmístenými dírkami; i. č. G 10. 
Sedý strípek neumele zdobený svislými rýhami mezi hori2!ontálními Uliiemi. 
Zlomek veHího, tmave lešteného kužel ovi tého závaží. 
Nízký hrnec se silne prohnutým, ódsazeným hrdlem, na okraji plochým, který ' 

je pod lomem na rozhraní hrdla a b~icha zdoben; paralelními liniemi . vpichu; 
V. asi .150 1Dl:l. 

Oást velké, černéh1azené nádOby zdobené vpichy; i~ č. G 117. 
Kostené äidélko; i. č. G 42. 
L ite r a tur a: 
G o t t w a l dA., OVMSO 1904, 108; 
t Ý ž, OVMSO 26, 1909, 70; 
t Ý ž, Prave~á . sidliäte, 62; 
O e r v i n k a 1.1., Rkp., 62. 

15. Č E JK O V ICE (okres HOdonín) 

Pri stavbe s11nice do Mutenic v r. 1927 bylo pŕeríznuto v polní trati "Pan
ské odmerky" proti panskámu dvoru nekol1k sidlUtních jam s ~rubUmi hrnci,m1s
kami a džbánky vesmes ve strepech a se zvírecími kos tmi v pópelovitych vrstvách. 
Bylo tal!l Už drt1dlo a závaž:íčko. Návr§! s tmavší hlinou značí ťam podle 1. 1. 
O e ~ v 1 n k y rozsah osady. 

Odborný výzkum nebyl proveden • . • mze sbéru 1.1. Č 'e r v 1 n k y. 
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v MÍl je odtud: 

Spodek soudkovi.tého hrnku na čtyrech drobných nožkách, který !ná sUnou stenu 

(5 mm), vne i uvnitr hlazený, žlutoäédý, ~ kruhového dna 75 mm; i. ~. SÁL ~47~ . 

Tmavý, vna 1 uvn1tr hlazený zlomek aQudkovitého hrnku s výčnelke~ na obvodu 
dna.; 1. č. SÁL 1471. . 

Stena z vyUího a vetA ího soudkovi tého hrJ?okU, tmavá, hlazená, v. asi 100 min; 

i. Č. S1L1474 • 

. I Zlomek dna ze šálku s rozevreným okrajem nebo ' z typického únetického koflílr..l 

shlubAimdulkem ve dne a a části lomuJ zlomek ' je hlazený, okrove žlutý; i. č. 

SÁL 1469. 

Zlomek hrubého hrnce s prehnutým okrajem, který je vne drsný a . okrove žlutý, 
uVhitr hlazený a tma';ý. Nádoba je smerem od okraje ke dnu rýhována; i. Č. S.(L 

1477. 

Tvrde vypálen~ hlinené závsžíčko tvaru komolého kužele s vertikálním pro

vrtem ve . stredu; 1. č. S.(L_1470. 

Hrubý hrnec silných sten s rozevreným okrajem, pod kterým je ~upík. Nádoba 
je na povrchu drsná, hdá, uvn1 tr vyhlazeM; 1. Č. SÁL 1468. . 

Velký štihlýbezuchý hrnec s prohnutým ~dl~, který je okrove žlutý, drsný; . 

v. 270 mm, ~ dna 128 mm, ~ okraje hrdla 193 mm; i. Č. SÁL 1467; tab. XII: 9. 

DalU strepový materiál, napr. okrajový strep z U .lku veterovského typu, 

1. č. SÁL 1481, strep z hrdla amfory, 1. č. SÁL 1479 aj. 

'"'Literatura: 

Č e Ir v i n k a LL., Pravek 1933, 32; Rkp., 63. 

16. DAM NIC E (~kres Znojmo) 

Na dvore domku Ol~ Jakubové (č. 6) nara.z1li pri kopání jámy na vápno v 

hloubce asi l m na lidské, málo zachovalé kosti a vetÚ část hlinené nádobky 
(byla uložena ve škole v Miroslavi). Je ručne pracovaná, dobre vypálená, pekne 

vyhlazená, tm~vošedá, na obvodu dna má tri nízké no!ky; v. 70 mm, . ~ hor. okraje 

100 mm, ~ dna 85 mm, v. no!ky 5 !&m, vu • . 22 mm. 
U božích muk nedaleko .transformátoru · by ly nalezeny strepy vetAinou z vetiHch 

a hrubších šedých nádob, červenohnedé atrepy, ouška, zlomky nádob s no~kam1 pu- . 
# • Y . 

pílc0v1té formy, jiné zdobené hrubým brázdením, provedeným prsty. Zac.hoval Be 

i černohnedý šáleček s . otlučeným okrajem z hrubaího materiálu,: který má ouAko: 

a ' menší zlomek zcedníku, dobre vyleAteného. 
\ . Hlá§eni dr. R. Jel í n k a z Miroslavi ze 7. VIII. 1958 pobočce Art ČSAV . 

v Brne. 

17. DER FLE, nyní Sady (okres UherskéHradUte) 

. Z výkopu Slováckého muzea v Uh. HradUti, provedeného v listopadu r. 1933 

pod silnicí na pozemku J. Pochylého, PIlrc. č. 209, je baňatý spodek nádobky na 

trech masivnejších, naven&k. vyklenutých no!kách. Z hrdla nádobky - patrne d!bá

nečku - se zachovala jen nepatrná částnad lIpňatosti. Pod hrdlem byly 3-4 pupíč-
' ky, z nichž se zachovaly pouze, 2,. 'Po uchu tam zbyla pou'ze jizva. Nádobka nebyla 
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leAtena, je drsnejAi, Aedá, avAak nikoli' hrubá. Je slepena ze 3 částí; v. spodku ' 

5:1 mm, ~ baňatosti 110 mm,i. č. ~694; tab. XII: 15. 
Slovácké muzeum v Uh; HnldUti análezový ·záznam tamtélL 

p o z nám k a: NaleziAte je útiajne v poloze Vinohrady nad pravým brehem 
starého ,reč;Ute reky OUavy pred jej im vtokem do Moravy • . 

! 18. D 'O L N t DUN A J O V ,1 C E (okres Breclav) 

Z V1kopO Pr. V i l dom c e v cihelne pocházeji části velkých nádob (za
sobnic) se záseky na jedné nebo na dvou paralelnich, horizontálnich lištách pod 
hrdlem. Lišty jiných zásobnic, z nichž se zachovaly rovnež p.ouze zlomky, jsou 

zdobenydoliký, umístenými tesne vedle sebe. , 

Sbirka Fr. V i l 'd om c e v Bosk~vštejne a nálezový záznam tamtéž. 

19. D O L N t ·K O U NIC E (okres Brno-venko'!) 

R. 1935 'rozkopal Ed. Ksšparovský, majitel domu č. ,684 ph úpra·"e své zahrady 
na svahu kopce, na kterém je kostel sv. Antonína, pravekou jámu a vrstvu u ni. 
Archeologický materiál v nich nalezenýbyl uložen v mistni škole, a teprve v kvet-
nu ,r. 1956 jej prevzalo'" o v Brne., . Jsou to tyto nádoby a jinépredmety: 

Velká amfora sválcovitý!J" mirne prohnutým a od bhcha odsazeným hrdlem , 

na povrChu vyhlazená, okrove žlutá, misty šede zbarvená; v. 275 mm; io ~. 79291; 
PA obr. 20: ll. 

Malá amforka s kónickýui hrdl,em a puv. se dvema oušky, umístenými na jeho 
spodku. Je na povrchu Aedá a hnedá, hJ.azená, v. 8S lIU:.; i. č. 79299; PA obr. 20: 3. 

Masivni baňatý _ h~ek se zaobleným, ohrnutým okrajem, na povrchu drsný, šedý 

a svetle žlutý, v. 100 mm; i. č. 79295; PA obr. 20: 9. 
Vyšší hrnek s uchem ria vÝduti, který má rozevrený (ohrnutý) okraj a šedý až 

tmavoAedý povrch; v 95 mm, i. č. 79296. 
Hrnek s rozevreným okrajem, na povrchu Aedý až tmavošedý. Na okraji jsou 

jazýčkovité výčnelky (zachov. dva), pod hrdlem proti uchu a po stranách JS01; pu
píčky (zachov. dva). Ucho je na výdutl. Nádoba má. Aedý povrch; v. 105 mm; i. ~. 
79293. ' 

Hrniček s mírne rozevreným okrajem, na nemž jsou tri Jazýčkovité výčnelky. 
Nádoba má pod hrdlem proti uchu a po stranách pupičky. PovrCh Je serovný, h1a

zený, hné.dý a misty §edý. Na uchu je tupý lom; v. 60 mm; i. č. 79294. 
Hrubäí pro~llý hrnek pravidelného tvaru s vyklenu toU: stenou arozevrer:ý!:: ' 

okrajem hrdla, na povrchu drsný, tmavošedý. Nádoba je bezuchá; v. 120::ut; io č. 

79297. 
Nizk~f baňa tá amforkase svls1Ým.i žebirky, kterých je celkem devet. na po

vrchu tmavá, vyhlazená. Hrdlo j~ nizké, odsazené od bI-1cha, pr~nuté dovnitr; 

v. 'O mm; 1. č. 79300; PA obr. 20: 2. " 
Baňaté o8udíčko na trech drobných. no'žkách,.. smerem k hrdlu ponekud ,protáhlé, 

na povrchu hlazené, černe a !lute zbarvené; v. 60 mm, '~ hrdla 50 mm; i. č. 79301; 
,PA obr. 20: 7. 
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Hrnek soudkovitého tvaru bez nožek na Obvodu dna, tma,vohde zbarvený; v. 
60 mm; i. č. 79298: 

Spodní část velké nádoby, podobné vysoké míse, na povrchu hlazené, šedé a 
!lutoAedé, v. 250 mm; 1. Č. 79292. Okraj Uto části je , zámerne upraven. Byla jí 
prikry ta amfora Č. l, pravdepodobne popelnice; PA obr. 20: 10. 

Společne s popsanou keramikou byle uložena v kabinete kounické školy dve 
, jehlancovitá hlinená závaží a zlomek tretiho; Záva!l mají. horizont~ln! provrty; 

v. 145 mm; 1. Č. 19302, 7.9303; PA obr. 20: 8. 
Krome toho byl v kolekci nálezu Ed. Kdparóvskeho kamenný brousek (d.130 DID), 

plochý kámen elipsovitého' tvaru a čelist vepre, zlomek cedníčku, hlinený, tmave 
hlazený korálek bochníčkov Heno tvaru, stredem provrtaný (~ 1.2 mm) a čáat rotevre
ného hrdla velké amfory. Nyní je to vše v MM. 

Další stopy sídl1äte veterovského typu byly vhk z"jHteny také na jiných 

mistech návrší s koste lem sv. Antonína. Z povrchových sberu na svazích kopce po
cházejí četné zlomky keramiky, uložené v Mlt!j1ž pred druhou svetovou válkou, je
jichž vetAí část má i. Č. PA 10578-10846/39. Zbytek se tam dostal v r. 1954 jako 
dar Mil. Simáčka z Prahy (1. Č. 13121-1374S).Ty byly nasbírány na jihozápadní:n 
svahu návrší. Jsou mezi nimi okrajové zlomky vetš!ch a velkých nádob.dno a stél~ 
z vetšího hrnce, jenž byl svisie brázden prsty, část tenkostenného, tmavé vyhla
zenéao cedn!čku, zbytek tmavého, hlazeného šálku s kalichovité rozevren~ hrdlem, 
na kterém je ucho, a konečne zlomek stény hnedé, hlazené aaiforky s odsazeným 
hrdlem, vypracované z velmi dobrého materiálu. 

Terénn! pruzkum pracovnikil ML: ,v r. 1956 prokázal, že stopy veterovského 
sídlište jsou ' též na severnim svah~ návr§!, k,de byly nalezeny hojné okrajové 
strepy z vet/Hch nádob, zlomek vykurovadla, lilomek nádoby s mrHkovým omamentel!l, 
části misek s rozšíreným okrajem, z nich! jeden je zdoben rytou klikatkou aj.; 

tab. XII: 16. 
L ite r a tur a: 
T ~ h e l k a K., Sidlište vete~ovského typu v Doln!chKoun1c!ch, AR IX, 

1951, 25-31. 

20. D O L O P L A Z Y (okres Prostejov) 

V OVM v Prerove je ytšš!hrnec, který má pi-ohnuté, vyhlaze!lé hrdlo odsazené 
od hrube drsneného, 'Uutošedého bricha. Proti uchu, umistenému na hrdle, je pu

pík, v. 195 mm, max. ~ 200 Mm; t. Č. 110S. 
O nálezových okolnostech není záznamu. Nádoba by snad mohla pocházet z mista, 

kde je, koupalište. Pri jeho zrizován! v r. 1935 byly odkryty tri únetické hroby, 
o nich~ se zmi~Uje I.L. Cer v 1 n k a v Rkp. a K. S c hi rm e 1 sen v ,. 
Nachrichtenblatt f. d. Vzt. 1936, 15. 

21. DOM Č ICE (okres Znojmo) 

Hrubý hrnec s širOkým, rozevreným okrajem, nahor. zaobleným. Vyklenutá stena 
se zužuje ke dnu, jež je 'zretelne vymodelováno. Povrch nádoby je drqnÝ. šedý a 
ž1utošedý, uvn1tr hlazenÝ9.~ern,;. :Irnec je slepen a částečne dop1en; MM. 1. č. 
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53776. Nádoba pocházl z mistní cihelný, kde byly rozkopány unetické hroby, je
jich~ inventár ziskal J. P a l l i a r d i • 

. Fr. V i l dom e c vykopal v Domčicích dve jámy s 1net1ckou keramikou. 
1 ite r a tur a: 

e e r v i n k a 1.1., Rkp. 18 a 63. 

22. D R 2 O V ICE (okres Prostejov) 

V poloze "Díly odvrahovičné" zjistil A. G o , t t w a . l d stopy sídlište 
s únetickou keramikou. Nekteré strepy mely bile inkrustované ornaJaenty. 

Z tHe pOlni trati pochází kulovi tý spodek džbánku na čtyrech nožkách, na 
kterém je také zbytek dolního konce ucha. Povrch je šedý, hlazen"v, v • . torsa 45 mm, 
~ spodku hrdla 50 mm; i. č. G 84; tab. XII: 17. 

Gottwaldova sbítka v muzeu v Prostejove. 
1 ite r a tur a: 
G o t t w a l d A., ČV~SO 21, 1904, lC 

t Ý ž, ČVMSO 63, 1909, 70; 
t Ý ž, Prav~á sídl1šte. 6J; 
Č e r v i n k a I.L., .Rkp., 63. 

23. HOD O NIC E (okres Znojmo) · 

Vhodonických cihelnách jsou kulturní 'vrstvy z doby bronzové a té! a úne
tickou keramikou (zásobnice, brnky na nožkách, misky aj., kostená šídla a presle
ny). Nálezy J. P a l l i a r d i h o, Pr. V i l dom c e a A. V r b kyjao"! v 
MM, OVM ve Znojme · a soukr. sbirce Fr. V i l d. o m ce ' v Boskovštejne. . , 

Jám a Č. l v pros"ti'ední cihelne, kte.rou vykopal J. P a l l i a r d 1 

mezi' jámami s keramikou obvyklou na pohrebUtích popelnicových, byla l1chobežní
kovitého profilu, hl. 238 cm, ~ kruhového dna me~il 285 cm, ~ hrdla 185 cm. Její 
černý zásyp byl promichán s rozbi tými k.ostmi, strepinami .!ij. 

Nálezy: 
Ko'steni predmet polokulovitého tvaru, jehož stredem je provrtán kruhový 

otvor, 17 mm široký. Na obvodu ploChého spOdku. je zdoben zárezy, jichž se· zacho
valo 17~ Na spodní ploše je druhý menší , otvor, který však není provrtán veskrz; 
v. 22 mm, max. ~ 47 mm; MM, i. Č. 53832; tab. XIII: 24. 

Nožka tmave hlazená, napodobuj!cí l1dské chodidlo, ulomená snad z nejaké 
nádobky; '(o 25 mm, Š. 24 mm; MM, i. Č. '.53795. ... .~ . ... 

Zlomek soudkovitého hrnku bez výčnelku na obvodu dna, tenkostenný, tmavo-
šedý, na okraji okrove žlutý, hlazený; v. 56 mm; ~, i. Č. "53804. 

Amťorka s baňatým brichem a ' kónickým, neúplným hrdlem, na jehož spodku jeou 
dve protllehlá ucha. NM obka je tmavá, hlazená, v. 125 mm, max. ~ 130 mm, ~ dna 
75 mm;M~, i. Č. 53838; tab. XIII: 2. 

DVe kostená šídla; d. 100 a 117 mm; MM, i. Č. 53826 a~~ti29, tab. XIII: . 
16, 17. 
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Zvirecí kosti z této j~ pocházeji ze skotu, kozy nebo ovce, vepre, kone 

a Už z lebky bahenního Pl'lá. Zcela na dne zjistil J. P a l l i a r d i ph levé 

stene v koute zlomekčelisti a jiné kousky z lebky novorozeného dítete. 

ph rozdelávání cihlárské hliny ve východní cihelne, na nálezy chudé, nale

zena bronzová jehlice s kulovitou, avšak zploštelou hlavici, v níž je šikmý ot

vor. J~hlice, pekne svetle zelene patlnovaná, je zdobena na hla.vici a na krč;" 

ku ~e~ným rýhovánim; d. 102 mm, v. hlavice 10 mm, Š. 12 mm; MM, i. Č. 53834; tab. 
XIII: 21. ' . 

... ... • • ov. · , " . 

-Nekteré z ostatnich nálezu, jež se nepodarilo zaradit do nálezovych celku: 

Amforka s prohnutým hrdlem, odsazeným od bricha . Na hrdle jsou zbytky ucha, 

na hrane mezi hrd"lem a' brichem pupík, wnístený mezi uChy' (byla puv. dve). POTreh 

nádoby je t cavošedý, hlazený; v. 180 mm; M~, i. Č. 53822; tab. XIII: l. 

~lomek šálku skalichovite rozevreným hrdlem, oddeleným hranou ode dna, 

v nemž je pomerne malý, ale hluboký dulek. Na lomu zbyla jizva -po uchu; ~ dulku 

ve dne 25 mm; MM, 1. Č. 53618; tab. XIII: 9. 

Spodek soudkovitého hrnku s 3 nožkami na obvodu dna, tmave vyhlazený, vypá

lený z dobrého materiálu; ~ dna 100 mm; MM, i. Č. 53790. 

Miska s es ovi te profilovanou s tenou, která má kruhové, hrb.olkovi te ponelrud 

navenek pre~nívající dno a jen málo zaoblený okraj. Nerovný povrch je svetle šedý, 

drsnejší; v. 37 mm, ~ dna 72 mm, ~ . okraje 116 mm; MM, 1. Č. 53786; tab. XIIU ll. 
Podob~á miska s esovite profilovanou stenou, kruhovým, plochým dnem a ne

;:at~ne zao b::' en:;'iIl okrajem. Povrch mas i vní nádo,by je hlazený, ale nerovný, šedožlu

tý; v. 29 mm, ~ okraje 62 mm, ~ dna 58 mm; MM, i. č : 53787; tab. XIII: 22. 
Malá, neumele vypracovaná mis tička snevelikým dnem. Jeji nerovný povrch je 

svetle šedý; v. 24 mm, ~ okraj e asi 53 mm; Mll, 1. č. 5'3810; tab. XIII: 20. 
Hlinený kotouček na jedné strane zaoblený, na druhé ponekU:dprohnutý do

vnitr, kde je stopa výčnelku nebo ouška. Povrch je tmavožlutý;r.~ 36 mm, MM, i. č. 

53796; tab. XIIIi 26. 

Torso hrníčku s prohn~"Jm hrdlem, jehož horní čáat chybí. Ucho na hrdle, 

vycházejíci z lomu mezi hrdlema nízkým br·~chem. je však zachóváno, stejne jako 

podlouhlý svislý pupík na lomu. Ve dne ,ie dôlek. Po~ch je . tmavý, hlazený; v. ?, 

. ~ lo~u mezi hrdleIII a brichem 64 mm; MM, 1. č. 53789. 
Tmavý .zlomek tlustoatenného cedniku (9 I!ID\), jehož stena byla vyklenuta; MM, 

i.č. 53792. 
Zlomek hlineného závaží jehlancovitého tvaru, udelaného z hrubšího mate

riálu, má horizontální provrt. Okrove žlut,ý povrch je hrube uhlazen, dno je plo

ché; v. ?, ' , základna 60 mm Jr 53 mm, d. provrtu 37 mm; Mrl,.1. č. 53812; tab. XIII: 

13. 
Zlomek nádoby s odsazeným hrdlem, tmavý, na vnitmi ploše okrove žlutý, hla

zený, pokrytý ostnittmi pupíky, umfstenými približne v.e stejných vzdálenostech. 

Je jich zachováno 10, jsou 6 mm vysoké a vespod až 10 mm ši!,oké;MM, 1. Č. 5379l. 

Pohárek soudkovitého tvaru s tremi jazýčkovitými výčnelky na o~raji hrdla. ' 

Povrch je š edý, ' pomerne drsný; v. 52 mm, max. ~ 75 mm; tlM. 1. . č. 53"635.; tab. 

XIII: 8. 

Zbytek nizkého, soudkovi tého hrnku s uchem na stene, zdob~ného' soustavou 

' trojúhelníčku, jež jsou vyplneny vpichy. Trojúhelničky se vždy dva a dva d9týkaji' 

vrcholy, tvorí ornament podoby "presýpacích hodin" ve dvou radách nad S'8bou. vý

zdoba je nepravidelná a nepresná. Povrch je žlutý', hlazený, '~1koll le!tený; v • . 

.ť8 mm; MM, i. č. 53803; tab. XII1:23. 
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Kolečko vykrou!ené ze atrepu, ~ 56 mm; MM, i. ' č.5,820 ,(t ' ~ámy XVI). 
' , 'f ~. 

Typick$ únet1ck$ koník a lomem nad nízkým dneIII:, ve kteréJd~~je dulek. Hrdlo 
je ka li ohovi t. roz~vrenô. Nádobka má !lutoAedý, leAtený povr4;)l,;-: v. 103 ' mm, ~ lomu 
mezi dnem a hrdlem 105 mm, ~ hrdla 120 mm; MM, 1. č. 5'841; tab. XIII: 4 , 

Zbytek tenkoaténn'ho Aálku a kal~choviterozevreným hrdlem, na kterém je 
zbytek ulomeného ouAka. Na lomu mezi dnem a hrdlem zachován jazýčkovitý výčnelek. 
Nádobka je z dobrého materiálu, napovrohu hlazená, tmavá; v. ? ~ lomu mezi 
hrdlem 'a dnem 120 mm; MM, i. Č. 5'844, tab. XIII: ,. 

Tmavý, hlazený atrep z rozhraní ateny a~ (a lomem), patfne ,z únetického 

kotlíku; MM, i. Č~ 5'848. 
Veliká nízká míaa s malým kruhovým dnem a s vyklenutou atenou ' navenek. Okraj 

je 15 mm A., ' zaoblený a jaou na nem' výčnelky (byl y puv. čtyrt) umístené _proti 
sobe. UV-nitr mísy na dne je melký, kulatý dulek, ' pravidelne ~ymOdelovaný. M,isa 
je vne i uvni tr vyhlazená, UutoAedá; v. ll' mm, ~ okra)e hrala 502 mm, ~ dna 

132 mm, ~dul1cu '6 mm; MM, i. č: 5J8l6 ~mález h. V i l dom c ej. 
Nezd~b ... ný prstenec vyríznutý z parohu; v. 30 mm, ~ ' 35mm,s. steny 6 'mm. 

Kousek AtA"'" ie vyAtípnut. MM, i.č. 53833; tab. XIII: 12. 
, Miaečka a ploohým kruhovým dnem a s mirne vlnovi te profll,9vamou atenou .. 

Povroh má nerovný, hlazený, Uut~Aedý. Okraj je Qtlučen. Ve st'ene je dirka; v 
27 ,mm, pj dna 64 mm, ~ hor, o~. 77 mm; i. Č. 5'801; tab. XIII: 19. 

" Veliká, aväak nízká mísa a plochým kruhovým dnem. Má Airoký, pdnekud w~buru ' 
vyklenutý okra j, k,terý ae rodiŕuje dovni tr v hranu; rovn~! navenek n eni zaob

lený, nýbd hranatý. Pod okrajem má ucho. Povroh je netle §edý. Misa je ponekud 
doplnp.n,u v: 95 mm, pj dna 150 mm, ~ hor. okr. 410 mm, vu. 36 mm; ~.- okr. 15' mm; 

, 1~ č. 5J8l5 (nález F. ,V i . l dom c e); ta~. XIII: 10. 
Zlomek plochého, okrouhlého, hlinenéhostolečku, jenž mel vysoké, oblé a 

ponekud prohnuté nožky. Zachovala se jediná a z druhé pouze malá část. Nožky byly 
nejméne čtyri. Vypracováni je nedokonalé; povrdh nerovný, hlazaný, žlutý; ~ plochy 

asi 140 mm, v. nožky 46 mm, ~notky 18 mm; tab. XIII: 2'. 

Okresní vlast i ved né , muz e u m v e ' Z n o j m e ' 
Nálezy z Hodonic tam uložené pocházej i asi vetäinou ze zác,hrann;ých , akci 

,A. V r b k y, býv. redftele znojemského muzea~ 
Dva okrajové zlomky zvel:ké misy uvnitr vyhlazené, §edé , která mela mirne 

zaoblený, 23 mm ~. okraj. Vne b;la nádoba drsná; i. č. A 1755, A 1750. 
, Z10mek prohnuté steny s hchem ze· soudkovi tého tmavého, hlazenJho, tenkosten

ného (2 mm) hrnku; ,i. ~. 1772. 
Tmavo~edý strep z amfory 's odsazeným hrdlem, pod nimž jsou 2 kratší svielá 

!ebírka; 1. č. 1779. , 
, Okrajový zlomek z hm,ce s rozevreným okrajem, pod nim! je pupik., Jádoba je 

vne svetle hdá, draná, uvni tr tmavá, ldtená; 1. č. 1776. • 
Zlomek velké nádoby, kterábyla . žlut~' zbarvená, hlazená ~mela rozevrený 
, • r 

okraj; i. Č. 1778. 
Kus rovne uríznutého I'arohu; 1. , č. 1771. 
Vyhmený lto~ený nástroj (hladitko?), od stredu amerem ,k obema koncum se 

pravidelne zužuje; d. 97 mm, max. A.14 mm; 1. Č. A 1768; tab. XIII: a8. 
Sídľo ' z rodtipnuU kosti, jeho! konec je Vyhlázew a ostrý; d. 64 mm; 1. Č. . , ... . 

A 1767. 
Hlinené kolečko s otvor~~ ve a.tredu, ~ 50 mm, pj. otvoru 17 mm; io č. 1764. 
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Hlinéné zá~aUčko (nebo vetU korál?) se stenou vyklenutou nannek., soud
. kovitého tvaru, Aedy, hlaz'ený, podélne stredem provrtaný,d, 29 mm, ~ hor. zákl. 
13 mm, dol. zákl.17 mm, i. Č. A 1769, tab. XIl!: 25. 

Tmavý ldtený zlomek amforky s odsazeným hrdlem a uohem, i. č. A 1752. 

N á l e z y ves b í r o e Fr. V i l dom c e v B o 8 k o v-
ite j n e u Mor. Bud e j o v i o: 

Kostené, ostr', hladké Aídlo, d. 75 mm. 
Zbytek amforky B odsazeným hrdlem a uohem, na povrchu hdý. 
Zlomek steny vetUho soudkovitého hrnku B uohem, jeholokraj je rovný, .s. 

asi 2 mm, tmavý, hlazený, v. asi 100 mm. 
Zlomek vetAího a hrubAího ~noe s rozevreným okrajem bes pupíku pod ním, 

nu'ohd~ zbanent, uvnitr čern:l; ~ hrdla as,i 220 mm. ' 
Zbytek soudkoviUho hrnku, jenl mel silnejA! stenu, se zaohovanou nolkou na 

obvodu dna, hlazený, Aedý, v. 52 mm, ~ dna asi 80 mm 
Soudkovitý hmek s pomerne silnou stenou, Aedohned~, hlas ený , v. 50 mm, 

max. ~ 70 muÍ, PA obr. 28: 3. . . 
Miska na trech nolkáoh B ouAkem, má vlnovite profilovanou stenu, zaoblený 

okraj a dno pOl!-ekud prohnuté dovnitr. Povroh je hnedý, hluenÝ., uvnitr čern.1; 
v. 50 mm, , okr. 150 mm, , dna 80 mm; i. č. VUd. 8; tab. XIII: 7 (PA obr. 281 l). 

Tmavý, hlazent soudkovitý hrnek se čtyrmi no!kami na obvodu dna a tremi 
pupiky pod okrajem hrdla, tenkostenný (2-3 mm). Dno je pon.kud prohnut~ dovn1~r, 
v . 78 mm, ~ dna 103 mm, max. ~ 119 mm, i. ~. Vild. l . . 

Tenkostenný (3 mm), Aedý a hlazený soudkovi tý hrnek bez nolek na obvodu dna, 
v. 87 Dmi, max. ~ 137 mm, ~ dna: 117 mm. 

Zlomek černého Aálku s r'ozev~ným hrdlem a zaohov. uohem, v. ooa 7 mm. 
Miska s vlnovite profilovanou stenou a s rovným okrajem, . pod níml je uoho, 

je svetle- hdá a! svetle !lutá, uvni tr černá, hlaze""v. 105 lÍIII, ~ okraje 285 DID, 

~ dna 122 mm, 1. č. Vild. 7; tab. XIII: 6 (PA obr. 24: 10). 
Zlomky velkýoh, černých, hlazenýoh mis 8 rovným nebo zaobleným okrajem. 
Zlomek vetAího kolečka z hrubého materiálu s otvorem uprostred. Okol! otvoru 

je- po obou stranách koleČka prsteneovite vyvýAeno. Polomer kole ču 70':"80 mm, 8.' 

kolečka 19 mm; tab. XIII: ISa, b. 
Zlomek nádob~ zdobené trojúheln!čky, které jSou vyplnené vp·iOhl. 

I . . 

VyA§i miska témer polokulovitého ·tvaru s otvorem ve dne. Je hlazená, hdá 
a má zaoblený okraj; v. 75 mm, ~ okraje 160 mm, ~ dna 35 mm, ~ otvoru ve dne 
150 mm, i. č. V1ld. 9.-10; tab. XIII: 5 (PA obr. ~8: 4). 

Kónická miska s otvorem ve dne, Aedá, hlazená; v. 50 mm, ~ okraje hrdla 
115 mm, ~ dna 43 mm, ~ otvoru 6 mm • 

. Okrajový zlomek z vetA! amfory, je! mela prohnut', od brieba odsazené hrdlo, 
pod nim! je protáhlý, svislý pup!k, resp. knU! lebirko. Povrch je hlazený, Aedý 
a hnedý; v~ hrdla 80 mm. 

Zlomek amfory z dobrého materiálu s odsazeným hrdlem, pod nim! je' protáhlý 
pupík, resp. kra tA! !eb:írko. Povrch je leAt.ný, Aedý a místy hnedý. 

Zlomek z dalA! hlazené amfory s odsazeným, prohnutým hrdlem, pod nim! se · 
zachovalo plastické lebírko. 

• ou. 
Strepy ze soudkovitých hrnkU 8 no!kami na obvodu dna a okrajov' atrapy z brn-

Äada strepu ze zásobnic. 
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p o z nám k a: V,.kolekci nálezu J. P a l l i a r d i h o z Hodonic' v MM 

byly také Mlky stredodunajské mOhylové kultury (i. č. 53806, 53842). U jiných 
predm8tO není mo!no stanQvit bezpečne jejich kulturní prísluAnost. 

'L it era tur a: 
P a l l i a r di ' J., OVMSO 12, 1895, 126. 
V i l dom e c Fr., Od Horácka lC POdyjí VIII, 1936, 6. 

24. H O RH 1 DUN A J O VI CE (okres Znojmo) 

Rozlehlé sídliAte s mohutnými vrstvami zkoumali v cihelne léta Jar. P a l~ 
l i a r d i a Pr. V i l d ~ m e o a zaohránili odtud radu vetšíoh i menAíQh 
aásobntc. menAích nádob, bronzovýoh nástroju ·aj. 

Z e s í d l i A t n í Jám y "'I poloze Stinadla pocházejí: 
Sálek s kaliohovite rozevreným hrdle~, na ' povrchu hlazený, okrove ~lutý, 

uvni"tr hdý a okrove !lutý. Ve dne j.e malý, ale hluboký dulek; v. 65 mm, J6 okraje 
97 mm; J6 lomu ,mezi hrdlem a dnem 87 mm; MM Brno, i. č. 53428; tab. XI: 3. 

Soudkovitý hrnek bez výčnelkU na obvodu dna, tenkostenný (1-2 mm), na po~ 

vrohu , hlazený, tmavohdý; v. 59 mm, J6 okraje 93 ,mm, J6 dna, al mm; MM Brno, i. č. 

5'3430; tab. XI: 2. 
Zlomekokraje velké zásobnice, která byla hdá, drená a , na Airok~m okraji 

z~obená dol1čky. Pod prohnutým hrdlem (". jen asi 55 mm) je plastická IUta, 
~dobená. zcela shodnými dol1čky jako okraj nádoby; IlM Brno, i. č. 53358; tab. 
XI: IL 

'Sedý a na povrchu drsný strep zvyAUho hrnce, '. uvni t~ "vyhlazenáho a okrove 
!lutého~ ' Nádoba má prohnutéhrdlO a 118 jeho okraji je jazýčkovitý výčnelek. Stena 

~ . . . 

hrnoe byla 8visle rýhová.na; KM Brno, i. č. 53369; tab. XI: 17. 
, Typický vetero!,slcý hrnek s kal1~hovi té rozevre~ hrdlem; tenkostenný. Z jeho 
ucha na hrdle se zaohovaly jen pahýly. Povrch je jemnevyhlazený, šedý. Ve dne 
je vetU, milký dulek; v. '75 mm, J6 lomu mezi hrdlem a dnem 90 mm, J6 okr~je hrdla ' 

110 D; o Brno, i. č. 53410; ·tab. XI: 4. 
' Zbytek hlineného kadlubu, jen! má plochou základnu a na obou bocích ~irné, 

Airok~ !lábky. Jsou nB nim patrny stopy !áru - charakteristické oAkvarení povrchu 
a trhliny. Povrch je svetle !lutý,hlazený, místy cihlove červený; v~ 45 mm, 
A. 47 mm; MM Brno, i. č. 53349; tab. XI: 12. 

Okrajový strep z hrnce s prOhnut1m hrdlem, na jeho! okraji je jazýčkovitý 
výčnelek. Hrdlo je !lutohdé, hlazené. Pod ním byl hrnec drsnen'. Vnitrek má hla
zený,hdý a okrove!lutý; Mil BrJlo, 'i. č. 53422. 

Zlomek cedničlcU-misky, jeho! povroh je sice hlazený, avšak nerovný,tmavo':" 
!lutý,uvnitr cihlove-červený. Dírky jaou jen ve dne; v. 43 mm, MM Brno,!. č. 

53350; tab. , XI, ' 15. 
Koleňko vykrou!ené ze atrepu nádo,by draného, šedého povrchu, na vn! trní 

ploh hl,azeného, :tmavého; J6 65 mm, J6 provrtu 8 mm; Mil Brno, i. č. 53348; tab. 
, XI: 14. 

Zlollek hrnce a uchem, který mel rozev::'ený, zaoblený okraj a drsný, c!hlove 
červený povroh. Uvnitr bylhlazený, okr ove !lutý; vu. 52 I11III; DBrno,' i~ č.53347. 
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Zbytek ,:6av~U podoby pravidelného lnl!ffle s horizontál.ním provrtem, · ve kteréin 
bylo závaU prelomeno. Povrch je svetle Uutý, misty hdý a cihlovečervený; 
v. nejJiléne.90 IIID!, ~ dna 72 mm, MM Brno, 1. Č. ~3354; tab. Xl: . 13. 

Stíhlý, b'ežu~hý, baňatý hrnec s pomerne nízk!m prohnutým hrdlem (v. 43 mm), 

na Jeho! okraji . jsou čtyri jazičkov~té výčnelky. Hrdlo a vnitrek nádoby jsou vy
leAteny,ostatní části jen hruba omítnuty. Dl;'snené brtcho je lIed. a mhty okrove 
Uuté.ŕ v. 23'0 mm, ~~. ~. 200 mm, ~ dna 100 mm, ~ o~raje hrdla 167 mm, 11M Bl1lo, 
i. č. 54044, tab. XI: 5 • . 

VyäU baňa tý hrnec s rozevre.ným, tmavtm, vyhlazeným hrdlem a drsným, ledtm 
bŕichem. Na okraji hrdla byly čtyr'i jazýčkovité výčnelky,f v. aei 232 mm, max. 
~ cca 195 mm,~ hrdla 162 mm, ~ dna 95 mm, JO( Brno, i. Č. 5'044, tab. XI: 8 • 

. I 

S b í .. r kyP re. h i · s t o ri c k é h o Ú st ' a v u t i los o ... 
t ~ c ~ é f a k ul t ' y v B r n e: 

Vysoká zásobnice s prohnutým rozevreným hrdlem, oddelen!mhranou od bricba, 
. svisle brázdeného prsty. Povrch nádoby je lIedý a svetle lIedý. Na rozhraní hrdla 

a bi-icha jsou čtyri oullka, v. 430 mm, max. ~ 380 mm, -~ dna 115 mm, ~ hrdla 283 ., 
i.č. 222; tab. XI: 6 • 

. Y 
. S b i r k y Fr. V. i l dom c e v B o s k o v II tej n e: 
·Z jámy v cih81na jsou: 
Tmave lelltený, tenkostenný (2 mm) soudkovitý hrnek bez výčnelku na obvodu 

.. dita; ',,·. -'75 mm, ~ hrdla 95 mm, ~ dna 75 mm; nei~v .o-; tab. XI: l. · . . , 
Soudkov1tý hrnek bez výčnelku na obvodu dna, lede -z~arven!, hlazen!, v. 70 mm. 

max. ~ . 87 mm; neinv. 
Zbytek vetU nádoby s prohnutým hrdlem, je! je oddeleno od brtcha dvema pa

ralelními rýhami. NádOba byla tmavá a vylelItená; neinv., tab. · XI: 10. 
Horní část vetäího hrnce s rozevre~ okrajem a ods~zeným, probnutým hrdlem, 

na nem! je ucho apod nim pup:(k. Hrnec byl tmavý, leAtený.; neinv.,tab. XI: 9. 

Nádobka s hrdlem odsazeným od br-leha. Hrdlo má rozev~ený ,okr8j~ Nádobka je 
černá barvy a hlazená;v. 83 mm, ~ hor. 'okraje In mm, ~ ~na68 mm;ne1nv.; tab. 
XII: 13. 

Zlomek velké nádoby, která mela pod hrdlem lilltu 8 d~ky á l;>y1a na povrohu 
~.rsná, Uutolledá, pod lUtou, nabrlchu melce kanelovaná, nelnv.; tab. XI: 16. 

D!báneček s kal1Ohovite rozevreným, vysokým hrdlem, pres ne! se klene uchô, 
iDá nízké, baňaté brlcho a stoji na ťrech nolkách. Povrch je tmavý a m1'Atv hnedý; 
v. 115 mm; nelnv.; tab. XII: 18 (PA obr. 19: bI. 'narelD nohk se dlbáneček po ... 
doM dlbánku z Opayy-Jaktare (viz tam). 

Menäí, d!bánek s kalichovite rozevreným hrdlem a baňa tým brlchem na trech 
nolkách; v. ' 75 mm; 1. Č. V. 8, tab. XI: 7. 

L 1 t era tur a: 
V 1 1 dom e c Pr., Od Horácka k Podyji VIII,1931, 6. 
O e r v ~ n k a I.L., , Rkp. (únet1cká kultura), 64. 
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25. HRA D I S K O U K ROM ~ ä t ZE (okres Kromeri!) 

Hradisko leU v Hornomoravskám úvalu, pribI. v polovični vzdálenosti mez.i 
. mestyKromeri!em a Kojetinem na tretihorni terasovitá plošine nedaleko od soutoku 

rek Moravy a Haná. Na ji!ni a západni strane je Hradisko opevneno valem, který 
obepiná obloukem v dálce pres 700 m sidelní plochu. Val je dnes JU támer rozorán 
a jen zčásti dobre patrný. Celá severni a západní strana Hradiska je tvorena 
príkrým svahem k Stare Haná, kdysi púvodnimu rečiiti reky Hane. V ba!inatéminun
dačním terénu melo Hradisko pŤ1rozenou ochranu. výška proti hladine reky je :n m, 
obvod Hradiska merí asi 1600 m, vni trni plocb8 má výmeru necelých 15 ha. (Podle 
V. S P u r neh o.) 

Výkopy menšího rozsahu na Hradisku u Kromerí!e podnikali nebo aspoň náho~e 
nalezené památky zachraňovali ji! pred lety MUDr. J. S uch ý, H. Str u s c h-. ~ , . 

k a, J. S lov á k, A. Tel i čk a a zejmena L. Led v ina. Od r. 1949 
provádel tam systematický výzkum A'Ó OSAV za vedeni V. S P u r neh o. O starších 
výkopech neni nálezových zpráv. Materiál z techto výzkumu je uložen v MM ~ Brne, 
v OVM v KrQmeriU, PŤerove a .Prostejove. 

K o l e k ceL. Led v i n y v MM v B r n e: 
Baňatý hmek s kónicktm hrdlem, je! má mirne rozevrený okraj. Ucho vycházi . 

z hrany mezi brichem a hrdlem a konči pod okrajem hrdla. Povrch nádoby je hla
zený, tmavošedý, misty okrove Uutý; v. 103 DID, ~ dna 60 mm, ~ okraje hrdla 98 DIIl, . . 

max. ~ 124 mm, v. hrdla 42 mm, vu. 27 mm, . šu. 17 mm; i. č. 54352; tab. XIV: 46. 
Hmek se silne" odsazeným, vysokým hrdlem, nakterem zbyly stopy pouchu. 

v . v · ' " \ 

Na hr~ne, která vznikla odsazenim hrdla od bricha, js()u tri rozeklane pupiky 
(proti uchu a po stranách). Povrch nádoby je okr ove Uutý, h1azený; v. 95 mm, 

~ .dna ~5 mm, max. ~ 106 mm, ~ okr'aje .hrdla 98 mm; 1. č. 54359; tab. XIV : 45. 
Soudkovi tý hrnek s lalučkovi tými no!kami na obvodu dna, ktere j.sou próhnuty 

dovnitr (d. 6 mm, š. 30 mm). Pod okrajem hrdla jsou tri 'pupíky (proti uchu l po 
stranách). Nádobka je z velmi dobrého materiálu, na povrChu tmavohJiedá, Uutá, 
tmavošedá a místy i černá; v. 94 mm, ~ dna 133 mm, ~ okraje hrdla (co! je i max. ~) 
157 mm; i. č. 54353; tab. XIV: 48. 

VetU nádoba hmo!diroviteho 'tvaru s rovným, kruhovým dnem, která .iná ucho 
niže pod okrajem a na okraji nad nim Jazykovitý výČnelek. Je z dobrého materiálu, 
na povrohu hlazená, , tmavo'šedá; v. 127 mm, ~ dna 14'5 mm, ~ okraje hrdla 232 mm; 
i. č. 54318;. tab. XIV: 49 (PA obr. 29': 10). 

Soudkovi tý hrnek bezno!ek na' obvodu dna, který je ~asivne j,U ne! obvykle ' 
a má rovný okraj asi 3 mm široký. Povroh je hlazený, tmavohdý; v. 78 mm, ~ dna 

100 mm, max~ ~ 119 mm, ~ hrdla 113 mm; i. č. 54319. 
Nádobka podoby vysokeho hmoMire bez uoha, oihlove červená a šedá, hlazená, 

má zaoblený okraj; v. -84 mm, ~ dna 71 mm, ~ okraje 87 mm; i. č; 54335. , , 

Džbá.i1ek, který má spodek tvaru misky a vysoke, mírne' prohnuté, odsazené 
hrdlo. VyšU ucho (v. 50 mm) je umisteno na hrdle. Nádobka je z dobrehomate-:
riálu y na povrch~ hlazená, lesklá, tmavošedá; v. 10p mm, ~ dna 43 mm, m~x. ~ na 
výduti bhoha 105 mm; 1. č. 54351 (viz~ R. Pit t i o 'n i, ~rgeEiohichte, 1956, 
342, obr. 242: l, '2); tab. XIV: 39. \ 

Sálek s kal1chovite roz!tvrenýmhrdlem, mirne vlnoviteprofllovaným, oqsaze
ným ode dna, v nem! je ~ulek.Na lomu mezi hrdlem a dnem byly puvodne tri ja-



- 66 -

šylČovi té výčneiky (zachov. dva, a to proti uchu 'a po strane). Povrch nádobky je 
hlazenj, 'tmavý; v. 78 mm, (4 ,okr.= max. 0 151 mm, ~ dna 45 mm; i. Č. 54349. 

TenkostinnýAálek s vlnovi ti profllovaným ,hrdlem , z dobrého materiálu, na 
, povrchu hlazený, okrove !lutý a červenohnedý. Na lomu mezi dnem a hrdlem byly 
púvodne tri jazykovité výčnelky, z nich! se zachoval jeden; v. 69 mm, ~ okraje 
hrdla ' 145 mm, ~ dna 47 mm, ~ lomu mezi dnem a hrdlem 110 mm; i. Č. 54348. 

Masivní hrníček únetického typu smírne pr ohnutým vYŠAím hrdle~, odsazeným 
od kónického spOdku. Na hrane ~ rozhraní dna a hrdla má tri jazYkovité výčnelky 
(protil,lchu a po stranách). Je vne i uvnitr hlazený, tmavoAedý; v. 82 mm, ~ dna 
43 mm, ~ okraje hrdla 8; mm, ~ lomu mezi hrdlem a dnem 88 1IIIIi; 1. Č. 543~4; tab. 
XIV, 33. 

Soudkovitý hmek bez 'no!ek na obvodu dna, je! 
vrch je vyhlazený, !edý. Okraj a Mst ucha chyb í; 
i~ č. 54328. ' 

, . 
je VYklenuto ponekud vene Po-
v, asi 50 mm;~ dna 40 mm; 

D!bánek s nízkým baňatým spodkem, v jeho! dne je dúlek. Má vysoké hrdlo 
' s mírne rozevreným okrajem. Povrch je leätený, tmavohnedý. v. 80 mm, ~ dna 20 mm, 

'~ okraje hrdla 70 iDm, max. A. 70 mm,'vu. 35 mm, i. Č. 54360. 
Zlomek tmavo!edé, leltepé nádoby, zdobenýčtverlc:! klikatek a vpieby; i. Č. 

54229. 
. .., . - ' .., 

Ni!Aí a AirAí banatá nádoba shorizontálními uchy na banatosti, která má 
rozevrený a zaoblený okraj a mezi uchy rozeklaný pupík (pav. asi by ly d~a). Je 
z dobrého materiálu, má vyhlazené hrdlo a zdrsnený spodek. Uvnitr je 'v:"yhlazena. 
Má svetle !lutý a Aedý povrch; v. ' li2 mm, ~ dna 95 mm, ~ okrajeh~dla 181 mm, 
~ baňatosti 181 mm; i. Č. 54326; tab. XIV: 31. 

. . .., . , . .., . 
Zbytek Aálku s vlnovite profilovaným hrdlem, odsazenlm od nízkeho dna, v nem! 

je dúlek. 9álek byl tenkostenný, z dobréhomater1álu~ ,na lomu mezi dnem a hrdlem 
mil tri jazykovité výčnelky (proti uchu a po stranách). Povrch byl hlazený, okrove 
!lutý a uvnitr tmavý, v. 65 mm, okraj neúplný, ~ lomu mezi dnem a hrdlem 110 mm, 
~ dna 54 mm, i.č.54327. 

Hrube vypracovaná, ač dobre vypálená misečkana no!ce~ \Cterá má nerovný, 
ale vyhlazený povrch; okraj hrdla je plochý (A. cca 6-9 mm); v. 43 mm, ~ dna 
50 mm, ~ okraje 103 mm, 1. Č. 54331. , ' 

Bezuchý pohárek válcovi tého tvaru z dobrého materiálu a ďobre vypálený, vne 
i uv.n1tr hlazený, tmavoUutý a !edý; v. 30 mm, ~ okraje 62 mm, ~ dna 80 mm; i. Č. 
54320. 

, ' Zbytek veterovského hrnku s kalichovite rozevreným hrdlem, odsueným od kó-
( , . 

nického, ,pomerne nízkého spodku, v jeho!. dne je dlhek .•. Nádoba . je z dobrého mate-
riálu, hlazená, tmavoäedá, ~ lomu nade dnem 75 mm, ~ ciúlku ve .dne 38 mm, i. č., 

54329. 
Masivní soudkovitý hrnek bez nohkna obvodu dna, jel ponekud prečl1Ívá veno 

Má silnou stenu (na okraji asi 3 mm), povrch je hlazený, ale lU!rcvnY, äedý; v •• 
50 mm, ~ okraje 72 mm, ~ dna 63 mm; ~. Č. 54343, tab. XIV: ·35. 

Spodní část d!bánku, tj. baňaténi~Aí brichona čtyreoh no!kách 12 mm vyso
kých, a na nem zbytek mírne odsazeného hrdla a ucha. Hrdlo bylo asi vyUí, ka
lichOVite rozevrené akle~ulo se -pres ne páskové . ucho. Na výduti bricha je tupý 

I .., . . .., . . 

lom. Nádoba mela hlazený povrch, tmavoAede zbarvený; V. zbytku d!bánku 58 mm, 
~ dna 58 mm, max. ~ 100 mm, i. č. ' 54345, tab. UV: ' 42. 

. .., . . v · . 
,Brieho amforky, s odaazenlm hrdbm, v jejím! dn .• je máloznatelný dulek. 

Hádobka je tenkostenná, hlazená, Aedá, . v. 53 mm, max. ~ďl05 Dam; ~ dúlku Vf) d~ 
34 mm, i. Č. 54340. 
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Maalvnť hmek bmoldirov1 t'ho tva~ a uohem 'vytalen1m z okra~e a ponékud vy

sunutým nad nej. Je z dobr'ho mater1álu, hlazent,· Aedý a lII!etyUutý nebo hnedý; 
v. 74 mm, ~ dna 58 mm, ~ okraje 92' mili, i. č. 54334.' 

Malý soudkovitý' hrne k be. nolek. na obvodu dna, který má pekný pravideln! 
tyar. Jeho okraj je asi 2 mm siiný. Nádobka je z dobr'ho materiálu, hlazená, 
okrove Uutá a Aedá; v. 30 mm, . ~ dna 4l mm, ~ okraje hrdla 47 mm;' i. č. 54336; 
tab. XIV: 36. 

VyAA!, tenkoatinnt (2 mm) Aálek s vlnovite profilovaným hrdlem, odsazeným' 
od nízkáho spodku, v ni~1 je dl1lek. Na hrane nade dnem je .11n1evpiohú a nad nimi 
.jaou tri jazýčkovitá výčnelky. Nádoba je z dobrého materiálu, na povrchu hlazená, 
tmavá, v. 60 min, ~ dna 27 mm, .~ okrajehrdh 114 mm, ~ lomu mezi hrdlem a spodkem 
83 mm; i. č. 54350; tab. XIV: 38. 

Malý korl!k, typ10kf pro vyspelou únetlckou kulturu. Dno', v nemi 1e dúlek, 
je témer plooh', hrdlo prohnuU~ Povrch nen! jemný, .ale hlazeni, "1n+.V a oihlmr: 

červený; v. 56 mm, ~ dna 23 mm, ~ lomu ~8 mm, ~ okraje 62 mm, i. č. 54332; tab. 
XIV: 32. 

Kónioká misečka s kruhovým, ponekud dovnitr vtlačeným dnem, jel má pomerné 
silnou atenu vne hrubA!, nerovnou, hdou a uvni tr vyhlaz~ou. Pod okra;!em je. Aest 
nestejne velkých ' provrtu; v. 32111íD, ~ dna 48 mm, ~ okraje 104 mm; 1. č. 543é!.1; 
tab. XIV: 27. 

Nízká,melká m1sečka s vInov1 te profllovanou stenou a kru,hovým dnem, hrubé ·' 
vypracovaná. Dno misty prečn!vá hrbolkov1te veno Povroh je drén!, ' ale ne hrubý, 
hdý; v. 18 mm, ~ dna 56 mm, ~ okr. hrdla 71 mm, i. č~ 54337; tab. , XIV: 37. 

... .., . ' . 
'Dva kotoučky.vykroulené ze atrepu priblilne kruhového tvaru, která maj! 

okraje nékdy hrubá, drsné . a jindy uhlazenejš!; ~ 30-63 mm, s. 4-10 mm, i. č. 
54274; tab. XIV: 15. 

Tmavo§edý, hlazenýzlomek hrnce, k~erý mel prohnut' hrdlo a kruhová, plochá 
dno; v. 141 mm; i. č. 54254. 

Tmavo~edý zlomek typickáho únetického kofl!ku s uchem, vytaleným z hrany . 
nad nizkým. dnem, ' h1azený; v. cca 95 mm; i. č. 54254. 

Tmave vyhlazený zbytek čtyrbranného poklopu (pokličky), jehol prurez je na 
J 

dne rovný, na bocich anahore ponekud vyklenutý nannek. Na horn!ploAe má ní,zké 
" • . . • 'w vo '" . 

ouAko. PUv. d. nen! známa, ponevádl predmet je na obou konc!churalen; §~ 60 mm, 
v •. ,15 mm, du. 35 mm, Vu. 18 mm; i. č. 54224. 

Plochý kotouček s provrtem uprostred, na okraji pekne zaoblent. Jedna strana 
je mime vtlačena dovni tr a vyhlazená, druhá rovná a drsnejU. Predmet je z dob
rého materiálu, napon-chu hnedÝ a .veapod cihlove červený a hdý; ~ 74 mm, v • . 
15 mm, .~ otvoru 6 mm; 1. č. 54262; tab~ XIV: 26". 

Hlinený ' kotouček ' tvaru nizkého, na stene ponekud ven v~klenutého váloe, ' 
~nemul j8) na jednézákladne pripojen nizký, komolý kuhl, jeho1stena je silne 
prohnutadovni tr. Kotouček je ' stra,dem provrtán a na horní zákl~dne komoUho ku
hle prohloubendovnitr. Povroh je drsn!,"hdý, Uutý nebo i hnedý; v. 21 mm, 
~ 'vetU zákl. 48 mm, ~ menA! zákl. 29 ~mm;1. č. 54263; tab. XIV: 16. 

Hlinený koto~ček naje4né strane nepatrne, na druhá ponekud vice vyklenutý • 
. Kolem otvoru ve stfedu je zvýhná oblá hrana. Na ploAA! str.ane kot.oučku jaou 
dvakrát dve prekH!e1iá rýhy podoby tiskaóíhó X. Pálení je dobrá, povrch drsnejU, 
tDiavoledý, ~ 67 mm, ~ otvoru 10 mm, s. 16 mm; i. č. 54260. 

Tmavohdý, hlazený hlinený kotouček (presHneki, na obou stranách 'ponikud 
vyklenutý ,na hrane zaoblený. KruhoV'y provrt je um!sťen excentrioky, v. 16 mm, 

~ 61 mm, ~ otvoru ~O mm; i. č. 54266. 
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Kotouček vykrou!ený z br1d11oe se dvema provrty vedIe sebe, je! jsou vAak 
blile k okraji. Kotouček le . zcela tenký, modroAedý. Slou!11 nepochybne k zave
Aeni, ~ 33 mm, ~ otvoru 3-4 mm; 1. Č. 54269; tab. XIV: 24. 

Zbytek h11nená ~aberačky(l!ice) s oblýmdr!adlem, ve kterém je otvor pro 
drevénou násadku, a s části vlastní l!íce. Naberačka byla z dobrého mater1álu, 
a~ mela nerovný povrch, c1hlove a Aedezbarvený; d. dr!adla 35 mm; 1. č. 54284; 

J 

tab. ~IV: 12. 
Bochníčkovltý preslen(?) sprovrtem uprostred. Na jedná strane jsou dve zkrí

hnIS rýhy nedaleko od otvoru Provrt,u. Povrch je nerovný, jen hrube hlazený, Uutý; 
s. 23 mDi, ~. 4 5 JI!Dl; 1~ Č. 54267. . 

DalAích pet predmetu bochníčkov1tlSho tvaru, zn1ch! nekteré nejsou provrta~ 
ná; 1. Č. 54264, 54270, 54272-3. 

Tmave leAtený zlomek nádoby se zaobleným okrajem, pod kterým je hor1zontálni 
rýha a vypichanIS trojdhelníčky. 

Kotouček (pravdepodobne dno. z nádoby) stredem pro~rtaný, na jedné strane 
plochý ,nehlazený , §edf a na druhé strane se dvema koncentr1ckými hranami. Kotouč 
je z dobrlSho mater1álu, na povrchu hlazený, okrove !lutý; ~ 78 mm; 1. Č. 54259. 

Drobná, neumele udelaná m1sečka. s oblým dnem. Má zaoblený okraj a hrubU 
·povrch Aede zbarvený; v, 22 mm, ' ~ okraje 45 mm; '1. Č. 54325. 

Hrube udelaná m1sečka s plochým dnem a se stenou ,vyklenutou veno Má zaoblený 
olqaj a nerOvný, Hute zbarvený povrch. Pod nerovným okraj~Jii jsou dva provrty , 
umístené nedaleko. od sebe, avAak niko11 vedle sebe, nlbr! Aikmo; V. 23 mm, ~ dna 
28 mm, ~ okraje 72 mm; 1. ~. 54323. 

Zcela podobná, hrubeji vypracovaná m1sečka se dvema provrty , umíetenými 
podObne jako u predcházejici, v. 23 mm, ~ dna 30 mm, ~ okraje 71 mm; i. č. 54324. 

Zlomek m1sky s~ Hábkov1te' prohnutýmhrdlem, které je na ' vn1trní strane pod 
okrájem zdobeno k11katkou. ~ter1ál je dobrý, povrch vne 1 uvnitr hlazený, vne 
lesklý, tmavý a místy nutý, V. hrdla 13 mm; 1. Č. 54237 • 

. Strep z amforky s odsazeným, prohnutým. hrdlem, na jeho! spodku j~ ucho. Pod 
hrdlem byla amforkazdobena Hniť vp1chu a vypíchanými trojúhelníčky; vu. 26 mm, 
1. Č. 54233 .• 

Zbytek m1sky pribI. kón1c~lShQ ' ~varu s rovným kruhOVým dnem a s plochým, roz
/Ureným okrajem (A. asi 8 mm), z ktedho je vytden jazykov1tý výčnelek. Povrch je 
vne hrubU, na okraji a uvnltr hladký, Aedý; v. 37· mm; 1. Č. 54240. 

Zbytek nízklSho soudkov1tého hrnku s uchem, bez no!ek na ' obvodu dna;· má . vy
hlazený pov~ch, je tmavo§edý, matnt;v. 42 mm, "dna as1 65 mm, ~ okraje ?, vu. 
25 mm, 1. č ~ 54238. . 

Tr1 části parohu s okrouhlým1 otvory . o ~ 25-30 mm; i. · č. 54393~4 a 54396. 
DaHí část parohu s hra.natým otvorem, který jevAak v úhlech zaoblený (30 : 

20 mm-l; f. č.54395; tab. XIV: 1, . 14. . 
. Zbytek hrnku s ' polokUlov1 tý~ spodkam, v 'nem!jedno vyznačeno sotvá znatel~ 

nýmd11).ke'm •. Ká vyAU~ prohnuté hrdlo, jel je o.ddelenood spodku hrant'" ~'" ki:Ar:' 

vybihalo Ucho, ~ní ulo.en'. Konč11o na okraj1 rozevreného hrdla. Povrch je hla
zen;J, hdý; v. 92 iIIm,~ nádoby pa hrane 114 mm, vu: 58 mm,i .• č. 54346. 

, .., . . . . . ' ' . 

Nízký, bezuchý, ~be vypraoonný hmek ., vodorovne prehnutým okrajem. Pod 
okrajem se llaohovaly 2 pupíČky. Povrch. je hrubAí,. hdýa na . okrajicihlove čer
vený; v. 38 mm, ~dna . 4i _, ~ ôJá'llje )a'dla 65 mm, 1. l5. 54309. 

Zlomek lálku s TaoTi ti protÚcmanou stenou, oddelenou ode dna ' hrano,,-, hla
zený, tmavohnedý ~! ,~.~; ' 1. lL 54248. 
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Zbytek steny ~ dna ten~ostenná nádobky (A. 8si 2 ' mm), zdobená pod okrajem 
dvema paralelními liniemi vpichu a vypíchanými trojúhelníňky pod nimi. Nádobka 
byla s dobrého materiálu, hlazená, na povrchu okrové žlutá a tmavoAedá; v. 77 mm; 
i. č. 54242. 

Tmavožlutý, hlaseriý zlomek hrnce s dvojicí zachovaných pupíkÚ pod rozevrentm 
okrajem, asi 10 mm od aebe vzdálených; i. č. 54247. 

Ad pOlovina predmetu vypáleného s hlíny; má lodičkov1tý tvar a spodní plo
chu malinko vyklenutou veno Okraj st~ny je zaoblen, materiál hrubU, hrube hla
zený, na povrchu svetle Aedý; v. 21 mm, d. ~i 85 mm, A. 27 mm; 1. ň~ 54290. 

Zbytek tmavé, le~tená amforky nebo džbánku skalichovite rozevreným, odsa
zeným hrdlem a baňatým, nevysokým brichem, která má pod hranou, jež je oddeluje 
od hrdla, pupík, v. hrdla 60 mm, i. č. 54246. 

Zlomek misky s plochým okrajem (A. 10 mm) a zachovalou ružkovitou nožkou 'na 
obvodu dna, vyhnutou nJlven,ek, 27 mm dlouhou. Je z dobrého materiálu a má hlasený, 
tmave lesklý povroh; i. č. 54241. 

Nízký soudkovitý hrnek bez výčnelku na obvodu dna. Najedné strane je pone
kud vyAAí než na druhé. Má leAtený tmavý povrch, asi z poloviny doplnený; i. č. 

54310. 
Zlomek nádoby s o~iou ná1evk~ú. Šlo aei o Aálek s prohnutým hrdlem, je! byle 

oddeleno zaoblenou hranou odnízkého dna. Materiál je dobrý, povrch hlazený, 
tmavý, v • . asi 80 mm; i. ň~ 54225; tab. XIV: i3 (PA obr. 31: ll). 

Zlomek vetAí mi~ky S mí~e zaobleným, širším okrajem (š. 10 mm), z nehož je 
vytažen jazýčkovitý výčnelek. Povrch je hlazený, šedý; i. č. 54239. 
, Zbytek madvnejAího Aálku skalichovi te rozevreným hrdleD), oddeleným hranou 
od liízkáho spodku, v neJDž je dulek. §álek mel POmerhe silnou 'stenu (asi 5 mm) 
a hlQ.zený, Uutý povrch. Okraj chybí, ale ucho je zachQVáno; v. asi 45 mm, ~ lomu 
nade dnem 66 mm, ~ dulku v~ dne 21 mm, vu. 23 mm; 1. č. 54299. . 

• I 'W'V ' .., , 

. ~ohárek s plochým, kruhovým dnem, který má témer kolmé steny. Hrana dna na 
jedné strane ponekud preňnívá navenek. Povrch je drsný,šedý a místy žlutý; v. 
31 mm, ~ dna 41 mm, ~ okrajé hrdla 51 mm; i. č~ 54298. 

Kónická miseňka s velmi dobrého materiálu, vne i uvni tr hlazená, Uutá; má 

plochý okraj, široký 4 mm. Dno je ponekud vy~lehuto navenek, proto nádobka ne
stojí pevne. Pod okrajem má dve dírky 'r6 cca 4 mm). Jež j eou asi 15 mm od sebe. 
vZdáleny; v • . 33 mm, ~ dna 61 mm, ~ okraje hrdla 105 mm; i. č. 54302. 

Hlinená závažíňka(?) tv~ru kužele nebo protáhlého zvonce, stredem verti
kálne provrtaná, hlazená a zbervená stejne jako keramika. Závažička . jeou nestej-né 
výAky a mají nekdy . dno vtlačeno hluboko, dovnitr; i. č. 54294, 54295, 54311, 
54313-16; tab. XIV: 21, 22 (PA obr. 18: 6). 

Zbytek soudkovitého hrnku p~vodne s 4 nožkami na obvode dna (zachov~ tri). 
Jeho stena ' je mírne vlnovite prohnuta a smerem ke dnu se zužuje. Nožky· jsou po
nekud vyhnuty navenek. Materiái je hrubAí, promíšený se zmrčky písku, povrch je 
vne tmavošedý,uvnitr' tmavožlutý a na lomech cihlove červený; v. 60 mm; i. č. 

54293 • 
.., .., . . , v ' .. 

VetAí hlinená korálky vyššíCh, soudkovitych tvare, stredem vertikálne pro-
vrtané, 14-18 mm Yysokéa 14-17 mm široké. Na pov.rchu jsou drsné, Hute nebo 
tmavohnede zbarvená; 1. č. 54305-8. 

Nízký parohový prstenec s plochými okraji, 4-5 mm äiroký, jen! má. na stene 
ti-! paralelní horizontální rady provrtaných kruhových otvoru. 'V nejvyäší z nich 
jsou dva protilehlé otv.ory o ~ 25 mm; otvoru je celkem 85, tj. v radách 29,29, 
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27. Prstenec je vne vylešten, uvnitr je pa tma struk tura parohu, v. 15 mm, ~ cca 
42 mm, i. č. 54391, tab. XIV: 18 (PA obr. 29: 3). 

Hlazená šidla z rozštipaných kosti, ostre zahrocená, 90-120 mm dlouhá, poč
terj 15, i. Č. 54368-79, 54382, 54384, 54385, tab. XIV: 2, 3, 5. 

Pa~oh s vydlabantm otvorsm a jiný zlomek. parohu se stopami rszú; i. č. 54364, 
PA obr. '16i 2, '3. 

Kostená dlátko, pekne prib~ouliené, d. 93 mm, i.č. 54392. 
Hladitko ze zvirsciho hbra, d.228 mm, i. Č. 54363. 
Další hladitka ze zvireofch !eber, d. 181 1IIJl. 17-4 mm, ,245 mm, 65 mm; inv. č. 

54)5', 5·n6l. 54)62 a 54386. 
Hladitko z kančího klu, d ~ • 64 mm, i. č. 54388., 
Kostené jehl10e .s petne vyhlazenými jehl~m:i.: 1) s ohorem v hlavici, d • 

. 76 mm,2) s pr,elomenou hlavici, d. 95 mm; i. č • . 54380 a 54381; táb. XIV: 4. 
Kostený nástroj podobný kratšimu širokému no!!, jen! má v hlavici kruhový 

otvor, d. 82 mm, max. š. 21 mm, ~, otvoru 3-4 mm, i. Č. 54367, tab. XIV: 17. 
, Bronzová trojlihel:piková dýčka ss dvema otvory pro nýtky v hlavici (jeden 

. zachován jen z pOlovinyh Má hladký, ze1enepatinovaný povrch, misty s hnedými 
skvrnaml, 'd. 66 mm, max. ii. 30 mm, 1. č. 54399; tab. XIV: 10. . '. 

Bronzová dýka . tvaru jazykovitého listu, která je na obou stranách uprostred 
ze8Ílená oblým !ebirkem, tak!e se čepel strechovi te skláni, k okrajWn. ,v V.l~ !'sném 
tý le jsou zachoványvhohily tŕi nýtky, na obou koncich roztepané; d·. ooa 140 mm. 
Patina je hrubU, . svetle zeléná a částečne Zhnedlár. d. 155 mm, max. š. 30 mm, 
i. č. 5439~, tab. XIV: 8 (PA obr. 18:9). 

Otyrhranné bronzové áídlo, na konci zShnut$, asi v 1/3 délky zssilené. ' Za~ 

hnutá lipioe je zaoblena. Patina šedozelená, hrublU; d. 'asi 140 mm, max. š. 6 IDID, . 

i. Č. 54405, tab. XIV: 7. 
Bronzová jehlice s roztepanou hlavici, svetle zelene patinovaná, hladká. 

Oblá jehla je pokrivena; d. asi a6 mm, A. hlavioe 6 mm, i. č. 54407. 
Otyrhranné 'bronzové dlátko, uprostred ze8Ílené, pOkrouoené, které m4 na j ed

nom k~noi ostria na ' druhém je zaApičatelé. patina je hladká, zelená, d .a8i 
110 mm,š. 4 mm, max. A. (zeaíleni) 6 mm, i. Č. 54404. 

. Bronzové Aidélko, uprostŕed zes11ené, na jednom konci Apičaté, oblá, na dru
hém čtyrhranné (pro naaazeni rukojeti). Má äedozelenou patinu, d.76 IDID, IJ!8X. š. 
25 mm, i. č. 54409. 

Zlomek bronzového čtyr~anného dlátka (zachov. část S ostrim); má hrubou, , 
. äedozelenou patinu, š.ostri 8 mm, i. č. 5'4406. ' . .' . . . 

Bronzová sekerka s lištovým sohudkem (časná 'forDl$ ' sekerky se schudkem čes-
kého typu), na týlu ponekud poiikozená, vej!rovité ostri je však dobre zachováno; 
d.120 mm, ii. ' ostri 51 mm, š. týlu 23 mm, max. ii. 15 mm, 1. ~. 54400, PA obr. 
18: 12. 

Spirálka z dvojitáho zlatého drátu, i. č. 57644. 
' Typický ÚDetioký kotlík vna i uvnitr vyhlazený, na hrani nade dnem má tri 

jazýčkovitá výčnelký (proti uohu a po st~anáoh mezi nim a protilehlým pupikem); 
v. 132 mm, ~ hrdla 150 JI!DI, ~ hrany nade dnem 150 JlIDl. ~ d~lku ve dne 50 mm, vu. 
45' mmf i. č. 54355, tab. XIV: 50 (PA obr. 18: 7).' 

Dvouuchá amtorka s vyššim, prohnuttM hrd1em, odsazeným od baňatého spodku. 
Ha praná odsazeni mezi uc~ jsouprotllehlé pupiky.Hádoba !Dá tmave ldtiný po
vrch"v. 165 mm; ~ hrdla 100 mm, ~ baňatosti 138 mm, ~ dna 80 mm, 1. č.54358, 
tab. XIV: 44 (PA obr. 18: ll). 

/ 
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Soudkovi tý hrnek na trech nožkách, na povrchu žlutý a naspodku tmavý, ' zd 0-

bený- pod okrajem Hni! vpichu a pod ní trojúhelníčky, vyplnenými vpichy a.ohra
ničenými rytou l1nií, y. 55 mm, ~ hrdla 87 mm, ~ dna 71 mm, vu. '20 mm; i. Č. 

54300; tab. XIV: ?4 (PA obr. 18: l). 
Tenkostenný Aálek 8 esovite profllovaným hrdlem, . odsazei!ým Od nízkého bri

oha. Ve dne je okrouhlýdúlek. Nádoba je z velmi d.obnho materiálu, leätená a vne 
tmavá, místy okrove !lutá. Na hrane mezi brichem a hrdlem má ' th jazýčkovitá . 

výčnelky (proti uchu a po stranách mezi ním a protllehlým pupíkem); v. 63 mm, . . ., , 
~ hrdla 158 mm, ~ lomu nade dnem 130 mm, ~ dulku ve dne 40 mm, vu. 35 mm; i. Č. 
54347; tab, XIV: 47 (PA obr. 18: 4). 

t ol • • 

Vj ~ ~i veterovský koflík skalichovite rozevreným hrdlem a kónickou spodní 

částí. Ve dne je okrouhlý dulek. Nádobka je hlazená, černá; v. 13.0 mm, ~ hrdla 
160 mm, ~ lomu nade dJ:lem 150 mm, vu. 45 mm, 1. č. 54357; PA obr. 18: 8. 

Ma t e r i á l z e s b i r kyA. Tel i č k 1 v OVM v P r e-
r o v e: 

Tmave hlazená dvouuohá amforka s válcovitým hrdlem ods8zeným od baňäUho 
brioha. Na obvodu dna jsou tri nožky. Mezi uohy (jedno doplneno) má nádobka na 

. hrane mezi hrdlem a br1chem dva protllehlé pupíky; v. 110 mm, ~ hrdla 93 IIIII!, max. 

~ ·. 135 mm, ~ dna 61 mm, vu. 22 J!IDl; i. č. 71. 
Zbytek soudkovi tého hrn~ s výčnelky-nožkami (puv. bylX asi trt) na .obvodu 

dna. Pod okrajem hrnku se zachoval pupik. Povrch je tmavý, hlazený; v. 55 mm, 
~ hrdla 76 mm, ~ dna 67 mm; vu. 25 mm; i. č. 69. 

Mat po r i á l v OVM v K r 6 mer í ž i (nálezy V. S P u r n ~ hojsou 
depositem A~ ČSAV): 

aj Ze sbirky J. S l ov á k a: Soudkovitý hrnek bez nožek na obvodu dna, 
jehož stena se emerem ke dnu zužuje. Má hlazený, Aedý povrch. Nádoba je .silne 
doplnena, v. 80 mm, ~ hor~ okraje 97 mm; ~ dna 65 mm; i. č.l A 743. 

b) Z výzkumu A~ ČSAV v Preze , (V. S 'p u r n ý) pouze ukázky, ponevadž tento 
materiál neni celkove zpracován a publikován. 

Jám a Č. 1/1949: 
Dvouuohá amfora s kónickým hrdleIll. odsazeným od baňatého bricha, na nem!jsou 

pod hrdlem mezi uchy dva protilehlé, podlouhlé pupiky. Povrch nádoby je žlutý, 

hlazený; v. 195 mm, ~ hrdla 113 mm, max. ~ 206 mm, vu. 30 mm; prir. č. 60/49. 
P o hre b v jám e, který B~ViS:( s veterovskou vrstvou pod valem: 
Veterovský kotlik skalichovi te rozevr.eným hrdlem, odsazeným od nizk' spodní 

části. Ucho vycházi z hrany mezi dnem a hrdlem~ Povrch je leäten!, tmavý, v. 

80 mm" ~ hrdla 116 mm, ~ lomu nade 'dJ:lem 93 mm, vu. 30 mm; L Č. 1025/51. 
Jám a Č. 6 v s o n d e IV/Sl: 
Nizký hrnek 8 prohnutým hrdlem a polokulovitým spodkem, hlazellÝ, černý, má 

. I • 

mime.proláklé kruhové dno, v. 50 mm, ~ hrdla 83 mm, ~ výduti 80 mm, ~ dulku ~é 

dne 35 mm; i. č. l289/51~ 
Ž á r o v Ý vet e r o v s lc ý hrob č. 1/1955: 
Tmave hlazená dvouuchá amfora s baňatým brtohem odsazeným od hrdla •. které 

jemirne. vlnovite profllováno. Mezi uchy na hrane Odsazeni je pupík, v. 385 mm~ 
(Nádobka bylav kruhové jamce zapuAtené do. spraäového· podloU v hlouboe 132 om 
pod nynejä:(m~ovrchem. Obsahovala. nedokonale spálené kosU mladého človeka a byle 
prtkryta části steny podobné amfory. )PA obr. 29: 8. 
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H r o 'b č. 5/1955: 
Oást misy s rovne ser!znutým, roz~!reným okrajem stála u ~ostry u10lená ve, 

skrčená poloze. 
Bronzová jehlioe s kulovitou, kolmo protknútou hlavic!, zdobenou vodor0vntm1 

rýhami. Prelomená jeh1a je tordována. (Jeh1ice lelela · pred · ob1ičejem kostry.) 

' )4 ate r i á l z e abírky A. G o't t w a l d·a v o V )rl 

v Pro 8 tej o v e: 
Soudkovitý hmek se 4 otrelými nožkami na obvodu dna, který má hnedý povrch, 

hlazený vne i uvnitr; v. 85 mm, ~ hor. okraje 128 mm, vu. 40 mm; i. č • . G 115. 

I.L. O e r v i n k a má v Rkp. (Onetlcká kultura) z H~adiska u Kromeríle 
nákres hlineného kadlubu, v nem ž byly pravdepodobne odlévány sekerky výAe uvede
ného typu, nynejA! uložen! kadlubu nen! známo; PA obr. 40: 3. 

L ite r a tur a: 
S. u ch Ý J., ČVMSO I, 1884, 167; 
Str u sch k a H., Uber einige (zumeist) praehistorische bei und in 

Krems.1er gemachte Funde, Programm des k. k. deutschen Staatsgymnssiums in Krem
s1er 1884, 4~io; 

O e r v i n k a I.L., Morava za praveku,182 J 
Led v i n a L., Vlastiveda moravská II, 1911, . č. 33 (Kromerílský okres), 

,23; 
s pu r n Ý V., Výzkumy na Hradisku u KromerUe; AR IV, 1952, 25.0-255, 

257-261; I 

t Ý ž, Lidské kostry v .destrukci opevnení na Hradisku u KromerUe, AR VI, 
1954, 162-166. , . 

t Ý Ž, Poh1ed do osídlení Hradiska u Kromerí!e, PA XLV, 1954,357-382; 
t Ý ž, Pohrbívání na síd11ätích stredn! doby bronzové na Kromer!žsku, Ar

cheologické výzkumy Dv Gottwaldove 1957, 20-25; 
t Ý ž, Hradisko u Kromeríže ve svetle nových archeologických výzkumu, Vest

ník OVM v Kromer!ži č. 6, 1960, 81-86. , 

26. H U L t N (okres KromerU) 

S!dlU1oe je na terase nad :Hčkou Rusavou v polo ze "Padelky" a "Dra!ky" (parc. 
č. 1615, 1614 a soúsední) pri hranici záhl1nického katastru. Keramika tam by1a 

, '" v., ' . '" . získana pri te!be pisku z vrstvy a poruAených objektu. Zachovaná nádoby a vetAí 
zlomky byly postupne dodáv~ do Skopelíkova muzea v Záhlinicích~ . , 

Stihlý, menU soudkovitý hrnek bez nože.k a pupíkU, zdobený pod okrajem dvema 
soubežnými l1niemi vpichu a pod nimi skupinami menU ch vpichú . (místo' obvyklých 
trojúhelníčkú). Povrch hrnku je hlazený, Aectý; v. 70 mm, ~ hrdla 78 mm, ~ dna 
64 mm; neinv. 

N~žAí a Airä! soudkovitý hrnek s no~kami na obvodu dna, které jsou silne 
otrelé. Povrch nádoby je . hlazený, nikoli vAak lesklý, v. 73 mm, ~ hrdla 133 mm, 
~ dna 115 mm; ne1nv. 

Uložen!: OVM v Kromer!!1 (deposit Skopal!kova muzea v Záh1inicíoh). 
·L ite r a tur a: 
S p u r n Ý V., AR V, 1953, 452, obr. 210. 
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27. CHA R V Á T Y(okres Olomouc) 

ObecCharváty leží na pra vám , vy~Um brehu reky Moravy nedaleko Olomouce. 
Pozustatky rozsáhl~ho s1dlište veterovského typu jsou v hliníku na východní strane 
obce a šírí seodtud a~ do zahrad. Výkopy tam provád$li kolem r. 1885 J. W a n
k e l, .J. -.; y v l e č k a, pozdeji J. B. K nie' s, A. Tel, i č k a, A. G' o t t

w a l daM. C h Y l a. 
Já.uiy tam byly všech tvaru: studňovi t~, dížovi t~ i kotlovi t~., V jejich tmavá, . 

popelnat~ hlíne se nacházely džbánky, hrnky,. amfory" misky, hrnce, zásobnice 
zpravidla jen ve strepech. Mimoto se nacházela záva~í, presieny, kosten~ jehlice, 
šidla, parohy, kamerin~ mlýnky a drtidla, bronzov~ kroužky (jeden t~ž ze zlata), 
zvírecí kosti aj. 

A. Tel i č k a odtud pOdle I~L. ~ e r v i n k y získal mužskou hlinenou 
sošku; tab~ XV: 4. Zvýzkwnu A. G o tt w a Id a pocházeji hrnky, kosten~ a 
kamenné nástroje, sekeromlat a bronzové dlátko. Pod jednou z , jam vykopal A. 
G o t t w a 1 d skrčenou lidskou kostru bez milodara. ..... " 

I 

Posledne (do r. 1942) zachraňoval obsah vetšinou lichobežnikovitých jam 
v hliniku M. C h Y l a. Jámy byly 60-180 cm hlubokopod ornic:!. Jejich zásyp 
obsahoval zlomky nádob, kuáy mazanice, pazourkové nástroje, srnči i jeleni pa
rohy, i-ični äkeble a prealeny • Ze fľtrepU bylo možno slepitzásobnice s prehnutým 
okrajem a vyhlazeným hrdlem ~ jež maji výduť svislA rýhovanou prsty, hrnky s ja
ZýČkOVitými lalučkyna okraji hrdla" nebo pupiky pod nim, které jsou na povrchu 
hrube ' rýhované a 'uVnitr vyhlazené, baňat~ misy, äálek Besovite profilovaným 
hrdlem, nekolik soudkovi tý.ch hrnku, z nichž nekteré ma jí tri drobn~ nožky na 
obvode dna (jeden byl objeven i s pOkličkou). Dále nalezl M. C h Y l a cedník, 
prealeny, 24 kostená š!dla, jehlice, hroty a hladidla, cel~, snad jeäte nepoužité 
rádIo Z parohu aj. Ve Vácove zahradebyla ojedinele nalezena bronzová dýka s or
namentem. Keramika je velmi dobre vypracovaná' -a dobre vVnálená~ Vetäí nádoby jsou 
Z hrubé, s pískem promíšen~ hlíny, mané 1 a drobné jsou z Jemné plavené hliny,jsou 
tenkostenn~ aleskle hlazené i leštené. Jsou pekných tvarú, na povrchu svetle 

I . . 

hned~ a čern~ barvy. Zvláäte jemne ' vypracovan~ jsou nádoby leštené Y jasné čer-
vené barve. Ornament je i-idký. Jsou to rady vpichu, nekdy sestaven~ v trojúhel
níčky, bíl&plnené, nebo svazečky svislých rýh, klikatka aj. (Podle I.L. Č e r
vinky.) 

Materiál je uložen v KM v Olomouci, v OYM ~ľi-erove (ve sbírce A. Tel i č

ky) a v Prostejove (vé sbírce A. G ot: t w a 'l da) • . 

Krajské muze .um v Olo·.mouei (ábírka M. Ch. yly) · 
Hrnek s . uchem, který má pr ohnuté a .rozevren~ hrdlo, odsazen~od polokulovi

t.ého spodku • Na hrane pod hrdlem proti uc~u a po stranách j sou trt pupíky, ve dne 
melký dúlek. Nádobka má hlazený povrch, še'do!lute zbarvený; v. 105 mm; neinv. 

Miskovi tá poklička s uchem :tui c:ble: tmavá a ~esKle hlaz ená; v. 22 mm, max. ~ 
U5 mm; neinv.; tab. VIII: 7 (PA obr. 30: 3). 

Bezuchý, z velké části doplnený baňatý hrneo s rozevreným hrdlem, který má 
povrch i vnitrek hlazený, tmavoUute zbarvený; v.215 mm, ~ hrdla 170 mm, ~ dna 
120 mm; neinv. 

Hrubší težký hrnek silných sten (7 mm) II ro~evre~ hrdlem, pod ním! je ucho. 
Pod okrajem se zachoval pupík a nedaleko hrdla dvoji~e pupíkú;- v. 169 mm, ~ hrd
In ?, ~. dna 86 .mm; neinv. 

, 
.. r 



- 74 -

Tenkostenný U.lek (1-2 mm) s vlnovite prof11ovanou st~nou, leltent, ,černý. 
Ucho má nad hranou, oddeluj':!oí hrdÍo od spodku, v. 45 mm, ~ hrdla 105 mm, ~ lomu . . 
mezi hrdlem a spod~em 80 mm, i. Č. 15598. 

R:ťzkt soudkovitt hmek s11ne doplnený, černý, hlaun$, bez nohk na obvodu 
dna. Jeho horn:! okraj je' nerovnt a silne otlu~ený (s. 2 mm), v. 50 mm, ~ okraje 
77 mm, ~ dna 75 mm. Nalezen r. 1940, i. Č. 15597. 

Hrubá, kónická nádobka s rozevrenlm okrajem a s peti pupíky pod hrdlem (dva 
doplnen'). Povrch je velmi drsnt, vne i uvnitr hdý, v. 5~ mm, ~ okraje hrdla 
cca 70 mm, ~ dna oca '4 mm. Nalezena r. ~940, i. Č. 15599. 

Vysoký Aálek s vlnovite prof'ilovanou stenou (s. 4 mm) a se s11ne odeazenou 
spodní částí. Povrch má tmavt, hlazent vni i uvnitr. Na hrane jsou tri vtčnelky 
(proti uchu a po stranách), ve dni je d~lek o ~ 47 mm, v. 92 mm, ~ hrdla 150 mm, 
~ hrany mezi hrdlem a ' spodkem 125 mm, neinv. " 

Baňatt hrnek s ~ozevrehým okrajem, pod ním I jemenAí doplne~é uoho. Má hla
zen$ povrch tmavolluti zbarvent, v. 150 mm, ~ okraje hrdla ooa 210 mm, max. ~ 
210 mm, neinv. 

Baňatt hrnek s rozevreným hrdlem, ktert má pbd ním nekolik pupíku. Povrch 
jefJedt, hl~zentf v. 160 mm, ~ hrdla 160 mm, ~ dna 75 mm. Ralezen r. 1942, i. Č. 
17926. 

VyA,:! soudkovitý hmek stremi (?) otre11mi nožkami na obvode dna, tmavt, 
leAtent, v. 95 mm, ~ hrdla 122 mm, ~ dna 90 mm, s. steny ooa 2 mm, neinv • . 

'. . . . ., . 
Soudkovitt hmek bez nolek apup:!kU, doplnený. +'~QVA hlazent, v. 76 mm, 

" hrdla 117 mm, " dna 9) mm, 's. eteny na okraji at 4 mm; ne1nv •.. 
. Velký tenkostenný soudkovitt hmek stremi n~lkami na obvodu dna, slepený 

a doplnený, na povrohu hlazent, hdý a hnedý; · v. 95 mm, ~ hrdla 140 mm, max. 
~ 159 mm, ~ dna 128 mm, s. steny , mm, · neinv·. 

~bAí amforka se dvema uc~, má kóniok' 'hrdlo. Mezi uohy pod hrdlem je pu
pí~. Povroh je drsnt, Aedt. v. 162 mm, ~ hrdla ooa 100 mm; max. ~ 142 mm, ~ dna 
70 mm, neinv. 

Zlómekamfory ' s odsázentm, prohnutýmhrdlem. Pod nímjsou podlouhlé pupíty 
a pod temi pak dve horizontální, ~ubelné linie kroulkú. Povrch je drsnt, Aedý • . 
v. hrdla 65 mm, i. Č. 15866. 

Zlomek tmavé amforky s od •• zenfm hrdl em, pod ktarým je 11nie vpiohú a sku-
pinky vpiohÚ m:ťsto trojt1helníčkú, ne1nv. ~ 

Zbytek tmavi hlasené amf'orky 8 odsasenfm hrdlem, pod kterým je linie vpiohú 
a pod n:! VYP:!ohan' trojt1heln:!čky, v. hrdla 70 mm,'i. Č. 15601. 

Polovina led', leitené. hluboká misky, která má steny vyk1enut' navenek. 
V .1ejím dne je orrouhl,ý otvor; v. 80 mm, i. Č. 15606. 

Kónické. miska se zaobľenfm okrajém, ktert' ponekud prečnívá dovnitr. POd 
okrajem ' jsoudva próvrty vedle ~ebe. Povrch má drsnijU, hdý a hnedý; v. 52 ~, 
~ hrdla 290 mm, ~'dna 145 mm, i. č. 15863. 

'Zlomek Aálku s · vlnovite. prohnutou stenou, zdoben$ paralelní~ liniemi vpi-. . ' .., ., 
ohu na lomu mezi hrdlem a spodkem nádoby a pak ve ytii konce uohana stene. Povron 
je hdt, hlazent, i. Č. 15602. 

aedohnidt zlomek nádOby, zdobený dvema k1ikatkami, jel jsou umísteny mezi 
dvema vyrytými liniem1 nad sebou, i. Č. 15601. . . . . 

Str:!pky, na ktertoh je pás trojt1heln:(čkU zdobenývpicqy. i. Č. 15601-
Zlomky ·dalA:!oh 8oudkovitýoh hr~, Aálku 8 ylnovlti protilovanou stenou, 

, . . 
amf'or s odsazen$m hrdlem a }ll'ubýoh hm.ou. 
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,HrubU hrneo .II dVGjioalll1 ostrýoh pupíkÚ (4') pocI.z.oHmnlm okrajaIII. IM .adY 
drsnej§:! povroh, v. 170 111m, ~ hrdla 155 IIIID, IIIBZ. ~ 162 111m, ~ dna 90 111m' i. č. 
17991. 

Zlomek nízk~ misky s plochým okrajem (I. 5 mm) a stenouvyk1anutou navanek. 
ke dnu se zduj !o! (dno ae nézachov~lo). ,Na okraji se zachoval pupík. Fon'oh je 
vne i uvnitr h1azent, tlll8vt a lIIísty hnedý. Nádobka je z dobdho materiálu. Její 
stena je zdobena dvelllB para1e1n!lIIi pásy klikatek, je! jsou ohranič eny rytými li
niemi. Mezi obelIIB ~sy kl1katek, resp. ved le sebe radenýoh' "V", probíhá Unie 
vpichl\. Na okraji misky jsou krátká, svisU vrypy (i na pupíku) a na ploAe okraje 
!ikmo UIIIíatená r.Ý~ (klikatka, její! lomy nejsou dota!eny). Ornament je bí1e in
krustován a inkrustaoe je pomerne dobre zac~ována, v.zlomku coa 35 111m, ~ okraje 
odhadem 8si 155 mm, I. plochtSho okraje 5 111111' i. č. 15622, tab. XXI 10 (PA obr. 
36: l). 

Materi~l ze starlíoh ná1.ezuvKMvQo10mouoi 
D!báneček únet1okáho typu s vyiUm, odsazeným hrdleIII, na jeho! spodku je 

ucho. Je zdobený k1ikattou, jej!! horizontální pás probíhá pod hrdlem a svis1á 
dvojice k1ikatek na výduti. Proti uchu je pupík. Povrch je vne i uvnitr hlazent, , 
tmavý, v. 104 mm, ~ hrdla 70 mm. max. ~ ~3 mm, ~ dna }7 l1li1' i. č. 936, tab. XVI 9 
(PA obr. 40: 2). 

D!bánek únetickáho typu s prohnutým. odsazentm hrd1am. Na hrane mezi hrdleIII 
a brtchem jsou tri pupíky, (proti uohu a po stranách). , Povrch -je tlllavy, le!tený 
vne i uvnitr, v. 130 mm; ~ hrdla 8' mm. I'I\8x. ~ 120 mm, ~ dna 15 mm, i. č. 6757; 
tab. XV: 19 (PA obr. 401 1). 

Malá hrubi! bezuchá nádobka s rozevreným okrajem a ponekud navenek prečn!
vajíc!m dnem. Má n6rovný, ale hlazený ledý povroh, v. bU l1li, ID okr 't7 DID, ~ dna 

56 mm; i. č. 939. • 
• Dell! bronzová dýkaúnetiokáho typu s piti nýtyna okraji rozlíren'ho tý1u, 

~ nich! oba, krajní jsou menU ne! ostatní tr::''' Obe strany jsou streohovite zdv!
!eny a zdobeny svazkypeti rýh. je! sleduj! v ' urči U vlldá1enosti okraj dýky. 
Pat1na je tlll8voze1ená, v. -165 mm, I. t.f1u 46 111m. I. stredu dýky 25 111m, I. Ipice 
10 mm, i. č. 15620 (dýka byla nalezena ojedinele ve Vacove z&hrade), tab. XVII 14 
(PA obr. 40: 7) .. 

Zbytek soudkovit'ho hrnku a no!kami na obvodu dna. Pod okrajem jaou zacho
vány dva pupíky. Povrch je tlll8voledý, hlazent; v. 76 mm. ' ~ okraje ,117 mm, max. ~ 
118 mm; 1. č. 9)0; tab. XVI 18. 

B.zuchá aoudkovitá nádobka s rozevreným okrajeIII, pod ním! jaoučtyri pupíky. 
Povrch je hdý, hiazený. Uvnitr bylo nek~l1k 1aatur ríční l ,keb1e. v. 60 111m, ~ 
okraje 80 mm, ~ .dna 65 mm, IIIBX. ~ 80 mm, i. č. , 941, tab~ XV: 7. 

Hlinená chodidlo lidsk' no~, na nem! jaou rýhami naznačen' prsty ' (rýh je 
o • .., I . 

vlak vice ne! bylo k naznačení prstu ~reba}. Chodidlo máelipaov1tý pudorys a je 
tmave hlazené, v. 37 mm, d. chodidla 53 mm, ~ dna 60 mm, i. č. 927, tab. XV: 12. 

Nádobka s rozevren,ýlll okrajem a rovným, kruhovým dnem, na povrchu , svetle 
hdá, uvnitr černá, v. 45 mm. ~ hrdla 75 111m, ~ dna 60 mm; 1. č. 935. ' 

VyU! 1d.1ek a m!ma odaazenýJĎ,prohnu tlm a rozevreným hrdlem. na nelll! .je I 
v \ ., . ' • . . 

ucho. Br1oho je polokulovité a v jeho dne je málo znate1ný dulek. Povroh tmavy, 
hlazeD$; v. 73 1I1J1l, ~ okraje 133 mm. illU. ~ 107 mm; i. č. 932, tab. XV: 16. 

'Nízký hmek 8 prohnutÝIII, nillím odsazeným hrd1em, , na, výduti zdobený tremi 
trojicemi plastických !&birek (proti uchu a po stranách). Ba povrohu je hlazený, 

I 



- 76 -

!lutý, leaklý.Má kulatá dno; v. 75 mm, . ~ hrdla 98 mm, max. ~ 120 mm; PA obr. 
26: 2. 

llnet1cký hrnek s prohnútým ' hrdlem, na nemž je ' ouško, tmave hlazený; v • 
• 150 1lIDl, ~ hrdla 175 mm, max. ~ 185 mm, ~ dna 90 mm. Nalezen It. C h Y lou r. 

1942; i. Č. 17923. 

Bronzová jehl1ce sku10vitou, Mmer kolmo protknutou hlavici. Dar K. Tesare; 
i. Č. 890. 

M a ' t e r i á l v OVM v Pre r o v e (nálezy z hliniku ve sbirce 
A. Tel 1 č k y) : 

Sedožlutý a misty trnave h1azený šá1ek s vlnovite profilovanou stenou, ve 

dne má dúlek; v. 78 mm, ~ okraje 134 mm, ~ dna 57 mm, ~ hrany odde1ující hrd
lo od spodní části 111 mm; i. Č. 59. 

, Šedož1utý h1azený šá1ek s vlnovite profilovanou stenou a du1kem ve dne. 
, t 

Je slepený a doplnený; v. 50 Inm, ~ hrdla 107 mm, ~ . hrany oddeluj íd , hrdlo od 
spodní části 80 mm, ~ dna 30 mm; i. Č. 61; tab .. XV: 6 • 

.--

III a t . e r i á l v OV,." v Pro ste j o v e (nálezy z hliníku ve 
sb!r~e A. G o t t w a i daJ: 

Neúplný hmek sku10vitým spodkem, odsazenim od prohnu~áho hrdla,na ~terám 
, j~ ucho. Ve dne má pravidelný kruhový dúlek, vmáčknutý dovnitr. Povroh je hne~ý, 

vne i uvnitr ,hlazený; v. zaohov. části cca 100 mm, max. ~ na výduti asi 118 mm, 
~ duiku ve dne 42 mm; 1. Č. G 116. 

Zbytek typickáho pozdn~ únet1okáho koflíku (chybí horni okraj); v. ?, ~ hrany 
nade dnem 83 mm , ~ dulku 30, mm; i. Č. G 113. 

Mimoto uvádí I.L. O e r v 1 n k a . (Rkp., tab. Charváty): . , 

Onet1cký koflík s lomem nad nizkým dnem; tab. XV: 1. 
Nizká osud!čko se silne zataženým okrajem; . tab. , XV: 13. 
Nízký,baňatý hrnek s prohnutýmhrdlem, jež má jlrehnutý okraj; , pod hrdlem 

na baňatosti je pás trojúhe1ničku s vpichy; , tab. XV ! 14. 

L 1 t era tur a: 
OVMSO III, 1886, 38, 51; VIII, 1891, 87; XXXI, 1914, 139 (Fr. K o v ár). , ' 
Cer v in k a I.L., Morava za praveku, 81; 

, t Ý Ž, Osídlení kraje olomouckáho v praveku, Otisk z l. MstiU. d:ílu Vlas-
tivedy strední a severní ~oravy, 44, obr. 15; 

G o t t w a l dA., Pravek II, 1904, 77; 
t Ý Ž, ČVMSO XXVII, 1909, 70; 
t Ý ž, Muj archeologioký ~zkum, 52, ' 56; 
O e r v i , n k a I.L., Charváty, a okolí v praveku, 4-6. Otisk z OVMSo r. 55, 

sv. II.; 
t Ý ž, Rkp., 65, tab. Charváty. 

28. I V A N, Č ICE (okres Brn,o-venkov) 

, R. 1957 byl vy.kopán v Ivančlcích-Nemčicich ve velká pískovne v hlouboe 2 111 

veterovský kof1íček, uložený nyní vmuzeu v Ivančioíoh (zázna~v muzeu v Ivan~l~ 
dOh) : 
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Veterovský koník s kalichovite roz~vren!m hrdlem, ,které je odsazeno od nízk6 
spodní části. Ucho vychází z této části a končí na stene hrdla aai v polovini . . 
jeho výšky. Na obvodu dúlku ve dne jsou tri silne otreU no~ky. Na hrane mezi 
hrdlem a spodkem ' nádobky jsou t,h pupíčky (proti uchu a po stranách). Povrch je' 
tmavošedý, vna i uvnitr hlazený; v. 70 mm, ~ hrd!a 90 mm, ~ výduti spodku nádoby 
80 mm, ~ . dúlku ve dne 30 mm, vu. 30 mm; neinv. 

Z Ivančíc prý byla ·také bronzová jehlice' skulovi tou hlavicí, na spodku 
vroubkovanou, ulo~ena v muzeu tamtáž(?). 

P o z nám k a: Velká pískovna v Ivančicích-Nemčicích, k~e byl nalezen po
psaný koflík na nožkách, je pomerne nedaleko od sídlUte v Budkovicích. 

29. I V A & (okres Breclav) 

Na sídli.äti, nalezeném V. E f f e n be r . g e rem z Pribic, provedI zá
chranný výzkum AÓ ČSAV, pob. v Brne, v r. 1959. 

Nálezový materiál, obsahující nekteré zlomky týpické veterovaké keramiky, 
nelze poplsovat, ponevadžnebyl doposud veboucím výzkumu publikován. 

Nálezová zpráva č. 233 z 29. I. 1960 v archivu ,AÓ ČSAV, pob. v Brne. 
Nálezy ulo~eny tamté~. 

30. J E V I S O V ICE (okr'es Znojmo) 

Zbytky keramiky z P a l l i a r d i h o vrstvy B na Starém zámku nad Je
višovkou prokazuji, že tato vrstva byla pozúatatkem sídlUte"veterovakého typu. 
J. P a l l i a r d i sám ji prirkl dobe bronzové (Prav;k nn, 1912, 19). 

N á l e z o v Ý mat e r i á l z v Ý z k II m u J. P a l l i a r- ,~ 

d i h o a Fr. V i l dom c e v Mor a v s k é m m u z e u: 
Nizká miaka na treoh nožkách srodíren!m okrajem, pod nimž jsou dva provrty 

vedIe sebe. Povrch je tmavý a hnedý, leštený; v. 35 mm, ~. okraje 155 mm, š. okra
je II mm; i. č~ B 3380 PalI. 

Baňatá amfora s nízkým, kónickým hrdlem, pod nímž jsou na výdutičtyri tro
jice úzkých, eivislých Ž8birek. Povroh hlazený, šedoUutý; v .. asi 180 mm, max. ~ 
cca 250 mm, ~ dna 92 ~m; i. č. B 3348 PalI • . 

Zlomek tmavé a misty hnedé, .ldtené nádoby, která má p~ohnuU a odaazené 
hrdlo; i. č. B 6824 PalI. 

Polovina soudkovi tého hrnku na povrchu hlazeného, hdého, který má tenkou 
.stenu (s. aei 3 mm). Na obvodu dna se zachovala otrelá nožka; v. 72 mm, ~ . dna 
aSi 130 mm; 1. č. B 6818 Pall. . . 

Zlomek ~álku skalichovi te rozevreným hrdlem, hlazený, tmavý a hnedý; v. 
43 mm; i. č. B 6816 . PalI. 

Hlazený, žlutý zlomek nádo\>y zdobené mrUkovým (sítovým) ornamentem; i. č. 

B 2767 Pall. 
Zlomky soudkovi tého hrnku 8 nožkami na obvodu dna; 1. č. B 7321, B. 6819 

. Pall. 
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Zlomek misky a rodírenIm okrajem (!i. 14 mm), na kterém je jazý~kovi tý vý
čnelek; i. č. B 6792 Pall. 

Zlomky soudkoviUho hrnku s nožkou na obvodu dna a s uohem na stene; 1. č. 

B 6820 Pau. 
Okrajová zlomky míaya rozUreným okrajem, v jednom prípade zdobeným dvoji

cami a'trojioemi rýh a trojicemi vpichú mezi nimi; i. ~. B 6787, 6784, 6781 PaU. 
Leskle žlutý zlomek aai misky, který má ~u!elovitou no!ku zaeazenou do dna 

v určitá vzdálenostiod qkraje (podobne jako u soudkoviUho hrnku z M:Uovic, 'liz 
tam). Zachovaly se zbytky äirokého ou5ka; 1. č. B 6698 Pall. . 

Hrubý, ' tmavý zlomek hrnoe s rozevreným okra jem, na nem! je j8Zý~kovi tý vý
čnelek; , i. č. B 6800 Pall. 

Zlomek steny soudkov1Uho hrnku tmavoäede zbarveného, hlazeného, s výčnelky 
na obvodu dna, v. 66 mm, i. č. B 6817 PalI. 

Spodek amforky s trem! otrelými no!kami, žlutý; i. č. B 6821 PalI. 
Zlomek steny hrnku' skalichovite rozäíreným okrajem; i. č. B, 68l} PalI. 
lhomek misky 8 ro,iíreným okrajem; i. č. B 6785 Pall. 
thomek misky s ro~Ureným okm.jem, pod ním! je ucho; i. č. B 6786 Pall. ' 
Zlomek hrubäího, Uute zbarveného hrnku s rozevreným. okrajem, z neho! je 

t 

vytden jazýčkovitý výčnelek; neinv. . 
. lhomek okraje misky B jazýčkovitým výčnelkeml i. č. B 6789 Pall. 

Zlomek hlazené nádobky s uchem, která je zdobena l1niem1 vpiohÚ, . 1. č. B 6895 
Pall. 

Zlomek äálku skalichovite rozevreným okrajem hrdla, který byl hlazený, 
tmave zbarvený, i. č. B 6813. 

Zlomek steny tmavého, hlazeného h~ku s rozevreným hr~lem, pod kterým je ' 
ucho, 1. č. B· 68l5 PalI. 

Zlomek typického únet1ckého hrriku s uChem, nedokonale hlallentSho, äedi zbar-
• veného; neinv • .; 

31. K A D P V (okres Znojmo) 

20. X. 1957 narazil v. Stambera pri hloubení prUkopu pro vodov~dní potrubí 
v hloubce asi 80 cm ~a kostru vé skrčené poloze a hlinenou nádobku, kterou posl~l 
do äkoly, kdy! potrubí byle JU zasypáno. R. Jel í n e k, jemul se nález dostal 
do rukou, nemohl j1l proto z:ískat bl1Uí údaje. Nález byl učinen v dome· č. 102. 

Nalezená ná'doba je veterovaký koflík ' s kalichovi te rozevreným hrdlem, která 
je odsazeno od n:ízkého bricha. Na ódsazení jsou th pupíčky, umístentS jako ,ob
vykle prot1 úchu a po stranách, soumerne pod.nimi na ~bvodu málo patrného dna 
jsou tri drobné no!ky. Nádobka je podle po~isu R. Jel .! n k .a z hrubäího ma
teriálu, äedá a ~ povrchu hlazená. Je ulo!ena ve äkole v Miroslavi. 

Hláäení R. J e' l í n k a z oamileté stredn.! äkoly v Miroslavi ze 7. VIII. 
1958, AC ČSAV, pob~ v Brne, ulo!ené v a~ohivu. 
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32. K LEN TNI C E (okres ~reclav) 

ph v,ýzkumu A:O OSAV, pob. v Brne, v r. 1952 (ved. J. ä i h o v sk á) byl 
mezi hrobý mohylov~ kultury zjiäten t~! hrob s části kostry, kameny a osud!čkem. 
V nálezové zpráve je označen jako hrob č. I. 

Kulovité osudičko äedohnedé äarv7 je zdobeno deviti plastickými žebry, která 
smeruji ode dna k hrdlu, jehol väak nedosahuj!; v. 75 mm, ~ -hrdla 62 mm,max. 

, ~ 110 mm, i. č. 4l5/2-I';54. 

33. K N :e ZD U B - vréh Sumárni k (okres Hodonín) 

Na vrcholu Sumárnlku byly zjUteny pri výzkumu KM v Gottwaldovi r. 1960, 
vedeného V. Doh n a lem, stopy opevnen'ho s!dli!te veterovského typu. 

Materiál zd4f nelze ,zaUm uvádit, ponevad! neni jdte zpracováĎ. Je ulo~e~ 
v muzeu v Gottwaldove. 

34. ~ OBE ä ICE (okres VyAkov) 

Na temeni kopce Drinovoe (ph silnici do Mlle§ovic l vykopal Alois' P r 0-

C h á , z k a r. 1901 a v nekolika následujicich letech četn' jámyrozdiln' tvary 
1 rozsahem.Ziskal z nich devit nádob a zlomky ; nakolik pazourkových nástroju 
a ä!pu, Udla kostená, hladidla, hroty, parohový presIen, kamenÝ na drceni obilí 
a drtidla, plocbý hlinený kotouček s otvorem ve stredu a s 25 dirkami na obvodu, 
serpentinový váleček, äestihrannou bronzovou tyčinku, Blitinu a kamennou •• kerku. 
Jen nakolik kroku od jam na svahu Drínovce byly čtyri hroby s kostrami. Pouze 
'u jedné z ,nich byl strep. 

V poloze "Na predních" u Drínovce byla rozorána sídelní jáma a z ní vybrán 
celý hrníček a kostené Udlo. Nádoba je zcela podobná keramice , z Dri~ovce. Na ' 
sousedníoh polich bylo molno pozorova t dalAí jámy. (Podle A. Pro c há z k y.) 

II ate r i á l v Mor a v ,s k IS m m u z e u z e s b i r ~ y 
A. Pro c h á z k y: 

Kulovi té, hlazen', na povrchu žlud 'osudíčko 8 kruhovým, ponekud dovnitr 
vtlačeným dnem, jehol zatažený okraj 'je zaoblen, v. 55 mm, ~ dna 52 mm, ~~ýauti 
a6 mm, ~ okraje 51 mm; 1. č. 52677. 

Zlomek osmistenné {?) nádobky, zdobené na horním i dolnim okraji aten tro~ 
j1cemi paralelnich, horizontálne vedených,_ rytých Hniť a mezi nimi mrUkovým 
(sHovým) ornamentem. Povrch j~ hl~zený, äedý a Uutavý, uvnitr nádobky tmavý, 
rovne! hlazený; v. asi 52 mm, vzdálenost mezi hranami sten 25 mm; i. č. 52668, 
tab. XVI: 6 (PA obr. 19: 5). 

Zlomek tlustostenného (a. II mm). prohnutého cedniku äed'ho povrchu, ~ otvo":' 
ru, které väak nejsou pravidelné, 2-3 mm; i. č. 53667. 

Zlomek äálku s kaliohovite rozevreným hrdlem, na kter.m je ucho. Povrohje 
hlazený ; hdý, uvnitr tmavt a rovnI! ldtený, v. ooa 70 mm, i.č. 52664. 
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Šedý, hlazený Blomek hmku s kalichov i te rozevreným nrdlem a s uChem, umís
téntm nad hranou, oddeluj,íci hrdlo od spodní části ~ádoby, terik~~tinný (3 mm). 

Kostené ,A1délko na obou stranách BaApičatelé, pekne zaoblené, vyhlazené, 
d. 76 mm, max. A. 8 mm; i. č. 52684; tab. XVI: ts. 

Z hliny vypálený,. prelomený predmet, zcela podobný čtyrbokému kamennému 
mlatu, se stopou po okrouhlém provrtu, na povrchu hlazený, šedý, ' na lomu cihlove 
čerVený; d. ?, ,A. 23 mm, v. 27 mm; i. Č. 52662. , 

'Polovina stredem provrtaného hlineného vretena p~doby bochníčku, povrch je 
hlazený, !lutoAedý; ~ 38 mm, s. 10 mm; i. Č. 52665. 

Soudkovi tý hrnek se 4 no!kami na obvo d u dna, je! j sou pone kud vYChýleny 
navenek, povrch je hlazený, žlutý; v. 87 mm, ~dna 111 mm, ~ okraje 145 mm; i. Č. 
52681; tab. XVI: 3 ' (PA obr. 'l9: 8). 

Miska s kruhovým, ponekud dovnitr vtlačeným dnem. Její ~iroký okraj je za
ob1en a pod nim je nábek a nUe ucho. Nádobka má vyh1azený ,tmavoäedý povrch; 
v. 9J mm, ~ dna 110 ~, '~ okraje 225 mm; i~ č. 52682; tab. XVI: 2. 

Okrajový strep z misky se zeeí1eným, zaobleným okrajem. Povrch je drený, 
šedý; i.č. 52685. 

Kosten~ šidlo, d. 78 mm,. i. Č. 52685. , 
. Kostené dlátko, d. 132 mm; i. č. 52686. 

Sedm kamenných nožíku; i. Č. 52688-52691, 52693-52695; tab. XVI: 5. 
Kostené šidlo, d. 95 mm; i. Č. 52687. 
Kámen ová1ného tvaru na drceni obilí, prohnutý, poškozený; d. 305 mm, š. 

155 mm. 
Kamenné drt1-dlo, nahore i dole ploché; i. Č. 52658. 

S b í r kyp r e h i e t · o r i c k ~ h o Ú eta v u f 1 los o
f i ck é fakulty v Brne 

Maeivní šálek s vlnoviteprof1l,ovaným hrd1em pravidelného tvaru. Je však 
hrubU nd tyto Mlky býva jí, tmave zbarvený, h1azený. Ve dne má dúlek; ,v. 50 mm, 
~ hrdla 98 mm, ~ hrany oddelujíci hrdlo od spodní části 80 mm, ~ dna 22 mm; i. č. 

440; tab. XVI: l. 
, ' I 

.Baňatý dVouuchý, tma ve h1azený hrnec 8 prohnutým a rozevreným hrdlem', jež 
neni odsazeno. Na nem 'jsou dve.protllehlá ucha a mezi nimi 2 protilehlé pupíky; 
v., 2;0 mm, max. ~ 222 mm, ~'okraje hrdla ,145 mm, i. Č. 439; tab. XVI: 7 (PA obr. 

,19:7). 

L ite r -a tU! a: 
a A. , Prav ek I~ ď 1903, 106 a , n., 
I.L., Morava za praveku, 183; 

Pro ch li Íl k 
Oervinka, 
Procházk a A. , Vlastiveda moravská II,č. 

35. K O BYL t (okres Brecla~) 

tab. 

51 -

Materiál z náhodných nálezu v Moravském muzeu v Brne: 

IX; VIII, 1912; 94; 

Slavkovský okres, 23. 

Tmavošedý , . na povrchu hlazený dvouuchý džbaneček ma~arovské formy, který 'má 

kal1chovlte rozevrené hrdlo a 'baňaté bricho s rovným, okrouhltm dnem; v. 85 mm, 
~ okraje hrdla cca 80 mm, ~ baňatosti 76 mm, ~ dna 48 mm; 1. č. 16l07; PA obr. 

L ' . 

19: 3. 
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Drobný d!báneček (snad detská hrač;ka) s vy!äím, kal1chovite rozevŤenjÍn hrdlem 
a malým baňatým bi-1chem na tre oh rU!kovitýoh no!kách. Na hrane nad výdutí jsou 
tri značne velká pupíky. Ucho ulomeno; v. 55 mm, ~ hrdla 31 mm, ~ br.icha asi 
34 mm, i •. č. 54021, PA obr. 19: ' 4. 

~36. · K OJE T t N (okresPrerov) 

Pri stavbe dráhy do Kromerí!e v r. 1887 byl rozvá!en ostroh polí nad loukami 
u Hrádku. Tam byly nalezeny strepy i celá nádoby únetická. (I.L. Č e r v i n k a 
v Rkp., 61 podle zprávy E. D u d í k a z Kojetína.) 

Mat e r i á l v OVM v K rom e ri! i patrici veterovskému typu: 
Baňa tá dvouuchá,. amfora pravidelnáho tvar~; na povrChu svetle äedá, hlazen~. 

.., .., ' '' , , ' ., 
Hrdlo je odsazeno od banatého bricha a vlnovite profilováno. Mezi uchy na hrane 
odsazeni jsou dva protilehlé pupiky; v. 270 mm, max. ~ 250 mm, ~ hrdla 135 mm, 
~ dna 120 mm, 1-0 č. l A 529; tab. XVI: 10 {PA cbr. 9: 10). 

Zlcmky äálku s vlnovite prcfilcvanými stenami. 

37. KR ·O M ~ ~ f ~ (ckres Kromeri!) 

N ál e z y.z býv. Hej n é h o. 
nik) v OVM v K r o. m.e ri! i: 

c i h e 1 ny " (nyní Medkuv ryb-
. , 

Amfcra s prchnutým odsazeným hrdlem a baňatým spodkem; tmave leštená, která 
. má mezi uChy na hrane odsazení prctl1ehlé pupi~; v. 2,75 mm; ~ hrdla 152 mm, max. 
~ 220 1IIDi, ~ dna 117 mm; i.čo. l A 2953/975; ' tab. XVI: 9. " 

Velká nádcba s nizkým, prohnutým a rczevreným hrdlem, cdsazenýÍncd baňatého 
spcdku.!fa hrdle je . . uohc, povrch hdý al tmavý, hlazený; v. 240 111m, ~ hrdla 

. 180 mm, max. ~ 220 mm, ~ dna 125 mm; i. č. l A 2951/973; tab. XVI: ll. 

' 38. K ~ E PlC E (ckres Znojmo.) 

Hradisko. u Krepio (357 mr, cdkud nálezy pccházeji, ' je cstroh nad soutokel!l . . . \ 

dvou pctoku, 1,5 km jihcvýchodne cd Krepic. Jeho ji!ni cip má pc cbou st~ar.ách 
., ., .' V " V , 

strmé, skalnaté a nesnadnc pristupné s'tráne. Na severc,západep!"echázl. zvolna 
v rcvinu a cdtud je ~nadnc pri15tupné. Hreben Hradiska tvcri nerovncu, v1ni tou 
a na pole upraveno~ pláň. Kul turn i vrstvou j:e celý hrbet iúbo.či 'Hradiska krome 
jUniho., skalnatého cipu. Nálezy z ni patI-! ruzným pravekým obdo.bim a také starš: 
dobe bro.nzové. Nejvice nálezll mel odtud J • . P ·a Ili a r d i. Nemohl však vždy 
být pr!.to.men pri vykopávkách a 81ad ae proto nekdy o.mezi t na úda je délníku. 
Mnoho na Hradisku vykopal a J. P a l l i a r d i m u ·dcneslA. K u d r n a Z' 

KŽ'epic. Nekterá nálezy ziskal Fr. V -i 1 dom e c. 
, . ., . y v . -

Na platoHradiaka byly nalezeny nádoby a atrepy rázu predúnetického (pro.to-
únätického?) i únetického, · tj~ malé trojhranné dý~ s otvory pro. nýtky z bro.nzu, 
cyperské bronzové jehlioe, jehlice únetioké s ouäkem ria vroholu kuželovité hl~
vioe, zlomek bronzové sekerky s liätami, -čtyŽ'boká äídla, äipky z ro.ho.vce aj. 
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dne tie k ,á ' n á l e s y: 
Ba úboči Hradi,ska vykopal A. lC u d r nar. 18q6 z pŕikazu J. P a l l i

a r d i h o hrob s kostrou veskra.ná poloIe, u nil ~yly typickY dnitick' bronzy 
, i nádoby, a tOl pod hrdlem bronzový spirálov1tý nákrčnik, bronlová jehl10e se 

svinutou hlavici, spirálovi te 8Vinutý náramek z dvoji Uho drátu, menA:! \Úletický 
hrniček, vyAAi úniticky hrnek, drobný únetieký hrniček s pupikem proti uchu, 
hrnek zdobený trásňovým omamentem, pohárek s rýhami pod okrajem, preruAenými 
pupi~" a miaka se zaobleným okrajem. 

Dopis A. K u d 1"' n y J. P a l l i a r d i m u z 22. IV. 1896 (v 101), kte
rý je pomerne dobrou nálezovou zprávou. 

, II a: t e ri" l v II o r a v s k 'm m u z e u v B r n e (ze sb:!rky 
K.J.MaAky): 

Bronzová predmety únetick': ;I 
Cyperská jehlice, d. 103 mm; i. č. 54091. 
dnetická jehl1ce s ouäkem na kuleloviU hlaVioi, d. 67 mm; 1. č. 54092. 
Trojúhelrtiková dýčka 8 otvory pro nýtky v zaobleném týlu; d. 58 mm, max. 

A. 42 mm; i. č. 54086. 
Trojúhelniková dýčka s otvory pro nýtky v týle, dalAi a ulAi nel predeAlá, 

d. 60 mm, max. ä'. 25 mm; i. č. 54088. 
Týl z prelomen' sekerky; 1. č. 5+087. 
Jehl1ce s kroulkovou hlavici, jejH jehla je pokroucana, d. as1 155 mm, 

1. č. 54093. 
Nálezy veterovského typu: 
Hluboká polokulovitá miska a malým, plochým dnem, která má nerovne zaOblený 

okraJ: (s. 5 mm) a tmavoäed.ý, hlaZ'~ povrch; v. 87 mm, ~ okra.1e 180 mm, ~ dna 
47 mm, i. č. 53771; tab. XIX: 2 (PA obr. 22: ~) • 

• Zlomek tlustostenné m:lsy (a'- ateny 8 I11III) s části rozAireného okraje (1-3 mm), 
vyklenut'ho mirne vzhúru. Pod okrajem jeou dve hluboce vyrytá, as1 2 mm A1roké 
paralelní rýhy. Povrch nádoby je drsný, tmavoAedý, hlazený, uvni tr tmavý , 1. č. 

53761. 
Zlomek tenkostenného soudkovitého hrnku z jemného materiálu (s. st,ny 3 mm) 

s nolkou na obvodu dna, která je vyhnuta navellek. Povrch je leUený, okrove Aedý, 
v. 96 mm, ~ okraje 165 mm, i. č. 53763. 

Zlomek hrubého hrnce s prohnutým, zaóbleným, vyhlazeným hrdlem, pod nimi je 
podlouhlý pupik. Stena bricha je hrube dr8nena 'dke dnu. Povrch 'je Aedý, uvnitr 
nádoby tmavý, v. 165 mm, i. č. , 53170. 

Polokulovitá mieka ae zaobleným 'okrajem, která má ve dni melký dulek. Povroh 
~;je Ilutoiedý, hlazený; v. 70 mm, ~ okraje 135 mm, 1. č. 5'3753; tab. XIX: 3. 

Zlomek" maUho soudkovitého hrnku 8 no!kam1 na obvodu dna. Povroh je l1uto-
Aedý, hlazený, uvn1tr tmavý, v. 42 mm, 1. č. ~53757. \ 

Kul ovi té 08udíčko z dobrého materiálu, tenkostenné (a. 3 mm), které má l1u
tý, hlazený povrch, v. 53 mm; ~ okraje 40 mm, ~ výdut1 70 mm; i. č. 53751, tab. 
XIX: l. 

Zlomek aoudkovitého hrničku bez nolek na obv9du dna. Povrch je hlazený, 
liute zbarvený, v. 40 mm, i. č. 53748. 

Drobná baňka (vyAA! oaudičko), která má dranej!i, žlutý povrch, miaty c1hlove 
načervenalÝ a na dne tmavý; v. 38 mm, ~ okraje 29 mm, max. ~ baňatoati coa 48 mm, 
i. č, . ,53749. 

,. 



IRinená nožka z nejaké nádoby, tmavá, hlazená, která napodobuje l1dské cho
didlo, na spodku rovné, takh nožku lze postavit; v. 28 1IIll:, d. chodidla 25 ml!l, . 
max. š. chodidla/ ll mm; 1. č. 53747. I 

Šálek s vlnovite profilovanou stenou, tenkostenný (s. 2,5 mm), hlazený, 
tmavý a žlutý. Ouško a obvyklý dulek ve dne Chybí, v. 48 mm, id okraje 9} mm, 
Jd lomu nade dnem 79 mm; i. č. 5}7}9. 

Hmek, jehož stena je jenom mírne vyklenuta navenek, má ohmutý okraj a na 
stene ucho. Povrch je hlazený, šedoUutý; v. 80 mm, Jd okraje 92 mm, Jd dna 65 mm; 

1. č. 53742 • 
• Baňa tý hrubU hrnek s rozevreným okrg jem, pod kterým jaou tri bradavkovi té 

pupíky (proti uchu a po stranách). Povrch je žlutý, hlazený; v. 140 mm, id dna 

76 mm, id okraje 144 mm; i. č. 53782; tab. XIX: 7. 
ŠUhlý, hrube vyrobený hrnec s prehnutÝIÍI, zaobleným okrajelll, na'kterém se 

zachovaly dva jazýčkovité výčnelky. Stena je ,vyklenuta navenek. Povrch je dre

ný, okrove žlutý; v. 197 mm, id okraj~ 132 mm, id dna 83 mm; i. č. 53786; tab. 
XIX: 5. 

VetU {s oudkovi tý hrnek se čtyrmi nožkami. na obvodu dna a stremi pupiky pod 
okrajem (proti uchu a po stranách). Materiál je hrubší, povrch nehlazený, cih
love červený; v. 100 mm, id dna 128 mm, Jd okraje 147 mm, max. Jd 152 mm, neinv. 

thomky 'cedniku • . 
Baňatý hrubší hrnec s ovaleným okrajem, d raný, šedoUutý, uvni tr, tmavý; 

v. 153 mm, ~ dna 8~ mm. id hor. okr. 1}2 mm; 1. č. 53785; ~ab. XIX: 6. 

Mat e r i á l v e sbir ,kách prehistorického 
ú.stavu filosor.fakulty v Brne: 

S~udkovi tý hrne,k se čtyrmi no ':kami na obvodu dna a s pupíčky proti uchu a po 
stranách. Má drsný, cihlove červeny povrch vna i uvnitr; v. 95 mm, ~ okraje 
147 mm, ~ dna 126 mm; 1. č. B'545; tab .. XIX: 4 (PA obr. 19: ll). 

Širší hrnek s prohnutým, rozevrenýrn a odsazeným hrdlem od polokulovi tého 
bi-icha do té míry, že mezi nimi vznikl sc~udek. Pod hrdlem na brichu je nádobka 
vyzdobena pásem trojúhelničkU (zachov. se jich l3),vyplnených vpichy. Povrch je 

hnedý, leštený, v. 100 mm, ~ hrdla 152 mm, max~ Jd asi 155 mm, Jd dna cca 80 mm; 
i. č. 544, tab. XIX: 13 (PA obr. 19~ 10). 

Mat e r i á l ves b í r c e Fr. V i l dom ~ e v B o s-
k o v š tej n e: • 

Šedý džbáneček s vyšším, prohnutým hrdlerr., na jehož spodku je ouško. Má niž

ši, baňaté bricho; neinv. 
Šálek Skalichovite prohnutým hrdlem, hlazený, lesklý, tmavý a hnedožlutý; 

neinv. 
Bezuchý hrnec s rozevreným hrdlem, pod kterým je nekol1k pupikU; na povrchu 

drený, neinv. 
Zlomek a'mforky s odsazeným hrdlem, pod kterým je 'podlouhlý pupík~ Povrch 

leštený, žlutý, neinv. 

L ite r a tur a: 
Sed l á kF., Moravsko-krumlovský vlastivedný sbornik, 110 a d~ (infor

maee o Hradisku u KŽ'epic poskytl však autórovi Fr ~ V i l dom ec); 
P a l l i a r d i J., Vlastive,da moravská II, č. 42, 14, . 
t Ý ~, MAGW 1894, 3}. Sitzungabericht; 
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Ma! k a K. J., Lidová čítanka mora?oká, obr. 9: 15; 
Č e ŕ v 1 n k a I. ' L., l(orava za praveku, 184; 
t Ý l, Rkp., 68. 

'9. K U B S ICE (okres Znojmo) 

V dome č. 9 byly nalezeny dve koňsk6 ~ostry a dve nádobky. Je to 56 mm vy
soký soudkovitý hmek na nolkách a 70 mm vysoký äálek 8 kallch~vlte' rozevreným 
hrdlem; PA obr. 19: 2. 

Uloleno v ,Moravsk6m muzeu v Brne. 
L ite r a tur a: 
S los che k K., Sudeta 19'0, 71, obr. l, 2. 

40. K UNO V ICE (okres Uherské HradU te ) 

V biv. ' Nedbaľove cihelne by1y rozkopány sidlUtn:í jámy rozl1čnýchtvarú 
(tél lichobeln:íkové) se strepy i celými nádobami (dlbánky, hrnci a hrničky), 
pres1eny, oaekanými'jelenimiparohy a kostenými nástroji. 

Materiál v 140ravském muzeu v Brne ze 
s b i r k v I.L. O ~ ~ v t n k y: 

Zlomek tenkostenného äálku (sila 2 mm) s kallchovlte rozevreným hrdlem; iSálek 
je z velmi dobrého materiálu. Povrch je äedollutý, v. asi 50 mm; i. č. 54214. 

Okrajový strep z prohnutého hrdla veliké zásobnice se zaobleným okrajem; 
s. steny 10 mm; 1. č. 54211. 

Zlomek nádoby (asi amfory) s odaazeným hrdlem, pod nimž je podlouhlý pupik. 
,Povrch je leätený, äedožlutý, na vnitrni ploAe tmavý; i. č. 54216. 

Kamenné drtidlo se zaoblenými hranami; 1. č. 54220. 
Tri kostená Aídla, d. 70~ 70 a 51 mm. Poslední z nich má pod Okrajem z~ez 

a ve stredu otvor dovn1tr 15 mm hluboký·; i. č. 54220, 54221 ,a 54222. 
Oást parohu osekaného na koncich; i. ' č. 54223. 

14 ate r i á l z e 
love. a panSké 
v Uh e r s k ém Hra 

Abrahamova cihelna: 

s:ídliA't 
c 1 h .e 1 n e 
d i ä t i: 

v 

v e 
A bra ham o v e, Ned b a

S, l o v á c k é m m u z e u 

Kus, steny a rozevreného hrdla bezuchého hmce,vne drsneného a uvnitr hlaze
ného' s rozeklaným pup:íkem pod hrdlem. Povroh je žlutý a uvnitr ná~oby tmavý; 
!. č. 6907 (K. Han á k). 

Zlomek misky s rozä:íreným okrajem, z neho! ' je vytažen jazýčkovitý vÝČnelek 
(A. 9 mm). Poyrch tmavý, hlažený. Na steni je uoho, i. Č. 6908 (zku§ebn:í výkop 
Hor s á ~- Hru ~ ý). 

Nedbalova oihelna: 
Zlomek misky s rovným, resp. velmi mírne zaobleným okrajem, tmavý, hlazený,. 

§. okraje 7 mm, i. č. 7921. 
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Doplnený spodek hlazeného šedého a !lutého hrnce s kruhovým dnem; 1. č" 6915 
(zkušébní výkop Hor s á k - Hru b ý). 

Zlomek dnetické misky ze steny se äirokým žlábkem po~ okrajem (š. 12 mm), 
šedý a šedožlutý; i. Č. 7928. 

Okrajové atrepy z hrubších hrncu a ohrnutým okrajem, ve dvou prípadech 1 

s hrubým pupikem a rozeklaným pupikem pod okra jem. Povrch je šedý a šedo!lutý; 
i. Č. 7922, 7926, 7929, 7930, 7q31 (výkop Han á k - Hru b ý). 

Panská cihelna: 
Zlomky okraju nádob s rozevreným hrdlem, drsných, uvnitr nekdy tmavých, 

~lazených; i. č. 4611, 4614, 4619, 4627, 4630, 4632, 
Zlomek misky s rozšíreným, zaobleným okrajem, vne hdý a uvnitr tmave hla

zený; i. Č. 4608. 
Zlomky hrubých nádob ode dna; neinv. 
Kusy mazanice; neinv. 

L ite r a tur a: 
O e r v i n k a I.L., OVMSO 13, 1896, 120; 
t Ý Ž, OMZM II, 1902, 73, 
t Ý Ž, Morava za praveku, 184; 
t Ý ž, Rkp., 70. 

41. K U R D ~ J O V (okres Breclav) 

Pri prekládání silnice .z Hustopeč! do Bojanovic byly rozkopány v nejjižnej~ 
ším cípu kurdejovskéhO katastru krome hrobu také jámy s únetickou keramikou. 

O e r v i n k a I.t., Rkp., 70, tab. 54. 
Materiál v Moravském muzeu v Brne '7.e 

s b i r k y I.L. O e r v i n k y: . 
Neúplný džbáneček s baňatým brichem akalichovite rozevreným hrdlem, na je

hož spodku je ucho (z hrobu). 
Misl$a s rovným okrajem, na kterém jsou jazýčkovité výčnelky, vlnovi-te pro

filovaná(z hrobu). 

42. LED NIC E (okres Brec.lav) 

Materiál v Moravs. k . ém muzeu v Brne ze 
s b í r k y F. V š e t i č k y (r. lq26) ·: 

Džbáneček skalichovite rozevreným hrdlem, slabe odsazeným od nízkého a ba
ňatého bricha, který má tri drobné nožky. Ucho vychází z max. baňatosti bricha 
a končí nad BPodkem hrdla, pod nímž jsou tŤi zašpičatelé výčnelky. Povrch je še
dý, hlazený, na okraji hrdla okrovežlutý; v. 103 mm, ~ hrdla 101 mm, max. ~ na 
br.ichu~o mm; 1. c. 53458; rA obr. 17: 6. 

Baňaté osudičkó s plochým, širokým (10 mm) okrajem, na kterém jsou jazýčko
vité výčnelky. Povrch äedý, drsný; v. 57 mm, ~ dna 48 mm, ~ okraje 71 mm; i. · Č. 
53457. 
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atíhlý hrriek soudkovit~ho tvaru s uchem, tenkostennt, nao~raji míme za
oblený (A. 3 mm). • . Povroh má hIazený, tmavohdt, v. 65 mm, ~ dna 55 mm, ihrdla 
75. mm, i~ ň. 53459~ 

IC temto nádobám patrí jeAte typiok$ úneUoký kotlík, v. a8i 70 mm, a 11ne
tioký hrnek s pupíkem proti uchu, na lomu mezi hrdlem a dnem zdobenl vpiohy stejne 
jako na hrdle (vertikálne) proti uohu', v. asi 87 DIIl. 

Nálezové okolnosti se mi nepodarilo zjistit. 
I.L. Č e r v i n k a. Rkp., obr. 64. 
p o z nám k a: Lednioký kata~tr je znám mno!stvím nálezu únetioké kultury. 

Viz. Ti h e l k a K., PA XLV. 1954, 296-7. 

! 

43. L E S IC O U N - vroh u Olbramovic (okres Znojmo) 

Temeno vrchu je rozdeleno na tri hrbety smerem od severu k .3ihu. K severu 
se svaluje velmi pHkre a rovne! západní svah je dosU srázný. K 3.ihu a jihový-. 
ohodu se mírni. Praveká sídlUte byla na te·meni vrohu. 

Na Leskoune kopali: J. W a n k e l, J.B. K nie s. J.N. , o l dri o h. 
čienové Musejního spolku v Brne B. P op e l . k a, bratri S lov á k o v é a 
J. P i l a. PaMátky tam sbírali A. Jan u A a P. T i l s o h · e r. jen! pr,t tam 
zís.kal lIIÍ1o!ství bronzu. Čiste ze zlätnýeh duvodu hledali na Leskoune památky tél 
nekteH lidé z okolí, kterí je poňali také padelat. Kolekee fala odtud je v MM • 

. R. 1959 provádil ha Leskounezae~~ovaeí výzkum Art ČSAV, pob. v Brne. 

Materiál ~ .Mor~vském muzeu v Brne z ro~ 

l i č n Ý o h n á le z u: 
!lutý, hlazený spodek z nádobky, patrne amf'orky, jej!! dno má plochý dú~ek, 

na jeho! obvodu jsou th drobná výňnelky-nolkY.' ~ rdUnu ve dne 60 DIII; i. Č. 53897. 
Tmave hlazený strep z nádoby se !lábkem, pod ·tterým je pupík; i. č, , 53899. 
hutoAedt, hlazený zlomek z nácSoby s Prohnutým a odsazeným hrdielII, pravde

podobne ~ amf'orky, pOd.kterým je nepravidelná, nerovná, hluboko vyrytá klikatka; 
i. ň. 53899. 

aedo!lutý zlomek z nádoby s prohnutým hrdlem, které má zaoblený okraj; i. Č. 

539.00. I . . 
aedo!lutý strípek z tenkostenné nádoby (3 mm) s pr ohnutým hrdlem; i. Č. 

53903. 
J .B.> K nie 8 uvádí strep "po~ázený malými ·ru!ky" (Pravek IV, 1908, 230, 

tab. IX: 7), jaké jeou tél z Blučiny, Veterova i Odjinud. Jeho ulo!ení nen! zná~ . 
mo. 

Hlinený prsten vne zaoblenj a uvniti: plochý, hdt. hlazent, vnejAí ~26 mm, 
vnitrní ~ 21 mm. s. steny 5 mm, i. Č •• 53905.. . 

Hlinená, 8v~tle !lutá kuliňka, ~' ooa 27 mm, i. Č. 53906. 
N,úpln'á bronzové dUtko, uprostred zasilené, dole roztepané, hranaté, je! 

·má drsnejAí, šedozelenou paťipu, d .torsa 82 mm, A. 13 DIII, v. 10 mm, i. Č. 53908. 
Oboustranné bronzové dlátko, uprostred délky zesílené, hrubé zelene patinp

vaná, je! má na ·okraji úzké hrany; d. 82 mm, A. 13 mm, v. 7 DUn; 1. č. -'53907 (ze 
sbírek Musejního spolku v Br~e). 

Bronzové dlátko s tUlejí, která Je oblé a má otrelou, zelenou patinu, d • . 

88 l1li1, max. " 22 mm, d. ostrí 1:5 mm, -i. Č. '390~. 
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Bronzová jehlice a kolmo provrtanou kulovitou hlavici, na krčku zdobená rý
hovanim; d. 117 mm, ~ hlavioe 14 mm, ~krčku 5 mm; i. č. 53933. 

Bronzová jehÚoe s ~lovi tou hlavici, kolmo provrtanou, hladká,! nezdobená, 
äedozelene patinovaná. Jehla je prelomena; d.?, ~ hlavioe 10 mm; 1~ č. 53935 • 

. I J .B. ·Kn i e s pripom:ťná tU prsten z jeleního paróhu aparohové drhdlo. 
Onetické bronzy: 
Tri trojúhelníkové dýčky. 
Čtyri zlomky zdobenéhQ, man!etového náramku, který bylpd~. v nemecké tech

nice v Brne (R z e h a k A., Zei tschr. d. d. Vereines f. Gesoh. M. u. Schlo X, 

~06, 169). 
Lopatkovitá sekerka zdobená litými !lábky. 
Otyrl jehlice s hlavici stepanou ve vertikálni trubičku. 

JSe.,t dlátek. 
Otyri Udla. 
Jehlioe s roztepanou asvinutou hlavioi. 
Trubička svinutá ve spirálkU z drátu. 
Zlomky menUch spirálek skl1čkami, svlnuté z dvojitého drátku. 
Jehla ulomená z jehl1oe, jeji! typ není zná~. 
etyr1 zlomky ~1vny (nebo ~1ven?) se sV'1nut~ konci. 
Otyri oválné náramky podoby velkého tiskaciho pismene C. Jeden z nich má 

pe.če~ovl té konce, jiný konce zaoblené a vyhnutá navenek a ·daUi má konce zaApi
čatelé. 

Náŕamek se zúlenými, roztepaným~ a · pres sebe prelo!ený.mi. konci, faaetovaný 
dO·,osmihranu. (Tab. XXVIII-A zobrazuje bronzy z Leskounu, které byly známy I.L. O, r v 1 n k o v i.) 

• ate :r i á l v . OVM v N y m b u r ·o e z \ dar li H. D l a b a , CS e: 
Bronzové dlátko s jedním koncem zaApiČatelým a druhýmro~tepaným .a hrivna; 

i. č. 66-417; 

Mat e r 1 á l - v OVM v Mor a v s k é m K ru m l ov e (nálezy 
zaclmánené J. ·K a u f man e m.): 

Pet hŤiven, které byly ziskany v r. 1951 a 1958. 

M a 't e r i á 1 v AO ČSAV, pob. v B r n e z 
1959: 

v Ý z k u .m· u v r. 

Nálezy nelze uvádet a zevrubneji poplBovat, ponevad!vedouci VýZkumu je do
posud nepublikoval. 

L ite r·a tur a: 
W a .n k e l J., MAGW 1872, 207; 
M.u chM., MAGW, N. P. I (XI), 1882, 29; 
t Ý !r MCC r. 17, 1891,56; 
• o l dri ch · J.N., MAGW 1890, 130 n.; 
t Ý t, ~MSO VII, 1890, 157; 
R z e h a k A., Annales M. P. 1895,122 n. (leskounská falsa), 
O e r v i n k a I.L., Pravekáhradiska (1896), 17-18 • ., . . . , 
t Ý I, Morava sa praveku, 192; .. 
J[ nie a J.B., Pravek 1908, 225 n., tab. X, XII. 

. , 
t Ý t, Moravakt Glosel, Mor. Or1ioe 15. I. 1928, č. II (leskounská falaa), 
S k u t i l J., Príroda 1932, 191 n. 



-88-

44. L 1 SEt (okres Brno-mesto) 

Na Starých zámcích u Líšne nalezl M. ehl e b o. r á d r. 1937 vetší část 
únetického d~bánečku. 

Č e r v i n k a I. L., Rkp., 70. 
Z výzkumu Aó ČSAV, pob. v Brne, pocházť zlqmek n~obky s prohnut.fm, od saze

ným hrdlem, hlazený, na hrdle !lutý, na zachovaU části bricba hdý, uvni tr tma
vý, vyhlazený, v. hrdla 32 ~; prír. č. 105-0-e-1191/53 (výzkum A. Med u n o
vé) • 

15. V. 1959 byl nalezen zlomek tmavého soudkovit'ho hrnku s otrelým výčnél
kem na obvodu dna (výzkum O. S ta n 1) •. 

Ulo~eno v AÓ ČSAV, pob. v Brne. 

45. L o BOD ICE (okres Prerov) 

Pri zachraňovacím v!zkumu A~ ČSAV, pob. v Brne, na staveništi haly podniku 
Výroba stavebních hmot, závod Lobodicer. 1957 byla prozkoumána jáma č. 1 asi 
70 cm hluboká. Byla ku~elovitého tvaru a ~kruhového dna miril 130 cm, ~ hrdla 
asi 40 cm • . Tato jáma byla neobyčajne bohatá na zlomky keramiky, z nich~ bylo 
mo~no v laboratori rekonstruovat nekolik nádob~ Materiál je ulo~en v depositári 
AÓ ČSAV, pob. v ' Brne. 

Jám a č. l: 
Vna i uvni tr hlazená, tmavá, pomerne nízká kónická miska, která má pod okra

jem ve sténe dve provrtané dírky; v. 25 mm, ~ okraje 95 mm, ~ dna 53 mm. 
Zlomek hrdla amfory, které je prohnuté, vna i uvnitr šedé a hnedé. leštené, na 

hrdle je ucho. 
Zlomek vetU bezuché nádoby s rozevreným hrdlem, pod ním~ se zach!3vala dvo

jice pupíku, vlast~e dulkem rozdelený pupík jediný. Nádoba má draný, hrube a melce 
prstovaný povrch, tmavohnede a místy tmave zbarvený, uvnitr tmave hlazený, lesklý; 
v. 205 mm. 

Hrubší hrn~c s rozevreným Okrajem, pod ním! jsou čtyri dvojité pupíky, vne 
tmavo~lutý, misty melce brázdený prsty, uvnitr leštený,tmavý; v. 247 mm, ~ h~dla 
197 mm, max; ~ 194 mm, ~ dna 125 mm; tab. XX: 2 (PA obr~ 9: 6). 

Zbytek (asi 1/3) nádoby soudkovitého tvaru, vne i uvnitr tmave leštené, jez 
mela uprostred kruhového dna no~ky (zach~vala se stopa po jedné). 'Asi 1,5 cm pod 
okrajem je výzdoba, tj. soustava trojúhelníčku; bile inkrustovaných; v. ná:doby 
80 mm; tab. XXI: 6 (PA obr. 9: l). 

Zbytek vetší, hluboké misy s uchem po~ okrajem, který je rovný a ponekuä 
prečnivá dovnitr (š. 10 mm). Nádoba mela vne 1 uvnitr tmavý, na okraji hlazený 
PovrcA; v. asi 180 mm. 

Hrubši bezuchý hrnec pekného tvaru s rozevreným okrajem, 'Pod ním~ jsou čtyri 
ostré pupíky, umístené protilehle. Povrch je tmavý, !lutošedý, drsný; v. 240 mm, 
tJ hrdla 215 mm, max. ~ 220 mm; tab. XX: l (PA obr. 9t 4). 

I . 

Tri zlomky tmave leštené amforky s vlnovite pro!ilovaným hrdlem, odsazeným 
od bricha (v. hrdla 95 mm). 
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Vet~í bezuchý hrnec ladnáho vejčitáho tvaru s rozevreným okrajem, pod ním! 
jsou čtyrt jednoduchá pupíky, UJDístená protilehle. 

Vne ~edý a tmavoäedý, uvnitr tmavý a hlazený hrriec; v. 278 mm, ~ hrdla 
233 mm, ~ dna 120 mm; tab. XX: 3. 

Nízký dvouuchý hrrteo s rozevre,ným okrajem a kula tým, odsazeným dnem, který 
má ponekud vyklenuté steny. Jeho povrch je nerovný, lluto~edý al tmavý, uvnltr 

' trnave hlazený; v. 177 mm, max. ~ 295 mm, ~ dna' aai 175 mm (PA obr. 9: 8). 
Zlomek steny vetUho MIku s kal1chovlte rozevreným hrdlem, hlazený, vne 

i uvnitr tmavý, na lomu mezl hrdlem a dnem zdobený záseky a jazýčkovitými výčnel
ky, z nichž se zachoval jeden; v. hrdla áo mm, ~ hrdlaaai 225 mm, ~ lomu mezl , 
dnem a hrdlem cca 177 mm. 

Hrubší bezuchý hrnec s rozevreným hrd lem, pod nímž byly čtyH protHehlá, 
jednoduché, ostré pupíky. Povroh je drsnejší, tmavohnedý a míaty šedý, uvnitr 
hlazený,tmavý; v. 223 mm, ~ dna 117 mm, ~ hrdla 4 188 'mm, max. " 190 1IBIl. 

Zlomek vet~i, tmavé, hlazené amforkY s uchem vycházejicim z hrany mezl brl
chem a hr1lem. 

Zlomek velké nádoby, jež mela tmavo~edé, hlazené a odsazené hrdlo a Uuté 
bricho. Pod hrdlemje zdobená dulky. 

Polovlna soudkovitáho hrnku bez nožek na obvodu dna. Povrch tmavý, leätiný; 
V. 50 mm, ~ dna coa 70 mm. 

Zlomek hrub~ího bezuohého hrnoe, který má drsný povrch Uutohd~ zbarvený 
.., ., ." , . 

a uvni tr trnave le~teny. . ' . , 
.., . v, ., 

Zlomek šedé, vne 1 uvnitr hlazene mlaky, která mela prohnutý okraj, v. 23 mm. 
Zlomek steny hrubého hrnoe .se dvema podlouhlými pupiky ,pod rozevreným okra'P 

jem, šedý, drsný. 
Okrajový strep z vetU mísy, která mela okraj (š. II mm) nepatrne vyklenutý 

,nahoru. Povrch je §edý a Uutoäedý, uvnl tr tmave hlazen3, 
Rozevrený okraj ve,lké nádoby, která byla hnedollutá a nUe hdá, uVQitr 

tmavá a hlazená. 
Zlome,k , z, prehnutého okraje , tlustostenného, hrubého hrnoé s uchem, na povrchu 

šE:,dého, uvnitr tmave hlazeného. Rozmery ucha (v. 60 mm, ~. 25 mm) dosvedčuji, 

že šlo o vetší nádobu. 
Zlomky z okrajl1 nádob, asi amfor a mlsky s plochým okrajem a hrub~'ího, men

š ího hrnce, které jaou tmavé, misty žluté, hlazená, z dobrého ,materlálu, ' krome 
jediného, jenž je hrub~i, ~edý a na okra jl , clhlovečervený. 

Zlomek pískovcového brousku{?) oválného prurezu. 

Mimo jámu č. 1 byly pri pozemníoh pracích sa stavenl~tl nalezenyzlomky 
I 

čtyr hrníčku soudkovitého tvarq, vne i uvnitr černé, hlazené. ' Jeden z nich mel 
ucho; v.rtejmenUho 45 mm; byl äedea Uute zbarven. 

Mat e r 1 á l , v m u z e u v T o v a č o v e: 
Zlomky velkých hrncu s ohrnútým okrajem, na povrchu äedé a svisle rýhované, 

které mhy pod nrdlem pupiky a ucha. Byly asl nalezeny prt stavbe vleč,ky k "Don
basu" u Lobodie. 

,'Lobodické nálezy jsou zatím netnventovány • . 
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46. L O V O IO K Y (okres 'VyAkov) 
, I 

SídlUte ,bylo . na mírn~m návr!! asi 100 m od Bolovick~ho potoka. Dne,s jsou 
v te ch místech pole aOihelna, kde se oakrtvají a ničí praveká jámy.Oáet ' nálezu 
z teohto jam zaohrá!lj,l Pr. R a ,f a j ze sousedníoh Otn1c. Jsou v jeho . soukromá 
kolekci, predarlámuzeu ve Slavkove u Brna • 

• ate r 1 á l v k o l e k o 1 Pr. Raf a j e: 
Soudkovi tý brllell: ve strepech, napovrohu hdý, ldtený vne 1 uvni tr. Pod ' 

okrajem se zachovalo ucho a na obvode dna no!ka dlouhá 15 Mmf ~ dna asi 105 Mm. 

Zlomek vetU, vni drsnená nádoby s prehnutým okra'jem, pod n,:!m! je pupík. 
Má svetle ledý povrch. 

Zlomek z nád~by s odsazeným hrdlem, pod kterým je uoho. Povroh Aedý a !lu
toAedý, vne hlitzený. 

• at e r 1 á l z í s k a n I J. Tej r ale map r iz a -
,. hra ii o v a c í m v I zk u m u Al1 OSAV,p o b. v B r n. e r.1959: 

Vetlí amfora s hrdlem odsazentm od brioha, která je zploAtelá a má líroe ' 
nádoby neúmirn~, 'DÍau, kulatá dn~. Pod hrdlem se zachovaly dva protáh14 ' pup!ky 
(byly p~v. &nad čtyri). Povrch je leltený, tmavohnedi, skvrn1tý; v. 315 mm, ~ 
hrdla 296 mm, ~ dna 140 mm, max. ~ 494 mm; neinv. 

Nádoba se stenou vyklenutou navenek a s rozevreným okrajem hrdla, která má 
hlazený a !lutOhnedt povroh. Ve stene a taká ve dne jsou inenU \kruhovi t4 otvory 
o ~ 3-5 mm. Nádoba ' tedy slou!lla' za cedník, v. 230 mm, ~ hrdla 195 mm, ~ dna 
110 mm, ne1nvent.; PA obr. 17: 4. (Oást táto nädoby nalezl J. Tej r a 1 a 
zbytek byl nalezen pri záchrann'm výzkUmu Al1 OSAV, pob. v Brni.) 

, . 
L ite ret u r as 

\ 5 k u tlI J., OMZ. XXXIII. 1946.91, 92'S 
O ndr á č e ll: J., Prehled výzkumu 1959, 50, 51, tab. 8, Al1 OSAV, pob. 

Brno. 1960. 
p o z nám k a: J. S k u t i l, kterl ,uvádí v oit. článku tuto lokalitu 

na kataatru aouaedních Otnic, píle, le prý tam bylo (podle adelení r. 1941) zni
čeno jil více ne! sto jam, jejichl tvary jaou vyobrazeny na atr~ 92 v jeho zmí
nené práoi (obr. 42). 

47. MA R 'E P Y(oki-ea Vylkov) 

Na návrlí Olupeoh mezi Marefami a Kri!anovicemi, pod kter.fm teče amerem od 
Bučovic ke Slavkovu ríčka Litava, pri dolním toku zvaná Cezava, zjiatii Mir. 
ChI .. bo , rád na poli Pr. Stuchlíka kulturní vrstvu o 'prúmeru vice ne! 10 m. 
Ta se ve dvou miateoh prohlubovala 'do júy • Vrstva obsaho~ala mnohtví zlomku 
nádob, z nich! jioh bylo slepeno 15, krome nakolika dal!ich, je! byly slepeny 

' . I jen částečne. Byly to: 
Dvouuchý protáhlý dlbánek, mírne profilovaný, v. ' 250 ' mm .. 
Bezuchý pohár v. ?70 mm. 
Výborne vypálený' jednoduchý d!bán s protáhlými pupíky, v. 290 mm. 

'- ' 
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Tri bezuch4 lu'nky dr8ného povrchu, z nich! jeden má na okraji čtyri v!čnel-
ky. 

Zásobnloe s dobre vYhlazeným,avetle !lut!m hrdlem a dr8n!m -brichem, v. 
600 mm. DJbán 8 drsným brlchem a vyhlazenýmhrdlem, v. 710 mm. 

Melká mísa, jejH steriy. jsou tenké a l,itené, s ma 11m ouäkem pod hrdlem. 
Tri typické únetické hrnky ze !lutohnid~ hlíny, které mají tenké, lesklé 

steny s uchem u dna. 
Nádobka bez uch a vičnelk&, pekne lesklá. 
Bezuchý, A,Uhli, profilovaný hrníček. 
PO rekonstrukcl nádob zbylo jeAte mno!ství strep~. Mezi nimlbyl zlomek 

hrnku, asi pikne profilonného, jen! byl zdo~en pri rozhraní hrdla meloe vyrytou 
čarou a nad ní klikatkou, vyplnenou bílou náplní, nad ní kolmo fia bhchu _ j80U , 
vyryté čáry, 'mezi nimi! je rovne! klikatka. Byl tam té! zlomek cedníku a hlin~né 
kolečko uprostred provrtané, ko~ečko z p~skovce, tri pazourková Akrabadla a tri 
zlomky pazourkov!ch nó!~. 

Kostených predmeta se naUo 17, mezi nimi ihladítko, d. 170 mm, pak opra
cované parohy a konečne k~n a drtidlo na mletí ,obilí. 

Nedaleko odtud na sousedním poli byla dal U jáma, nakolik m 'A1roká , a více 
ne! l m hluboká. Podobala se velké míse. Také v té bylo mnoJství zlomku nádob, 
z nich! se jich podarilo rekonstruovat hst. Byly to: 

,Dvouuchá nádoba se 'zreteInou profilaeí. velmi dobre 'v.1pálená z ,nápadne JIuto
červené hliny; v. 250 mm. 

Vdki hrnek, zdobeni trásňovim ornamentem, . v. -150 mm. 
Typick! únetioki kotlík s nízktm dnem z hnedočervené hlíny, emailove lesklé 

a tvrde vypálené~ 

kou. 

Bezuchý, drsný hmek. 
Dve misky, z nich!vetäí, -černe zbarvená, má pod okrajem tri tupé vičnel.ky. 
Dva ze zbylých zlomkd nádob jsou omamentovány vrytiml kroulky a klitat-

.. I 
V jáme .byly tyto ,nástroje: 
Dvevel~á pazourková Akrabadla. 
Otyrbranné hlinenézávalí spr~rtem skoro v polovine viAky; v. ~5 mm~ 
Dmuchadlopodoby homolky s otvorem, . který se postupne zuluje a! na zcela \Íz-

Malé, tenké kostené Údlo. 
DalU kostené UcHo, černé. 
Kostená jehla s provrtanou hlavicí. 
Bronzové Udlo, na obou stranách zaApičatilé 'a uprostred délky ponekud roz~ 

Urené do hran 
vitu bronzový náramek z dvojitého drátu, 'spiráiovi te 'svinuti a prevázanÝ 

dráten$m svitkem. 
V obou jamách bylo tU hojne zvírecích kost! (hovezíoh a prasečíoh~ r:ejllu§na 

zubu, koňských a srnčíCh). 
' L ite r a tur a: 
ehl e bor á dM., Pravek č. 4-6, 1927/28, 9 alO, tab. XXXVII, XXxvIII, 

XXXIX, 
S k u t i l J,.,Sborník pHrodovedný, Ostrava 19'0/'1, 29, 
tfi , n~ T~. ,q'l. l~O: · 

Ce r v i n k a , l. L~. lUtp. t 69. 
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lIateriál je ulolenv lIoravsktSm muzeu v Brne. Ni,ktertS z nádob 8e ' shodují 
s keramikou veterovsktSho typu: 

Amfora 8 prohnuttm, kó~icktm, odsuentm hrdlem a baňa ttm, avAak ponekud 
zploätelým brichem. Pod hrdlem na hrane byíy p~vodni čtyri dvojioe pupíku. Po
vrch hlazený, šedo!lutt, v. 265 mm, ~ dna 117 mm, ~ okraje hrdla 195 mm, max. ~ 
na baňatosti 341 mm; i. č. 54621; PA obr. 28: 7. 

Bezuchý hrniček s prohnutým, rozevrentm hrdlem,ktert má hlazent, Ilutý 
povrch; v. 63 mm, ~ dna 48 mm, ~ okraje hrdla 97 mm, ~ výduti 84 mm; i. č. 54632 '~ 

Hrniček s kalichovite rozevreným hrdlem, který má na ro'zhraní hrdla a n~ž
Uho bi'icha tri pupíky. Povrch je hhzený, äedoUutt; v. 64 mm, ~ dna 47 mm: ~ 
okraje hrdla 73 mm, ~ výduti 65 mm; i. č. 54631-

Veterovskou keramiku té! silne pripomínají amforÝ (napr. i. č. 54615, 54635; 
PA obr. 19: 9), hrubtS, ,bezuché hrnce a lIekteré misky, bile inkrustovantS atrapy 
s Jtlikatkou a krou!ky (v cit. práCi II. ehl , e bor á d a, tab. t: 9, 10" tab. 
II: 3-5, tab. IV: l, 4-8). 

Je treba dodat, !e podobný materiál vykopal M. ehl e bor á dnaČIupech 
též v jamách na ~tastru sousední obce Križanovic. Z bronzových predmetu tam byle 
hrivna, udice, zlomek tenké jehly, čtyrhranné dlátko, tenký" prehnutý , plíšek a 
pÚl sekerky s lištami. 

ehl e bor á d II., Pravek č. 4-6, 1927/28, 3 n. 
S k u t i l J., Sborník prírodovedný,. Ostrava 19)0/;1, 142. 
Jámya kulturní vrstvy na , návräí Člupy v katastrech obou ObCl náleží nepo

chybne jednomu aídliäti. 

48. M t N í N (okres Brno-venkov) 

R.1875 byly zjUtiny v poli u silnice do Blučiny poblíle cesty k býv. Al
brechtovu dvoru stopy sidlUti (fragment, d!bánečku na trech nožkách, zlomky ná

I dob, pÍ"ealeny,zvírecí kosti, kančí kel, zlomky koňského zubu aj.). Veoi tam na
lezené se z nejvetU části ztratlly a jen část z nich se dostala do vlastn1ctvf 
F • C • S toh ánd l a. 

R z e h a k A., MAGW IX, 1879, 203, tab. I: 1-2. 
NaprOi:i, tomu I.L. Č e r v i n k a (Rkp., 71) uvádí, le nál ,~z byl učinen ' 

r. 1876 a n&ezy Že jsou ve státním muzeuve Vídn1. Na pHsluäné tabuice má vy- -
obrazen dlbáneóe.IC n~ nožkách a vy!!!í hrnek s uchem. 

Dlbánečekna trech nožkách, zebre v čl~ A. R z e h a k a i na tab. k ru
kopisu I.L. Cer v i n ' k y (v. puv. asi 90-100 mm), je od r. 1879 v NaturhiS
toriSches Museum ve Vídni, i. č. 4081, kde je i nakolik daläícb t1nat1ckých nádob 
z Menína, napr. hrnky i. č. 4091, 4092 Gr. ' IV. 

49. II 1 Je O V I C ~ (okres Uherské HradH te ): 

V depositári Slováckého muzea v Uherském HradUti je ,zlomek tmavé nádob) 
s uChem, ktery pochází z polohy "Na drahách" (l. č. 5816). 
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50. II I K U L OV (okres Breclav) 

Ka t e r i á l ' ' v m u z e u v II i k u 1 o ,v e ' (z rozl1čntch ná-
lesu) I 

V bývaUm pÍ8kovUti 'za domem č. 14 v ulici Kl. Gottwalda (cJríve, HorIÚ -'

dr_1D1 uliéa) byla vykopána v hloubce 1,5 m v pisku 'vetAí tlustostenná nadplná 

zásobnice. Je Aedollutá, svetlá, vne hrube brázdená prs~y smerem od okraje ke 

dnu, uvnitr tmavá, hlazená, v. torsa 315 mm, max. ~ cca 325 mm, ~ dna 120 mm; 
V nádobe byly koaier-nf poz~atatlcy dvou det! (dvou- a Aestiletého). Podle udá
ní nálezo~ byla nádoba prikry ta p!sÍcovcovým kamenem, 1. č. IV 46/695, PA obr. 

30: 9. 
R. 1928 byla objevena pri orání pole na . jz. svahuVysoUho rohu (Hocheck) 

východné ' od Mikulova v hloubce asi 40 cm At!hlá Zásobnice a rozevrentm a ,odsaze
nim hrdlem, pod n!ml jaoučtyri ki'átká, protilehlá !ebirka. Nádoba je hlaz.ená, 

červenavé barvy,baĎatá, avAak jej! dno je pomerne velmi malé; v. 500 mm. ~ hrdla 
280 mm, max. ~ 370 mm, ~ dna aai 110 mm. Zásobnice byla nalezena v Ilutémdilu';' 

viáln:!n pisku a byla naplnena černou zem!, v n!1 ae nacházely kostemť pozustatlcy 

,dítete. §lo tedy opet o detský pohreb v nádobe, která byla prtkryta jurským vá- ' 
pencovým kainenem. NalezUte je asi ' lOO kroku západne od silnice do Lednice mezi , ' 

silnie! a potúčkem, tekouc!m od Kienberku. Jiné nálezy únetické kultury tam jil 
nebyly. Nádoba byla rekonatruována v památkovém úrade ve 'Vidni;i. č. IV 188; 

tab. XXI: 13 (PA Qbr. 30: 8). 

' J ti t tne r K., OP XIV, 1950, 365, 366, a soukr. sdelení. 

VetU aásobnioe a prohnutým o'daazentm hrdlem, pod kterým je pet krátkých 
lebírek. Bficho je baÍ1at~ a má pomerne malé' dno, povrch, hdý; v. asi .550 mm, 

~ hrdla asi 400 mm, max. ' ~ aa,i 520 mm, ,~ dna, 180 mm. 
Nádoba bývala podle sdelen! K. J ti t tne r a. puvo'~ne ,v gymnaaijnj sbír

"c., 1. č. IV 188; tab. XXI:. lJe 
, • • . ! . ; • 

Zbytek aoudkovitého hrnku, ktery mé. jen mime vyklenutou stenu a tri lalu~-
kovité nolky na obvodu'dna. Stena ' je pomerne silná (, mm), tmavá a hlazená; v. 

74 mm, ~ hrdla ?, ~ dna 85 mm. Nádoba prý pocház:í z hrobu lichobežn!kovitého Prú
ŕezu v býV. Piskove Qihelne .východne od Mikulova. Do muzea v Mikulove se doatal~ 
jako dar uč. Th. Se1fe~,ta; neinv. (Domn!vám se, le Alo spiše o jámu trapézovi té

ho tvaru nel o hrob.) 
Zbytek soudkovi tého hrnkq se dvema zbylými nožkami na obvodu dna, který 

mel pomer'ne tlustou a,téJ?u (5 mm) ;ten míma vyklenutou navenek. Povrch Aedý, 'vne 

i , uvnitr hlazený; v. 80 mm, ~ drta asi 111 mm, ~ okr~je? 
, J II t tne r 14 a t z u raP eta r, Sudeta I č. 1-2, 135. 

Zlomek amforlcy s prohnutým" odsazehým hrdJ.em, !Mdý, leätený. Pod hrdlem je 
svlslý, protáhlý pupik. Neni jiato, zda pocházi z obec. cihelny v Mikulove, nebo 

z Tabulové hory u Klentllsice; i.~. IV 217. 
Zlomek steny soudkavitého hrnku (?~ se stopami po uchu, tmavt, klazený vne 

i uvnitr; i. č. ' IV 69 (592). 
Tmavý leAt~ný dlbáneček s neúplným, prohnutým a odaazentm hrdlem, zvelad 

dobrého materiálu, dobre vypálený~ Ve dne má du.lek a proti uchu na hrane, odde

lujíci hrdlo od ' bricha,pupík; v. toraa 65 mm, ~ hrdla aa1 50 mm, max. ~ 77 mm; 

i. č. Z 370. 

I 
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Dlbáne~ek. Yyaottm, kaiiohovitirozevrentm, od aízkého orich. oda. sena
hr41~. Uohovychád zhra~ mezi bi-icbea. hrdlem a končí aei v · tre~ini ~ýlk1 
hrdla. ·'.ádôbka je tmavá, hlazená Vn.i i uvnit~.Ve dne je dUlek, · v. 1:5:5 DD, ~ hrdla 
126 mm, ~ ljeatosU 118 mm, ~ dúlku 40 1DDl' i. č. Z 62, tab. 1111 10 (PA obr • . 
22, 2); , 

Nízký a Urokf hrnek a odaazenlm, prohnútým hrdlem, . pod kte.rým je menU 
ucho. ProU nemu a po atránách na hrane mezi ~dle •• brichem jaou tri DUD1-

ky. Nádoba je hdá, v. 100 mm, ~ hrdla 174 mm, max. ~ 175 1IIiD, ~ dna 83 am. i. č. 
Z 377. tab. XXI, II (PA obr. 221 9). 

N á dob a v m u z e u veZ n o j m e: 
Dlbánek a prohnutfm, neúpl~ hrdlem a nízkf~ brichem, tmavý, ,hlazent, po

. merne tluatoatennt (5 am) • . Ve dne má hluboký dÚlek, v. toraa 100 mm, max. ~ 
· 112 DIllÍ, i .• č~..A 1628, tab. XXI' 8 (PA obr. 30: 4). 

• ate ri' l v 
Vídnl: 

P ŕ í rod o v ide o k " m mu, zeu ve 

Bro~zová jehlice 8 kulovitou hlavic!, zdobenou rfhováním, která má na konoi 
Aavlovlte zahnutoujehlu; i. č. 61244. 

Krome .Uto jehl1ce je ve vídeňak'm muzeu nekolik dnetiokých kOflíkÚ, misky, 
únitioký hrnek, jehol bl-1cho je zdobeno a:!1:1covým (mŕUkovfm) · omamentem aj. 

", . M II, O V ICE (okres Breclav) 

Na SpitzhUblu vfeho4ne od Miloviorozkop~ hroby akoatrallli ve akrčená po
loze, u kterých byly typická únetick' nádoby • 

. L ite r a tur ~, 
R z e h a k A., Zeitsohrift des deutschen Vereines fUr die . Geachiehte Mäh- . 

rene und Schlesiens VI, 1902, 12-16; 
Oe r v i n k a I.L., Rkp., 35. 
K tomu poznamenávám: hroek zdobený trásĎovým ornamentem je z hrobu; oatatní 

rtádoby(hmíček 8 tremi výčnelky na rozhraní hr~la a brieba, osudíčko, baňatý 
hrníček s ulomenlm uchem a soudkovi tý hrnek s nolkami na · obvodu dna) poaJ.e A. 

R z e h a k 'a snad také, tj. není to zcela jisU. 

Ma te r i á l v !fi o r a v s k é m liIi u z e u vB r n e: 
Soudkovitf hrnek stremi nolkami na obvodu dna Czaohov. jeden), tmave h18-

zený, má uľbmené ucho; v. 55 mm,~. dna 80 mm, ~ okraje 85 mm, 1. č. 54024 (dar 
R •. Schicka. z Milovic r. 1901) • 

. Osud1čko s okrouhlým, miroe dovni tr vtlačeným dnem a zatahnfm okrajem. 
Povrch je hlazený, svetle Uutý a ledý, ' v. 43 mm, ~ dna 34 . mm,. max. ~ 77 mm, 
~ 'hrdla 32 mm; i. Č. 54021. 

- Mimoto po'cházejí ze SpitzhUblu tU dva únetiok' hrníčky (i. č~ 54022 a 
, :54025). Jeden z nich 1IIá tri pupíčky na rozhraní hrdla a kónickáho spodku a G. 
los s inn a jej označil za pHklad onoho dr,uhu hrnku s pupíky, kterf preAel 
na "illyrský" dlbánek periody lIc(I o s s inn a Go, Zúr ält.ren Bronzezeit 
Mitteleuropas II, Mannus IV, 180). 
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Mat e r ' i . á1 v ' muz e u v M i k u lov i: 
Karamioe veterOVBkéh~ typu: 17lízké jsou tU dva dovedni vyrobené únitické 

dlbánky. jd jsou tmavé. leU iné vni i uvnit,r.Na rozhraní hrdla a bricha maj! 
t ri pup!ky (pr~ti uchu a po stranách), i. č • IV. 13. 15. Oba pocháze j í z ~bU 
v pOloze Doln! ' pole. oblohného mmeny. v nim! bylo krome obou uvedenich nádob 
u kolenou kostry ve skraené polon té! úzké. bronzové dlátko s ohrnutimi boky. 
(JialezUti je meZl .novio;mi a Bulhary ~ ) 

,J II t tne ~ K. - II at II u raJ., Sudeta ~. 1925. 131-136 a vyobr. 

52~ II I R O S L A V (okres Znojm~) 

R. 1927 byly rozkopány pri stavbi Stiébrova hostince ' odpadové j~ 11~~h-. 

oé!n!kovltého prUrezu. In!. E. ~ l o a one k z nich zachránil d!bánky. lálky 
a ziomky úniUckloh nádob. , 

I at. r i á l v .. o r av ' a k é: m m u z e u: 
VyAU ,veterov8ki kotlík, 8kal1ohovite ron"renim hrdlem. ldtinl.tmavl. 

tenkostenný, v. 112 .mm, ~ h~la a8i 140-158 mm (elipsa), ~ í omu 125 mm, ~ dna 
45 mm, . i. č. 28-Jl18Sl1tz, tab. IXI: 3 (PA obr. 9:.2). , 

'. ' , VetU 8()udkovitl hmek bez no!ek na obvodu dna, dosU sllnlch stin (5 Dll), 

leAtint. tmavl. v. 111 mm, ~ okr. 145 mm,~ dna 100 mmf . i. Č. 62-Missl1tll, PA 

obr. 9: 5. 
Meni! ~!bánek sodsazenlm hrdlem,jeho! okraj ohyb!. Brioho jen!zké, baňaté 

a ve dni má milk! dulek. POYr,oh hdi, hlazeni vni i uvni tŕ, ,v. toru cca . 60 mm. 
max. ~ 78 mm" ~ dna 45 mm, i.°lS". 30-lliaalitz, ,-PA obr. 14: l. ' 

Soudkoviti hrn!ček sedvima z~ohov • . no!k,8JDi na obvodu dna, tma vi , hladkl, 
ale opri ska ný a poAkozen$; v. 56 mm, ~ hrdla '80 mm, max. , 85 mm, ~dna 70· DID, 

1. <č. 46-Mi8811tZ, , tab. XXI: 2 (PA obr. 9.:' 3). 
Hrubl!hrnek s uohem pod rozevreným okrajem, dr8n1, Aedi a 'uvnitr hlazenl, 

v. 117 mm, ~ okraje 8ai 120 mm. ~ dna 881 85 mm; i. Č. 32-I1esl1tz. 
Dvojkónioká nádobka zdobéná na apodn! čáati čtyrmi liniemi, klikatkou a 

vpichy (Sudeta VI, 1930, 71, obr. l: 4). 
Pazourkové nástroje a kosti. 

L ite r a tur al 
S los o h ekE., Sudeta VI, 1930, 72, obr. l n8 . str. 71; 
O e r v 1 , n k a I.L., KkP., 71. 

53. MIR O S L A V S K í K N 1 NIC E (~kres Znojmo). 
., 

. " 

, V cihelne ' jsou jámy se zlomky úniU'oké keramiky. Poch'&! odtud té! dvou
uohá am~o~ä s prohnut$m, odsazenim hrdlem, svetle ledá 8 leAtená, uvni tr tmavU; 
v. 290 mm, ~ ,hrdla 170 mm,max. ~ 267 mm, ~ dna 115 mili. 

, O e r v i n k a I.L., Rkp., 66 . 
Nádoba je v , Morank'. mUllell v Brni; ne1nv., tab. XII: l~ (PA obr. 17: 7). 
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54. M I S T At N " (ókres Hodonin) 

Pri stavbe lelelnioe l!Ie naradlo na odpadovou jÚlU, ve která bylo l!I.dm ko!- , 
liku, dve velké amfory a nev.ltk' hrnoavitá zásobnioe. ZaOhránil j. K. O n 'd r á-
č e k. 

IIa t e r iá l v II or av s k' m m u IS • U IS e s b :! r k y 
I.L. Č e r v i n k JS-

Sálek s vlnovite profllovaným hrdlem,tenkostenni (2 mm), hlazenf, tmavo
hdf, misty' !lutý. Ve dne lÚ pravidelný dUlek. · Nádoba je z velmi dobr'ho mah
riálu, v. 68 mm, l\omu nade dnem 128 mm, ~ okraje '147 mm; i. č .. 5441'3; tab. 
XVII s 4. 

Sálek s vlnovite profilovaným hrdlem, tenkostennf (2-'3 mm), hlazený, tmavo
ä~dý; misty !lútý,' ve dne má dulek. Nádoba jez velmi dobdho matei1.álu; v. 7'3 mm, 
~ ~omu nade dnem 1'3'3 mm, (6 okraje 160 DID; i~ č. 54410; tab. XVII: 5 (PA obr,. 17: 
2) • ;" 

Vetero~ský koflík s kal1chovite rozevreným hrdlem, mae:(vnejU, tmavohdý, 
hlazený. Ve dne má okrouhlý dulek; v. 68 mm, ~ lomu nade dnem 97 mm, ~oic1'aje 
111 mm; i~ č. 54414; tab. XVIIs 8 (PA obr. l7s l). 

~álek e vlnovite profllovaným hrdlem, pomerne tenkostenný, tmavošedf, hla
zený, s jazýčkovitými výčnelky na lomu (proti uohu a po stranách). Ve dne má kru-

• • "o • 

havý dulek; v. 77 mm, (6 lomu ljO mm, (6 o~aje 170 mm; i.č. 54412; tab. XVII: 7. 
Sálek s vlnovite profilovanou ~tenou, tenkostennf, ' hlazený, !lutý a tmavo

äedý. Proti uchu a po stranách má tri jazýčkovit' výčnelky; v. 7'3 mm, ~ lomu nade 
dnem-' l'3'3 mm, ~. okraje 175 mm; i. č. 54415; tab. XvII: 6. 

VetU tenkostenný šálek s kalichovite rozevrenýmhrdlem, tmavoäedf, hlazený; 
ve dna má vetäi dulek; v. 86 mm, ~ lomu nad~ dnem 145 mm, ~okráje 189 mm; i. č. 
54411; tab. XVII: 9. 

Velkf šálek skalichovite rozevreným hrdlem, s tmavou stenou, hlazenf, na 
lomu nade dnem ,máth jazýčkovité výčnelky (proti uchu a po stranách) a ,ve dne 
dulek; v. 116 mm, ~ lomu nade dnem 182 mm, ~ okraje 228 mm; 1. č. 54416; tab. 
XVII: 10 (PA obr. 27: l). 

Velká amfora se zploätelým 'bi-lcbem a válcovitým, od bricba odsazeným hrdlem, 
pod nim! jsou čtyH plastická sv1slá hbírka. P~ch je hlazený, šedý; v. '340 mm, 
max. ~ ' 570 mm, ~ hrdla '350 mm; i. č. 546'38; tab. XVII: l (PA obr. 27: 2). 

Amfora s válcovitým hrdlem a zploštelým, baňatým br1chem, šedá, hlazená, 
., která má pod hrdlem čtyri ~vojice plastických !eber, umistené do tri!e; v. 235 mm, 
~ hrdla 217 mm, max. ~ 345 mm, - ~ dna 240 mm; i. č. 54637; tab. XVII: 2 (PA obr. 
27: 8). 

Z e s b i r ,k y A. S i n a: 
Ve Vadasove aMatejkove piskovne byly 

sobnic. Dve jámy vykopal r. 1929 A. S i n 
r. 1925 vykopány zlomky hrubých zá
a získal vetši cedník. 

Mat e r i á l v m u z e u v Kyj o v e: 
Vyš!i soudkovitý hmek, tmavohnedý, hlazený, tvrde vypálený; v. 100 mm;neinv. 
Poäkozená amfora se dvema uchy na rozhraní hrdla 'a br1cba, tmavá, leštená, 

tvrde pálená; jeji pro~uté ucho není úplné; v. ' torsa 122 mm; 1. č. 135. 
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Hrubší bezuchý hrnec s j8~čkovltýa1 výčnelky na ~kraji'hrdla, v. asi 180 mm. 
Tato nádoba patrne pocházi z jámy 8si l m hluboké a vespod kruhovité, o ~ ' 170 mm. 
U~roetred jámy zustal kopeček pudy a na nem ohnlAte, oblo~ené kameny. Kolem oh
niäte byly pohozeny kosti skotu, mlýnský kámen, brousek a zlomky ze čtyr nádob, 
i nich! bylo mo!no rekonstruovat pouze hrnec hrubäího povrchu s tremi výčnelky 
na okraji". Jámu vykopal J. ' Gab r i e L 

Č e ,r v i n k a I ,L., Rkp.,·72. 
Bronzová jehlice skulovitou hlavic! zdobenou dvema obvodovými rýhami, hlad

ká, misty oprýekaná patina; i. č. 87 (dar Fr. Matejka) • 
VetAi amfora s baňatým ;p~dkem a válcovitým, prehnutýmhrdlem, v. asi 370 mm, 

kterou I.L. Č e r v i n k a uvedl a zobrazil v Kyjovsku a Ždánsku v pravekU, 
obr. 38. Ozna~il .11 jako' nevelkou hmcovitou zásobnici;, tab. XVII: 3. 

L i 't era tur a: 
Č e r v i n k a 1.L. ,Kyjovsk.o a Ždánsko v praveku, 20, obr. 38 (Na naAem 

Slovácku ... Vlastivedný 'sborník, ' Kyjov 1933); 
s k u t i l , J., OP IX, 1931, 151; 
Oervinka 1.L., Rkp., 72. 

55. Il:t Š O V ICE (okrea Znojmo) 

Id ate r i á l v Mor a v s k é m m u z eu , v B r n e (neinv. ): 
Zlomek 8oudkovitého h~ku s jedinou zachovanou no!kou, která však není 1a

lučkovltá, jak to u techto hrnku hejčasteji bývá, nýbrž má tvar ku!ele a je za
aazena do dna nádobykousek od jejího okraje (PA obr. 36: 5). Analogický prípad 
je znám pouze z nádoby veterovského ,typu v Jevl~ovicích. 

Nález snad pochází z býv. cihelny, ' kde J.B. K nie s nalezl únet1cké stre-
py. 

o e r v i . n k a I.L., Rkp., 72. 

56. M O K R Ä (okres Brno-venkov) 

vznámé jeskyni Pekárne by ly' zjUteny ,stopy úne'tľckého osídlení s hojnými . . . . . . " . 
strepy, z nich! se podarilo rekonstruovat nekolik hrncu s pupíky a hrnek s uchem 
zdobený na ' výduti trásnemi. 

Z výkopu M. K lo i ! e se zachovala kostená jehlice s dírkami v okrouhlé . 
hlavici. 

V materiálu z výkopu K. A b s o l o n a 'byly strepy z velkých amfor, pekný, 
äálkovitý cedník a hrníček s ouškem. 

Mat e r i á ~ v Mor a v s k é m m u z e u v B r n e: 
Vetší hrubý, baňatý a bez~chý hmec se čtyrmi jazýčkovitými výčneiky na ro

zevrenéIl! okraji. Má äedoUutý povrch, ale. uvnitr je tmavý, hlazel1ý; v.240 mm, 
~ hrdla 184 mm, max. i$ 220 mm,i$ dna 105 mm; i. č. 53612 (PA obr. 17: 10). 

, 'Silný bronzový drát, zlome k bronzového krou!ku, kostená jehlice s provrtanou 
hlavici. 
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. Bl1n8nt n'ea.dec e chorem, pravdepodobne ke kOT~ek'mu meohu, a BinC? pro~ . 
Y.~t&D' h11niDá kul1~lta. 

obr., 

L 1 t era 't uŕ a: 
~ e r v 1 n . k a I.L., fioedvik' Vretvy V Pek'rne, ~KZK24, 1926, " a VY""!. 

t t I, ·CJ(ZK 25, 1927, 4' • vyobr. ' . 
tI I, Rkp., 72. 

57. K O R A V S Kf! I ! KO V (okrea Ho~on1n) 

U obce byly otevreny jút a viterovakou keramikou. Kateri'l s nich s:íakala 
pob. Atl ~SAV v BrDe - Jar. O/ n dr' ~ .e k, ktert jef bude publ1kovat. 

r' - • • 

58. K a I OB (okreeZnojmo) 

" "t 

.. a · t e r l' -l v mu. e u veZ n · o ~ m ~: 

.eáplnt aoudkov1tt hm.k e rovntmdnem bes nolet ba jeho obvodu,ledt, lel
tint. kterl ., pOllimé ailnoU etinu (, mm) 'v. 52 mm, ~ dna 65 mm, ~ okraje oca 
75 am, 1. ~. A·17,6. 

Ma1'l eoudkovitl hmek ve eti-epech, be s nolek na obyodudna, tllave ' hlasent • 
lII.pod oltra~empupílCl ' '''' '81111l,.~ ' dn8:47mm, ~hrdla 55 mm, i. č.1757. 

, B1rokl, pi1.bl1lDi kón10Jtt hrnek eell'bkov1ti probnuttm, n:íEktm hrdlem. pod 
" . . ' . .... . . " 

ktertm 'je asl' oaJko. · Ja tmavohDedt, leltent a m' rovn', kulat' dno, v. 60 mm, 
~. Oltra~. 95 _, j dna 50 mm. 1. Č. 4 1758. . , . , 

O tom, ' BB ~aJltohokolno. tí a kde byly nM aby nalszeny, není · zbIlamu" 

59. 11 B D AJ( O • lOB (okree Uherek' !{radUte) . 

K ate r 1, ' l . v a S l 0 _ v , o k 'm m. u s s u v U h. H ,r a-
d .1 It :1 , spolohyPadel.ky (nadaleko' od ioekyKOráTY): 

Zlo_katellf patmi eoudkov'it'ho h~kU, led'ho, hlassn'ho, mfaty sb8rven'hO 
clhl.ove ·aerTani,l. okraje .311iD, ,1~ a.7129. . . 

. ZlÓmelt ctdníku· a dírltam1llep~vid~lla.rOS1ll:(atintm1 ve dni. Povrch ledollutt, 
dranej.U. v. 52 mlD, 1. Č. '988~ . ' . . 

Zlomek hrdla tmavá t leltin'amfo17.a. atiny , mm, 1. ~. 7127. · 
. Zlomek ~dla j1n" amfory. . . , 

Zlomék m1sky · . rosUrentm okrajem,tmavt, hl~zenli I~ okraje U mm, i. č. 

7126 • 
. . Zlomek nádoby a . vtla~entm d.glkem,1. ~~ 7112~ ~ .podobnt, ponikud veUf, 

hdi. ' 1. Č .. 1111. 
, "Hrdlo a a'.t bnoha samtory • odeazenta hrdlem. která byla hd'. hlazen'; ' 

. i. JS. 1'125. 

" 
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vitU čáet steny bezuch4ho hrnce ' s mírne rozevreným okrajem, pod kterlm je 
. ' ' ., .t ' . • . hrube modelovaný, vetU pupík.Nádoba má nedokonale hlazený povrch, svetle hde 

sbarvenI, 1. č. n,8. i 
I • 

Zlomektm~ve leäten4 misky , s ponekudro.díreným okrajem (4-5 mm) • . ·· 
Zlomek lálkus vlnQvi te ·profUovanlm hrdleDl (nebo z hrdla amfory), hd~, 

W ' . ' 

leltený, i. č.' 711'. ' .' . 
Pet okrajovtch strepl1 z hrub.Uch~ncú srozevreným okrajem, hdá, AedOllu

U, Ilutá, nestejne veliká, 1. č .71'1-'4, 71}6. 

60. HEJ D E It (okres Breclav) 

pi-! hloubení jámy pro sloup vedení s vyso~m elektrickým napetím v prostoru 
mezi Uejdkem a Bulhar,. v r. '1952 se narazilo Í1a prav.ekou jámu, ze která byla za
chránena keraml!ta, JU prev~la , odbočka Alf OSAV v Brne. 

II ate r i á l 'v . Alf O SAV , p o b.v B r n e - i. č. 677/3-1154 (B.N o
vo . t n' 'i): 

atíhlý soUdkovit'i hmek.s uchem, vne i uvnitr tmave hlasen'i, v. 88 mm, '~ 
hrdla 97 mm, ~ dna 77. mm, tab. XVI: l}. 

Zásobnioe sní~klm prohÍlutIm, hlazeným hrdIem a baňat~m brichem, které je 
av'iale brázdeno prsty a . V8spoddr_DO. Pod okrajem nádoby se zaohoval pupík. 
Povrch je hd'i. Nádoba je ~lepena a značne doplnena,v. 480 mm; max. ~m 400 mm, . m· 
dna ·150 mm; tab. XVI: 12 (PA obr. 17: 12) • . 
. Zlomek hrÚbUho hrnce s rozevloenýmhrdlem., vne drsn~, hdo!1utý, uvriitlo 
tmavehlazený. Ha vnejU stene jsou stopy velm1 melU kanelace-;s. steny max. 
10 ·mm. 

Zlomek misky vnei ' uvn1.tr hlazená,hdo!lutá (a. steny· 9 mm) a jiný podobný .. 
tmavU, .; rozevrenlm" rodírenIm okrajem. , . 

Zlomek velká lIísy s rodíž.eným, aväať zaobleným okrajem, k~erá byla ledá, 
uvnitlotmavá, vni i uvnltr vyhlazená. 

61. lf I. Č IC' • A D H A II O U (okres Prostejov) 

R. 1921 byla odkopána'v zárezu v poloze Svorka vetU kotlovitá jáma a z ní 
vybrány strepy hrubUch nádob, mis a miaek, dve koatená ä!dla, zvírecí kosti a 

. kus vypálené hlíny s otiaky .prstl1 obou rUkou. 

II ate r 1 á. l v Mo r a v s k , m 
StAlf, 

• U' ,z e u z . v tz k umu 

HrubU nmec .s rozeyrenýmhrdlem, pod ním! . jsou pupíky (zachov. jeden). Na 
drsné sten.ehdoUuttSho zbarvenl jeneprav1delná, svislé r~hován!; v. I5' mm, 
,0 okraje hrdla 1~7 mm, ~dna 100 mm, 1. č • . 52946. 

Mat e r i á l ' v mu z e 'u v Pr ' e r o ve: 
... ' ., o. . . '". • ' 1 , 

Koník s kal1chovite rozevreným hrdlem" dOJti vysoký, na povrChu tmav~, 
l~sklt, proti uchu je pupík a ve dne dulek, v. 95 mm, .~ nrdla 4' mm,_~ lomu je 
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menU . nel PrUmer oJtraje; 1. č • . 443{697}.. Tato nMoba pochú! zniaKSiok'ho hliníku 
a do muze8 v Prerove ae dostala nepochybne se sbirkou A. Tel 1 č ky • . Je zobra
zena v Kroniee objeveného veku J. B 6 h m a, tab. 33a 4. 

. 
L 1 t era tur aa 
O er vl n k a· I.L., Pravek 1926,9; , 
t Ý I, Rkp., 73. 

62. O B L E K O V ICE . (okres Znojm~) 

P1-1 dnitickém pOlU-ebUt1 byly zji~tény stopy současné osady a typickou ke
ramikou. 

O e r .v 1 n k a r.L., Rkp., 80. 

• ,a te r 1 á l v Mor a v s k é m m u z e u vB · r n e z e 
a b í r kyJ. P a l l i a r d i h o: 

. \ 

Zlomek válcovlténádobky s plocbým; kruhovým dnem ~ez výčnelku. Máledý, 
hlazený povrch; f. č. 52541. , 

Zlomek tlustostennéhb Aedého, drsného cedníku; s. ateny II ., i. č. 52545. 
Zlomek vetä,ího hrnku soudkovl tého tvaru s plocbým dnem, na j ehol obvodu se 

zachovala drobná nolka. Pov roh má tmavý, leskle hlazený; 1. Č. 52537. 
Typioký veterovaký hrnek s kalichovlte rozevreným hrdlem, tmavý, hlazený. 

Má zaoblený ok~j (ae 3 mm). Ve dne je vetU, melký dulek, v. 90 mm. ~ okraje 
123 inm, ~ lomu 95 mm, ~ dulku 47 mm; 1. č. 52649; tab. rir: 5 (PA obr. 28: 2). 
. .".,, )t ... 

Ve vrstve u pohrebläte byla nalezena tél bronzová jehllce skulovitou, po-
n:ekUd-'zPloät~loU hlavloí~ kolmo protknutoua zdobenou rýhami atejne jako na krč
ku; d. 90 mm. Tat.o jehl10e byla nalezena na blízku od miata, kde r~ 1888 objevll 
J. P a II 1 a r d 1 "t;árovou" jámu, vykroulenou ve Ilutém piaku, 55 cm hlubokou, 
která byla nahore ul!í nel dole. V jámi byly pozuatatky keramltY, výh popaa.ne, 
kterou nyní označujeme jako viterovskou, napr. viterovaký kotlík s kal.1chovlte 
rozevreným hrdleJII. Do tohoto období tedy pati-í pravdepodobne i jehr1cé. 

L 1 t era t u ra: 
. P a l l i a r di · J. ~ OVMSQ X, 1893, 1-8, 41-49 (o únetickém pohi-eblUi). 

t Ý I, MAGW 1892, Sltzungaberichte, 25. 
tý I, OVMSO X, 1893, 99 n. (o jehlici a okolnostech, ,za nichl byla nah

. zena). 

63. OL BRA M O V ICE (okres Znojmo) 

Z výzlrumu prehlsto;-lokého ústavu tllosofioké fakulty v Brne v polo ze "Sesti
lány" jihozápadne od Olbramovio v r. 1958 pocházejí: , 

Zásobnioe, v níl byl detský pohreb~~úlomek rohovce; je baňatá a má DOmerne 
nevysoké, pr~hnuté hrdlo, odsazenéod vysokého bheM. Pod hrdlem jsou stopy čtyi-

. . " ' . ." . ." 

podlouhlýeh pup:íkl1, rea.p. krátkych lebirek. Nádoba je svetle hnedá, na hrdle 
hlazaná, na spodku d6p~nená; v. 480~, ~. okraje hrdla 295 mm, max. ~ na baňa
tosti 'brieha 430 mm·, ~ dna 125 mm; 1. Č. 24436. 
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Zásobnice byl a prikry ta miskou kónického tvaru, lehce vlnovite profilovanou. 
Okraj je roz!íren a jsou' na nem tri výčnelky, pod ním pak ucho. Povrch misky je 
tmavo!edý, dosti drsný. Stena je ponekud ph okraji doplnilna; v. 125 mm, ~ okraje 

\ ' , 

300 mm, ~ dna 110 mm; i. Č. 24437. ' 
Neúplná kostra mužského pohlaví, nále hla asi 6-7 letému dítet1. 
Asi o 100 m dále od tohoto pohrbu byl hrob skostrou,ujejH lebky lehla 

I 

bronzová sekerka "krtenovského" typu, 21) mm dlouhá. 8 tulejkou .66 ,mm dlouhou. 1. 
Č. 24435,. Je možné, h l tento hrob patril do veterovslťého období. _ 

Nálezy jsou ulohny v prehistorickém ústave fllosofické fakulty v Brne. 

L ite r a tur a~ 
Per n i č k a M.R. - Pod bor s k, Ý , V., Ein ' Kinderbegräbn1s im aefäss 

und ein Grab mit der Ki-tenover Schafthalsaxtdes Typsvon ' Veter~v aus der Bron
zezeit in Mähren, Sborník prací fUosofická fakulty university v Brne, rada ar~ 
cheologicko-klasická E4, 1959, 5-21; tab. II, II.! . (antropologický posudek A.L o
r e n z o v é na str. 22-26). V tomto článku je zevrubný popis väech nálezu. 

64. O L O M O U C (okres Olomouc) 

' Pr-i výz~u Ad OSAV (ved. K. R e ic her t o v á) ' na premyalovském hra
d15t1v. Olomouci v leteoh 1948-49 byly zachyceny sondamI v' ~udove btv. kapltu1- ' 
ního dekanDtví, v nynejAí rajské zahrade a vzahrade za kurem dómu sv. Váo1ava 
v hloubce 2,50-4 m stopy $Í<llUte veterovs kého ty pu. Zbytk~ kompaktního zd i
va z velkýoh lomových kamenu,spojovanýoh vrstvou hrubé vápenné malty, jak ukázal 
odbo chemický pt'uzkum, svedčí~ že .toto sídl1šte bylo opevneno hradbou 130 cm !1-
rokou. U paty zdiva bylo dosti velkých imenšich zlomku zruzných nádob veterov
ského typu, které zdivo datují. 

L ite r a t ur a: 
Rei che r t o v á K., Premyslovský hrad a predhradí v Olomouci, AR. 1~ 

1949, 61, 62, obr. 30, 
t á ž,Osidlení z dQby bronzové v Olomouci, AR V111,,1956, 468-473, obr. 183, 

184, 193, 194. 

Mat e , r i á l v ' N á rod ním m u z e u v Pr . a z. e z v ý
z k u m ,u A~ OSAV v Pra z e (1948~49): 

Baňatý misovitý hrnec úhledného tvaru s prohnutý'm,tmave hlazeným okrajem, 
pres který se klenou čtyr1 protllehlá ucha. Ostatní část nádOby je hdá, drsná, 
pouze nade dnem je vyhlazený pás, v. 150 mm, ~hrdla 230 mm, ~ dna 120 mm, vu. 
40 mm, i. Č. 84403, PA obr. 10: 8. 

V~lký misovitý hrnec s vlnovite profilovartou stenou, . svetle Äede zbarVenf.'· 
vne drsný, 's pekne zaokrouhlen.1m1 , uchy pod okrajem. Mezi uchy je okrouhlý pupík. 
Dno je ponekud odsazená. Vnitrek má tmave vyhlazený, v. 278 mm, ~ okraje 46 mm; 
i . č. 84412. 

Soudkov1.tý hmek bez nolek na obvodu dna, ' tenkostenný, z dobrého materiálu, 
vna i uvnitr hlazený, -tmavý; v. , 60 mm, ~ okraje 80 'mm, ~ dna 65 Dun;,i. č. 84577. 

, VetAi hrncovitá misa 8 rozevrentm okrajem, pod kterým jsoudve protilehlá 
ucha a mezi nimi dva rozeklané pupíky. Má draný, avetlehnedý povrch, v. 160 mm, 
~ okraje 355 mm, ~ dna 125, mm; i • . č. 84538, PA obr. 1.0: 5. 

) 



lIádobta il niskIm. baňatfm brlobe., khr' .po~ťy' na ~tlrftoh . clrobn$ch nQ!
~h. tvr~i YJ~l.n'. Podódsazentm, prohn~tt. hrdle. (zaohonnlm: jen částečne) 
jsou dva podlouhl'sy1a1.4 pupťkJ. Povrch je hlaseDf. tmvohn;di, v. 57 DID. max. _ 
viduU ll' IIIID, 1 •. 5. 84484. 

Baňati apodek n4dobl. znaane doplneni, má ocisu,n' dno. Povrch je vlhlazený, 
iedo!lute skvrn1ti,v. 17' mm, 1. č. 84585. 

Po~okulov1t' po~11čka s dve .. uc~ navzáje.prekfí!enýml a v prav'. úblu 8e 
proUnajícím1. na 3e310hl prisečíku3e dulek. Povroh 3e hlauni. tmavohnedl. na \ 
okrajl !lute akvrnitýi v. 80 mm. _ okra3e 228 IIIID, 1~, č.84580,' tab. XX: 8 (PA 
obr. 10: 6). 

. Bochn!čkovl tá záva!!a . 'otvorem uprostred. dVa preelenl a hlinini kotouček 
8 otvore. upr08tred, 1. č. 84·57:5-845%, PA obr. '4: 1-4. 

Tmavá, ze zlomk11 rekonatruovaná nádobka . 8 kula'tim dnem a 88 stenou al.~e; 
vyk1enutou navanek, v. 240 mm,_ okraje 90 mm, _ dna 45 mm, 1. č. ' 84469. 

Zlomek tlPlok'ho dniUok'ho koflíku - strep ode dna; 1. č. 84913. ' 
• I . • 

Spodek malého Aálku s lalúčkem na lomu nade dnem, 1. č. 106420. 
Zlomky k'ofliku s kaliohov1te rozevnným hrdlem, 1. č,. 106336, 106411 •. 
Tmavý okra3 nádOby a rozevrenim hrdlem, 1~ Č. 84530. 
Zlomky mlaek s ploohtm okrajem, 1. č. 84555, 84588. 84589, 84604,84640, 

84675, 84709, 84710, 84713, 84719, 86526, 86527, 106299. 
aedi zlomek II hrubA! nádob18 liAtou, "lf ní! j80U dúlky I nelnv. 
KotouČek vytrouhný ze sťrepu, 1. č ~ 84942. 
Zlomek Aálku ode dna, Uutt, hlazený; 1. č. 84531. 
Tmavl, leAteni atrípek a rovným okrajem, aa1 ze aoudkovlUho hrnku, 1. č.· ' 

84552. 
OkrajoVý zlomek aoudkovi Uho hrnku a uchemI i.č. 84545. 
Zlomkl amforky a odsazeným ,hrdlo a a ucham, i. ~. 84660, dalU zlomky z am

for; i. č. 84592, 84618, · 84659. 
Pekne vymodelovaný AUla,li, bezuchý hrneo ae aoumernimi bokl a rozevi-'enim 

hrdlem, v. 250 mm, i.č. 84579, PA obr. lO: 7. 
Hrub5í hrnek téhol -';ypu ae čtyr.1 dvojicem1 pupíkU pod hrinem,avAak ne tak 

úhledne vypracovaný jako pre.dchá.e,f:Ld; i.č. 8458"~ 

, lJl ate r ~ 'l v ID U Z e u v ', O lom o u c i (dar J. Vývlečky): 
Baňa tá, dvouuo~á amfora aOdaaz.,ným hrdle., tmavohdá, lelténá, v. 245 mm., 

~hrdla 125 ~,max. ~. 205 mm, ~ dná 90 -=; .1. č. 2241, tab. XXI: 7. 

Ma t e r 1 ·á l . y li or a vak' m m u z e u v · B r n i: 
" . . 

. Amfora nalezená v Olomouci '. označené jako keramika kulov1 tich amf'or • . NalezU-
te nebylo presne označeno; nádoba patme pochôt • mtát, kde IC. R e 1 o her t o
v á obJe vila veterovské ddl1ite. A.,iU (, ul 't! o v, se o n:! ve av' prácl ICultu

rá nálevkov1tých pohárO na Morave (Praha 1960, '4, '5) proto práv •• n.zm1ňuj~. 

, 65. O PAT O V ICE (okres Brno-veokov) 

.1 

Z nálezU v Zaj!cove cihelnez:!akal K. ehl e bor á d dlbáneček 8 uchem a 
hladkou amf'orku. 

Č e r v i n k a I. L., !kp., 40· (nález Je uvedeD$ jako hrobový). 

\ 
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Materi á l v • o r a v 8 k é m m u z e u v Brne ze 
s b ! r k y M. ehl eb ~ rád a: 

' ,. . . " .. . ' Amforka s mime pr ohnutým. odsazenlm hrdlem a nizklm. banatla briohea. Po-
vrch je hIazent. tmavobdl. MenU dno je ploch'. Rádobka má úhlednf. pravidelnl 
tvar; v . 80 mm. max. ~ 110 mm. ~ hrdla 78 mm. ~ dna 50 mm, i. č. pa 6240/'8. 

Mat e r iál ~ • u z e u v '! i d l o o ho. i o ! o h (d~!v~ 

v kláAtern!m "muzeu vRajhradi) 1 

Nádoba s" n!zklm. prohnutým hrdlem. oddelenia lUtou zdobenou I1kmlzi rlham1 
od polokulovit'ho brioha. husti pokryUho ostnitými pupiky. ,pno je pom.mima14. 
povrch hdi a hr~lo tma~i vyhlazen', v. 90 mm. ~hrdla 90 111m. ~ dna 45 am. m8x. , 
~ 95 mmf ne1nv. Tato nádoba označená jako "pope1ničta vzorkovaná a 'bodoová lB po
hanského poh~ebilti uOpatovio" by1a ·ulolena A. I a l tre m. kl'ltem!m správ
cem. r. 1901 do kl.áAtem!ho muBllta V· R_jhradi. Odtud ji p~evzalo II oelou pravitou 
sbirkou OVM v !idloohovioioh, tab. XXI 7 {PA obr. '21 4). Je to 'jedin' ápln' ná-

- . o ' • _ • _ .... ... 

doba, zd obená na povrchu ,C)lItni t;f1a1 pup!k:y, patdo! mONvsk'mu. veterovllk4mu typu. . . '. ,.,. . 
Zlomky podobnloh nádob známe ovlem z Le sk OUDa , Yeterova, Blučiny a Hodonio. 

V ~irodovideok'm muzeu ve ,Vidni je hmek z Zierlldortu, zdobenl na povrchu 
b~icha pupilcy (i. č. 15971). Z ,Uhol mista je taat'l vel,~taoudkovitf hrnek 
s nolkami na obvodu dna, na lI:tene zdohnl rovn'l pupilq (i. č. 1"969). Aacia.i 
pup!lN je zdob.na Ul atina misky a rosUrealmokrajem z Zellendortu (i. č. " 2684) 

a b"zuchl~ ba~tl hrneo a rozeňeatm okrajem z aorav8k'ho Rákla, na jeho I stini 
je pet sv1alfoh. romobiJnfoh čtverio pupilŇ (i.č. '12162) .. VIIIdoba nádoby II Opa
tovio nen! tedy naprostou vljimkou v ke ramio'e vheiovek4ho typu, jak by ' se mohlo , 
zdát. ' 

66. O P A V A -J A K II A A -(okr.es Opava) 

M a , t er i , l 'v. Sl e II sk 4 a m u II e u v O p a v i: 
Dlbáneček, ' lÍI:I.lezen.,ý pr1 ' kopú! hHny, má čtyrl lu'otlt4nolky, vyoházejioi 

p~:úIlo ze steny baňatého brleba, a nikoU. z okraje d1htU ve dni, jat to blv' u vi
terovsk4 keramiky Obvyklé. VylU. kal1chovité rozev~en4 h~lo,p~es nel se klen,e -
pf.s'kové ucho~ vyoház:! II baňatosti brloha a konč! na okŕajl hrdla jako u maaarov-

' skfoh dlbánk11. Povrch nádobky je ledobil.dl , ' v • . 65 mm. ~ , okraje 48 mm, ' ~ bh cha 

46 mm, PA obr. '21 2. 
J i • l ' L •• PŇvodoe vls,tavou Pravek Slesaka. Opava 1950. 10, obr. na 

" str. 8. , 

Dlbúeček zJakta~e má jedinou ob~obu v podobné nádoboe z Horn!oh Dunajovl0 . , \ ' " , 

na jl!n! MQrave, která 3e ve ab!roe Pr. V 1 l ~ o mc e v Boskovltejni. ~iPO~ 
m!ná ponikud tak' dlbéelSky • IIbtelbachu v Dol. Rakous:ťoh ,(arv. P i tt 1 o n 1 
R •• O.terre1o~. Urnit la Bilde, tab. 21: 5, 6, tfi, Urgesch1chte, '61, obr. 

, 2551 5, 6, \l1 l l von sed e r K., Die mitUere Bronz. ze it 1~ ä.terre1oh l. 
24'. II, tab. II 5. 6) • ., , 

" 

I 
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67. o T A S L A V ICE (okres Prostejov) 

~ ate r 1 á l v m u z e u v ' Pro s t ~ j o v ~: 
Kulovl tý spodek malého, neumele udelaného džbánečku na nožkách (byly puvodné 

čtyri, jedna je ulomena). Po uchu zbyl zlomek. Povrch je šedý, hlazený; v. torsa 
asi 30 mm; i. ~~ G 101. 

D!báneček snad pocházi z Vápeniček, kde A. G o t t w a l d získal ~ dí
~ovité .1_ únät1cké atrepy a sekeru se Uábkem z kremene. 

Č e r v in k aloL., Rkp., 72. 

68. PA V L O V (okres 'Breclav) 

Mat e r i á 1 v Art ČSAV, pob. v B r n e: 
Pri oprave mostku ve vsi r. 1949 se nera'zilo na pravekou jámu, ze které 

, jsou: 
Zlomeksoudkovitého hrnku bez no!ek na obvodu dn,a, vne hlazený, šedý; v. 

53 mm, max. š. 75 mm; neinv. 
Zlomky amfor s odsazenými hrdly a sve,tle šedého povrchu. Jedna z nich mela 

protáhl!, svislý pupik pOdhrdlem. ' ' 

zený. 

Zlomek vetš!ho, tmavého a lešteného šálku s kaÚchovi té rozevreným hrdlem. 
Hlazený, šedý stripek z nádoby, zdobené síťovým " (mrížkovým) ornamentem. 
Zlomek velké nádoby s rozevreným, zes{leným okrajem. Povrch je šedý, hla-

nada dalších zlomk~. 
Ostré, .kostené Šídlo, škeble, zvírecí kosti a zuby. 
Dva pekne vyhla ze né kamínky (černý a žlutý). 

69. P O HOn E L ICE (okres Breclav) 

V býv •• ellnerové cihelne byly zachyceny v r. 1~28 zbytky dvou odpadových 
jam nálevkovitého tváru, jež se smerem ke dnu ro~širovaly. Vetši z nich obsaho-

, • y ." J • 

vala vedIe zlomk~ nádob, zbytku zvírecich kostí , adreveného uhlí též lidské kos-
t1. ph bližším pru~kumu se ukázalo" ,že této jámy byle použitojako hrobu. Mat 
kostrybyla zničena a také prý jedna nádoba. Zbytek kostry s lebkou byl však ' 

. dobre zachován. Lebka náležala muži a je , dolichocephalní, má úzký , obličej a zcela 
zachovalý chrup. Kostra ležela na levé strane obličejem k S, tedy temenem,lebky 
k Z. Za hlavou a za zády nebožtika stály tri nádoby: velmi dobre zachovaný džbá
nek, mísa ~ v ní jiný džbán s uraženým hor ním okra jem. Lomy na nem jsou staré 
a je tedy nutno soudit, že nádoba byla dána v tomto/ stavu do hrobu. Na zlomcich 
keramiky by~ojen málo ozdob: jednoduché vryté linie kolem nádob, v jednom prí
pade šest na:dsebou, u zásobnice pak svislé brázdení prsty. Byl také nalezen 
úlomek rohovce a rični škeble. 
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L ite r a tur a: 
S o h i r m e i s e . n K., .Sudeta V, 1929, , 6 n. s vyobr.; 
t . Ý !, Nachrichtenblait 19,29, 41. / 

M a 'ti e r i á l v' Mor a v s k é m m u z e u v B r ,n e: 
D!bánek s tupým lomem na brichu a s odBa.zeným hrdlem, j emu! chyb! okraj. 

Povrch nádoby je p.l~zený, tm~:vý a t~avo!1utý, zdobený trásňovou výzdobou, jU 
äpatne znatelnou; v. torsa asi 115 mm, ma~. ~ 150 mm, ~ ' dna 50-55 mm; ' i. č. 53534; 
tab. XVIII: 6 (PA obr. 29: 4). 

Konická miska se zaobleným okr,j~m, z neho! vyoházi ucho, hlazená, .š'edá. 
Má nerovný povrch; v. 67 inm, ~ hrdla 175 mm, ~ dna 83 mm; i. č. 53535; tab .. 
XVnI: 8. 

D!bánek s prohnutÝ'/ll, odsazeným ,hrdlem a baňatým brichem. Proti uchu ,je po
~louhlý pupik. Povrch leskle hlazený, tmavý a hnedý, místy oprýskan.)f; v. 140 ~, 
~ hrdJ..a 95 mm, max. ~ 125 mm, ~ dna 65 mm; i. č. 53533; tab. XVIII: 7' (PA obr. 
29: 7). 

, ' 70. p it I B I , C E (okres Breclav) 

V ulici U nádra!í zachránil V. E f f e n ber g e r z PŽ'ibic r. 1957 v pru
kopu pro vC?dQvodní potrubí ziomky nádob rozličnýoh pravekých k.ul tur a mezi nimi 
také ve-terovského 1;ypu. Zustaly v jeho sbírce neinventovány~ 

Zlomek menU nádoby, asi misky, se zaobleným okrajem, na vnejU i v~1trní 

s~r~ne Aedý, hlazený, zdobený vzorem "presýpacich hodin"~ tj. trojúhelníčky, j~! 
~e navzájem dotýkají vrcholy ajaou vyplneny vpichy; max. s. steny 5 mm; tab. 
XXI: 4. 

ZlOmek soudkovitého hrnku, vna i uvnitr t~ve hlazeného. se stQpou ulomené 
~ no!ky na ,ObV~dU dna; s. steny 2~3 mm. ' 

Zlomek tlustostemié amfory (~. 13 mm) s odsazeným hrdlem, ' hlazený, Uuto

Aedý, vne svetle Ae,df. 
Kruhové 'dno z cedníku, provrtané dirkami, jen! mel kónioký spodek a byl tma

voAede zbarvený; hlazený. 
Oprac'ovaný jelení paroh., 
SídliAte le!elo nad údolím reky Jíhlavky. 

71. RAJ HRA D (okres Br,no-venkov) 

Mat e r i á l v m u ~e u v 2 i d lo o hQ ~ i cic h (drive .' 
v kláJterním muze~ vRajhrade): 

Soudkovitý hrriek bez nolek, na obvode dna úplný, dobre vypálený, j'ehož stena 
sa ponakud ke dnu zu!uje. Povroh nádobky je hlazený, äedý, tmavý a hnedý, vnitrek 
hnedý; v. 65 mm, ~ hrdla 105 mm, ~ dna 85 mm;ne;inv. ' Na hrnku je prllepenl!stek 
s náptsem: Thongefäss · aus der Opferstätte bei Re1gam aufgefunden mit angebrann
ten Weitzen Triticum vulgare u. Muschel . der Gatt. Unio (obilky se skutečne v hrnku 

uohovaly); t~b~ XVIII: 9. 

( 
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ti. tU ,', S k u t i,l cr ... Rajhradeký kláAter a moravská aroheologie, zvl. 

otisk z lnídky 1940 č. 12" 1,1. 

Mll t e io i á l v P r í rod o' véd e o k IS m m u z e u V e V i d-
, n i: 

Soudkovitý hrnek s no~kaml na obvodu dna a s pupikem pod okrajem; i. č. 

11992. \ 
Véterovský äálÉtk á kaliohovi terozevreným hrdlem; 1. č. 11935. 
Hluboká kónická mísa s uchem; i. č. 11933. 
Dnes ji! ,není z~ámo ani misto, kde byly nádoby nalezeny, ani okolnosti,za 

jakých byly nalezeny. 

72. R Y MI C E a K O L I O 1 N (okres Kromeri!) , 

Pozustatky veterovského sidlUte jsou mezi Rymicemi a Količinemt tedy v ka
tastru obou techto obc,i, a u nekterýchstarAioh nálezu neni snadné rozlUi t, 
z kterého katastru vlastne pocházejí. Z toho duvodU je naleziAte označeno Rymice 
a Količín. E. Pec k 'uvedl, !e naleziAte (návrAi s hlinikem a panskými rtjezdy) 
je nad Količ,ínem pri ceste k Rymicim. Cihlári v hliniku zamestnani nalhali tam 
ji~ nekolik let 'rozmanité praveké predmety. Kulturní vrstva je až l m mocná a 
časem se objevujive spodní žlutce nálevkovité, až 3 m hl~boké jámy s černou 
hlinou, v ní! se nacházajizvíreoí kosti, zlo~ky nádob a opotrebované nástroje 
kame-nné a kostené. Ponevadžse na rtjezdeoh hlub'oko oralo, objevovaly se tytU 
predmety i na povrohu. 

Pec kE'., oicresn~ hejtmanstvi holdovské, Holdov 1892, 45. 

Prtni jámy lichobežnikovitého akotlov1, Uno pruezu protopával v količínsklS 
cihelne a na lljezdech od r. 1890 l.L. O e r v i n k a a ziskal z nich nádoby, ~ 

I 

parohové kladivo, kostené hladidlo aj. Na r,ymických polieh, kam sidli§te prechá-
zít vykopal I. Tab a r k a r. 1904 vjáme, části yelké zásobnice i menAich mis 
a d!bánkU s inkrustovaným ornamentem. Nekteré nálezy z tohoto aídl1Ate zachrda1l 
té! R. Jan o 'v s k Ý a jU drive E. Pec k. 

L ite r a ' t u r a: 
O e rv i n k a I.L., Morava za praveku, 183. 
t Ý Ž, OMZM V, 1905, 185 n. 
t Ý Ž, Vlastiveda moravská II č. 18 (HoIdovský okres), 22. 
t Ý Ž, Rkp.,'76. 
S k u t i l J., Predhistorické nálezy Rqd. Janovekého, OVMSO LI, 1938" 41. 

14 ate r i á l v ' Mor a v s k é m m u z e u v B r n e z e 
s b í r e k I.L. O e r v i n k y a I. Tab a r k y: , 

§álek s vlnovite profllovaným hrdlem, velmi dobre vypálený (s. steny 3 >JIIID ), 

ktery má ve dne pravidelne vymodelovaný dulek. Povrch je hlazený, !lutý a §edý. 
Na lomu mezi dnem a hrdlem jsou tri púpik~ (proti uchu a po stranách bliže k uchu, 
kterlS je doplneno); v. 71 mm, $5 okraje 170 mm, $5 lomu nade dnem 130 mm, $5 dulku . ' , 

ve dne 40 mm; 1. č. 54l11-TabarQ; tab. XVIII: 5 (PA ' obr. 15: l). 
l'3aňatý hrnek s dnem mirne prohnutým dovnitr. Hrdlo je slabe odsazeno, mť,rne 

' prohnuto a má pŤehnutý okraj. Ucho je .malé, zaoblené, pov'rchnádoby vyhlazený, 
.' .... 

...' 
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žlutý a šedý; v. 116 mm, ~ dna 80 mm, max. ~ na výduti 145 mm, ~okraje 125 mm; 
i. Č. 54097-Červinka; tab. XVIII: 3 (PA obr. ' 16: ll). 

". Zbytek baňatého hrnku s odsazeným hrd lem, ze kterého zustala jen část s 
uchem. Dno je mírne vtlače~o dovnitr. Pod hrdlem jsou dve rovnobe~né linie vpichu 
a na l;lrane th málo znatelné výčnelky. Povrch má nádoba tmavý, hlazený; v. asi 
100 mm, max. ~ 130 mm, ~ dna 60 mm; i. Č. 54095-Tabarka; tab. XVIII: l (PA obr. 
15: 4). 

Zlomek 'soudkovitého hrnku bez výčnelkd na obvodu dna, které je míme pro
hnuto dovnitr a má na okraji 40 mm Airoko':' hranu. Hrnek mel silnou stenu, která 
se zu~ovala smerem ke dnu. Povrch je hlazený, šedý; v. 61 mm, ~ dna 68 mm, ~ 

'okraje 86 mm; " i. Č. 54l08-Červinka. 
Zlomky hlazeného, Aedého soudkovitého hrnku; i. Č. 54100, ?4l03. 
Tm~vošedý zlomek z nádoby 's odsazeným lirdlem (asi z amfory), na kterém je 

ucho. Povrch drsný; vu. 43 mm; i. Č. 54104. 
Zlomek vetši misy s rozšíreným' okrajem (ll mm), nakterém je jazýčkovitý 

výčnelok a pod nim okrouhlé ucho. Nádoba je Z dobréh., materiálu, na povrchu hla
zená, žhitá a cihlove červemi, misty té~ šedá; i; č. 54110. 

Zlomek šálku s kalichovite rozevreným hrdlem tmave leštený. Ve dne má kru
hový dlilek a na lomu nade dnem dva zaehov. · jazýčkovité výčnelky a horiz'ontiilni 
linii vpichu; i. Č. ' 54109. 

Nízké, baňaté, jakoby ponekud ' sra~ené bricho amforky s odsazeným hrdlem, 
ze kterého se zachova ly jen stopy. Ve dne je plochý k'ruhový dulek. Nádoba je 
z dobrého materiálu, vne ~lutá, uvnitr tmavo~lutá, hlazená. Pod hrdlem je linie 
vpichu a pod ní trojúheln{čky vyplnené vpichy; max. ~ 184 mm; i. Č. 54094. 

TmavoAedý, hlazený zlomek nádoby s odsazeným hrdlem, pod kterým jaou dve 
rovnobe~né linie vpichu a trojúhelničky vyplnené vpichy. Další strípek z té·le 

" I 

nádoby; i. Č. 54127, 54129. 
Hlinený hranený preslen (1) s otvorem uprostred; je z dobrého materiálu, 

trebde má šede zbarvený povrch drsnejAí; v. 25 mm, max. ~. 42 mm, í' zaJtl. 30 mm, 
~ otvoru 8 mm, ,i. Č~ 54132. . 

Th zlomky cednikU: a) ze dna, tmavoAedý, hlaze.v, smenšimi dírkami; b) pro
hnutá,silnejU stena (asi 18 mm), !lB. povrchu drsnejši, šedá, dírky v nÍ' jsou 
vetU, ~ asi 4, mm; c) prohnutý, §edý zldmek stiny s dirkami o ~ asi 3 mm; i. Č. 
54135-37. 

Zlomky steny šálku s ,vlnovite profilovaným hrdlem, který je z dobrého mate
riálu, !lutý, 'leštený; i.~. 54113, 54119, 54126. 

\ ' . Dve drobná, hlinená, kulelovitá záva!:íč'ka s vertikálniuí provrtem stredem; , ' 

v. 41 a 42 mm, ~ dna 25 mm a 19 mm, ~ otvoru 3 ml!l; i. Č. 541,33, 54134. 
Zlomky soudkov1Uho hrnku §ede zbarveného, hlazeného; 1. Č. 54112, 54114, 

54121. 54124, 54125. 
Zbytek velké zásobnic~s pr ohnutým , rozevreným hTdlem, odsazeným od drsne~ 

né hó, bricha. Hrdlo jevyleäteno. Pod ním je horizontálni Un1e vtlačených krou~kIi 
(~as1 7 mm) a ouško, které se klene nad tímto ornamentem; ,v. hrdla as1 140 mm, 
~ nádoby ~ rozhraní hrdla a bhcha asi 450 mm; i. ~.54096. 

, ' Zlomek parohového nástroje s čtýrhranným otvorem (asi 30 x 30 mm), 55 mm 

h1ubokým; 1. Č. 54153. 
Kostené hladítko ze ~ebra, vyhlazené; d. 168 mm, max. Š. 31 mm; i. ' Č. 54151. 

, Kostené h1adítko svetle ~luté barvy, čtyrhranné, ale na hranách zaoblené. , 
Jeden konec je poškozen; d. 78 mm, max. š. 12 mm; i. Č. 54151. 
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Zbytek hrnce s rozevreným hrdlem, pod nimž jsou dva zachovalé pupiky, vzdá
lené ' od sebe asi 20 mm. Povr·ch nádoby je drsný, §edý, na vnitrni ploše hlazený, 
šedý a žlutošedý;i. Č. 54148. 

, Zlomek šálku s vlnovi te profilovaným hrdlem, z '(elmi dobrého materiálu, leš
tený, žlutý. Na lomu nade dnem je zachován jazýčkovi~ý výčnelek; v. (odhadem) 
asi 85 mm; 1.' Č. 54150. 

21utošedé až tmavé hlazené strepy ze steny vyššiho soudkovitého hrnku s 

uchem; i. Č. 54149, 54139, 54141. 
Zlomek misky s äirUm okrajem (8 mm), na kterém je jazýčkovitý výčnelek. 

Pod okraje~ je ucho. Uvnitrna dne byl melký dulek, jehož část se zachovala. 
Miska byla z ., dobrého materiálu, na povrchu tma",ošedá, hlazená, uvnl tr tmavš:í~ 

Pod uch~m je jlzva po nožce; 1. č. 54146. 
Zlomek tlusto'stenn.é misky s rozšíreným, mírne, zaobleným okrajem, který je 

roz/Hren dovnitr hranou; povrch š~'dý, drsnejší; 1.č. 54147. 

Mat e r 1 á l v m u z e u v H o l e š o v e: 
Vlno~ite profilovany šálek, na nemž je poznamenáno: Tabarka-Količín; neinv. 
Tenkostenný šálek svlnovlte profilovanou stenou, na povrchuhladk..t. žluto-

šedý. ~U lomu nade dnem má linii vpichu; v. 60 mm, ~ okraje 134 mm, ~ dna 102 mm; 
i. č. 70a. Sálek pochází z t1jezdu u Količína a byl pÚvodne ve sbircé R. Jan o v
s k é h o; tab ó XVIII: 4. 

Pokl1čka tvaru úseku koule (misky), která má na dne ouško. Okraj je š~kmo 
se,hznut (š. 5 mm). Je dobre vypálená a tmave zhSrvená; v. 22 mm, ~ okraje'105mm; 
1. ' č. 2328-Tabarka 1946, tab. XVIII: 2 (PA obr. 16: 10). 

Z ách ran n Ý v Ý z k u m OVM v 
Dlouhé zadní nivy v "Rymicfch: 

H o l e š o ver. 1948 v polo ze 

Tento výzkum vedI B.S t r u h .a l a na parcele Č. 515/2 A. Tománka a na 
okolnich. Nalezište je na mírném svahu sme rem k vesnici a na severní stra~e se 
svBŽ.uje k Roštence. Z tech míst pocházejí tU nekteré starší nálezy I.L. O e r
v 1- n k y, I. Tab a r k y a R. J a ll. o v s k é h o, uložené vMM v Brne a 
v muzeu v Holešove. B. Str u h a l a ,'zjistil tesne pod povrchem 15 jam, ale 
všechny nebyly prokopány. Získaný materiál ' je v muzéu v Holdove. 

Jám a Č. l byla značne rozrušena oráním. Pocházejí z ni: ' 
Kónická miska, která má hladký, tmavošedý, uvnitr tmavý povrch a pod okrajem 

dva podlouhlé pupíky, asi 30 Dun dlouhé a 8-9 mm široké. Okraj je nerovný. zao-b
lený. Nádoba je slepena a dopl~ená; v. 57 mm, ~ okraje .95 mm, ~ d~a 16 ~. t. Č. _ 

17; PA obr. 16: 9. 
SlepEmý a doplnený MIek ' s nálevkovi tým hrdlem a s ouškem na rozhraní bricba 

a hrdla. Povrch je tmavohnedý, hladký, dno mÍl"ne vtlačeno dovni tr' ,Pod hrdlem je 
l1nie vpichu a pod ní trojúhelníčky z vpichu. 'které se jedenáckrát opakují. Vpi
chy mají bílou výplň. Nádoba má ve dne dOlek, v. 70 'mm, ~ hrdla 90 mm, ~ dna 

34 mm; i. č. 22; PA obr. 15: 8. 
Hlubokámísa, slepovaná a, doplňo~aná; má drsný, svetlohnedý povrch, uvnitr 

je tmavá. Okraj je mírne ohrnut a zaoblene Poé;i okrajem se zachovalo ucho, v. 

263 mm, ~ hrdla 385 mm, ~ dna 127 JPlII; i. č ~ '5'1 tab. XIX: . 16. 
Slepená ti doplňovaná amfora, která: má IItvetlohned$ hla4ký povrch s tmavými 

skvrnami. Hrdlo je odsazeno od br-i cha; vlnovite prohnuto a nálevk~vi te rozevreno. 
Na rozhraní bricha a lu'dla jsou dv~ protllehlá ucha; v. 280 mm, max. ~ -228 mm, 

I 

~ . dna 145 !pm; i. Č. 4; tab. XIX: 12. 
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Bezuchý hrneo a rozevreným hrdlem, jeho! povrch je drený, "vetlohnäd$~ O~j 
je zaoblen a témer vodol'l)vne ohrnut, v. 387 mm, ~ dna 154 mm, .~. oťraje' hrdla 
240 mm; i. č. 2, tab. , XIX: 17. 

Dve~áati nádoby: zlomek od okraje a dno. Okrajová čá8t~á čtyri pupíky pod 
hrdlem a u jednoho čtyrt melké, svislé rýhy. Část nádoby ' je uŕem značne defor.;.., 

mována; ~ dna 96 mm; neinv. 
Zlomky z rozličných částí nádob. 
Jám a č. 2 s opracovanými kameny na okraji! 
Nádob~ aoudkovi tého tvaru a odaazeným hrdlem, hnede zbarvená. Okraj hrdla 

je vodorovne ohrnut a zaoblene Pod-nim jsou tri rozeklanépupiky. Nádobka je 
neumele udelanáj v. 14:7 .mm, ~ dna 115 mm, ~ horniho okraje 155 mm, max. ~ 160 mm; 
i. ~. ll; PA obr. 16: 13. 

, Dvouuchá amfora bOmDOvl.litU10 t~aru, na povrohu hladká, lesklá, ' červenohnedá. 
Hrdlo je vlnovite profllovano a odaazéno od bricba. Pod nim je linie vpiohu ,s bí
lou náplni; v. 211 mm, ~' dna 8} mm, ~ okr. 103 mm, max. ~ 176 mm; i. č. l2, . tab. 
xÍX: 8 (PA obr~ 16: 6). " 

Dvouuohli amforka,na povrohu hladká, ľesklá a hnedá, s tmavými skvrnei. Pod 
hrdlem odsazeným od brioba je Únie vPiohu, je!' obcházeji dve protilehlá ouäka. 
Od ni splývá hat skup1uk vypíchaných 'tráaní. L1nie i trúne jsou bíleinkrusto- ~ 
vány. Hrdlo je vlnov1.te profllováno; ,v. 200 ,mm~ ~ dna 90 mm, ' ~ okr. hrdla 98 mm" 

max. ~ 169 mm, i. č. 13, tab. XIX: 9 (PA obr. 15: ,6). 
Dvouuchá amforka,na pOVrohu lesklá, hladká, červenohnedá,' která má prohnu

té, od brioha odéazené hrdlo. Pod hrdlem je linie vpiChU, obcházejici dva proti-
. . , . . .. 

lehlé pup:íky mezi uOhy, a pod ní äest trojuhelníčku vyplnených vpichy. ,:t.inie 
i vpichy j sou vyplneny bílou náplni; v. 244 mm, .~ dna 90 mm, ~ hrd la 113 mm, 
max • . ~ 194 mm; L č. 15. 

Dvouuchá- amforka hladkého, lesklého povrchu, ' tmavohn~de zbarvená. Mime vlno,.. 
vite profllovanéhrdlo je odsazeno od. baňatého brtcha. Mezi uchy na hrane jaou 

. '. \. 

protilehlé pup:tky; v. 253 mm, ~ .dna 100 mm. ~ hrdla 118 mm, max. ~ 196 mm; . i. č. 
. , , 

14. 
Dvouuchá .amforka, ,na povrchu, hladká, lesklá, červenohnedá s tmavými akiTrnami. 

Prohnuté hrdlo je odsazeno od 'baňatého bricha, pod hrdlem jsou dve linie hori
zohtálních vpiChU, od kterých splývá 12 trojic vyp:íchaných trásni, bíle inkrus
tovapých stejne ' jako linte vpiohu; v. 132 mm, max. ~ 196 mm; i. č. 16; tab. ' XIX: 
10 (PA obr. 26: l) • 

.. . ' .., . , . ' 
Amforka hladkého: povrchu, červenohnedá s tmavými , skvrnami. Konické hrdlo je 

odsazeno' -od baňatého, zploätelého bi'>lcha, léž se ke dnu zu!uje. Pod hrdlemna 
výd~t1 nádoby jaou tri dvojice !eb~rek; v. 270 mm, ~ dna 120 mm, ~ hrdla 190 mm, 
max. ~ 289 mm, i. č. 6; tab. xtX: 23. 

Bailatý hrnec, s rozevŕeným h~(nem' a ' z~obleným okraje~ hrdla, pod kteI'Ým jsou 
ti-i, pupíky, čtyr1krát i ph krát roz~klané. Povrch je drsný, červenavý, hnedý, 
misty i hdý a tmavými ékrnami;v. 420 mm, ~ dna 163 mm, ~ hor. okr. 220 nim, 
max. ~ 340 mm; i.č. 7. Podle nálezovézprávy by1a tato nádoba naplnena. popelem 
a obráoena; tab. XIX: 18. 

Bezuchý baňatý hrnec sOdaazeným d~em a ohrnutým okrajem. ,po~rch je drsn1, 
Uutohdý; v.348 mm, ~ dna 135 mm, ~ hor. okr. 280 mm, max,. ~ 315 mm; i. č. 8; 

" 
tab.XIX: 15. , 

VetU zásobnice drsného povrchu, tmavoäedá, která má prohnuté hrdlo na okraji 
zaoblené, odsazené od bricba. Pod hrdlem jsou čtyrt dvojioe .svislých hbirek, 
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jd jsou umístina do kríle proti sobe, v. 380 mm, ~ okr. hrdla 360 mm, max. ~ 
. 380 mm; i. Č. 9, tab. XIX: ·20. 

Amfora s odaazeným ~dlem, které není - jake obvyklé býv á - rozevreno, a 
s baňattm, zploAtelým briohem. P,ovrch je hlazený, tmavohnedý. Pod hrdlem na vý

. duti nádoby jsou 4 (plIv. 51) svislá !ebírka:, umístená priblUne ve stejntchvzdá
lenosieoh, v. 300 mm, ~ dna 110 mm, ~ okr. hrdla 232 mm, max. ~ 415 mm; 10 Č. 10; . 

. tab. XIX: 22 (PA obr. 16:12). . . . . 

Bronzový náhrdelník, ze ·.kterého po spálení zbylo II amf()rníoh. kousku roz
ličn' . velikosti, neinv~ 

Podlouhlý bronzový korále k s otvorem; neinv • 
. BrQnzová kul1čka ., otvorem, neinv. 

Hlinený presien o ~. 50 mm; neinv. 
Zlomky rozličnýoh ~ástí nádob. 
J á in a Č. 3 byla . zaházena kamením, promiAenýDi se strepy a kos tmi. Na JeJím 

dne byla kostra kozy; polohná na boku, část kamení na drcení obUí, zlomek tkal
covskáho závaU se 'znatelným kol~ otvorem, mazanioe, 12 zvírec!ch koatí a 256 .. ' . 
strepu z rozličnýoh částí nádob. . 

Jám a . č. 4 nebyla prokopána; pouze na povrchu byla nalezena část misky / 
tvaru nízk'ho, seríznut'hováloe se stenami nepatrne vyklenutými navenek a se 
zaobleným okrajem. Pod ním jsou dve horizontálni rýhy, mezi nimi klikatka a na 
stene pod nimi eí~ový .(mrín:ový) ornament~ ~esne nade dnem je opet ho.ri~ontální 
rýha. Celá vyrytá výzdoba je vyplnena bílou hmotoU, v. 70 mm, ' ~ dna 144 mm, ~ hor. 

,oÍcr. 147 mm, max. ~ 163 mm, i. č. 23 (PA obr. 20: 5). 
Jám a Č. 5 obsahovala pet amfomích kousku mazanice, dvanáct zvírecíc~, 

veUinou prepálenýoh kostí a dva omleté strípky. 
J á ma č. 6. Byl v ní .nalezen pouze brousek z červeného pískovce stremi 

znatelnými Uábky, !est zvíreoíoh kostí a 23atyp1cké zlomky nádob. 
J. ám a ·č. II obsahovala: 
Náhrdelník z peti provrtaných Akebliček, ulity a Aest zlomku Akebliček, 

neill-v. 
Kostené, jemni 'uhlazené bodlo s tuptm . zakončením a otvorem; ll. 5.2 mm, ne-

inv. 
Kostené hladítko z hŕbetní kosti, d. 110 mm, neinv. 
Ploché, čáetečne prepálené 'kostené ~ladítko, d. 85 lII!Ili neinv. . ,' . 
Kónická miska čemé barvy s plochfm, '10 mm Mrokým okrajem, pod kterým je 

. . 
ouAko. Uvnitr misky jsou pri dne dve kruhové kanelury; v. 75 mm, ~ dna 115 mm, 
~ hor. okr. 173 mm, max~ ~ 215 mm, neinv. . 

Bezuc~ hmeo se Btino~ vyklenutou navenek a s rozevreným hrdlem. · Povrch 
.nádoby ~e drsný,. tmavohnedý. Pod okrajemjsou tri ostd pupíky; v. 257111l11, ~ dna 
115 mm, ~ hor~ okr. 173 mm, max. ~ 215 mm, i. č. 19; tab. XIX: 19. 

Nízký hrnec bombovitého tvaru s odsazeným, rozevreným anízkým hrdlem, pod 
kterým je ouAko. Náaoba je pod hrdlem orna~eritována dv~ma rýh~mi, mezť kterými 
je 11nie vpichu. Pod nimi je 10 "trojúhelníčtl1" (lestavených z vpichu. Celý oma
mentje bíleinkrustován, v.157 mm, ~ dna 116 mm, . ~hor. okr. 175 mm, max. ~ 
230 mm,i. ň. l8,tab. XIXI 21 (PA obr. 15: 9). 

Neúplný, bezuchý, baĎatý hrnec bez hrdla, jd byle nepoohybne rozevreno. 
Nádoba má drsný" tmavohnedý · povrch; v. 280 mm, ~ dna 120 mm, ~ hor. okr. 190 mm, 
max. ~ 228 II!JII. 

Hluboká, hrnoovitá mísa s rozevreným okrajem, pod nim! je masivní ucho, 
a se stenou mime vyklenutou navenek. Povr~h je drsný, tmavohnedý. PO stranách 
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uclrlajsou dva rozeklan' pupíky. Dn.o je odsazeno; v. 27" mm, II dna 143 mm, ~hor. 
okr. 466 mm; 1. č. 21; tab .• 'XIX: 14. 

Oáat nUU baňatá nádoby hlazen' vna i uvnitr, trnavohned~; neinv,. 
Okrajový strep z hruMho hrnce sprehnutým okrajem, pod 111m! je vetU pupík, 

vne drsný, uvnitr hlazený; neinv. 
Met hrub~ho hrnce sprehi'1utÝI!l okra~em, vne drsn~ho, ~édáho; neinv. 
Zlomky z rozličných čáati nádob; neinv. 
J á Dl a č. 14: 
Zvíreqí zuby a zbytky kosti. 
Z ostatního ma ,ter1álu v m.uzeu v B o 1e- ' 

~ o v e: 
nada zlomkú hrubých hrnoú • rozevren$lll hrd1em. vna drsných, okrajovástrepy 

z misek, zlomky hrdel z amforek, prealeny, zvírecí kosti a kustky, nel~v. 
Zpráva o záchrannámvýzk~u OVM v Hole~ove, vedeném B. Str u h a lou, 

je v arch1vu A"6 OSAV, pob. v Brne (č. 63 z 14. II. 1949). 

I.L. Č e r v inka zaznamenal z jámy v Količine nález zuhelnatel~ho prosa 
(Vlastiveda morava ká Il, č. 18 IHole~ovský okr.I, 22). 

-
73. ' 8 KRB E A. (okres Olomouc) 

I II ate r i á l v ' m u z e u v O lom o u c i, ze sberuna HradiskU: 
u Slabne: 

Oásti zásobn1c s dvojicemi plastických výčnalkÚ. 
• I 

Hrnky s jednoďuchými i dvojit1mi výčnelky pod okrajem. 
Oáat mísy s rozAireným okrajem: 
Oást velká amtory ' .. vyhlazenýmhrdlem a Zdranan$lll spodkem; 

• 74. 8 O B U L K Y (okres Hodon1n) 

V hliniku pod hl-bitovem 'jsou mohu-má popel:ovi t' vrstvy a pod nimi ve s pra U ' 
. • w' ., . . .' 

jámy di lovi týoh a jiných tvaru" \Úletiokjm inventárem. V jedná z nich by10 'DID.O!-
ství popela, lidských i zvirecích kostí, stfepy i celá nádoby, OSll velkých jel1-
lancú vedIe sebe nastavených, dve koe.tené jehlicea bronzovásávitky. V jiná jáme 
dUovitáho tvaru J1aleze~ l1dská lebka. tri !ebra. a klíčni kosti. lIesi strepy 
z nádob a zvíreoimi kos tmi byly bronzová záVitky. 

L ite r a tur as 
V r b a s A. - K lo i! K'. , Dejiny mestečka Ždánic • . Uán1ce 1899,. 116 J 
O e r v i n k a I.L., Ky.jonko a Ždánslto v praveku, 21; 
t Ý I, Rkp., 77. 

V Sedláčkove zahrada (tj. v sousedatvi hliniku) prokopal A. a í n ' ,vrstvy Íl 

zaohránil velkou dvouuchou amforu,men~í nádOby, d!bánky~ baňiy, omamentovan' 
misy a strepy z nádob., 

Č e r v J ~ k a . I.L., Rkp., 77. 
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M II t e r 1 á l v )( ' 0 r a v s k 'm ~ li z _ u: 
, Cedník tvaru Aálku s rozevrenlm hrdlem, odsazeĎlm od nízkého spOdku, ' kterf 

má navenek vyklenutou stenu. Pod hrdlem, najehol okrajibyly trt jazfčkovité 
vfčnelky (jeden je ulômen), je ouAko. Nádoba má hlazený, tmavý povrch vne i 
uvnitr. CeU dno je p;rovrtáno pravldelDe rozmi.tenIU dirkam1; v. 47 mm, ~ hrdla ' 
120 mm, ~ baňatosti 120 mm, ~ dná 70 mm, i. č. 62,S/,S-Chleborád II l45S; tab. ' 
XVnI: 10. 

Vysoká dvouuchá amfora 8 prohnutým hrdlem a baňatým brichem, A_de zbervená, 

hlazená, v. '40 mm, max. ~ 265 mm, ~ hrdla ,140 mm, ~dna 115 mm, i. ~. l140-Šin; 
tab. XVIII: 12 (PA obr.17i ll). 

P o z nám k a: NaleziAte je pod Novými horami u Veterova, oväem v sobú
,!eokám katastru,. 

75. S OKO L NI C E (okres Brno-venkov) 

V Moravskám muzeu v Brne je dvou~ohá amfora s mirne pruhnutým ,hrdlem a ba- , 
ňat~ brichem, která má tmavf, 'hlazený póvróh"v. 165 mm, ~ ,hrdla 95 mm, ~' dna ' 
65 mm, max. ~ 145 mm, i. č. 544'6. 

.. 
76. STR ACH O T ICE (okres Znojmo) , 

Sídl1äte veterovskáhotypu le'U v jichových"dním cípu ta8ovického kátastrU 
a prechází svou vetA! části na katastrstraohotický. Rozprostirá se ve výäce asi 
15 m(210 m nadmorské v.) nad rekou Dy jí, na výäine obtékané na východi Nes1o~':' 
ským a na severu Derflickým potokem. Sídl1äte, ' rozkládajicí sena , ploAe 'témar 

5ba, niá výhodnou polohu u reky. Proto bylo v praveku nekol1krát osídleno,' jak 
' . ., • .' y . 

o tom svedčí prisluäné nálezy. Po ridkém osídleni neol1t1ckém a eneol1tickém je 
ta,~ dololeno os~dlení pozdne únet1cké a veterovské, o kterém svedči: 

, Sedočerný vyhlazený strep z hrnku s vysokýmŕozevre~ hrdlem a nizkým vrch
líkovým spodkem, odd~lenlm od hrdla výraznou hranou, z níl vycházi ucho (obr. 
2: 5, 5a v nUe cit. 'práci). ' 

Oel1lÝ, leskle vyhlazent zlomek h,ŕnku s uohem .. ,kterf má mirne prohnutou stenu 
a rovné dno, opatrený na obvodu lalu'čkovitými no!kami (obr. 2: 6, 6a v nHe cit. 
práci). 

Nekól1k tlustostennych, na ,povrchu ,zdrsnených zlomku keramiky, uVll,i tr vy- , 
hlazených, které 'maj í sla1)8 . pfehnuté okra·je. 

D o st á l , B., Praveké sidl1äteu Strachotic , PodyJí, Znojmo 1955, 7-9. 

77. S"T ,R ACH O T t N (okres Breclav) 

. . " . . . . . , 
Z písečníku pochází hdá dvouuchá amfora 's pupikem pod odsazenym hrdlem. 

POdle ,nálezové zprávy j1 vykopali delníC1, a byla ulo!ena v míetní národní, Akole, 
odtud .11 získal R. Ti'c h Ý pro Art OSAV, pob. v Brne, v. nádoby 220 mm, ~ dna 
90 mm, ~ okr. hrdla 120 mm, max. ~ ISO mm, i. č. 1011~~/59. 
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. 78. SYR O V. ICE (okres Brno-venkov) 

R. 1932 bylvykopán vcihelne A. Janka za mlékárnou hrob se skrčénou kost
rou, u které byla amforka, te~ká miska a vetší hrnek s uchem. 

V Moravském muzeu je ze sbírky I.L. O e r v i n k y dvouuohá amforka s od
sazeným, prohnutým, nahore zaobleným hrdlem (š. 3 mm) a s baňatým brichem. Povrc~ 
je hlazený, tmavý. Nádobka jez dobrého materiálu; v. 122 mm, ~ dna 57 mm, ~ ba
ňatosti 125 mm, ~ hrdla 94 mm; i. č. 52472; PA obr. 17: 9. 

O e r v i n ,k a 1.L., Rkp., '49, tab. 118. 

79. S A RD ICE (okres Hodonín) 

Mezi hrobY vSiniglove píse'čníku se objevuji té~ jáiny. A. S í n z nich . -
zachránil nekolikhmku, d~bánečkÚ a amforku. 

Mat e r i á l v Mor a v s k é m 
sbirky: 

m u z e u z e Sín 'ovy 

Hrubý l:lmec s rozevreným okrajem, na povrchu šedoHutý, uvnitr tmavý,hla
zený a bez pupiku pod hrdlem; v. 163 mm, ~ okr. hrdla 172 mm, ~ dna 90 mm, max. 
~ výduti menši než hrdla; 1. č. 105,3-Sin; tab. XVIII: 14. 

Zachovalý profil MIku skalichovi te .rozevreným hrdlem, tmavý, hlazený; 
v. 48 mm, ~ okr. hrdla asi 90 mm, ~ dna asi 42 mm; i •• č. 7002-Sin; tab. XXII: lo 

Banatá bezuchá nádobka (osudíčko) s odsazeným dnem a rovným okrajem hrdla. 
Povrch j~ šedý, vne i uvnitr hlazený; v. 48 mm, ~ okr. hrdla 65 mm, ~ dna 42 mm, 
max. ~ 78 mm; L ' 15. 1051-Sin; tab. XVIII: 16. 

Vet ší baňatý hmec-cednik s rozevreným hrdlem, hdý, hlazený, s dirkami po 
celé stene. Pod okra.jem zbyly pahýly . z ucha; v. 182 mm, ~ , okraje asi 190 mm, 
max. ~ 186 mm, ~ dná 90 mm; 1. č. l,005-Sin; 'tab. XVIII: ,13. 

Zbytek MIku s kalichovi te rozevrenýp1hrdlem, hlazený, šedý. Má vé dne duleK; 
v. ?, ~ lomu .nade driem 118 mm; 1. č.' 1004-Sin; tab. XXII: 2. 

Hrubší bezuchý hrnek (profil) s rozevreným okra jem, pod kterým je pupik. 
Povrch je nehlazený, šedo~lutý; v. 127 mm, ~hrdla asi 140 mm, ~ dna 90 mm, max~ 
~ cca 130 mm; 1. č; 1009-Sin; tab. XVIII: 15. 

' Zbytek nádobky s lomem nad polOkulovi tÝ\D brichem, ve kte.rém j 'e na dne po
merne malý dulek. Povrch je šedý. Hrdlo je témer celá doplneno; v. zbytku asi 
3 mm, ~ lo~u mezi bhchem a ' hrdlem asi 118 mm;!. (s. 1003':'Ší,n. · 

Hrnek s pr ohnutým hrdlem a s lomem nad nízkým spodkem. Povrch je,šedý, hla
zený; v. 73 mm, ~ hrdla 125 mm, ~ lomu 108 mm, ~ dna 55 mm, i. č. 1052-Sín. 

, Miska s vlnovite profilovanou stenou a rovným okrajem. Povrch je hrubý, : 
' Aedý~ i. č. 1054-Sín. 

Zploštelé osudíčko se zata!enýin okrajem a plochým dnem, které b~lo vyrobeno 
z hrubšího materiálu. Má šedý, nehlazený povrch;. v. ~8 mm, ~ zatahného okr$je 
40 mm, ~ dna 45 mm. 

L ite r a tur a: 
. Č e r v i n k a I.L., Kyjovako a Ždánsko v praveku, 31; 
tý!, Rkp., 78. 
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80. S AT O V (okres Znojmo) 

V továrne na ' hli~ené zboH by ly objeveny hroby s kostrami ve skrčené poloze; 
'které pusobily dojmem nedbalého pohlobeni. Nekdy u nich nebyly milodary. V~ vrst~ 
vách byly nekolikrát nalezeny také bronzové predmety, částečne prý jako' hrobové 
milodary. Popelpvité jámy s mazanici, se zlomky hrublHch nádob a bronzovými hflv
nami prtpominá I. S P ~ t tLA. R z e h a kse zmiňuje ' o únetickém koniku 
s lomem nad nizkým dnem a vetäi zásobnici. Fr. V i l dom e ,c zaznamenal, ~e 

v äatovských cihelnách byly hojné nálezy ze starU doby bronzové. 

Mat e r i á l v m u z e u veZ n o j m e: 
Svetle äedý, hlazený, neúplný hrnec s prohnutým, od bhcha odsazeným hrdlem 

a suchem, vycházejicim z hrany na rozhrani hrdla a ,bricha; v. 150 mm, ~ hrdla 
as~ 175 mm, max. ,~ asi 180 mm ~ ~ dna 93 mm; i. č. A 1609; tab. ~II: 10. 

Bezuchá, velká, baňatá amfora s prohnutým a od bricba odsazeným hrdlem. Pod 
hrdlem jsou púpiky (puv.čtyh). Povrch je hlaz~ný~ hdý; v. 290 mmt max. ~ 
230 mm, ~ dna 95 mm; i. č. A 1604; tab. XXII: 13. 

Velká, av§akznačne , nizká misa se zaobleným, ponekud dovnitr prečnivajicím 
okrajem, poa kterým je ucho. Povrch je tmavý, hlazený; 'v. 95 mm, ~ okraje 550-
560 'mm, s. okr. asi 8 mm; i. č. Al60l; tab. XXII: ľ2(PA obr. 27: 7). 

Velký hrnec tvaru typického únetického koflíku 8 kalichovi te rodireným 
hz:'dlem. Nad nizkým dnem je rýha; v. 190 mm, ~ okr. 175 mm, ~ lomu nade dnem 
235 mm, i. č. A 1570; tab. XXII: 6 (PAobr. ,22: l) • 

.riný velký hr~c tvarú únitického koflíku s ,kalichovite rozevreným hrdlem 
anizkým spodkem, nad kterým je rýha; v. asi 186 mm, ~ hrdla 270 mm, ~ lomu nade 
dnem232 mm; i. č. A 1608. 

, , ,, ' '~n.:etický hrnek s prohnutým hrdlem, odsaz~ným od br-icba podobného mľsce. Okraj 
. : . ' .''''". \ -' , v ", _ , ", . 

hr'd1a· j~rozevren. Ucho je nad lomem na spodku hrdla. Povrc1,l tmavý; v. 70 mm, 
~' hr~la na okraji 62 mm, max. ,~ 7·0 mm, ~, dna 52 mm; i. č. 1477. 

, ,Typioký úneUck$ kó:tUk s 10mem nad nízkým ' dnes, na ' povrChu hdý a äe'do!lutý, 

hlazený, v. 65 mm, ~ hrdla 75 mm, ~ dna 78 mm, i. č. A 1602, ~b. XXII: 3. 
Bezuchý hmek s rezevreným okrajem a se stenou vyklenutou navenek, äedý, 

hl,azený; v. 167 mm, ~ hrdla 137 mm, max. ~ 150 mm, ~ dna 105 mm; i. č. A 1905; 
" 

ta~. ·,XXII: 14 • 
. Velký, tmavý 'äálek s vlnovite profllovaným hrdlem, odsazeným od kónického 

spodku. Proti uohu a po stranáoh jsou pod hrd1emtri pupiky; ,v. 120 mm; ~, hrdla 
177 mm, max. ~ 152 mm, ~ djll~ 47 mm; i. č'.' 1725, tab. XXII: 5 (PA obr. 27: 4). 

Bezuchá, tmavá, hlazená amf'orka s prohnutlm a odsazeným hrdlem.Také' kruhové 
dno ,je mirneodsazeno. Pod hrcilem se 'zaohova1 menU, svis1ý pupik. v. 375 mm, 
~hrd1a 235111Dl, ma~ l , ~ ' cca :nO mm, ~ dna 1" 0 mm, 1. č. A 1596; tab. XXII: 15 
~;PAobr. 31,= 10). ' 

', D!bánek s kal1chovite rozevreným, od ~icha odsazeným hrdlem, které je niz
ké, baňaU. Ve dne je dulek a na jeho obvod~ tri ru~koviténo!ky. Na , lomu mezi 

'brlchem a hrd1em se zachoval jed iný, pupik, v. 115 mm, ~ hrdla 122 mm, ' max. ~ 
stejný, ~ dna 60 mm; i. č. A 1840, tab. XXII: 9 (PA obr. 27: 3). 

VeUi zásobnice s prohnutýmhrdlem a, baňa tým brichem, oddelaným od hrdla 
liätou, preruäov8no~ záseky. Okraj nádoby je prehnut a brioho jeponekud sra~eno; 
v. 450 mm, max. ~ asi 500 mm, ~ hrdla 400 DBIl; i. č. A 1599; PA obr. ~9: ll. 

, , 

I 
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Velká, nízká a tma ve hlazariá mísa se zaobleným okrajem, jen! míme prečnívá 
. dovnitr; v. 105 mm, P okr~je asi 600 mm, ä. okr. 12 mm; i. Č. A 1598. • 

Vetäí amfora s pr ohnutým , od baňatého bricha míme odsazeným hrdlem, která 
. je na výdu\1 zdobena trásňovým omamentem(24čtvericesvislých, rovnobe~nýoh 
l1niť spl~ají od hrdla dtémer ke dnu). Na. hrane mez~ hrdlem a brichem bylo 
púvodne asi pet pupíkú.Povrch nádoby je tmavošedý, leätiný; v. 280 mm, P:hrd
la 262 mm, max. P 310 mm, P dna 125 mm; i • . č. A 1569; tab. XX: 4 (PA obr. 30: 6), 

• . Ónetickýkoflík s · kaliohov.i te rozevreným hrdlem a zce18. nízkým spodkem~ Ve 
dne je dúlek. Z ucha zbyly pahýly • . Nádoba je tmavá, hlazená; v. 55 mm, P hrdla 
118mm~ P lomu 100 mm; i. Č. A 1606; tab. XXII: 1. 

Kónická miska s plochým, Ukmým okrajem. Povrch je šedý, svetlý a m.ísty 
i tmavý; v. 52 mm, l' hor. :okr. 115 mm, P dna 65 mm; . i. Č. A 1601. 

Dno z vetší nádoby s hlubokým dulkem uprostred, tmave hlazené; ~ dna 205 mm, 
hl. dulku asi 30 mm, -~dulkU · 10 IIID; 1. Č. A Hi03. . 

Typický' únetický kotlík s malinkým ouäkem nad· nízkým spodkem, zdobený dvema 
. . ( 

rýhami a · pod nimi i nad nimi klikatkou. Povroh je tmavý, hlazený; v. 1.0 mm, P 
okr. hrdla 15 mm, P dúlku 15-20 mm, P lomu nade dnem 68 mm, s. steny 2 mm; i. Č. 

A 1118; tab. XXII: 4 (PA ôbr. 29: 6). 
Bezuchá amfora s drsnou stenou, která má na okraji hrdla jazýčkovité výčnel

ky; v. 210 mm, P okr. hrdla 160 mm, P dna 9.0 mm, max. ~ 250 mm; 1. Č. A 1428. . . .. 
Svetle hdý hlazený Mlek · s míme pl-ohnutým hrdlem, .odsazeným od bi-lcha, 

a se zakulaceným spodkem. Z ucha zbyl pahýl. Ve dne je hluboký, polokulovi tý du
lek. Nádoba je z dobrého mater1álua dobre vypálena; v .. 65 mm, P hrd la 115 mm.; 

max. ~ 1~5 mm, P dulku 32 min; i. Č. A. 1605; t~b. XXII: 8. 

L ite r--a -t'u- r · a: 
M~ . t t u 1 a L., MAGW 1904, 55 • . Sitz~s~erioht; 

'. • O"' 

Ste r z A., MOQ .1903, ·141. S1tzungsber.ioht, 
S p H t t l I., . MAGW1890, 35, 91, 

I 

O e r v i n ke. I.L., .orava .a praviku; 186, 
R z e h a k A. " Die VorgBsohiohtedes sUdwestlichen Mährens, SUdmährisohes 

Hdmatsbuoh fUr Volk und SahUle 1923, 271 (s vyobr. >J ., 
V i 1 d om e o Pr., Od Horác5ka k Podyjí VIII, 8. 

81 • . ~ L A PAN I O E . (okres Brno-venkov) 

V polo ze "~iroká pOle" na západní. svahu ádolí. Roketn1oké~potoka nR pozea- . 
ku A. Daňka vykopai A. D vor á IS e t r. 1934 hrob (?) . a · kostrouveskrlSené po

loze a ·s äesti nádobami, vesmesvetl!mi (dlbán, ~ora, hrDek, miska, ~bý hmeo 
a podobná velká zásobnioe). . ' . 

. . I 

Materiál byl v aoukroú .buoe A. DVorá6ta v Sotolnio:(oh.-Vl~dill!roTe.Byl 
n,inventarisován. Náéleduj!cí ádaje (neáplné) jsou prevzaty z · Červintova Rkp. 

Hrnec s prohnuttlll, odaazeným. hrdlem, na ttedmje uoho. BrichQ se zu!u.je· 
ke ·dnu, v. 400 I11III. 

Baňatý dlbán • prohnutýlÍl hrd;Lem, odsazenýmod brioha. Hrdlo se zu!uje k okra
ji, na jeho spodku je ucho, v. asi 225 mm • 

. Dvouuohá amforta • vysokým, lIíme · prohnutÝIII hrUem a baňatým brtohem, tla 

kter6m je ve ~podn! tretine tupi lom,.T. 2~0 mm. 



- 116 -

l1netická ' kotlovitá miska s prohnutým okrajem, pres který se klene ucho; 
v. 68 mm. 

Hrubý, baňatý hrnec, na povrchu drsný, na okraji má tri jazýčkovitá výčnelky; 
v. 225 mm. 

Velká. zásobnice podobná predešHmu hrnci, která má na okraji hrdla rovnež 
tri jazýčkovité výčnelky; v. ?-

P o zn' , mk.: A. D vo r á č e k apodl. ni ho i I.L. Č e r v i n k a 
označili tento nález jako hrobový. Podle nádob, mezi nimi! byla té! zásobnice, 
zdá se však ' pravdepodobnejší, že šlo o sídHätní jámu s pohrbem. 

O e r v i n k a I.L., Rkp., 51, tab. 133. 
f 

82. S T t T hRY (okres Znojmo) 

V muzeu ve Znojme je ~ást steny soudkovi Uho hrnku s la,lučkovi tou no žkou . " 
na obvodu dna; i. č. A 1157. 

Bližší nálezová okolnosti nejsou známy • . 

83. T ~ SET I a E (okr~s Znojmo) 

. 
V Guttwillingerove cihelne rozkopávali mimo hroby taká ddl1štní jámy s dne-

tickou keramikou. ' 
V Moravskám' muzeu je soudkovitý hrnek bez výčnelku na Ob~odu, dna, jež je 

ponekud vyklenutá navenek. Nádobka má drsný, šedý povroh; v. 75 mm, ~ dna 80 mm, 
~ hor. okr. 105 mm; i. Č. 52505. 

L 1 t e r 8 tur a: 
Pa l l 1a ra 1 

o e r v i n k a 
t Ý. ž, Rkp., 79. 

J., ČVMS9 ll, 1896, 16; 
I.L., Morava za praveku, 174, 188; 

84. T IS T t N (okres Prostejoy) 

, Bezuchý hrubší hrnec s rozevrentm okrajem hrdla, pod kterým jsou čtyriostrá 
pup:íčky. Povroh je drsný, šedý; v. 106 ' mm, ~ , hrdla na okraji 135 mm, ~ dna 85 mm; 
1. č. 183. 

Nádoba je v muzeu v Prero~e ze sbírky A. Tel .i č k y. NaleziAte není uve
deno. I.L. O e r v i n k a zaznamenal (Rkp., 79), že únetické sídlište je v po
lO,ze "Padelky". Hrneeby mohl pocházet z tech mist • . 
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85. T O V A O OV (okres Prerov) , 

V cihelne nad Hradeckým rybníkem (HraQouchem) jsou mohutné popelnaté vrstvy 
s jámami, v nich! byla ďnet1cká keramika (džbány, zásobnice, misy, pohár na no!
ce, presIeny, jehlancovité stojany k roštu, kamenná t\ekerka, bronzová jehlice 
s kl1čkou aj.). 

L ite r a tur a: 
O e r v i ri k a I.L. ,Rkp., 79. 
U g w i t z A., Z minulosti mesta Tovačova, ProsteJov 1907. J. -, 
M a ' t e r i á l v m u z e u v P lo ~ r o vez nalezište v pOloze 

,"Na basách": 
Vlnovite profilovaný šálek, -na povrchu hlazený, šedý, jén!má ve dne d61ek; 

v. 45 mm, ~ hrdla na okraji 103 mn, ~ dna 87 mm, ~ lomu nade dnem o neco menší 
ne! okraje, s. stehy šálku 2 mm; i. č. 124. 

PÓhár ' n:a duté no!ce, äedo'!lute zbarvený, zcela shodný 8 obI'ácenou horni po
lovinou maQarovská nebo veterovská amfory. ,Stena poháru je nad nožkou zdnbena 

mrižkový~ ornamentem, v. 115 mm, ~ hor. okr. 144 mm, ~ dol. okr. nožky l33m~; 
i. č. 326, (viz B Bh m 'J., Kronika objevenáho veku, Praha 1941, tab. 33: 9), 
tab. XXI: 16 (PA obr ; 17: 5). 

Mat e ' r i á l v m u z e u v T o v a č o v e: 
a) Poloha "Cíp" (pri kopání hrušky): 
Amfórka s prohnutým hrdlem, odsazeným od vy1Hi:!ho baňaté,ho brtcha. Je bez

uchá, tmavá a hla,zená, v. 106 mm, max. ~ 95 mm, ~ dna 55 mm; 1. č. 144. 
b) ' Poloha "Podval!": 
Zbytek vyšAíhošálku s odsazeným, kalichovite rozevreným hrdlem, který byl 

tmavohnedý,leštený" dno mel ponekud vtlačen~ dovni tr; max~ ~ asi '120-130 mm; 
neinv'. 

Vysoká amfora s protáhlým, ke dnu se ' zužujíc:!m brichem, svisle brázdeným 
p,rsty. á n:!zkým, od brichaodsazen~ ·hrdlem, je! ' neni rozevreno. ' Na hrane me
zi brichem a hrdlem jsou čtyri pupíky; neinv. 

Mat e r i á l v ro u z e u v G o t t w a 1 d o v e: 
Vyšší soudkovltý hrne k bez no!ek na obvodu dna, puv. hlazený ', tmavošedý, 

nyníddplnený, v. 67 mm, ~ hor. okr. 80 mm, ~ dna 68 'mm. Nádobka PQcházi ze sb:!rky 
J. 'S lov á k a v muzeu v Kromer:!!i, i. č. lA 405/755. 

Všechna uvedená naleEište ,v Tovačove a v okolí včetne Lobodic jsou v , pomerná 
blízkosti ramen reky' Moravy, která východne od ' TovaČova prijimá Bečvu. a rybp1ku 
Hradeckáho a býv. Skašovskáho, kde je nyní težba , p:!sku - Donbas. V minulosti tam 
bývaly ba!iny. 
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86. T V A R O Ž N Á (okres Brno-yenkov) 

R. 1937 prokopal J. Po u l i k' "Na dílech" jámu, ve které byla velká zá
sobnice a misa • . 

Zlisobnice, která je v Moravském muzeu, mába'ňa té, prsty svisle brázdené 
brieho a pom~rneniZké, prohnuté hrdlo s rozevreným okrajem, je! je ~ddeleno od 
bŕieha liAtou preruäovanou záseky. Bhchoje drsné a hrdlo vyhlazené, dno • pomerne 
malé; v. 720 mm; PA obr .. 34: .5. 

V cihelne pod kopcem Santonem (Napoleomlv kopeček) jsou jámy s únetibkými 
strepy, presleny, závaUmi, nástroji z parohu a pod. 

Podle zjiAteni praeovníku Art ČSAV, pob. v Brne, jsou pod Santonem i na nem 
sídliätni vrstvy .s pozustatky keramiky veterovského typu. 

L 1- t era tur a: 
O e r v i n k a i.L., Rkp., 79; 
t Ý Ž, CMZM II, 1902, 73; 
t Ý l, ČMZM IíI, 1903, 157; 
t ýž, Morava za praveku, 188. 

87. U HER S K 1 BRO D (okres UherskéHradUte) .. 
\ 

· V poloze rtlehly byl rozkopán hrob nebo snad jáma s pohrbem. 
Mat e r i á l v m u z e u J .,A. lC o men s k é h o V 

, 
U h e r-

s k é m Bro d e, i. Č. 6774-6777: 
Nádoba s Í'ozevrený; Okraj~m, pod kterfm je hst podlouhlých pupiku; vne 

drsnená, žlutavá, misty äedá. 
Mimo ni byly u zbytku lidské kostry, uložené prý od Z ·k V (humarus. radius. 

ma nd i bula, úlomek maxlly, dva zuby a úlomek týÍní kosti) bronzov' náulnilSlta z ten
kého drátu, kosti psa, srnčí paružek, Akeble a dva strapy. 

Potile nálezového záznamu v muzeu J.A. Komenského v Uh. Brode (J. P a v e 1-
·č í It). 

88. V Á Ž ANY (okres KromerU) 

V muzeu v KromerHi je VY,Uí, tmavý, hlazený soudkovi tý hrnak bez no!ek na 
obvode dna, na okraji poäkozený; v. 83 mm, ~ hor. okr. 120 mm, ~ dna 97 mm, i. Č. 
9859/1212. Blíž/fí nálezové okolnosti nejsou známy. Hmek byl puvodne ve vá!anské 

. Akole. 

') 
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89. v ESE L t NAD ' MOR A V O U (okres Hodonín) 

Vmuzeu ve Veselí n. M. jsou nádoby ze sbírky K y tli c o v y, jež byly 
vykopány r. 1938 v p:í'skc,>vne ,"U lesíka za Cigánovem". Jsou to: 

Svetle hnedý bezuohý hrnec, na jehož okraji jsou čtyh lalučkovité výčnelky; 
v. 210 mm, $5 dna 120 mm,~x. š. 170 mm. 

Svetle hnedý, bezuohý hrnec s rozevreným hrdlem, vne drsný, tvrde / vypálený 

("zvon:!l"); v. 157 mm, $5 dna 92 mm, max. š. 135 mm;, PA obr. 40: 5. 
Nádobka svyhlazeným povrchem; v. 53 mm, '$5 dna , 35 mm, max. š. 80 mm. 
Soudkovitý hrnek na čtyrech nožkách umístených na obvodu dna; má hnedý, 

hlazený povrch; v. 84 mm, $5 dna 96 mm, max. š. 110 mm, PA obr. 40: 6. 
Soudkovitý ~nek bez nožek na obvodu dna, má hnedý, hlazený povrch,. je po

škozený; $5 dna 88 mm. 
Sálek s vlnovi te prof'llovaným hrdlem, na povrchu hlazený, tmavý, hn,edý a 

svetle žlutý, v. 50 mm, $5 hrdla 85 mm, $5 lomu nade dnem 78 mm, $5 dna 33 mm, PA 
obr. 40: 4. 

V rece Morave v pOloze "Tret:! kút" ' byl nalezen parohový predmet s čtyt.hran
ným, dlabaným otvorem. 

Záznam v archivu All OSAV, pc,>b. v Brne., 
O e r v'i n, k a I.L., Rkp., 80. 

90. V ~ TEA O 'V (okres Hodonin) 

Nové hory u Veterova jsounávrší mezi Sobulkami a Veterovem v katastru ve
terovskám. NávrUje na vet8rovské strane zalesneno. 

Na stopy n~vršního pravekého sídlUte na Nových horách upozornlly náhodilé 
nálezy Fr. V a v r í n a v r. 1914 a brzy P'otolll, výkop veterovských uči telu K. 

Vola r í k a a K. K o ude ly, zaznamenaný ve Slováckych novinách. 
Pozdeji kopal na NOVýCh horách radu let A. '~ í n z Kyjova. Velkou kolekci 

jeho nálezu z Nových hor ,získalo nejprve muzeum v Kyjove a pozdeji Moravské mu
'zeum v Brne. Podle soupisu materiálu, doplneného , jednoduchými náčrty nádob, který 
byl současne se sbirkou pŕedán pravekému oddeleni Moravského muzea. ';'vkopal A. 
S in ' na NOVýCh horách 140 jam a th hroby a ziskal z nich 300-400 nádob \ :lsou 
nepochybne mineny také nádoby né úplné a Zlomky), 10 bronzových sekerek a dláto, 
zdobenou bronzovou ,dýBku a hrot, brorlzovou jehlici s kulovitou, vertikálne pro
vrtanou hlavici, dalU jehl1ci a úlomekjiné, zdobený kotouček z bronzového ' ple
chu a máa1vni bronzovou hhvnu. Dáleuvádi Š ín u v soupťs dve dýky, tri äidla, 
th hladítka, dve rukojeti, ornamentovaný knoflík aj. predmety z kosti, 13 kamen
ných nástroju (tj. sekerky, veUí koule, rozbité nástroje ze "vzácnéhomateriálu", 
th mlýnky) ' a Aest presienu. Nálezová zpráva o výk~pec1'l, pri kterých byl materiál 

ziskáh, neexistuje. 

Materiál z e sb í r kyA. Šín a v li o r a v s k é m 
,muzeu v Brne: , 

Soudkovi tý hrnek S· otrelými nožkaml, na obvodu dna, tenkostenný c3 mm). hla

zený, svetl9!1utý a hnedý; v. 95 mm, $5 dna 92 mm, $5 hor. okr. lľ6 111m, max. $5 
125 mm, vu. ' 44 mm; i~ č. BI (S. 243); tab. XXIV: 10 (PA obr. ,23: 14). 

/ 
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Soudkovitý brnek stremi nolkami na obvodu dna,tenkostenný (2 mm), hla
zený, žlutohnedý, pri dne tmavohne'dý s tma vými skvrnami. Pod okraj em j sou th 
pupíky (proti uohu a po stranách). Ucho na výduti značne vyčnívá; v. 85 mm, ~ dna 
103, mm, ~ hor. okr. 112 mm, .~ax. ~ 120 mm, vu. 43 mm; i. č. B2 (S. 100). 

Soudko~1tý brnek stremi nožkami na obvodu dna, tenkostenný (2 ~m), Uutý 
a místy - zejména u dna - tmavohnedý. Nádoba je z dobrého materiálu. Pod okrajem 
jsou tri pupíky (proti uchu a po stranách); v. 15 mm, ~ dna 99 mai, ~ hor. okr. 
124 mm, max. ~ 125 mm, vu. 33 mm; i. č. B3; PA obr. , 23: 11. 

, . " - \ .... .. .., 
Soudkovity , hrnek stremi nožkami na obvodu dna; má ponekud silnejU stenu 

(3 mm). Povrch je hlazený, tmavoäedý. Proti uohu je pupík; v .• 82. mm, ~ dna 82 mm, 
~ hor. okr. 127 mm, max. ~ 129 mm, vu. 34 mm,-: i. č. B4. · 

Soudkovi tý hmek s nožkami na obvodu dna, tenkost8!mý (2 mm)". hla~nýtsvet
lohnedý ana dne lesklý, tmavý. Z nož~k se zaohovala jediná; v. 88 mm, ~ dna 
109 1!IlI1, ~ hor. okr. 122 mm, max. ~ 1'14 mm; i. č. B5; tab. XXVII: 28. , . 

NUUsoudkovitý brnek s nožkami, z nich! se zaehovaly dve (otrelé). PO
vrch je hlazený, tmavohdý a u okraje svetle hnedý. Ucho n~ výduti je okrouhlé; 
v. 68 Ďun, ~. dna 97 mm, ~ ho'r. ' okr. 111 mm, max. 1~120 mm,' vu. ' 31 mm; 1. č. B1 
(S. Ú2). . . 

Soudkovitý brnek stremi otrelými nožkami na obvodu .dna, hlazený, ~ okl'aje 
svetle hnedý, pod uchem tmavý a lesklý. Pod okrajem jsou tri pupíky (proti uchu ' 
a po stranách). Nádoba je z dobrého materiálu; v. 15 mm; ~ dna 89 mm, ~ hor. okr. 
111 mm, max. ~ 114 mm; i. č. B6. 

NUU soudkov1tý hrnek s tremi ,nožkami, - jenž má pomerne tlustou stenu (s. 
J,5 ~. Je nesoumerný a ' má nerovný okraj. Dno a spodek nádobY jsou tmavé, lesklé, 
pri okraji žluU; v. 70 mm, ~ pna 84 mm, ~ hor. okr. 114 mm, "max. ~ 118 mn'I, vu. 
35 mm; 1.č. B8 {S. 95). 

Soudkovitý hmek s no~kami, z nicMzachována 'jediná, a s pupíky pod okrajem 
(zachov. jeden). Hlazená, tmavoäedá nádoba má 11hledný tvar; v. 78 mm, ~ dna 92 mm, 
~ hor. okr. 101 mm, 'max. ~ 112 mm, vu. 38 ~; i. č. B9. 

Nízký soudkovitý hrnék s nožkami na obvodu dna~ z , nich! zachovány dve, na 
p~vrchu hlazený, svetle žlutý a u dna svetle Aedý, v. 58 mm, ~ dna 83 ' mm, ' ~ hor • . 
okr. 100 mm, max. ~ 103 mm, vu. 31 mm; i. č. BIO (S~ 26). 

~ízký soudkovi tý brne k stremi nožkami na obvodu dna; je z dobriho mat~riá
lu, hl,azený,tmavohdý a místy svetle Uutý.Pod ~krajell! ~e ~OhovalY dva pupíčky; 
v. 58 mm, ~ dna 82 mm, ~ hor. okr. 98 mm, max. ~ 101 mm; i. č. BIl; PA obr. 23: 
16. 

Soudkovitý hmek stremi nožkami na obvodu dna, z materiálu ponekud hrub
Uho, Aedý, u ucha svetlý; v. 66 mm, ~~na 13 mm, ~ hor. okr. '?,vu. 29 JIII!1; 1. č : 
B12 (S. 213); PA obr. '25: 6. 

Soudkov i tý brnek, který mfll puvodne č tyri nožky (za chov. th). Je • dobré:" 
ho materiálu. na povrchu hlazený, tmavohdý, lesklý; v. 68 mm, ~ dna 19 mm, max. ~ 
90 mm, vu. 29 mm; i. č. B13. 

SoudkoVi tý hmek s tremi značne otrelými nožkami. na obvodu dna a stremi 
pupíky pod, okrajem. Je z dobrého materiálu, na povrohu hlazenl, tmavohneďý a čás
tečne 'svetle žlutý; v.58 mm, ~ dna 15 mm, .~ hor. o"kr. 87 mm, max. ~ 90 iDm, vu. 
21 mml i. č. Bl~ ,~. 11). . 

. S~udkovitý, ale ke dnu se zužujíoí brnek s 'tr_mi nožkami a s . pupílQ 'DOď 0-

krajem,z nioh! se zachoval jeden .. Je z dobrého materiálu, napOvtohu hlazen;f, nú
tý, na okraji AedÝI v. 53 ~, ~ dna 78 mm, ~ hor. okr. 80 mm, max. ~a8i 80 mm, 
vu. 2"mml i. č. B15 (S. 120) I tab~ XXVII: 29. 
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Témer válcovitý tlustostenný hmek (s. 3-4 mm) se čtyrmi nožkallli na obvodu 
dna. Povrch je hlazený, šedý. Z ucha se zachovala jen spodní část; v. 58 mm, 
~ dna 61 mm, ~ hor. okr. ?, max. ~ cca 72 mm; io č. B16. 

Soudkovitý hrnek s nožkami na obvodu dna 'zachov. dve); je z dobrého mate
riálu, na povrchu hlazený, žlutý a místy šedý. Má okrouhlé páskové ucho; v. 51 mm, 
~ dna 62 mm, '~ hor. okr. 69 mm, max. ~ 72 mm; vu. 28 mm; i. č. 17 (S. 61). 

' Drobný soudkovitý hmek s nožkami, nesoumerný (detská hra'čka?), se dvema 
pupíky pod okrajem. Je z dobrého materiálu, na povrcbu hlazený, svetle Uutý, 
na dne a u dna částečne šedý. Ouško je ulomeno; v. 33 mm, ~ dna 41 mm. ~ hor. 
okr. 41 mm, max. ~ 48 mm, vu. 22 mm; i. Č. B18 (S. 92). 

Vetší, avšak nízký soudkovitý hrnek puv. asi s nožkami. Je z dobrého mate
riálu, s. steny na okr. 2-3 mm, povrch hlazený, šedý; v. 78 mm, ~, dna 112 mm, 
~ hor. okr. 122 mm, max. ~ 134 mm, vu. 42 mm; ,i. Č .. B20. 

Vetší soudkovitý hrnek bez nožek, který má pod okrajem pupíky (zachov. dva). 
Je z dobrého materi']'1).; na povrchu hlazený, tmavošedÝ ,: v. 97 mm, ~ dna 98 mm, 
~ hor. okr. 137 mm, ·vu. 37 mm; i. č ~ B19. 

Nižší soudkovitý hrnek z dobrého materiálu, na povrchu hlazený, šedÝ.; v. 
71 mm, ~ d~a 91 mm, ~ hor. okr. 114 mm, max. ~ 119 mm. vu. 38 mm; io č. B21. 

Nižší soudkovitý hrnek z dobrého materiálu, na povrchu tmavý, lesklý a äeay; 
v. 63 him, ~ dna 87 mm, max. 11 103 mm; i. Č. B22; tab. XXVI: 2. 

Soudkovitý hrnek z dobrého materiálu, na povrchu hlazený, žlutý a u dna 
tmavý; v. 55 mm, ~ dna 72 m~, ~ hor. okr. 82 mm, max. 11 84 mm, vu. 25 mm, i. Č. 
B23; tab. XXV: 10. 

Nizký soudkovitý hrnek zďobreho materiálu, na povrchu hlazený, jen misty 
drsnejší, šedý a svetle hnedý; v. 53 mm, ~ hor. okr. 88 mm, ~ dna 74 mm, max. ~ 
asi vpolovine výšky 86 mm, vu. 21 mm; i.. č. ~24 (S. 48); tab. , XXVI: 8. 

L;E'nší soudkovitý hrnek pravidelného tvaru, tlustostenný (s. 4 mm), materiál 
hrubši, povrch šedý, misty je hlazeníporušeno; v. 49 mJil, ~ dna 62 mm, ~ hor. 
okr. 76 mm, 11 v polovine výšky steny 73 mm, vu. 24 mm; i. Č. B25 (S. 121). 

Menší soudkovi tý hrnek, který má silnejä:! stenu, ač s. hor. okr. je pouze 
2 mm. Z ucha zbyly jen pahýly. Materiál je hrubší než obvykle u techto nádob 
bývá. Povrch šed~hnedý, svetlý, pouze pri uchu tmavší; v. 48 mm, ~ dna 53 mm, 
~ hor. okr. 67 mm, max. · ~ 74 mm, vu. 27 mm, i. č. B26. . 

Drobný soudkovitý hmek, jeho! ouiko je ulomeno a doplneno. Povrch je hla
zený, ~utý, místy tmavši; v. 35 mm, ~ dna -37 mm, ~ hor. okr. 45 mm, max. ~ 46 mm; 
i. Č. B28 (S. 59). 

Nízký soudkovitý hmok - cedník - s pup!ky pod okrajem (zachov. dva). ~~V
ché dno je prodírkováno (~ dírek 2-3 mm). Okraj nádobky je zaoblen (š. okr. 3 mm). 
~oyrch je lesklý, tmavoäedý; v. 48 mm, m dna 92 mm, m horn. okraJe 120 mm, . max. m 
:22 mm, vu. 23 mm; i. č. 829 (Š. 2); tab. XXVII: 27 (PA obr. 2': 7; 25: ll). 

rtnetický korlík s lomem nad níz~m spodkem. Ucho vychází z tohoto lomu a 
končí asi v polovine v.ýšky steny hrdla. Proti uchu je jazýčkovitý výčnelek. Ná
doba je z dobrého materiálu, na povrchu hlazená, . iedá až tmavá; v. ? (okraj kot
líku je otlučen), ~ dna 132 mm, ~ hor. okr. ?, vu. 64 mm; i. č. B30 (S. 25a); 
tab. XXVII: 41 (PA obr. 25: 10). 

rtnetický hrnek s prohnutým, neúplným hrdlem (chybí okraj), oddéleným lomem 
od nižšího,kónickéhospodku; má okrouhlé, ploché dno. Ucho vycházi z lomu nade 
dnem a končí na stene hrdla pod okrajem. Nádoba je z hrubšího materiálu, má hla
zený, šedý' povrch; v. ?, ~ dna 40 mm, max. ~ na lomu 90 mm, vu. 35 mm; i. Č. B3l 
(S. 67). 

) 
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.enlí únitiokt kotlík s Vysottm prohnuttm hrdlem a nízktm zaob1~ spodkem. 
v. 12 JUD. Proti uchu, kter' . je dop1neno, m' Da lomu pupík. Nádobka 1e z dobr'ho 
materiálu, na povrchu .tmav', v. 66 11m, ~ lomu Dade dnem 76 mm, ~ hor. okr. 80 mm; 
i. ~. B32 (S. 106). 

Polovina tentostiDn'~o kotlíku (s. 15 mm) skalichovite rozevreným hrd1em, . 
který mil ve dni kula tý duľek, vtla~ený dovni tr. Kotlík byl z dobdho materiálu, 
hlasený, ledý a! tmavoledt, v. 75 mm; i. a. B33 (S. 174); PÁ obr. 23: 18. 

Spodní polovina d!báne~ku s nízkým baĎattm spodkem Da tnch no!~ch (v..~hnv. 
dvi) a ·s odsazeným, kalichovite rozevrenýmhrdlem, jeho! horní ~'st chybí.Ve dni 
je okrouhlý, dovnitr vtla~ený . dulek. Na vlduti jsou tri podlou~U pupíky (do 
10 mm) proti uchu a po stranách. Materi'l je dobrý, povrch hlazenl, tmavoledi 
se !lutými skvrnami, v. 1, ~ výduti 88 mm, ~ dúlku 34 mm, vu. 29 mm, 1. a. B34 
(S. 132), PÁ obr. 25: l. 

o .., . .., ., ' • 

Níztý d!báne~ek skalichovite rozevreným hrdlem, ktery m' trino!ky asi 
5 mm vys oká • Je pod obný predeU.biu ,na výd uti vlak nem' pupíky. Povrch m' hla
zený, ledý a! tmavoledi, v. 60 II1II, sd výduti 86 DID, ~ dna 46 DID, ~ hor. okr. 77 mm, 
vu. 27 mm, 1. ~. B35 (S. 129), tab. XXVII: '". 

Stíhll hmek soudkovit'ho tvaru, jeho! istina sesmerem te dnu zuluje. Je 
z hrublího materiálu a povrch m' Vitl1l10\1' drsný, Uutl, místy tmavoAedý,zejmána . 
na uchu a v jeho okolí. Pri okraji je nádobka hladk', v. ll; mm, ~ dna 77 mm, 
~ hor. okr. asi 122 mm, max. ~ . 125 mm, vu. 37 mm, i. ~. B36 (S. 98). 

Drobný hrní~ek s ohrnutým okrajem a rovným dnem,' jeho! hraDa ponikud pre
~nív' navenek. OÚlko je pod okrajem. Nádoba je z hrublího materiálu, ale povroh 
je hlazený, svetle hnedý, u okraje a na dni tmavlí, u...nitr tmavý. U dna je Rtena 
uvni tr silne noblena, v. 45 mm, ~ dna 35 mm, ~ hor. okr. 1, vu. 17 mm, i. ~. B37 
(S. 160). 

T'mir v'loovit' nádobka ,s rovným dnem, jeho! hrana ponitud preanív' Davenek. 
lia stene j sou ~tyri nepravidelni rozmíetin' 'dírty o ~ a8i 3 mm. Tu je a.topa pa
trni po nijak'm dr!adle. Nádobka je z dobr'ho materiálu, na povrohu hlazen', 
Ilutohnid', m:!sty - zvl. pri okraji - tmav', v. 45 l1li, ~ dna 50 l1li, '~ okr. 58 DID; 

i. ~. B38 (S. 113), tab. XXIV: 3 , (PÁ obr. 24: 2). . 
Vetl~ baňatf hmeo 8 odsazeným hrdlem, jeho! okraj je prehnut a , zaoblen. 

Okŕouhl' ucho je umíateno pod hrdlem, tri P'lpíty Da rozhraní hrdla a bnoba (proti 
uohU a po ·stranách). Vespodu se bricho zu!uje v nízkou nolkus kulatým dnem; 
v. 300 'mm. é dna 102 mm, ~ hrdla 167 mm, max. ~ 300 mm, vu. 61 mm, i. ~. B39, 
PÁ obr. 24: 12. 

viU:! baňatý hmeo a odsazenym, dovnitr prohnutýiD hrdlem, jeholokraj je 
ponimd prehnut. BrcU~ je preklenuto dvima protllehlými uChy, jel vych'zejíz 
okra·je hrdla nádoby a kOD~í na hrl!.ne mezi bnchem ' a hrdlem. Na výduti pod hranou 
Oj 8 ou okrouhl' páskOV' oulte (by la pUvodni . pravdepodobne ~tyŕ1). Srnec je z Csobriho . 
materiálu, na povrohu hlazent, . Uutý a tmavoledý, v. 215 mm, ~ dna 111 I11III, . ~ hrdla 
170 mm, max. ~ 215 mm; vu. na hrdle 60 mm, i. č. B40 (S. 16}), tab. XXVI: 17. 

Baňatý hmec pravidelnáho tvaru s odsazeným, dovnitrprohnutým hrdlem, v. 
60 mm. Na výduti tisne pod hrdlem jsou dve protllehl' ucha a mezi nimi mal' ouäka 
(puvodne byla asi ~tyri). Nádoba je z dobráho materiálu, na povrchu hlazen', 
tma.voled', v. 222 mm, ~ dna 68 mm, max. ~ 211 mm, ~ hrdla 125 !PIlI' i. č. B4l; tab. 
XXVI: 18 (PÁ obr. 24: 9). 

Protáhlý, baňatý hmec ri pr ohnutým a odsazeriým hrdlem (v. 75 mm), který je 
tvarem podObný predeAlámu. Zakulacená uoho je umísteno pod hrdlem. Proti nemu 
a po stranách pod hranou, oddelující hrdlo od brioha,jsou tri prot'hl' pupí~ 

. 1< 
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ky asi 20 mm dlouhé. Hmec je z dobrého materiálu,na povrchu hlasenI, !lutý, IIlÍsty 
tmavý, v. ~22 mm, ~ dna 111 mm, ~ okr. hrdla 164 mm, max. ~ výduti 200 mm, vu. 
18 mm, i.č. B42; tab. XXV: II (PA obr. '2, :5>. 

. . . '. . 
Baňatý hmec s pr ohnu tým , odsazeným hrdlem a .ohmutým okrajem, tvarem i ma-

teriálem podobnt hmci i. č. B41. Pod hranou, jel oddeluje hrdlo od bricha,jsou 
dve protllehlá uoha. Ba obvodu dna má nádoba th nolky (d. asi 20 mm). Materiál 
je velmi dobrý, povrch hlasenI, Ilutý, misty tmavU, sejména na hrdle a na dne, 
v. 160 mm, ~ dna 80 mm, ~ hor. okr. 1'0 mm, max. ~ na výduti 164 mm, vu. '1 mm, 
i. č. B4', tab. XXVI: l'. 

Malý baňatý hmek sOdaazeným, prohnutým ~dlem a ohrnutým okrajem, tvarem 
i materiálem opet podobný hmoúm i. č. B41 a B4'. Pod hrdlem je okrouhlé ouAko 
a tri protilehlé, pOdlouhl' pupiky (d. l' mm), umiatené proti uchu a po stranách. 
Bádob.a je z dobrého materiálu, na povrchu hlase Dá , Aedá, misty al tJrÍavoAedá. Tvar 
jé velmi zd~lý, 11hlednt; v~ 98 mm, ~ dna 45 mm, ~ okr. hrdla 70 mm, max. ~ na 
výdutl 97 mm, vu. 22 mm, i. č. B44, tab. XXVI: 5. 

Malý hmek tvarem scela podobný predeAlé.u, má vAat kónicképrdlo a · pQd nim 
tri,obyčejné " a nikoli svialé pupiky. Dno je.prohnuto dovnitr. Nádoba má hdý, 
nikoli dobre vyhlazenl povrch jako hmek predolťásejioi, v. 81 mm, ~ dna 44 mm, 
~. okr. hrdla 58 mm, max. ~ 92 mm, vu. 26 mm, i. č. B45, tab. XXVI: 7. 

Nízk!, baňatý hrnek s odsueným, dovnitr pr ohnutým hrdlem a ohrnutým okra
j'em. Okrouhlé uoho je na výduti pod hrdlem. Na rozhraní hrdla a bHoha jsou tri 
svislé pupíky (proti uchu a po stranáoh). Materiál je dobr,t, povroh hlazenl, Aedý 
al tmavoAedý, v. 122 mm, ~ dna 97 mm, ~ okr. hrdla 191 mm, 1. č. B46, tab. · XXVI: 
19 (PA obr. 'l: l). 

Níský hmeO s baňatým brio hem a s odaazeným, dovnitrpr.ohnutým a na okraji 
ohrnutým ,hrdl:em. Z uoha na výduti zústaly jen .zbytkY. Pod hranou na rozhraní 
hrdla a bricba bylo pdvodni asi pet protáhlýoh pupíkÚ (za.ohov. trt). Ma.teriál 
je dobrý. Nádoba je na povrohu hlazená, na dne tmavá a nad ním !lutá; v. ·1'7 mm, 
~ dna 110 mm, max.~ na výduti asi 185 mm, i. č. B47 (Š. 84); PA obr. 25: 12. 

Nízký hrne o s oersazeným, dovni tr pr ohnutým a na okraji ohrnutým hrC218m. Pod 
ním je na výduti okrouhlé u~ho a proti nemu na hrane mezi hrdlem a bricbem &visl! 
pupík, 12 mm dlouhý. Nádoba má vyhlazent~ Ilutý pOv roh, po stranách a nade dnem 
tmavý, uvnitr Ilutý; v. 101 mm, ~ dna 87' mm, ~ hor. okr. 172 mm, maz. ~ vtduti . 
158 mm, vu. 26 mm, i. č. B48. 

Malý hmíček s odsaseným a dovnitr prohnutým hrdlem, na okraji ohrnutým.Pod 
ním jeokrouhlé ucho • . Brtcho je baĎaté. Nádoba je z dobrého materiálu, na povrchu 
hlazená, Aedá a kolem ucha hnedá, v. 62 mm, ~ dna 62 mm, ~ okr. hrdla 87 mm, vu. 
19 mm, i. č. B49 (S. ll), tab. XXVII: 26. 

Dlbánek s prohnutým, ods,seným hrdlem a rosevreným okra3em, jehol ucho ae 
nesachovalo. Hrdlo je vyhla zeno a podlouhlé, baňaté bricho vne sdranen~ sVislým1; 
nepravidelnými rýbami al ke dnu. Dlbánek je s dobrého materiálu. Hrdlo je leaklé, 
tmavoAedé a bi-ioho drsné, tmavé, v. 192 mm, ~ dna 111 mm, max. · ~ výduU ·178 mm, 
i. č. B50. 

VyAAí, besuohý hmeo s rosevrenlm hrdlem a ohmutým okrajem, ae atenou vy
klenutou navenek. Materiál je hrublí, povroh drsnt, ledý a cihlove červený; v. 
280 mm, ~ dna 111 mm, ~ okraje 188 mm, ~ výduti 250 mm, i. č. B5i. 

. . . . . . 
. Vysokl bemoht hrubA:! hrDeo s ro •• vrentm, ohmutlm okrajem a se atenou vy-

lcl'enutou Davenek. POTrch je 4rený, Da okraji hrdla a uvnitr hluent, . ledý ,_ mía1; 
!lutý; v. 2'0 _, au. _ Da TýbUasi 190 mm, t. 15. B52. , 
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atihll b •• uchl hrnec s rozevr.nIm okrajem a Davenek vyklenutou stenou, po
dobnl predcházej!cim. Povrch má drsnl, okraj hrdla a vn1trek vyhlaseni, Uutl, 
v. 88i 220 mm, ~ okr. hrdla asl 145 mm, ~. č. B53 (a. 249), tab. XXVI: 15. 

Bezuchý hmec velmi pekn'ho tvaru, s prohnutlm hrdlem a ohrnutlm okraj~. 
SteDa souméme vyklenuta Davenek. Materiál je dobr.t, povrch a dno jaou dranen', 
okraj hrdla a vnitr.k vyhlalen'. Povrch je Aede a miatJ !lute Ibarven, v. 165 mm, 
~ dna 93 mm, ~ okr. ,hrdla 163 mm, ~ výduti 152 mm; i. č. B54 (S. 164); ~ab. 
nIV: 6. 

Bezuchý hmec se stenou vyklenutou navenek a a rozevrentm okrajem. Je • brUb

lího materiálu a masivni, má drent, hrubl povrch, ,avAak na okraji a uvn1tr je 
vyhlazent, v. 133 mm, ~ dna 94 mm, ~ okr. hrdla 126 mm, ' max. ~ na výduti 140 mm; 
i. č. B56, tab. XXVII: 24. 

Baňatl hrne k ,s prohnutlm hrdlem a ohrnuttm okrajem, povrch má vne i uvnitr 
drsnl, Aedl. Je z dobr'homateriálu a má dhledný tvar; v. 135 mm, ~ dna 80 mm, 
f okr. hrdle cca 120 mm, 1. O. ~~5; PA obr. 25: lje 

Stihli bezuch! hrnec, kterl má ateny 'vyklenuU navenek a ohrnútlokraj. 
Povrch je drsnt, Uutý, misty tmavoUutl, uvnitf vyhlazený, Uutý, v. 131 mm, 
~ dna 68 mm, ~· okr. hrdla 120 mm, max. ~ na vlduti 124 mm, i. č. B58 (S. 166). 

Vysoký bezuchý baňatý hmec s rozevreným hrdlem a ohrnuttm okrajem, na kte
rám byly jazýčkovit' výčnelky (zachov. jeden). Povrch je dranl, uvnitr hlazent, 
!lutoAedý, misty, tmavAi, v. 252 mm, ~ dna &si 111 mm, ~ okr. hrdla 205 mm, max. 
~ na vldutl 226 mm, i. č. B59, PA obr. 24: 6. 

Vysokl bezuch! hrnec s mime vyklenutou stenou navenek, a prohnutým hrdlem 
a ohrnuttm okrajem, pod kterlm jsou stopy po pupicich. Povrch je drsnejAi, Aedo
hnedÝ, vnitrek je vyhlazen, v. 150 mm, ~ dna 87 'mm, ~ okr. hrdla 122 mm, max. 
. . \ 

~ Il8 výduti 125 mm, .1. č. B57. ' 
Stihlý bezucht hmek s vyklenutou stenou navenek, rozevrenlm hrdlem a ohr

nutlm okrajem, na &ter'm byly jazýčkovit' výčnelky (zachov. jeden). Povrch je 
drsnt, !lutoAedý, uvnitr hlazent; v. 160 mm, ~ dna 90 mm, ~ okr. hrdla' 135 mm; 
i. č. B61 (S. 149). 

Malý bezuchý hrniče,k se stenou mirne vyklenutou navenek a s Ohrnutým ~kra
jem. Povrch je drsný, Aedý, v. 55 mm, ~ dna 38 mm, max. ~ 53 mm, i. č. B62. 

Velikl, baňatý, bezuch! hmeo, má prohnut' hrdlo ,a ohrnutý zaoblený okraj, 
Da kter'm jsou čtJriaai 10 mm dlouh' jazýčkovi tt~ výčnelky. Nád výdut! pod okra
jem jsou čtyÍ'i protilehl', rozeklan' pupiky. Povrch je drsný, uvnitr hlazent, 
avetle Uutý, misty tmavoUutl. Nádoba je z dobr'ho materiálu, v. 360 mm, ~ dna 
146 mm, ~ okr. hrdla 300 mm, max. ~ Da výduti 3~3 mm, i~ č. B63 (S. 18); tab. 
XXIV: 2. 

Bezuchý ... hrnec pekn'ho tvaru se stenou vyklenutou souaerne navenek, s pro
hnutlm hrdlem a ohmu tlm okrajem, který je nábore zaoblene Pod nim jaou tri ro
zeklan' pupiky, asi 20 mm dlouh', umisten' ve stejných vzdálenostech od aebe. 
Povrch nádoby je draný, Uutoledt, uvnitr a na okraji vyhlazený, v. 163 mm, ~ 
okr. hrdla 139 mm, max. ~ v polovlne v. 155 mm, i. č. B64 (S. 165). 

Vysoký bezuch! hrnec ailne z~erormovaný žárem, který mel pomerne mal' dno 
a atenu vyklenutou Davenek. Nádoba má ohrnutý okraj a na nem znatelnt jazýčkovitý 
výčnelek. Povrch je drsnt, Uutý, misty tmavejU. Ok:r8j je rozpuk:ant ~; v. aal 
380 mm, ~ dna asi 140 ,mm, i~ č. B65. 

Stihlý bezuch! hni.c nepravidelnáho tvaru, který má neaoumime vyklenutoiJ 
atenu navenek (na ~edn' atrani vice ne! na druh'). Okraj je · o~ut a pod ním byly 
svlaU pupiky (zachov. jeden). Povrch je drsnt, uvnltr vyhlazený, !lutý a tmavo-
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,hdý, v. 278 mm, ~ dna 85 mm, ~ okr. hrdla 193 mm, lIU. ~ DB výduti 203 I11III' i. č. 
B66 (S. 96). 

Vysok! bezuchý hmec se stenou vyklenutou navenek a e ohrnuttm okra3ea, pod 
kterým se zachoval podlouhlý pupík, a8i 12 mm dlouhý • .ateri~ 3e hrublí, povroh 
nádoby drený, Ilutý, místy tmavoAedý, v. 180 Dll, ~ dna 95 .. , ~ okr. hrdla 129 _, 
max. ~ na výduti 140 mm, i. č. B67. . 

Vysok! bezuchý hmec s prohnutým hrdlem, baĎatý, ktert má pomerne maU dno. 
Pod ohrnutým okrajem se zachovaly dva pupíky (jeden 3e rozeklaný>. Povrch 3e 
drsný, svétle hnedý, vnitrek vyhlazený, !lutý. Hrana dna ponikud prečnívá yen, 
v. ~20 mm~ ~ dna 117 mm, ~ okr. hrdla 215 I11III, max. ~ DB výduti 290 mm (asi v po
lovine výAky) , i. č. B68. 

Bezuohý hrnek dhlednáho tvaru 8 pravidelne navenek vyklenutou stenou a s obr
nutým okrajem, který 3e z~čne plOChý. Pod okra3em hrdla 3eou čtyri protilehl' 
pupílcy. Materiál je dObrý. Nádoba je na povrchu dr8ná, uvnUr a na ' okraji hrdla 

vyhlazená, Uu-tá, uvni trtmavoAedá, v. 108 mm, ~ dna 77 IIIID, ~ okr. hrdla 110 mm, 
max. ~ v polovine výAky 144 mm, i. č. B69 (S. 148), PA obr. 24: 4. 

Baňatý bezuchý hrnek S pravidelne vyklenutou stenou navenek, s prohnutým 
hrdlem a jen míme ohmu tým okrajem, pod kterým byly 3ednoduchá pupíky (zachov. 
dva). Nádoba je z dobr~ho materiálu, ma8Ívne3iH, na povrohu drs~', 8vetložlutá, 
uvnitr hlazená, Ae.dá; v. 90 mm, ~ dna 96 mm, max. ~ asi v polovine výAky 98 mm; 
i. č. B70, tab. XXV: 5. 

Téžký masivní bezuchý hrnek pravideln~ho, úhlednáho tvaru; má soumeme vy
klenutou stenu a ohrnutý okra3, pod kterým jsou t~i výčnelky (15 mm dlouh'). 
Povrch je drsný, na okraji a uvnitr pekne vyhlazený, Aedý, uvn1tr tmavoAedý, 
lesklý, na okrajiIlutý, v. 107 mm, ~ dna 80 mm, ~ okraje 108 mm, max. ~ asi 
v polovine v. 112 I11III; i. č. B71 (S. 1149). 

Stíhly hrnek se stenou vyklenutou navenek a s prohnutým hrdlem, kter~ má 
ohrnuťý okraj. Z neho vychází páskov' ucho, z vetlí části ulomen'. Nádoba 3e ma
sivní, na povrchu vne i uvnitr vyhlazená, !lutá a tmavohnedá; v. 135 mm,~ dna 
86 mm, ~ okr. hrdla 125 mm, max. ~ v 'polovine výlky 117 mm; i. č. B72. ' 

N,HU baňatý hmek s uchem, který má prohnuU a. na ,okraji ohrnuté hrdlo. 
Okrouhlé ucho 3e níle pod okra3em. Nádoba má drenýpovrch, žlutý, uvnitr hlazent, 
pri okra3i svetle hnidý a ní!e tmavoledý; v. 90 mm, ~ dna 70 mm,~ okra3e hrdla 
104 mm, max. ~ asi. v polovine v. 100 mm, vu. 35 mm, i. č. B73 (S. 88), tab. XXVII: 
25. 

Banatý hmíček úhledn~ho tvaru s pr ohnutým hrdlem, kter' má ohrnutý okra3, 
z neho! vycházelo ucho (nyní ulomen', 3en naspodkU se zachoval kousek). Nádobka 
3e z velmi dobr'ho materiálu, tenkostenná, na povrchu vne 1 uvnitr dobre vyhla-

, \ 
zená, !lutá a tmavoledá; v. 70 mm, ~ dna 14 mm, max. ~ na výduti asi v polov1~. 
výAky 72 mm, 1. č. B74 (S. 87). 

Tenkostenná, pekne vypracovaná baňatá nádobka, kt,en má prohnut6 hrdlo s ro
zevreným olcra3em. Hrdlo není od bricha odsazeno. Nádobka 3e z dobr'ho _ter1~u, 
~ povrchu svetle "hnedá, uvnitr tmavoiedá, v. 105 mm, ~ dna 57 mm, ~ okr. hrdla 
95 mm, max. flJ v polovime výAky 103 IIIID; i. č., B75 (S. 147). 

Stíhlý bezuohi hmek-cedník s huste prodírkovanou vyklenut~ stenou (~ dírek 
2-4 I11III) a s prohnutým hrdIem. Je z dobrQ}o II!8ter1~u, na povrchu hlazeal, lesklý, 
svitie hnedý a ledý, v. 222 mm, ~ dna 112 mm, ~ okr. hrdla 167 mm, i. č. B76 
(S. 177); tab. XXIV: 14 (PA obri 31: 9). 

" 
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Velikl misovitý hmee se dvéma ueby (zachov. jedno); , má pomerne malá dno. 
Výduf ' je nejvetAi v miste u~h pod okrajem, jenl je mimi ohXnut. Ucho je masivni, 
okrouhlá. Nad nim je pupik (zachoval se tál pupík nad druhým uchem, je! je ulo
meno) a mezi uchy dalAí dva svislé, podlouhlá, cca 3 mm dlouhá. Hmec je z dobráho 
materiálu, vne drsný, stena je melee ~visle kanelovaná. Vni trek a okraj nád,oby 
jsou vyhlazeny, v. 260 mm, ~ dna 155 mm, ~ hor. okr. 36a mm, max. ä. 370 ,mm, vu~ 

65 ~ i. č. B77. 
Baňatý mísovitý hmecúhledného tvaru ľ pomerne malým kruhovým dnam, jehol 

soumérne vypracovaná výduf prechází v nízké hrdlo, oddelená od bricba slabe zna
telnou hranou. Pod hrdlem, jeho! okraj je ohrnut, jsou dve ucha a mezi ni~i dva 
pupíky, umístenéprotilehle. Nádoba je z velmi dobréhomateriá~u, na povrChu 
hlazená,svitle Uutá, u dna vna i uvnitr tmavá. TU vnitrek je vyhlaseny, v. 
la3 mm, ~ dna 105 mm, ~ hor. okr. 204 mm, max. " 2a3 mm, vu. 93 mm, 1. č. B'ra 
(a. 79), PA obr. , 34: 6. ' 

Vyeoká baňatá amfor~ s pomerne malým kruhovým dnem a s odsaseným hrdlem, 
pod kterým bylo puvodne asi p~t pupíkU, 2 mm dlouhýeh (zachov. čtyri). Hrdlo je 
na spodu prohnuto a pak se naprimuje témer do tvaru válce. NanejhorejU části 
bricba je pod ním typický ornament, tj. l1nieTplchu,kter' obohU1 tIIllllQ.. 1'00 

ni jsou trojúhelníčky, utvorené z vpichu '(celkem 10 trojúhelníčku). Amfora je 
s dobrého materiálu, má drsné brlcho a vyhlazené!luté hrdlo. Vnitrek je tU 
vyhlaze,n,·v. 420 mm, ~ dna 135 mm, ~ okr. hrdla 212 JDDI,mai. ~ '57 mm; i. Č. B79, 
tab. XXIV, l (PA obr. 32 : 5), 

Vysoká baňatá amfora, 'podobná amfore i. č. B79, avAak bes ornamentu apupiku 
pod hrdlem. Má povrch na vnéjäť strane drsný, svetle hnedý, uvnitr vyhlazený. 
Okraj hrdla je pO!kozen, v. asi 3aO mm, ~ dna 130 mm, ~ okr. hrdla 1, max. , ~ 

315 mm, i. č. Bao. 
Baňatá amfora s odsazeným hrdlem, tvarem podobn' amforám i. č. B79 a BaO, 

která mela pod hranou narozhrani hrdla a bricha púvodne č~yri svisl' leoirka 
(zaehov. dve). Mezi nim! je dvojice dírek (~, asi 10 _), vzdCqeh od sebe 30 II1II. 

Materiál je velmi dobrj. Nádoba je drsná, 8Vetl~ Ilutáa tmaväťmi míaty, vnitrek 
vyhlazený, okraj hrdla poAkozen; ' v •• asi 300 mm, ~ dna 117 mm, ~ hrUa na okr. 1, ' 
max. A. 255 mm, i. Č. Bal (S. 146); tab. XXIV, 16. ' . \ 

Velká baňatá amfora se dvema ~e1vními. uch; na rOllhrani prohnutého hrdla 
a brleba, tlustostenn', te!ká. Má pomerné malé dno, Mest uehy byly pdvodni dva 
svislé pupíky, la mm dlouhé (zachov. jeden). Povrch je hlazený Tne i uvni~~ 

Uutý, v ~405 mm" ~ dna 149 mm, ~ okr. hrdla 255 ,IIDI,iDax. ~ T po~OV1!l8 v • .::" -. 
v,. 62 mm; i. Č. Ba2 (S. lea), tab. XXIV: 13. , 

Vysoká baňatá amfora se dvema protilehlými uc~ na roshraní náleVkovite ro
zevraného hrdla, podobná amforám i. Č. B79 a BaO. Povrch je hlasenl vne i uvnitr, 
vetAinou tmavOhnid~ zbarvený, materiál dobrý, v. 355 mm, ~ dna 127 mm, ~ hrdla , 
na Okraji 188 mm, m8Xim.~ J05 mm, vu. 46~, inv. čis. BBJ; tab. XXIV: 5 (PA obr. 
)2: 6). 

Baňaté dvouuehá amfora, podobné amfore inv. číslo säJi pod hranou oddelující 
hrdlo odbricha mé dva protllehlé pupíky, dlouhé 8si' 25 DID •• J~ vyrobens ' Il' dObr'ho 
materiálu,povreh má we 1 uVDi tr hlazen,ý, barvu Uutou, ~í8ty tmavohnedou. Okraj 
l'lédoby je doplnen; v. vice ne! )10 mm, ~ dna 97 mm, ~ okra.1ehrdla 1. DBX.Q' 260 DDIl, 

vu. 4'5 mm; i. Č. B84 (§. 205); tab. XXVI: 6. , 
Baňaté amfora se dvema protl1ehljmi UChY, podobAé amfore tilv. č. 884. OdsazJ

né hrdlo má' pone~d prohlluté, do~tr. Mezi uchy na r~zhraní hrdla a ' ~icha Je za-
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chován jednoduchý pupík. Povrch nádoby je vyhlazený Tne i uvnitr, tmavoledý, 
v. 300 mm, ~ dna 110 mm, ~ hrdla na okr. · 155 mm, max. A. 250 mm v polovine výAky; 
i. Č. BS5, tab. XXV: 13. 

NíZká baňatá tenkostenná amfora (2-3 mm) s odsazenim hrdlem. nve protilehlá 
uchB jsou umistena na rozhraní hrdla a bricha a mezi nimi jsou dva protilehl' 
pupiky. Materiál je velmi dobrý, povrch nádoby vne i uvnitr hlazený, svetie hnedý 
a tmavoAe-dý, v. 126 mm, ~ dna 75 mm, ~ okr.' hrdla 93 mm, max. ~ 142 JPID, 1. Č. 

BS6, tab. XXV: 6. 
Baňatá amfora s rozevreným, odsazeným hrdlem a se dvema protilehlými uchy 

'na rozhran~ hrdla a bricha. Ná40ba je z dob~ho materiálu, hlazená, Ilutá, místy 
tmavoäedá; v. 2S0 mm, ~ dna 92 mm, ~ okr. hrdla S9 mm, max. ~ 200 II1II, TU. " mm, 
i. Č. BS7 (S. 144). 

Baňatá amforka na trech nolkách, se dvema protľlehlými uchy na ' rozhrani 
hrdla a - brtcha. Mezi nimi je trojice drobných rúlkovitých pupíkU, vzdálen;fch od 
sebe aai 5 mm. Materiál je dobrý, povrch hlazený, hnedý al tmavobdý, v. 135 mm, 
~ dna 73 mm, ~ okr • . hrdla 92 mm, max. ~ l3S mm, vu. ~6 mm. i. Č. BSS (a. 211), 
tab. XXVII: 36. 

Nízká baĎatáamforka s kruhovým dnem, jel je mirne vtlačeno dovnitr, a 8 00-
aaeeným nizkým hrdlem, na okraji zaobleným. OuAko je na výduti bricba. lfa brichu 
od hrany hrdla avisle . amerem ke dnu byly puvodne tk trojice plastických lebírek, 
jel nedoaahovala . al ke dnu (A. S mm). Nádoba je z jemn'ho materiálu, velml dobre 

páleného~ Povrch je vne ľ uvn1 tr hlazený, svetle hne'dé barvy; v. Sl mm, (6 dna aai 
60 mm, (6 hrdla na okraji 90 mm, maximálni (6 asi 144 'mm; inv. č. BS9 (~. 212); tab. 

XXV: 2. . 
Velká amfora a válcovltým, odsazeným hrdlem a baňatým, sraleným brichem, 

kter' má mal' dno.' Nádoba je pomerne tenkostenná (asi 3 mm). Pod hranou na roz
hraní hrdla a b;icha byly púvodne čtyri dvojice podlouhlých~ avislýoh pup!ku, 
vlaatne krátkých lebirek .. asi 26 mm dlouhých. Je z dobr~ho materiálu, na pOTrchu 
hlazená, Ilutá a míaty bdá. Vlastní brtoho nádoby Jle Douze asi 85 mm vyaok'. 
kddto t>.rdlo je a81 155 mm vysoké; v. JOO 'mm, (6 dna 1)6 mm, (6 okraje hrdla 'OO al 

320 mm, maximálni (6 520 mm; lnv~ntární číslo B90 (Š. 1'6); tab. XXIV: 17 (PA obr. 

24: S). 

Allifora podobná predeAU., ale men'í. Brioho je m'ni araleno, dno kruhové, _
U • . Odaazen' hrcUo je nejprve prohnuU a pak t'mir válcoviU. Pod hranou mi bri
ohu jaou č-tyri protllehU pupíky, vlaatni krátká lebírka, aai 20 mm dlouhQ a .. 
5 mm Airotá. Nádoba je z dobr'ho materiálu, na povrchu hl,izená~ tmavoäedá, míaty ' 
sveUe hnedá, v. aai 230-240 mm, ~ dna 125 mm, ~ okr. hrd la 235 mm ?, max. I • 
240 mm, i. Č. B91 (S. l); tab. XXVI: 14. 

Vysoká amfora 's odaazeným, 881 175 mm vyaokým hrdlem, pekne pr Ohnutým , jel 
se nejprve kónioky zuluje a pak pod okrajem opet mírne rozvírá, tak!e pripomÍDá 
halAtatak' tvary ~de1. BaĎat' brioho je vlak vylAí nel hrdlo. Pod hranou na roz
hraní bricba a hrdla jaou dve horizontálne umíatená okrouhlá ouAka a mezi niml 
Jsou dva protl1ehlé rozeklané pupíky . Nádoba, je vyr~bena z dobrého materiálu, na 
vneJUm i vnitrním povrchu hlazená , temne šedá až černá; v. 380 mm, ~ dna 170-175 
l1li1, ~ hrdla na okraji 260 mm, ~aximáiní (6 4'2 mm; invent. číslo B92 (~. 6)'; tab. 
XXIV: IS. 

Menší zásobnioe s baňatým drsneným brichem. ' precházejícím v n~nhnuté, na okr • 
. rozevrené brioho. Hrdlo je od brioha oddeleno dV8ma paraleln:ími melkými rýhaini, 

které .1s ou prerušeny 4 podlouhl. protilehlým1 pup!ky. Hrdlo je vne 1 uVIli tŕ vyhla- . 
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zeno. KaterU.l je dobIj, avetle hnedý a na hrdle tmaTI; v. 260 mm, ~ dm 130 ... 1, 
max. ~ 237 mm, i. ~. B93 (a,. 101); tab. XXVI: 12 (PA obr. 251 14). 

Nízká bezuchá nádobka t~mär válcovitáho tvaru se ~tyrmi jazt~kovitými vý
čnelky na ob~odu horního okraje, 1Cterý je rovný, 7-8 mm Urokt ,zdobený linU 
vpichu. Dve 11nie vpichu j'IIOU rovne! na atene pod okrajem. Vpichy spodni linie ' 
jaou v!dy mezi vpichy linie horní. Dno je mírne vtlačeno dovnitr. Materiál je 
velmi dobrý, povrch vyhlazeni, svetle !lutý, mís ty tmavý; v. 39 mm, ~ dna 60 mm, 
gJhrdla na okra.U 65 mm, maxbálni gJ 71 IIIIll ve vÝšce 19 mm, 1. č. B94 (Š. 194),tab. 
XXV: 4. . 

MenAí nízký únet1ôký kotlík s n:ízkým dnem, v nem! je okrouhlý dúlek, a s pro
hnutým hrdlem, 811i 32 mm vysokým. Na lomu mezi dnem a hrdlem byly puvodne tri 
jazýčkovité výčnelky (proti uchu a po stranách; zachovány dva). Nádobka je z dob-. , 
r~ho materiálu, na povrchu hlazená, šedá; v. 44 mm, ~ dna 28 mm, ~ hor. okr. 
73 mm, vu. 19 mm, i. ~. B95 (Š. 168); tab. XXVIII 31 (PA obr. 24: l). 

Šálek s vlnovite profilovanou stenou ~ odllazenou od nizkého spodku. ve kterém 
je dulek. Ucho vychází II lomu nade dnem a klene 118 aai do pOloviny výšky IIteQ1. 
Šálek je vyroben II dobrého materiálu, povrch je svetle hnedé a misty tlll8vš.i barvy; 
v. ~5 mm. gJ dna )1 mm, gJ horniho okraje 10) mm, Vu. 27 mm; inv. čia. B96; PA obr. 
2J: 10. 

aálek · podobn! predešlému, avAak menší a ·maaivnejší. Je z dobrého · materiálu, 
na povrchu hlazen!, avetle !lutý a tmavošedý, zejména na dne; v. 27 mm, ~ dna 
40 mm, ~ hor. okr. 83 mm, vu. 19 mm; i. ~. B97 (Š. 128). 

Velký tenkoatenný šálek (aai 2 mm) skalichovite rozevren!m hrdlem,odsa
zenlm od ni!ší apodní ~á8ti. Proti uchu, je! ' vycházi z lomu nade dnem a končí 
v polovine výšky steny, je pupík a po stranách dva další (jeden ulomen). Nádoba 
je z dobráho materiálu, na povrchu hlazená, avetlehnedá a místy tmavošedá, uVDitr 
tmavá a kolem dna ~erná; v. 105 mm, ~ dna 53 . mm, ~ hor. okr. 200 ·mm, vu. 43 mm; 
i. č. B98 (S. 28); tab. XXVII: 38 (PA obr. 31: 7). 

Sá18k aníztým spodkem, který je oddelen lomem od rozevreného hrdla. Ve dne 
je dulek. PÚvodn! ucho je ulomeno. Materiál ve~mi dobrý, jemný, dobre vypálený. 
Povrch 'je vne i uvnitr 'vyleAtený, pekne avetle Hute zbarvený a 'pouze na dne 
misty tmave jU; v. 54 mm, ~ dna 35 mm, ~ okr. hrdla 127 mm; 1. ~. B99 (Š. 7i); 
tab. XXVII l. 

Nízký šálek podobný äálku i. č. B99. Na obvode dulku ve dni jsou však tri 
výčnelky - noby, ' asi 12 mm dlouhé. Ouäko ;Vychád z lomu nade dnem a končí asi 
v polovine výAky steny. Povrch je leätený, !edý a tmavý ; v. 60 mm, ~ dna 47 mm, 
gJhorního okraje 105 mm, výška ucha 27 mm; invent. čia. 8100 (Š. 192); PA obr. ?): 

8. 
Nízký tenkostenný äálek (2 mm), podobn! predeälému. Hrdlo je väak vl~ovite 

profllováno. Va dne je malý dulek. Kateriál je velmi dobrý, na povrohu svetle 
Uutý a tmavohdt; v. 53 mm, ~dna 27 mm, ~ hor. okr. asi 123 mm; i. ~. BIOI 

(a. 7'), tab. XXVI: 4 (PA obr. 23: 13). 
Osudíčko se IItenou silne vyklenutou navenek, kter.' má zatalenl okraj. Mate

riál je hrubAí, treba!e nádobka je celkem tenkostenná. Povrch hlazený, Aedý, "A 

brichu a na dne částečne poAkozený; v. 60 mm, ~ dna 57 mm, ~ hor. okr. 63 mm,max. 
~ 74 ~, i. č. 102. 

Kulov1tá osudíčko s rovným kruhovým dnem a zata!eným okrajem. Je z dobrého 
\ 

materiálu, na povrchu hlazan~, Aedé, místy zbarvené do hnacia a! černava; v. 50 mm, 
~ dna 48 mm, ~ hor. okr. 54 mm~ max. ~ 75 mm, ' i. č. BIO' (a. 75), tab. XXVI: 11 
(PA obr. 23: l). 

I , 
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Kulovit' osudíčko pOdobn'predell'mu. Na výduti vlak má mímý oblý lom. Dno 
je rovné. Dobrý materiál •. Povr~h je vyhlazený, hdý, nahnedlý, v. ,52 mm, ~ dna 
46 mm, ~ hor. okr. 47 mm, max. ~ 81 mm, i. č. BL04. 

Osudíčko s rovným kruhovým dnem a značne zataženým oKrajem. Na 'výdutimá 
zretelný oblý lom. Nádobka je z dobrého materiálu, na povrchu vyhlazená, hdá; 
v. 55 mm, ~ dna 46 mm,. ~ hor, okr. 42 mm, max. ~ 72 mm; i. č. Bl05 (š. 47) • 

. Nízk' baňaté tenkostenné osudíčko s kruhovým rovným dnem a zataleným okra-. .. .' -jem, . pod kt,rým jsou tri pupíky, stejne od sebe vzdálená. Je z dobráho materiálu, 
lede zbarvené, v. 47 mm, ~ dna 53 mm, ~ ' hor. okr. 60 mm, max. ~ 92 mm, 1. č. Bl06 
(Š. 1152), tab. XXV: 17. 

Tenkostenné osudíčko se stinou soumerne vyk1enutou navenek, které má kruho~é 
dno a pod okrajem tri svislá žebírka, asi 17 mm dlouhá. Je z dobrého materiálu, 
na pov~chu hlazená, tmavé, lesklé, v. 57 mm, ~ dna 35 mm, ~ hor. okr. 60 mm, max. 
~ 73 mm, 1. č. Bl07 -(Š. 179); PA obr. 31: 2. 

Osudíčko se stenou vyklenutou navenek, na které byla pod zataženým okrajem 
pôvodne tŕi žebírka, as1 35 mm dlouhá (zaohov. dve). Sahají od zataž~ného okraje 
do poloviny výlky nádObky. Materiál je dobrý, povrch hlazený, hdý; v. 62 mm, 
~ dna 55 mm, ~ hor. okr. 58 mm, max. ~ 95 mm; i. č. Bl08 (S. 173); tab. XXVII: 
40. 

Kulovitá osudíčko se ziláčne zata!"eným okrajem. Na výduti jsou 't:i-1 plastická 
žebírka, která sehaj! od zataženého okraje až ke dnu. NádObka je z dobrého mate
riálu, na povrChu hlazená, svetle a tmavé ledá; v. 50 mm, ~ hor. okr. 40 mm, 
max. ~ 74 mm; i. č'. B109 (S. 1311), tab. XXVII: 39 (PA obr. 23: 2). 

Baňatá tenkostenná osudíčko s rovným dnema značne zataženým okrajem, pod 
kterým jsou tri sviSlé, pOdlouhlé pupíky asi 12 mm dlouhé. Pov roh je svetle hne
dý, v. 51 mm, ~ dna 40 mm, ~ hor. okr. 45 mm, max. ~ 72 mm; i. č. BllO (S. 81). 

Osudíčko, ' jež má silne sražené brioho a zatažený okraj, pod kterým jsou na 
výduti čtyri svislá žebírka, umístená proti sobe do kHh. Dno je ploché, kru
hov.é. Nádobka má vyhlazený, tmavohdý a místy !lutý povrch; v. 50 mm, ~ dna 51 mm, 
~ zata!eného okraje 48 mm, max. ~ na výduti 92 mm, 1. č •. Blll; tab. XXV: 18. 

Hluboká, témir kóniokámiska s kruhovým dnem a ploc~ okrajem, (I. asi 8 mm), 
z dob.rého materiálu. VnejU poyrch.je nerovný, žlutý, místy tmavo§edý, vnit~ek 
je vyhlazený, v. 95 mm, ~ dna 96 mm, ~ hor. okr. 264 mm; 1. č. Bl12. 

Hluboká kónioká mísa s kruhovým dnem, které je pomerne malé, a se' zaobleným 
okrajem, pod kterým jsou dve ucha. Povrch je hlazený, žlutý; v. 176 m~, ~ dna 
92 mm, ~ hor. okr. 302 mm,max. ~ 305 mm, i. č. B113 (Š. 206). 

Vetl! mísa s vlnovite protilovanou stenou a mírne zaobleným okrajem, pod 
kterým je ucho • . Nádoba je z dobrého materiálu, na povrChu hlazená, Uutohdá a 
tmavohnedá, v. 105 mm, ~ dna 128 mm, ~ hor. okr. 139 mm,vu,. 50 mm; i. č. B114 
(S. 102), tab. XXIV: 12. , 

HlubU miska pekného tvaru ,se soumerne vyklenutou stenou; má ploohý okraj 
a pod ní. oulko. Je rovnel s dobrého materiálu, na povrchu vyhlazená vne i uvnitr, 
žlutá, .ís~ . ' ledá a tmavoledá, v. 107 mm, ~ dna 117 mm, ~ hor. okr. 263 mm, vu. 
15. mm, 1. č. Bl151 PA nh~. 24: ~. 

lliska se at8uou vyklenutou navenek, je! se smerem ke dnu aoumeme zuluje. 
)Iá ploch" knlhov' dno a rovný okraj (I. ooa 6 mm), pod kterým bylo oulko. Je 
s dobrého materiálu, na povrchu vne i uvnitr 'hlas~ná, svetle hnedá a tmavoledá; 
v. 91 mm, ~ dna 85 mm, ~ hor. okr. 243 min, i: č~' 13116. . 

Hrube udelaná miaečka s ~erovným okrajem, která má kónický tvar zU!UjíCí se 
ke dnu. Oulko je ulomeno. Materiál je hrubý, ale dobre vypálený, povrch nerovný, 
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svetle Uutý a svetla Aadý, v. 'o mm, ~ dna 47 mm, ~ hor. oa. 92 DID, ' vu. 27 mm; 
i. č. B1l7. 

Támer kónická misa se stenou soumerne vyklenutou navenek a s rovným okrajem 
(A. asi 10 mm), na kterám jsou čtyri jen málo znatelná jazýčkovitá výčnelky, 
umistená do krile proti sobe. Ucho je pOd , okrajem. Nádoba je z dobrého materiálu, 
na povrchu vne 1 uvnitr hlazená. Povrch je vAak nerovný, Ilutý, misty tmavý, 
zejmána uvnitr, v. 96 mm, ~ dna 106 mm, ~ hor. okr. 'OO mm, vu. '6 mm, i. Č. Bl18 
(S. 12'). 

Mísa s kruhovým dnem a vlnovite profilovanou stenou, která mii rovný, cca 
10 mm äiroký okraj. Z jazýčkovitých výčnelku se na nem za chova ly t.~1 Mísa je 
z dobrého materiálu, hlazená, hnedá a tmavoäedá, v~ 95 mm, ~ dna 112 mm, ~ hor. 
okr. 295 mm, vu. 45 mm, i. č. Bl19. 

Pomerne nízká miska s vyklenutou stenou, na které je pod okrajem ucho. Má 
' rovný okraj (A. dea 7 mm), na kterém jsou čtyri jazýčkovitá výčnelky. Je z dob

rého materiálu, hlazená, Aedá al tmavá; v. 70 mm, ~ dna 90 mm, max. ~ 2'5 mm, 
f . ' 

vu. '4 mm, i. Č. B120, tab. XXV: 19. 
Miska úhlednáho tv.aru, jejíl stena je jen 'mimi vyklenutá navenek. Masiv

nejAí, krunová dno je ponekud vtlačeno dovnitr. Oblé ouAko je umísteno horizon
tálne asi 10 mm pod okrajem. Miska má hlazený povrch (nikoli vAak jemne), Ilutý 
a uvnitr tmavý. M~teriál je dobrý, v. 55 mm, ~ dna 82 mm, hor. ~ 191 mm, du. 
,35 mm, i. č •. B121. 

Miska s pekne vyklenutou stenou navenek, jel mela na obvodu dna puvodne tri 
nolky (zachov. jedna). Má plochý Ok~j asi 6 mm äiroký, na kterém byly pdvodne 
čtyri jazýčkovité výčnelky, umistené do tríle (d. 15 mm). OuAko je ulomeno. Po
vrch vne i uvnitr hlaz.ený,hdý d tmavoAedý, materiál dobrý; v. 52 mm, ~ ďna 

85 mm, ~ hor. okr. 72 mm, vu. 2~ mm, i. Č. ,B12" PA obr. 2': ll. 
Mi sečka stremi nolkami' na dne, je! není zrete lne vyznačeno. Zaoblený okraj, 

pod kterým bylo ouAko, je prehnut. Nádobka je . z velmi dobrého materiálu, na po
vrchu hlazená vne i uvni tr, svitle Uutá a tmavohnedá, v. '6 mm, ~ hor. okr. 
117 mm, i. Č. B124 (a. 60), tab. XXVI: 16 (PA obr. 25: 2). 

Nízká mieka se stenou prohnutou dovnitr, má rozevrený okraj a ploché dno, 
je! melo na obvodu puvodne čtyri no!ky asi 15 mm vysoká. Je oddeleno od hrdla 
~nou. Materiál je dobrý, na lomech černý, zrnitý, ale dobre vypálený. Povrch 
je vyhlazent, äedý, uvnitr tmavý; v. 53 mm, max. ~ 1'2 mm; i. č. B125 (Š.209a), 
tab. XXVII: '5 (PA obr. 2': 5). 

Velká a vysoká hmcovitá nádoba s baňatým brichem; je! se značne Iful~je 
smerem ke dnu a je vzhledem k velikosti nádoby malé, tak!eta nemá pevnou stabi~ 
litu. Prohnuté hrdlo je oddeleno odbric~ hranou, Ze které vycházeji čtyri 
okrouhlá ouAka (machov. tri), je! končí asi v polovine výAky hrdla. Ha jejich 
nrbete je melk! Uábek. Materiál aobrý, hrdlo a vni trek nádoby jsou hlazené, 
brtcho vne drsné, svetle äedá, hrdlo tmavohnedé. Vh1treJ[ je tmavoäedý, v. 400 mm, 
~ dna 145 min, ~ hor. okr. 4'0 mm, max. A. 490 mm, vu. 25 mm, 1.č. B'126, PA 
obr. '4: 7. 

, Pokl1čka podobná nizké misečce (úsekkoule) '" která má oblé ouAko uvn1tr na 
dne. Je z dobrého materiálu, na povrchu drsná, hdá, ~ hor.· okr. 85 DID, vu. 16 aim, 
du. 25 mm, i. 'č. B127, PA obr. 2': 12. , , 

Poklice tvaru poloko~le, s plochYm okrajem. Vne nahora je velká polokruho-
vi tá ucho. Pokl1ce je z velmi dobrého materiálu, na povrchu hlazená, !lutá a tma
voäedá vnei uvnitr, v. 70 mm, .~ okr. ' 212 mm, vu. 42 mm, ~u. 112 mm, Au. 28 mm, 
1. č. B128 (S. 190). tab. XXV: 9 (PA obr. 25: 9). 
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Oerpáček podoby hluboká, Umer kónická misky, který má velká a Uroká ucho, 
um!stené horizontálne a ' ,ponekud !ikino vzhuru. Dno je kruhové a ponekud vyklenuU 
ven, takže nádobka Apatne stoj!, co! je snad taká dok1adem, že slouži1a za čer
páček. Je z dobráho materiálu, hlazená, Aedá, m:íaty na povrchu poAkozená; v. 
42 mm, ~ dna 50 mm, ~ hor. okr~ 85 mm, du. 25 mm, Au. 35 mm; i. Č. B129 (Š. 57), 
tab. XXV: 21 (PA obr. 25: 5). 

Masivn! hlinená naberačka s ulomeným držadlem, kt,ed je doplnano. Dno má 
zaoblené, . okraj plochý, stenu sUnou, povrch hrube hlazený, Aedý; v. 36 DID, ~ okr. 
93 mm, d. ?; i. č. B130 (Š. 66), tab. XXVI: 10. . 

Hlinená naberačka s masivni, na konci zúženou a zahnutou rukojetí, na spodku 
zaoblená. Je z dobre vypáleného materiálu, vne iuvnitr hlazená, svetle hnedá, 
na rukojeti 8 vespod dna äedá; v. 37 mm, d. 134 mm, ~ ok~. 82 mm; i. Č. B131 
(Š. 65); tab. XXVI: 9 (PA obr. 23: 6). ' --' 

MenA! naberačka s ulomeným držadlem, podobná predeAlým, nemá vAak tak pra
videlný tvar jako ony. Je z dobráho materiálu, leAtená, žlutoAedá; v. 20 mm, 
d. ?, ~ okr. asi 47 mm; i. Č. B132 (S. 132); tab. XXVII: 18. 

Zbytek malá naberačky s ulomeným masi~n!m držadlem a poAkozenou část! na 
nabírání. Tvar je hranatý, neumelý a materiál hrubA!, tvrdý, drsn$, Aedý a misty 
žlutý; v. 20 mm, d. ?,A. 23 mm, i. Č. B~33 (S. 118); tab. XXVII: ' 17. 

Nádobka tvaru poloviny vejoe, s kruhovým otvorem. Da vrcholu. Má p10c!ll okraj 
(A. 3. mm), pravidelný, soumern$ tvar, je z dobráho materiálu, vna i uvnitr' hla
zeDá, !lutá a misty Aedá. V její stene 8si ,15 mm pod ókrajem jsou dva kruhová 
provrty (A. 3-4 mm), asi 12 mm od sebe vzdálená; v. 85 mm, ~ okr. 125 mm, i. a. 
B134 (S •. 82), OMM XXXVII I , 1953, 45, tab. VIII: 6. 

Kotouč vykroužený ze strepu nádoby s plochým, urovnaným (zámerne!) okrajem, 
který má hrubý, drsný, nerovný povrch • Je ponekud de!ormovan$; ~ 310 DID' s.14 DID' 
1. Č. B135 (Š. 89a). Podle ooznámky v seznamu veterovskáho materiálu na1ez1 na 
tomto kotouči A. S ! n osud:íčko. 

. .., I· ..,..,' 
Bezuchá nádobka s odsazeným, mírne pr.ohnutým hrd1em. kte"'~ iflt orib1i!ne 

stejne vysoká jako brtcho. Okraj hrdla je ohrnout, dno je rovné, kruhové. Nádobka 
je z hrubAího materiálu, na povrohu drsná, o prýskaná , Aedá a na jednom míate nade 
dnem cih10ve červená, v. 63 mm, ~ dna 47 mm, max. ~ na výdut1 90 mm, i. Č. B136 
(Š. 1151). 

Množatví strepováh0 materiálu z výkopú A. § .! n a (aei ,13 q) obaahuje 
ved1e atypických ~lomkÚ nádob (neinvent.): 

okrajová čáati amfor a pr ohnutým , odsazeným hrd1em, pod kterým b~~jí pro-
táhlé pup!ky, póvodne zpravid1a čtyri; . 

okrajové zlomky miaek a rozAíreným, p10chtm okrajem~ na 
jazýčkovi té výčnelky, zpravid1a čtyrt, um:!stená proti aobe 
uiálokdy vhchny zachovaná, 

. 
kterám bfyaj! nekdy 
do kríh, ač . jsou 

zlomky sten veUích hrubUch nádob, hrube brázdených prsty, a uvnitr h1aze
nych; 

hojná zlomky nebo části z okraju hrubAíCh, velkých nádob; 
.zlomky velkých nádob (zásobníc) s plastickými 1iAtami pod hrd1em. v nich! 

jaou duny; 
množství zlomkU soudkovitých hrnktl s no!ká:mi 'na obvode dna nebo bell nich 

- kolem 300 zlomkU; 
části a zlomky Aálktl ska1ichovite rozevreným nebo vlnovite pro!i1o~aným ' 

hrdlem • s du1kem (umbem) ve dne, v jeho! stredu je velmi vzácne čípek- asi 138 
zlomkU; 
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rada zlomkÚ cedníku, 
zlomky vykurovadIa a p~odírkovanou . ateno~, 
zlomek tluatoatenn' nádoby pokrytá rulkovitými výčnelky. 
Pokud ae týka výzdoby, vyakytují se na zlomcích keramiky rytá Unie, dvojice 

l1nií, Unie vpichu, je! jsou nekdy podlouhUho tvaru, Unie vpichu mezi l1nie
mi rytlmi, trásne, sí'tový (mrílkový) ornament, kl1katka, souviaU rady vetUch 
i menäích krou!kU o ~ 3-7 mm, svial' rýhování na stene nádob, soustavy trojúhel
níčkU, vyplnených vpichy (PA obr. 31: 5) a nekdy tak' ohraničen' rytou linií, 
ornament podoby "presýpacích hodin", vyplnený vpichy, a ttekter' kombinace teohto 
or.namentálních prvkU. 

Dve kamenn' sekerky l1chobe!nÍkového tvaru, je! Dlaji ven vyklenuU steny. , 
Mírni obloukovité ostr! je v rovine výAkové osy nástrQje. Jaou si podobn' a pri
bli!ne stajne veliká; d. 58 mm, ä. 44 mm, s. 18 'mm; d. 63 mm, ä. 42 mm, s. 20 mm, 
neinv.; PA obr. 24: 7. 

Dva zlomky kamenného sekeromlatu s kruhovým otvorem pro topurko, neinv.; 
PA obr. 25: 8. 

Materiál kamenných nástrojú nebyl zat!m odborne - určen. 

Kostiná jehlice s lo~atkovitou hlavicí, která~ ulomenl konec jehly; neinv.; 
PA obr. ,23$ 4. 

Kostená jehlice s kroulkovou hlavici, která má rovne I prelomenou jehlu; ne
inv.; tab. XXVII: 4 (PA obr. 31: 3). 

Bronzová masivni hrivna oválného tvaru (d. os 140 a 160 mm), která má svi
nuté, ploAe roztepané konce. Válí 41 dkg. Patina je hrubA!, tmavozelená; max. 
~ prurézu 14 mm, A • . svinutých konou II mm; neinv.; tab. XXVII: 6 (PA obr. 37: l). 

Bronzová · trojúhelníková dýčka se čtyrml nýty votvorech rozäireného týlu, 
stredam zesílená a odtud strechovite se sklánejici k ostrí na ob ou stranáoh. 
Soube!ne ,s ostrím bel! po obou stranách čtverice paralelnich rýh; d. 74 mm, max. 
ä. 38 mm, ~ nýtu 18 mm,váha 3 dkg,. neinv., ta~. XXVII: 10 (PA obr. 37: 6). 

~otouček ~ bronzového jlechu .o ~ 26 mm, zdobený dv.ema soustrednými ~ruhy 
vpichu, rovnobelnfmi ~ okrajem; neinv.; tab. XXVII: ll. 

Hromadný nález bronzových sekery Jáme, neinv.; tab. XXVIII: B ;PA obr. 37: 
, 2-4, 7-10); 

Sekerka s~liAtovým schudkem a vaJírcvite roztepaným ostrím, svetlozelene 
patinovaná, hladká; d. 138 mm, max. s. 12 mm (uproatred), ä. ostr! 40 mm, ä. týlu 
21 mm, váha 15 dkg. 

Sekerka tého! typu, aväak masivnejäí a na týle ponekud poäkozená, avetloze
lene patinovaná; d. 102 mm, ä. ostrí , 33 mm, ä. týlu, 23 mm, max. s. 16 mm, váha 
18 dkg. 

Sekerka téhol· typu, na konci týlu neúplná, svetlozelene patinovaná; d. 1, A. 
ostrí 46 mm, A. týlu 23 mm, max. s. 13 mm, váha 22 dkg. 

Sekerka téhol typu, na konci týlu ' rovnelneúplná, svetlozelene patinovaná; 
d. 113 mm, ä. ostrí ~5 mm, A. týlu 24 'Mm, / m8x" s. 22 mm,' váha 21,5 dkg. 

Sekerka téhol typu, svetle zelene patinovaná; d. 129 mm, max. s. ·22 mm,A. 
ostri 45 mm, A. týlu 26 mm; váha 26 dkg. 

Trt zlomky z tH daUich sekerek téhol typu (tH poloviny s ostHm a čás
tečna' i se sChudkem, dva zlomky týlQvé části). 

Obouotranné dlátko,-tmavoz.elene patinované; d. '163 mm, max. s. ' 10 mm, váha 
8,5 dkgj neinv.; tab. XXVII: l (PA obr. 37: 5). 
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Kotouček z parohu o ~ 22 mm a s. 6 min, který má na obvodu !lábek. Je zdoben 
slo!itYm ornamentom, sestávajicim z krou!kú a páskových háčku; neinv.; PA obr. 
23: 9. 

Dva zlomky prstencú (nebe snad jediného prstence) z parohu, zdobené radou 
páskovýCh osmic, neinv.; PA obr. 25: 3. 

Mat e r i á l z v Ý k o P ú A~ S i n a v pre h i s tor i c-
k é m Ú s t a v u f i los o f i c k é f a k u l t Y v 'B r n e: 

Dvouuchá amfora s prohnutým, odsazeným hrdlem a baňatým bl-1chem. má pekne 
vyklenuté steny a kruhové dno, mirne vtlačené dovni tr. z dvou uch zbyly pouze 
jejich konce. Povrch je hlazený, tmavý a hnedý, v. 288 mm, ~ dna 100 mm, ~ okr , 
hrdla 156 mm, iDax. ~ 250 mm; i. č. 36. 

Velká, hluboká, kónická misa s pomerne malým kula tým dnem a mírne pr ohnutým 
hrdlem, pres které se_ klenou čtyŽ'i protllehlá ucha. Kónická část nádoby je hrubé 
brázdená prsty od hrdla až ké dnu. Hrdlo ,s uchY a vnitrek jsou hlazené, kónická 
Mst misy je hlazená uvnitr a tmavá; v. 237 mm, ~ dna 125 mm, ~ hor. okraje 
475 mm; i. č. 35. U této nádoby neni zcela zaručeno, zda pocház! z výzkumu A. 
S in a na veterovských Nových horách; PA obr. 28: 8. 

)( ate r i á l z v Ý k o p u A. S i n a v KM v O l o Dl o u c i: 
Dvouuchá amfora s kónickým hrdlem, je! je odsazeno od baňatého bricha. PO

vrch nádoby " je le5tený, hnedožlutý; v. 290 mm, ~ dna 105 mm, ~ hor. okr. 153 mm, 
max~ ~ 237 mm, Sin 1935, neinv. 

Zbytek šálku s Tlnovite profilovaným hrdlem, z velmi dobrého tvrde vypále
ného materiálu. Povroh je hlazený, hnedý; v. 56 mm; ne1nv. 

Miska se stenou mime vyklenutou navenek, má rovný okraj, na kterém jsou 
jazýčkovité výčnelky. Povrch je vne drsný, v. 66 inm, " ~ dna 105 mm, ~ ' hor. okr. 
227 mm, nelnv.' 

Zbytek masivriejäiho, !lutéhO, dobre vypáleného soudkovitého hrnku stremi 
no!kami na obvodu dna, v. 88 mm, ~ dna 102 mm, ~ hor. okr. 135 mm; Sín .1935; 
i.. č. 1301 (nyní T KM v Gottwaldove). 

Zbytek amfor~y z dobrého materiálu s ohrnutým, zaobleným okrajem, která má 
ouälca na výduti a 3-4 !ebirka (zachov. dve) smerujici od okraje ke dnu. PovrcR 
je hlazený, !lutý, v. asi 80-90 mm; dno chybi; neinv. 

Mat e r i á l v m u z e u v Kyj o v e: 
Soudkovitý hrnek bez no!ek na obvode dna, tenkostenný (s. 2 mm); je ' z dob

rého materiálu. Povrch má hla~ený, !lutý, u dna tmavý; v. 70 mm, lZ dna lj() 1IIIIl, 

~ hor. okr:. 97 mm, vu. 25 mm; i. č. 247 (z Lopreisovy sbirky z mist výkopaveK 
A. ~ :! na). 

Hi"nek s odsazenlm, prohnutým hrdlem, na kterém je. ucho a' proti nemU' pu.pik. " 
Povroh sioe neni vyhlazen, neni v!ak ani hrubý, v. 225 mm, ~ dna 105 mm, ~ hor~ 
okr. hrdla 180 mm, vu. 50 mm, i. č. ' 255 (z Lopreisovy sbirky). 

Nádobka stremi dvojioami pupikU pod okrajem, je! má hladký, tmavohnedý po
vrch, v. 45 mm, i. č. 65, dar Pr. Blata. 

Zjis1:ov ' aci výzkum muzea v Kyjove, ' vedený . 
Vl. S i k u lov ou, ve spoluprá.ci s pob. Ad OSAV v Brne r. 1956. 

Výzkum by proveden na miste, kde kopal A. Š i n • . Materiál neni zatím zpra
cován. Je zcela shodný s materiálem z výkopu A. S í n a a je ulo!en v IDUlleU 
v Kyjove. 
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Z tohoto výzramu pochásí také pohreb zobrazený na oor. 36: 7 (PA). 

Z ách r a li n Ý v Ý z k u m v p o loz e "D íly z a · § k o
loun r. 1958, provedenýmuzeem v Kyjove a vedený Vl. S i k u lovou. 

Pri kladení potrubí ke kravínu byly 'zachyceny válcov i té j.ámy, které se 
rozAirovaly tepne nad samým dnem. Prozkoumány byly celkem čtyŽ'i , Materiál z nich, 
zatím nezpracovaný, je ulo!en v muzeu v Kyjove. Z jámy č. 4 pocház! neúplná d6za . 
s ouAkem pod okrajem, zdobená síeovým (mrílkovým) ornamentem, dvojicemi rytých 
lini! a klikatkou. Mela dutou nolku, ze které se zachovala jen část pfi dne ná
dobky, tab. XX: 9 (PA obr. 241 ll). 

L i t er a tur a: 
O e r v i n k a I.L., Kyjovsko a Ždánsko v pra~eku, 21; 
t Ý l, Rk:p., 80, 
S k ut i l J., Moravské prehistorické výkoPY a nále~ oddelení moravského 

praveku Zem. Duzea v Brne 1937-1945, OMZM XXXIII, 1946 1,139; 
. T i h e l k a K., Nálezy ze sídl1äte veterovského typu na ŇovýCh horách · 

u Veterova, OMKXXXVIII, 1953. 27-62; 
D e z o r tJ., Styky Moravy s jihovýchodem v dobe bronzové, OP XIII, . 1946. 

5r n. 

91. V E Ž K Y (okres Kromeríl) 

V muzeu v. Kromer!!i je veterovský koflík s kal1chovite rozevreným hrdlem. 
'Ná1eaové okolnosti mi nejsou známy. 

92. V 1 C E M ! ~ ICE (okres Prostejov) 

V muzeu v Pi-erove byla pred druhou svetovou válkou hluboká, čtyrstenná ná
dobka smerem ·ke dnu se zulující,na čtyrech rulkovitých nolkách v rozich. 

93. V N O ~ O V Y (okres Hodonín) 

·Na Hul:lnove kopci, zvedaj ícím se nad ba !inami u reky Moravy, byly r. 1937 
odbo učitelem K. M a stn ý m zaohráneny nádOby, ulolené nyní v muzeu ve Veselí . 
n. M. (neinv. h _ 

Typioký únetický kotlík s kaliohovite rozevreným b;dlem, na okraji neúplný, 
na povrchu svetle Aedý á tmavý, oprýskaný. Na lomu nade dne~ proti uchu, jel 
• lomu vychází, a po stranách. jsou tri pup!ky; v. 110 mm, ~ okr. hrdla 145 mm, 
{6 dna 50 mm, I' lomu nade dnem 125 mm; ta_b; XXI: 12. 

Melká kónická misečka s rozAíreJiýmplochým okrajem (ä~ 7 mm), ' na kterém 
jsou čtyŽ'1.jazýčkovité výčnelky. Povrch je hdý, uvn'1tr nldoby tmavý, hlazený, 
leSklý, v. 23 mm, ~ hor. okr. 85 JimI, ~ dna 35 mm. Pod okrajem nádobky jsou dve 
d!rky vedIe sebe. 
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D!báneček maaarovského typu s prohnutým, odsazeným hrdlem, pŕes které se 
klene ucho. Je tmavý, vyhlazený, na okraji poäkozený; v. 75 mm, ~ hrdla 72 mm, 
~ dna 45 mm, max. ~ jako na okraji hrdla; tab. · XX: 5. 

94. V RCH O S L A V ICE (okres Prostejov) 

V muzeu v pŕerove je velký soudkovitý hrnek bez no!ek na obvodu dna, tma
vého povrchu, leAtený; má dovnitŕ prohnuté dno. Ucho a okraj nádoby jsou misty 
doplneny; v. 110 mm, ~dna 110 mm, ~ hrdla 140 mm. Nálezové okolnosti nejsou 
z~ámy. 

95. Z L O B ICE (okres Kromeŕi!) 

Materiál 
J.Slováka: 

Y. m u z e u v K rom i ŕ i ! i z e s b i r k y 

Amforka s vlnovite profi l ovaným , od baňatého bricha odsazeným nrdlemj má 
kruhové, neodsazené dno. Povrch je tmavý a hnedý, pekne vyhlazený, pod okrajem 
je linie vpichu. Pod ni jsou trojúhelničky, vy tv oŕe né ze ahodných vpichu, v stej
ný~h vzdálenostech od sebe (je jich zachováno sedm, tj. asi polovina). Na lomu 
mezi hrdlem a.bŕichem mezi uchy jsou proti sobe pupiky, v. 130 mm,. ~ . hrdla 95 mm, 
max. ~ 130 mm, ~ dna ·65 mm; i. č. IA 770; tab. XXIII: 15. 

Sálek s vlnovite profilovanym hrdlem, který má ve dne dúlek. Povrch je leak
Iý, tmavý a hnedý. Ucho chybí. Na lomu mezi hrdlem a spod ni části nádoby jsou 
jazýčkov~té výčnelky (zachov. dva), v. 6i mm, ~ lomu nade dnem 110 mm, ~ dna 
37 mm, tab. XXIII' 16. 

Nálezové okolnosti nejsou známé. 

96. Z N O J )( O (okres Znojmo) 

)( ate r , i á l v )( o r a vaJ[ é. m u z e u v B r n e z e 
s bi r kyJ. P a l l i a r dlh o: 

Pŕ! stavbe dráhy a topiren r. 1870 bylo rozkopÚlO nekolik hrob..1 ae skrčeným1 
kostr~mi a zachráneno z nich nékolik bronzových náramkU, hrnku, d!bánku a mia., 
Veci zis kal J. P a l l i a r d i. 

Typický únetioký hrnek s pupikem proti uchu na hrane mezi hrdlem anízkým 
bŕichem. Povrch je tmavý, hlazený, v. 133 mm, max. ~ 210 mm, ~ okr. hrdla 190 m, 
~ dna 85 mm, i. č • . 54038; PA obr. 22: 6. 

Vet!i veteŕovský Aálek skalichovite rozevŕeným hrdlem, tenkostenný, ze za
obleným okrajem hrdla (A. 3 .mm), který má ve; dne hluboký dúlek a na lomu med 
hrdlem a . bŕichem tŕi jazýčkovité výčnelky (proti uchu a po stranách) • Povrch je 
tmavý, ieätený, v. 82 mm, ~ okr. hrdla. 102 mm, max. ~ na lomu pod hrdlem 160 mm, 
~ dna 70 mm, 1. č. 54037, PA. obr. 22: 4. 
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Zlomek misky s pr ohnutým hrdlem {v. 20 mm}", která byl.á tmavá, leItiM. uvn1 tr 
!lutoäedá. Okraj zaoblen, i~ a~ ~404.1~ 

Bronzov~ jehliee s dutou kUlovitou hlavicí. kolmo protknutou, na'krčk~ je 
zdobena rýhováním, jehla je ulomena, ~ hlavice 20 mm. ~ otvoru 3 mm, i. Č. 54063. 

Bronzový spirálovltý náramek. svinutý z plechov'ho pásku (A. 6 mm). který 
je prelomený ~ dve části (zachov. osm závitu). Patina je hrubU; zelená a A,edo-
zelená, v. cca 58 mm. ~ spirály 52 mm; i. Č. 54051. / 

Vy5Aí dlbánek s prohnutým hrdlem Oddeleným od bricha mírnou hranou, ucho 
je na hrdle umísteno ponekud Ukmo. Je tma'vý, hdý, elepent a doplnený eádrou; 
v. 150 mm, max. ~ na baĎatost1125 mm, ~ hrdla stejný. ~llna 80 mm, i. č. 5.4045' 
tab. XXIII: 23. . . . . . 

Hluboká, témir ~ónioká miska, v boeích velmi nepatrne vyklenutá, na povrchu 
hlazená, llutá a Aedá. Dno je mal', kruhové; v. 63 mm, ~ dna 35 mm, ~ hor. okr. 
111 mm, i. Č. 54041. 

Na znojemském Hrade zjletil ,J. Pal l .ia r d i mezi Aeeti pravekými vrst
vami U! vrstvu s ÚDet1ckou keramikou a bronzy '(dlbánky, hrnky, mísy, bronzový 
náramek z dvoji táho drátu a depot 10 ~1ven). Onet19ká vrstva byla nejspodnejU 
(hstá) • 

Soudkovitý hrnek s no!kami na obvodu dna, pod okraje~ má tri pupíky ' (proti 
uchu a po st,ranách). Nádobka se zu!uje ke dnu. Páskov' ucho není po stranách za
oblené Jako obvykle, nýbr!hranaté, ale pekne vymodelované. ~ádobka, jejíl povrch 
je tmavý a leUený, se zu!uje smerem ke dnu, v. 94 mm; 'i. č. 54043; tab. XXIII: 

\ \ 

19 (PA obr. 22: 7). 
Zbytek nízkého cedníku s pr ohnutým hrdlemodsazeným od mis~ovit'ho spodku. 

Je na povrChu Aedý, leAtený, místy okrove llutý. Dírky ve dmŠ jsou rozmí.teny 
pravidelne, tj. pr~bl. v konoentrických kruzích. Lom mezi hrdlem a spodní částí 
je asi v pOlovine v. nádOby, v. 54 mm, ~ dna 81 mm, i. č. 54039, PA obr. 30: 1. 

Zbytek tmavého leäteného Aálku s kal1choviti rozevreným hrdlem; je tenko
stenný', z velmi dobrého materiálu, v. asi 85 mm, ~ hor. okr. as1195 mlD; i. Č. 
54055. 

Baňatý hmeo s odsazeným, pr ohnutým hrdlem, pres které se klene doplnené 
ucho. Dno je ploché, kruhové, uprostred zcela mírne vtlačené dovnitr. Povrch 
hla z ený , Uutý a hdý. Nádoba má velmi pekný, soumirný tvar, v. 185 mlD, ~'dna 
87 mm, ~ okr. hrdla 205 mm, max. ~ na výduti 226 mm; i. Č. 54034, tab.llIII: 
18 (PA obr. 22: 3). 

Spodní 'část dlbánečku (jak svedčí zbylJJ kousek ucha-) , který byl baňatý, vy
pracovaný z dobrého ma.teriálu. Povrch je ledý, vYhlaztmý, v. 53 mm, max. ~ 75 mm; 
i. Č. 54036. Kdy! hrdlo s uchelD bylo ura!eno, horní okraj brieha byl uroVílán a 
nádobka pak snad slouUla za osud:!čko (kahanec ke svíeení). 

Masivnejäí hluboká miska s vyhlazeným, äedo!lutým povrehem. Má navenek vy
klenutouetenu, která se z~luje emerem k okrouhlému dnu, v. 50 mm, ~ dna 43 mm, 

. ~ hor. okr. 105 mm, i. č. 54053; tab. XXIII: 11. 
Tenkostenný nízký äálek s kallehovlte rozevreným hrdlem, na povrchu leAtený, 

tmavý, jenl je z velmi dobrého materiálu. Ve dne má hluboký, kruhový dU-lek.; v. 
18 1IlD\, _~ dulku ve dne 53 mm, ~ okr. hrdla 165 mm, .~ lomu nade dnem 143 mm; 1. č. 

54033; tab. XXIII: 20 (PA obr. 22: 5). 
Tenkostenné oeudíčko se zata!eným okrajem ' a , s tupým 10mem na baňatosti. 

KlNhové dno je ponekud vtlačeno dovnitr. Pod okrajem jsou tri pupíky. 'Povrch je 
Aedý a místy !lutj', v. 45 mm, ~ dna 30 mm, ~ zatalen~o okraje 45 mm, 1118X." 13 D' 
i. Č. 54035. . 

/' 
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Hmek ae atenou mírne vyklenutou navenek, ~e!.e .ulu~e~merem ke kruhav'mu . 
dnu. Na zaoblen'm okra~i jsou tr1 vlčne1ky. Povrch je nerovnl, hiazenl, l-dl a . 
Ilutý, v. 115 mm, ~ hor. okr. 1'1 mm, 1. č. 540 • 

Dva bronzové, tyč inkov' , c;>válné náramky; kter'. mají prea aebe prelolené kon
ce, jel jaou ponekud zúleny. Patina je na nioh hrubA!, zelená, a) ~l 52 mm~ ~2 
48 mm, max. A. 16 mm, b) ~l 51 mm, ~2 35 mm, max. A. 6 mm. . 

. Bronzavl náramek apirálovite avinutl z oblého dvo~it'ho drátku 'a kličkou, 
na tre ch m!ateoh prevázaný drátkem, ~ 62 mm, a. drátku 3 mm, i. č. 54062 • . 

R. 1894 byl objeven pri atavbe na Hrade ve zm!nin' apodní vratve depot asi 
70 hriven, které jaou na obou konc!ch roztepáné a jednodule svinut'. Jaou dvojího 
druhus v prúrezu kruhov' nebo trojhrann' a na vnitmim obvodu vy tepané do brázdy. 
Väechny jaou z rudého bronzu, hrubezpracované; nekter' maj! jen jeden koneo 
svinutý do závitku, druhý je na plooho roztepant a ponekud prihnutý k zevn! stra
ne. Velikost a váha hriven jsou nestejné, ale ne pr!liA rozd!ln'. V zemi lelely 
pečlive složeny jedna na druh'. Muzeum ve Znojme ziakalo z nich 65 kusU, J. P a l
l i a r d i dva a ostatn! J. 14 o u . r a l ve Znojme. V 11M jsou čtyri z techto 
hriven. Jsou ová1ného tvaru a mají roztepané, zahnuté konoe, u dvou je na vn1tŕn!m 
obvodu Ilábek, váha 17, 17, 21 a 22 dkg, patina je Aedozelená, i. č. 54058-61. 

II ate r i á l v m u z e u veZ n o j m e: 
V hrobe se skrčenou kostrou, kterl byl ob10len kameny a je u10len v muzeu 

in situ, je u kostry zbytek ~oudkovit'ho, ledočerveného hrnku 8 nolkami na obvodu 
dna a spodek baňaté, rozbit' nádoby; i.·č. za 94. 

R. 1929 prozkoumal J. V r b k a rozrulent hrob v pivovare (t~. rovnel na 
Hrade). Byly v nem tri dlbánečky skalichavite. rozevrenými hrdly a baňat!mi b~i
ehy stremi no!kami na obvodu dna. Mimo to byla v hrobe dve kostená A!dla. (8 k u
t i l J., PriroCSa 1930, 297·, Naohrichtenblatt f. d. Vst. VI, 1930, 1,2.) 

Hmek s rozevrentm okraj,em, pod kterlm je uoho. lIá t~vohdý, svitle Uutl 
a Uutl povroh, dno rovné, kruhov'; v. 85 mm, ~ hrdla 90 mm, ~ dna 55 mm; i.č. 

1730. 
Baňatá, tmavá, hlazená nádobka s prohnutlm a odsazentm hrdlem a s mallm ku

latlm'dnem, v. asi 155 mm, ~ hrdla asi 85 mm, max. ~ asi 100 mm, ~ dna '5 mm, 
. i. č. A 1715, tab. XXIII, 22 (PA obr •. 30: 2). 

§tíh1Ý dlbánek s vyUim, . m!rni ·prohnutlm hrdlem, odsazentm od bricha, vy
klenutáho navenek a úž:íciho se amerem ke dnu. JI~ hdi, zasintrovanl povroh,v • 

. 80 mm, i č. 1727, tab. XXIII: 24. 

14 ate r 1 á l ves b i r k ách pre h 1 s t . o r i o k , ho . 
Ú a t a v u f i l e a o f i c k é f a k 11 l t y v B rn e (nález Pr. 
V i l dom c e ze znojemsk'ho Hradu)s 

Baňatý hrubA! velký hmec a ohrnutým okraJem, ~ kter'm jsou nyní j1l .410 
znateln' jazlčkavité výčnelky. Povroh je vni Aedl, sv1ale drsneal rthami, UVDitr 
tmavl, vyhlazený, v. 290 mm, max: ~ asi. 285 mm, , ho~. okr. as1 256 mm, ~ odsa
zeni dna 130 mmJ i ; č. 221; tab. XXIII: 21 • 

. L ite ra tur as 
O e r v i n k a I.L., Rkp., 58; 
t Ý I, Mo~va za praveku, 152,189. 
t Ý I, Rkp., 81, 82, 94, 
P a l l i a r d i J., OVM80 V, 1888, 5', 
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tý!, ČVMSO, 1894, 104; 
tý!, Vlastiveda moravBk~ II; č. 76 (Znojemský okres), 14, 15; 
tý!, MAGW 1895, 57. Sitzungsbericht. 

97. Ž A R O S ICE (okres HOdonín) 

Na pozemku "Oujezdek ' u hrbitova" bylo vykopáno množství strepu, ze kterých 
byle mo~no slepit nekolik nádob. 

v 

Mate"'iál v 
Ž a r o ä i cíc h: 

Zbytek (ad čtvrt1na) 

soukromntS sbírce V.Broukala 

nádoby s pr ohnutým hrdlem; byla šedá, hlazená.Zachován 
jej! oelý profil i části rovného dna; v. 180 mm; i. č. l. 

Šále k s prohnutým hrd1em a UmeŽ' kónickým E!podkem, jenž má ploché, kruhové 
dno a ' pod hrdlem ouško. Povrch je tmavý, hlazený; v. 55 mm, ~ hor. okr. 97 mm, ~ 
dna 48 mm; i. č. 2:, tab. XXIII: 6. 

Kónická misečka se silnou stenou, ponekud vyklenutou navenek. Má ploché 
kula té dno a je tmavá, hlazená; v. 40 mm, ~. hor. okr. 100 mm, ~ dna 45 mm; i. č. 

3; tab. XXIII: 2. 
Poklička tvaru melktS misky (úsek koule), na jejím! dne je ouško. Je šedá, 

vne i uvnitr vyhlazená, v. 18 mm, ~ okr. 117 mm, vu. 6 mm, šu. 7 mm; i. č. 4; 
tab. XXIII: 4. 

Kónická miska, jej!! stena je mírne vyklenuta navenek. Má rovný okraj a je 

tmave hlazen15.; v. 32 mm, ~ hor. okr. 92 mm, ~ dna 48 mm; 1. č. 5; tab. XXIII: 3. 
VyMí soudkoVitýď hrnek stremi nožkami na obvodu dna, tenkostenný, tmavo

hdý,hlazený; v. 82 )DID, ~ hor. okr. 105 mm, ~ dna 85 mm; 1. č. 5. · 
Kónická, , dosti hluboká misečka se stenou mírne vyklenut'ou navEnek. Dno je 

vtlačeno dovnitr. Povroh tmavý, hlazený; Ý. 50 mm, hor. ~ 100 mm, ~ dna 35 mm; 
i. č. 7, tab. XXIII: ' l. 

Soudkovitý hmek, jeho! stena se zu!uje smerem ke dnu, kt~ré je ponekud 
vtlačeno dovnitr; nemá na obvodu no~ky. Povrch je tmavošedý, lesklý; v. 50 mm, 
~ hor. okr. 83 mm, ~ dna 52 mm; i. č. 8; tab. XXIIl: 5. 

Kolečko vykrouhné ze strepu, prelomentS; ~asi 50 mm. Uprostred je otvor 
o~ 9 mm; i. č. 9. 

P o z n,á m k a: StarA:! doba bronzová je pOdle V. Bro u k al .a dobou 
nejvetAího pravektSho osídlení na ŽaroAicku. 

L ite r a.t u i a: 

Bro u k a l V. - S k u t i l J., Praveké nálezy ze ~aro61c na Ždánicku, 
otisk z ČVMSO 1939, 5; 

V r b a s J., Z dejin !aroAic, ~aroAioe 1940, doslov V. Bro u k a l a 
na str. 214. 
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98. Ž ELE ~ ICE (okres Brno-venkov) 

Materiál, který prevzalo r. 1945 Morávské muzeum v Brne z ~uzea v Želeäicích 
(naleziäte není blí!e známo a není ani jisto, zda tento materiál vubec pochází 
ze aelešic; neiLventováno): 

t1net1cký koník skalichovi té rozevreným hrdlem, je! má pod okrajem linU 
dírek. Povrch je hladký, tmavý. Na obvodu dna, ve kterém je dulek, jsou čtyri 
drobné nožky. Ouäko je umísteno stejne jako na únetických koflících; v. 63 mm, 
~ hor. okr. 76 mm, ~ dna 20 mm, ~ lomu aade dnem 76 mm; tab. XXIII: 7. 

, Typický maaarovský dibánek s vyääím, kalichovite rozevreným hrdlem anízkým, 
baňatým brichem;má ploché dno a hlazený, šedohnEdý povrch. Z páskového ucha zbyly 
nahore i dole pahýly; v. 85 mm, ~ baňatosti 70 mm, ~ dna 50 mm, vu. 90 mm; tab. , 

, . 

XXIII: 8. 
Masivní, avšak velmi dobre vypracovaný a vypálený hrnek s rozevreným okrajem 

a ulomeným uchem, ze kterého zbyl jen kousek. Dn~ je kulaté, povrch hnedý a hlad
ký; v. 80 mm, ~ hor. okr. 85 mm, ~ dna asi 50 mm, max. ~ 85 mm; tab. XXIII: 14. 

Baňaté bricho z maaarovského džbánku, ' tmavé, leštené, skulatým dnem. Pod 
ulomeným hrdlem zustal zbytek ucha; v. b~lcha 40 mm, ~ dna 45 mm, šu. asi 15 mm; 
tab. XXnI: 12. 

Další baňaté dno typického maaarovského d!bánku, hnede vyhlazeného, lesklé
ho, s plochým kulatým dnem. Z ucha se zachoval pouze zbytek (š. 20 mm) a z hrdla 
spodek; v, torsa 33 mm, max, ~ 65 mm, ~ dna 50 mm; tab. XXIII: 10. 

Baňaté bricho madarovského džbá~ečku, který byl svetle hnedý, leštený a mel 
plochá dno. Pod částí zachovaného hrdla je zbytek ucha; v. torsa 35 mm, max. ~ 
bricha 68 mm, ~ dna 45 mm, šu. 20 mm. 

Asi pOlovina soudkovitého hrnku se čtyrmi nožkami na obvodu dna (všechny se 
nezachovaly); mel silnou stenu a byl masivní, vna i uvnitr ponekud drsný, hnedý. 
Po strane je pupík; v. 72 mm, ~ dna asi 95 mm; tab. XXIII: 9. 

Baňatý, tmavý, hlazený zbytek bricha vetäího maaarovského Hbánku ,s pl'ochým 
a kula tým dnem. Pod částí hrdla je zbytek ucha, ä. 33 mm; tab. XXIIl: 11. 

Baňaté bricho maaarovského džbánku, tmavé, 1eätené, s plochým, kruhovým 
dnem. Zachovala se též část hrdla a ucha; v. torsa 55 mm, ~ dna 45 mm, šu. 11 mm. 

Asi polovina únétického šálku s prohnutým" nízkým hrdlem, pres které se 
klene ucho, a se spodní, témer kónickou částí, která je vyšší r.ež hrdlo. Dno je 
malé, kula té , povrch Uutoäedý, hlazený; v. 50 mm, ~ dna 37 mm, vu. 25 mm, šu. 
13 IIIJI). 

99. ŽER ~ Tle E (okres Znojmo) 

Z jam na , "Rabätejnkách" získal J, Pal 1 i a r d i dvouuchý hrnek a vyku
rovadlo se závesnými laloky, huste dírkované. 

V Moravském muzeu je VYkurovad10 šedo!luté barvy, h1azené, doplnené, se zá
vesnými laloky, huste dírkované. Jeho spodní okraj je šikmo seríznut a dovnitr 
zaoblen; v. 102 mm, max. (spodní) ~ 100· mm, š. ,hrdla 55 mm, d. hrdla 85 mm; i. Č. 
53517; tab. XXIII: 13 (PA obr. 19: l). 
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. L i tar a tur as 
P a l l i a r d i J., Vlastiveda moravsk~ II č. 76 (Znojematt okrea), 14, 
O a r v i n k a I.L., Rkp., 82. 

NEZNAlIA N A L E Z I § T I 

iri o r a v s k 'm u z e u m v B r n i 
Nízký, vetU 'iálek s vlnovite profllovaným hrdlem, dobre vypálený, hlasený t 

, hnedý 1 tmavoiedý, leaklý. lIá ve dne dúbkf v. 70 mm, ~ okr. hrdla 168 mm, ~ dna 
5u mmf vu. 35 mm. 

Vysoký soudkovi tý hmak s 3 otralými no!kami na obvodu dna ô Povrch je 1840-
hnedý, hlazený, značne doplnenÝf v. 95 mm, ~ hor. okr. 115 mm, ~ dna 92 mm, max. 
~ 123 mm, vu. 40 mm. 

, B4.ňatý hrníček maiiarpvsk'ho typu s uehem pres prohnuU hrdlo, tmavohnedý, 
leitený. Nad uchem má výčnelekf v. 92 mm, ~ hrdla, 80 iDIII, __ ~ dna 50 mm, _ baňatosti 
80 mm, vu. 40 mm. Je pravdepodobné, le nálelí ' te kolekci Dálesú ze !ele!ic. 

K raj s k' m u z e u m v O lom o u c i 
Stíhlá, dvouuchá amfora s prohnutým hrdlem a protáhlým, baňatým bÍ'1chem. 

Má tmavý povrch~ 

iri u z e u m v Pre r o v e 
Vysoká, dvouuchá amfora s prohnutým hrdlem, odsazenlm od baňatého, protáhlého 

bh cha • Pod hrdlem má čtyh dvojice krát)[ých lebirek, jdjsou um:ístena . do trHe 
proti sobe. Bhcho ' je drsnené, hdé, hrdlo hlazed a tmavé., Na baňatosti nádoby 
jsou dve ucha, proti sobe; v. 340 mm, ~ dna 113 mm, ~ okr. hrdla 150 mm, max., ~ 
245 mm; vu. 50 mmf i. č. 720. 

M u z e u m, v Br e cla v ' i 
Doplnený soudkovitý hrnek s uchemf i. č. 35. 

M u z e u m veZ n o j m e 
Velká dvouuchá amfora s odsazeným, pr ohnutým hrdlem a baňatým brichem. Na 

hrane odsazeni mezi ucby -jsou protUehlé pupiky. Povrch je t.-vý, hlazentf v. asi 

JJO mm, ~ dna 111 mm, {ll hrdla 187-2.25 mm, max. ~ asi 290 mm, Vu. 55 IIID. 

iri u z e u mv ' Kyj o v i 
Část veterovského !álku .s vlnovite ,prof110vanou stenou, tvrde pálen'ho, 

tmave le!te,ného. Uprostred dlUku ve dne (vne) je hroťitý pupikf v. 67 mm, i. Č. 

127. 
DV,e bronzové jehlica ,s kolmoprottnutou kulovltou hlavici, zdobenou vodo

rovnými rýham1.~ Jahla je tordovánaf neinv. 
Bronzová jehlice skulovitou, iikmo provrtanou hlavici, která je zdobena 

ste jne jako krček pod ní obvodovými rýhami. Jehla , je tordována a na konci zabnu-
,taf d. 107 mm, neinv. .< 

Bronzová jehlice s hlavicí .tvaru sploitelé koulef d. 164 mm. -Jeji krček je 
zdoben obvodovými rýham1 a pod nimi '1 nad nimi krokvicovitým omamentemf neinv. 
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Obr. 5. Mapkamoravskýoh naleziA~ 8 keramikou veterovsk'ho typu 
(č!sla na mape souhlas! s postupnými č!sly lokalit v textu). 

.... .... .... 
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SEZNAMNAlEZISf 

Por. Nalezläte Str. 
čía. 

Por. NaleziAte Str. 
čía. 

1 Archlebov 9 26 Hulin 72 

2 Bánov 10 27 Charváty 7) 
-

3 Bedihoä1: 16 28 Ivančice 76 

4 Bezmerov 16 29 Ivaň 77 

5 Blučina 17 30 Jevišovice 77 

• 6 Bohualavice 52 31 Kad ov 78 

7 Borkovany 53 32 Klentnice 79 

8 BoUce 53 33 Kneždub (vroh Sumárnik) 79 

9 Branišo:vice 53 34 Kobertce 79 .. 
10 Brumov ice 54 35 Koby!:! 80 

II Breclav 54 36 Kojetín 81 

12 Budkovice 54 Ko!ičín viz Rymice 106 

13 Bulhary 55 37 Kromeríž 81 

14 Čechúvky 55 38 Krepice 81 

15 Čejkovice 55 39 KubUce 84 , 

16 Damnice 56 40 Kunovice 84 

17 Dflrfle (nyní Sady) 5f 41 Kurdejov 85 

18 Dolní Dunajovice 57 42 Lednice 85 

19 Dolni Kounice 57 43 Leakoun (vrCh u Olbra-
movic) 86 

20 Doloplazy 58 
44 Líäeň 88 

21 Domčice 58 
45 Lobodice 88 

22 Držovice . 59 
46 Lovčičky 90 

23 Hodonlce 59 
47 Marefy 90 

24 Horní DloUlajovice 6) 
48 Menín 92 

25 Hradiako (nyní osada ob-
ce Postoupky-Hradisko) 65 49 Míkovice 9~ 
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Por. NalezUte Str. čis. 
Por. NalezUte Str. čis. 

50 Mikulov 93 74 Sobúlky 111 

51 Mllovice " 94 75 Sokolnice 112 

52 Miroslav 95 76 Strachotice 112 

53 Miroslavská Kninice 95 77 Strachotin 112 
(:. 

54 Mistrin 96 78 Syrovice llJ, 

55 Miäovice 97 79 Sardice llJ 

56 Mokrá - Pekárna 97 80 Satov 114 

57 Moravský ŽUkov 98 81 Slapanice 115 

58 MUce (nyni mistní čáat 
obce Oleksovice) '] ':: 

82 Stítary 116 

83 TeAet1ce 116 
59 Nedakonice 98 

84 TUtín 116 
60 Nejdek 99 

61 Nemčice nad Hanou 99 
85 Tovačov 117 

86 Tvaro~ná 118 
62 Oblekov ice: 100 

63 Olbramovice 100 
87 Uherský Brod 118 

Oleksovice - viz MAice 98 
88 Vábny 118 

89 Veselí 
I 

119 nad Moravou 
64 Olomouc 101 

65 Opatovice 102 

66 Opava-Jaktar :0) 

90 ;Veterov 119 
" 

91 Ve~ky 1.34 

92 Vicemertce l.J4 
67 Otaslavice 104 

68 Pavlov 104 
93 Vnorovy 134 

69 Pohorelice 104 
94 V:rchoslavice 1J5 

95 Zlobice lJ5 
Postoupky-Hradisko -
viz Hradisko 65 96 Znojmo 

"'" 
135 

70 Pribice :05 97 Žaro§1ce V8 

71 Rajhrad 10; 98 Želdlce ::39 

72 Rym1ce - Kol1čin 106 99 Žerotice 139 

Sady - viz Derfle 56 Neznámá naleziäte 140 

73 Skrbeň l'~ 4.L 
I 

" , 
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Tab. I. Bánov. l - v. 89 mm, 2 - v. 90 mm t 3 _ . v. 87 mm t 4 - •• 70.m, 5 - •• 
160 mm, 6 - v. 105 mm, 7 - v. 52 mm, 8 - v. 69 mm, 9 - d. 55 mm, !O - d. 122 mm, 
n - d. 73 mm, 12 - d. 175 mm,' 13 - d. 143 mm, 14 - d. 168 mm, 15 - ~ 105 11m. 
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Tab. rl. Blučina. l-v. 73 mm, 2 - v. 108 mm, 3 - v. 85 mm, 4 - v. 56'mm, 5 - v. 
67 mm, 6 -' v. 70 mm, 7 - v. 75 mm, 8 - v. 75 mm, .9 - v. 80 mm, 10- v • . 73 mm. 
II - v. 78 mm, 12 - v. 70 mm~ 13 - v. 56 mm,14- v. J8 mm, 15 - v. J5 mm, 16 - v. 

1, 1'( - d. 210 mm, 18 - d 212 mm. 

, ., 



Tab. III. B1uč1na. l -
45 mm, 6 - v. 60 mm, 7 
II - v. 45 mm, lIa - v. 
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v. 165 mm, 2 - v. 397 mm, 3 - v. · ?, 4 - v. 50 mm, 5 - v. 
- v. 50 mm, 8 - v. 65 mm. 9 - v. 40 mm. lU - v. 227 mm. 
37 mm, 12 - v. 119 mm, 13 - v. 243 mm, 14 - v. 415 mm, 

15 - v. 290 mm, 16 - ~ 35 mm. 
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Tab. IV. Bluč1na. l-v. 1, 2 - v. h. 145 mm, 3 - v. 1, .. - v. 1, 5 - v. 60 mm, 
6 - v. 1, 7 - v. 1, 8 - v. 1, 9 - v. 78 mm, 10 - v. 136 1IIIl, II - v. 82 DDD, 12 - v. 
100 mm, 13 - v. 100 mm, 14 - v. 270 mm, 15 - v. 394 mm, 16 - v. 163 mm, 17 - v. 

4J mm, 18 - v. 25, 1IIIl, 19 ,- v., 85 mm, 20.- v. JO ~. 
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Tab. V. B1učlna. 1 - v. 66 mm, 2 - v. 65 mm, 3 - v. 85 mm, 4 - v. 100 mm, 5 -v. 
105 mm, 6 - v. 107 mm, 7 - v. 135 mm, 8 - v. 75 mm, 9 - v. 107 mm, 10 ~ v. 90 mm, 
11 - v. 90 mm, 12 - v. 103 mm, 13 - v. 83 mm, 14 - v. 200 mm, 15 .- v. 90 mm, 
16 - v. 90 mm, 17 - v. 120 mm, 18 - v. 500 mm, 19 - v. 150 mm, 20 - v. 500 mm, 

21 - v. 187 mm. 
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. Tab. VI. Bluč1na. l-v. 63 mm, 2 - v. 80 mm, 3 _ v. 68 mm, 4 - 51 'mm, 5"- v. 
23 mm, 6 - v. 61 mm, 1 - v. 61 mm, 8 - v. 700 mm; 9 - "I. 116 mm, 10 - v. 7Ó mm, 
II .- v. 82 mm, 12- v. 91 mm, 13 - v. 82 mm, 14 - v. 1, 15 - v. 90 mm, 16 - v. 

,120 mm, 17 -v. 267 mm. ' 
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Tab. VII. B1učlna. l-v. 310 ~, 2 - v. 90 mm, ; ' - v. 80 mm, 
4 - v. 250 mm, 5 - v. 140 mm, 6 - v. 224 mm, 7 - v. ;7; mm, 
8 - v. 215 mm, 9 - v. 455 mm, 10 - v. 85 mm, II - v. 80 mm. 
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Tab. VIII. Bluč1na: l-v. 255 mm, ~ - v. 280 mm, 3 ~ v. 60 mm, 4 - v. 86 ~m, 
5 - v. 69 mm, 6 - v. 45 IIIID, '7 - ftI. 57 mm; 9 - v. ?, 10 .,. v.87 JIll, II - v. 60 mm, 

12, 13 - v. ?, Charv' ty: 8 - v. 135 mm • . 
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Tab. IX. B1uč1na. l - d. 145 mm, 2 - d. 71 mm, :3 - d. 115 mm, . 
\ . 7 - d. 105 mm, 13 - d. 290 mm • . 
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Tab. X. BluHna. l - d. 148 mm, 2 - v. 50 DIllÍ, 3 - d. 76 mm, 4 - d. 71 mm, 5 - d. 
70 mm, 6 - v. 71 mm, 7 - v. 67 mm, 8 - d. 72 mm, 9 - d. 97 mm, 10 - v. 42 mm, 

. ll-v. 100 mm,12 - d. 98 mm, 13 - d. ? 

, 
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Tab. XI,. Horní Dunajov1ce. 1 - 75 mm, 2 - v. 59 mm, 3 V .• 
65 mm; 4 -v. 75 mm, 5 - v. 230 mili, 6 - v. 310 mm, 7 v. 

75 IDJD, 8 - v. 232 mm; 9-17 - v. ? 
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Tab. III. Bezmerov: l-v. 205 mm, 2 - v. 60 mm, 3 - v. 125 mm., 4 ... v. 208 mm, 
, - v. 290 IlIR, 6 - d. 1, 7 - d. 1, 8 - v. 135 mm, Oejkovlce.c· 9 - v. 275 mm; 
BoUce: 10 - v. 210 mm, Bohuslavlce: II v. 47 mm, 12 - v. 80 mm; Hor. Dunajovlce: . 
13 - v. 83 mm, ;Breclav: 14 - v. " Derne: 15 - v. 1; Dolní Kounloe: 16 - V. 1; . 

Dr!ovlce: 17 - v. 1; Hor. Dunajovloe: .18 - v. 115 mm. 

.I 

/ 
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Tab. XIII. Hodonioe. l-v. 180 mm,2 - v. 125 mm, 3 - v. ?, ~ 12.0 mm, 4.- v. 
103 mm, 5 - v. 75 mm, 6 - v. 105 mm, 7 - v. 50 DID, 8 - .v. 52 Bim, 9 - v. ?, 10 - v. 
95 mm, II - v. 37 mm, 12 - v. 30 mm~ 13 - v. ?, 14 - d. 100 mm, 15 - d. 68 mm, 
16 · - d. 144 mm, 17 - d. 117 mm, lBa - ~. 19 mm, l8b - 0 70-80 DID, 19 - v. 27 I11III, 
20 - v. 24 mm, 21 - d. 102 mm, 22 - v. 29 II1II, 23 - v. 38 mm, 24 - ~ 47 mm, 25 - v. 

29 mm, 26 -~ 36 mm, 27 - v. 50 mm, 28 - . d • . 97 mm. 
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Tab. XIV. Hradisko u Kromeríls; z rukopisu I.L.Oervinky. 
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Tab. XV. Charváty u Olomouoe, z rukopisu I.L. Červinky. 

I 
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Tab. XVI. Koberlce: l-v. 50 mm, 2 - v. 43 mm, -3 - v. 87 DID, 4 -v.55 mm, 5,,: 4. 
42 mm, 36 mm, 51 -mm, 63 mm, 6 - v. 55 mm, 7 - v .• 230 mm, 8 - d. 76 mm; Kromerťl.1 
9 - v. 275 mm, ll-v. 240 mm, KOjetťn: 10 - v. 270 mm; Nejdek: 12 - -v. 480 mm • 

. 13 - v. 91 mm; Charváty: 14 - d. 165 mm' 15 - d. ? -
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Tab. xVII. M1atrínl z rUkOD1au I.L. Červ1nky~ 
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Tab. XVIII. , Rymice-Xo1!a:(n, l - v. 100 mm, 2 - v •• 57 mm, · , - v. 116 1IIDi, 4 - v. 
60 mm. 5- v. 71 ~;.Pohor.11ce, 6 - V~ , 115 mm, 7 -v. 140 jIIID,8 - v. 61 mm, Ba~hrad, 
9 - v. 65 mm, Sobullq' 10 - v. 47 mm,12 ... v. '40 mm, Sardloe: 13 - v. 182 mm, 

. 14 - v. 16' mm, 15 - v. 1'27 mm, 16 - v. 6~mm. ' . ' 
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. Tab. XIX. Kŕep1ce-Hrad1ekol l-v. 5' mm, 2 - v. ' 87. 1IID, , - v. 70 DID, 4 - v. 95 DUlI 
5 - v. 197 mm, 6 - v. 15' mm, 7 -v. 140 mm; Bym1ce: 8 - v. 211 mm, 9 - v. 200 mm, 
10 - ,v. 1'2 mm,ll - v. 244 mm, 12 - v. 280 _, l' - ' v. 100 mm, 14 ':'" v.275 mm, 
15 - v. '48 mm, 16 - v. 26' mm, 17 - v. '87 l1li1, 18 - .v. 420 mm, 19 - v. 257 mm, 

. 20 - v. '80 mm, 21 - v. 157 mm, 22 - T. 'OO mm, n - v. 270 mm. 

; 
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Tab. IX. Lobod1ce: l-v. 240 mm, 2 - v. 247 am, , - v. 278 mm, Satov: 4 - v. 
280 mm, 6. - v. 450 mm, V~or~vy: 5 ·- v. 75 mm, Opatov1ce u Rajhradus 7 - v. 90 mm, 
Olomouc: 8 - v. 80 mm, Veterov-Díly: 9 - v. oca 60 mm, Charváty: 10 - v. cca . 

. '5 ~. 



- 164 -

8 

Tab. XXI. Bru.oTlce: l-v. '; MiroslavI 2 - v. 56 mm, 3 - v. 112' mm; Priblce: 
4 - v. 'f Oblekovloea 5 - v. 90 mm; Lobodiael 6 - v. 80 mm; OlomoucI 7 - v. 
245 mm, Mikulova 8 - v. 100 mm, 9 - v. 550 mm, 10 - v. 133, mm, II -. v.. 174 mm, 
13 - OV. 500' mm, Vr,iorOTY.1 l~. - v., ,110 'mm; Miro81avsk~ Kn!nlae I 14- ' v. 290 mm, 

Brwaovicel 15 ,.. v. 113 'mm; Tova~ova. 16 - v' ., 133 mm. 
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5 

fab. XXII. !ard10e: ol - v. 48 l1li, 2 - v~ ooa85 l1li; Šatov.: 3 - v •. 65 l1li, 4 - v. 
70 l1li, 5 - v. 120 l1li, 6 - T. 190 l1li, 7 - v. 55 ., 8 - v. 55 l1li, 9 - v. 115 l1li, 
10 - v. 175 l1li, II - v. 105 l1li,12 - v. 95 mm, 13 - v. 290 iDm; 14 - T. 0167l1li; 

15 - T. 375 l1li. 
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Tab. XXIII. 2aroAioe: l-v. 50 mm, 2 - v. 40 mm, 3 ~ v. 35 mm, 4· -v. 18 mm, 
5 - v. 50 mm, 6 - v. 55 mm; 2e1eäice: 7 - v. 63 mm, 8 - V. 8, mm, 9 - v. 95 mm, 
10 - v. ?, II - v. 55 mDi,12 - v. 40 min, 14 - V'. 80 mm; Žerotioe: 13 - V • . 102 mm; 
Zl.obice, 15 - v. 130 mm, 16 - v. 63 mm; Znojmo, 17 - v. 50 mm, 18 - v. 185 mm, 

.)Q _ ... . q4 mm, 20 - v. 78 mm, 21 ~ v. 290 mm, 22 - .155 uim, 23 - v. 150 mm, 24 - ·v. 
' 80 mm. 
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Tab~ XXIV. Veterov; z rukopisu I.L. Červinky. 
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Tab. XXVI. Veterov,; z rukopisu I.L. OerTinky. 
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- Tab.e XXVII. Vetero,,"; z rukopisu LL. Oervinky. 
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Tab . 
• XXVIII. Leakoun . ; z rukopiau I .L. Červi nky. 
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KAREL TIHELKA 

DER M~HRISCHE VÉTEROV (WIETERSCHAUER) TYPUS 
II. TEIL 

(MATERIAL) 

In der Zeitschrift Památky archeologické LI, 1960, S. 21-135 erschlen mein 
Aufsa tz "Moravský veterovský ty pit ("Der Mährische Veterov /Wieterschauer/ Typus" I 
deutsches ResUmee S. 129-135). Der Mat'erial-Teil dieser Abhandlung wurde wegen 
des grossen Umfanges nicht in die Publikation aufgenommen. Diese Tatsache verur
sachte gewisse Schwierigkeiten und erschwerte sowohl die Ubersioht als auoh die 
Verständl1chlCei t. Das verCSffentlléhte Fundverzeichnis hätte uns die Ausarbei tUrUI: 
j~nes . Teiles der Studie, welcher der Stoftanalyse gewidmet ist, erleichtert. Vor 
allem aber war es sehr schwer, das Kapitel ~ber die zeitliche Horizonte des mäh
rischen Veterov-Typus einzureihen; die Herausstellung jener erfčSrdert nämlich 

,die gleichzeitige VerCSffentl1chung des , betreffenden Materials in seiner Gesamt
he1t, so. wie der Fundstoff' bei den Forscnungsgrabungen erfas~t "urde. Dies gllt 
besonders von den Funden aus den Forschungsgrabungen in Bánov, Blučina, Budko
vice, Hradis-ko, Olomouc und Rym:!.ce. 

Nun erschein.t ~m Druck mein Verzeichnis des gesamten. mährischen Materials 
des , Veteŕov-Typus, ~_nwiewei t es mir zugängllch ' war, bezlehungsweise inwief'ern 
mir seine VerCSffentl1chung gestattet wurde, in Študijné zvesti, und zwar als der 
II. Teil meines obenangefUhrten Aufsatzes in Památky archeologické. 

Das hier beschriebene Mater1alist trotz meineš' Bestrebens noch, bei weitem 
nicht vollständig, dasich einige Leiter der Forschungsgr~bungen das Recht vor
behielten, manche Funde später selbst zu publizieren, aber auoh deswegen nicht, 
weil der Fundstoff aus eiiligen Fundstellen ~o zahlreioh ist, dass man ihn nur . in 
einer Reihe von Teilstudien veroffentlichen kCSnnte, wss einstweilen nicht mčSglich 
ist. 

Die ' Funde, derenVerzeiohnis diese Arbeit enthält, stammen von Uber. Hundert 
Fu.ndstellen in Mähren und von zwei schlesischen Fundplätzen. Zu den mährisohen 
ist noch in der jtingsten Zeit die Fundstelle Josefov, Bez. Hodoidn, hinzugekommen 
eder 'Fundstoff befindet sio.h in dem Heimatkundl1chen Bezirksm~seum in Hodonin). 
Die Ordnungszahlen der Fundstellen im Text stimmen mit d~nNummern der Karte au! 
S. 141 Uberein. 

Im Text sind die Fundstellen in alph8bet~_scher Relhenfolge zusammengestellt 
(siehe auoh das Verzeichnis auf S. 142 -14)). Das bei fachkundigenund besonders 
bei grčSsseren Forschungsgrabungen erfasste Material ist naoh Forsohungsjahren, 
Forschungsflächen, Sohnltten, GrUben u. ' ä. geordnet. Falls kein Fundberioht vor
handen ist, dann ,folgt die Gl1ederung nach der Art des Materia1.s, naoh der Gat
tung der Keramik 'u. ä. Dies betrifft besonders die Funde von L. Led vIn a 
aus H~diskO, A. Š ! n ausVet8rov und das Fundmaterial aus Char'f'áty. 

In dem tsclieohischen Text werden die zitierten Tafeln (siehe S. 144-111) mit
, res.isohen Zlffern bezeiobnet (z. B. Tab. XV: 7) und ~ie Tafeln (Abbildungen) aua 



- 171 -

meinem schon erwähnten Au!satz in Památky archeologické mit arabischen Zi!!ern, 
denen die AbkUrzung PA vorangeht (z. B. PA obr. 37: 5). Die Nummer nach dem Dop
pelpunkt ' gibt den dargestellten Gegenstand au! der betreffenden Ta!el an. Die 
Tafeln Nr. I-XIII, XVI, ~III-XXVIII wurden grHsstenteils nach den ~rlagen des 
Vérfassers geze1chnet. Die Tafeln Nr. XIV (Hrad11lko), XV (Charváty) , XVII (Mist
rín), XXIV-XXVII (Veterov' und XXVIII (Leskoun) wurden nach den Zeichnungen von • 
I.L. O e r v i n k a wiedergegeben, die zu salner in Handschrift gebliebenen 
Arbeit "Únetická kult~ra na Morave" ("Die Aunjetitzer KultUr in Mähren") im Ar
chiv des Archäologischen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der Wissen
schaften, Zweigstelle in BrUn beigelegt sind. Die Zeichnun~en von I.L. Č e r
v 1 n k a wurden vor aIlem deswegen benUtzt, - da sie auch jenes Material wieder
geben, das heute SChOD nicht auftindbar ist (z. B. die Tonplast1k einer menscl:ll1-
chen Pigur von Charváty). Dort sind jedoch au ch Zeichnungen solcher Gegenstände, 
deren AngehHrigkeit zum Veterov-Typus fraglich ist (Charváty, Hradisko); diese 
GegenstäD4e werden im Verzeichnis riicht angefUhrt. Auf der Tafel Nr. XIV (Hra
disko) s,ind auch einige PundstUcke aus der einstigeri Sammlung von L. Led v i n a 
dargestell t, die dem Anschein nach in die Vor+ausi tzer Phase 'auf Hradisko ange
hHren, wie es V. S pu r n Ý au! der genannten ,Pundstellen auf Grund seiner 
Porschungsarbeiten festgestellt hatte. 

Ubersetzt von Z. Lányiová 

4~1'., 
(rr' • 
, u I 
I .:r. 1ll!laCA 4! 

\ I 
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