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Středověké sídlištní^jám2_v_Šaratioíchi_okri_aaykoy__u__Brna_:>
Čeněk Stana

Při snižování vozovky severně od kostela v březnu 1958 na
razili dělníci na sídlištní jámy se,středověkou keramikou. M. Ro- 
beš zachránil z jedné hrncovítou nádobku, džbánek a misku, z ji
ných větší počet střepu. Nádobka, džbánek a miska jsou zhotoveny 
ze zrnitého materiálu s hrubozrnnou slídou. Mají tenké stěny a 
šedočerný, drsný povrch. Nádobku s římsovítým okrajem zdobí na 
nejvetvýduti hluboký horizontální žlábky. Džbán má válcovitý 
okraj, úzké hrdlo a baňaté břicho, pokryté v horní části úzkými 
žlábky. Ucho je vytaženo z dolní části okraje a dosedá nad rýhami 
na břichu. Miska má rozšířený, poněkud ven skloněný okraj, konické 
tělo a dovnitř klenuté dno. Do okraje se zařezává drobná výlevka. 
Výzdoba sestává ze dvou širokých vodorovných rýh na těle nádoby a 
z rrojitéhoVvry^u na rozšířeném okraji. Podobnou trojici nádob pu
blikuje Kl. Čermák z Čáslavě ze základů domu č. 223m, kde se vy
skytly vve skladu hrnců ze XIV. a XV. století /Kl.Čermák, Král. 
město Čáslav, Jubilejní sborník památek čáslavských, 1904, 93, 
obr.24/. Saratické nádoby jsou také příbuzné stejně starým nádobám 
z Kozího Hrádku, jak je uvedla K.Reich^rtová /Pam.arch. 47 1956, 
178, obr. 6/. Hrnec, džbán a misku ze Saratic můžeme tedy datovat 
na sklonek 1 4 . a počátek 1 5 - století.

Z jiných jam pochází jednak tenkostěnné, tmavošedé zboží 
s hrubozrnnou slídou, jednak zlomky nádob silnějších stěn, zdobené 
horizontálními řadami drobných čtvercových vrypů - kolků. Zvláštní 
pozornosti zaslouží zejména zlomky masivních zásobnic z tuhového 
materiálu. Dobu jejich používání vymezil pro Malou Hanou J.Macker- 
le na 11. až 12. století /konec před rokem 1200 - J. Mackerle, 
Slovanské zásobnice, AR^VII 1955,. 90/. Později klade jejich zánik 
do doby rozkvětu německé kolonisace mezi léty 1200 - 1280 /AR IX 
1957» 421/. V celku s tmavošedou, tenkostšnnou keramikou s hrubo
zrnnou slídou lzg je datovat až 11a počátek 14. století.

Mi.t±Sl^li§i!liciie_Siedl^g3y^aben_in_5araticeiBezA3]aaykoyii. Bei 
Arbeiten am Puhrwege nördlich der Kirche wurden im März 1958 
mittelal'terliche Gruben zerstört. Aus einer von diesen konnte M. 
Robes ein topfförmiges Gefass, ein Krüglein und eine Schüssel mit 
einem Ausgussröhrchen retten, welche man zum Ende des 14. Jahrh. 
und zum Anfang des 15. Jahrh. datieren kann. Die Keramik aus den 
anderen Gruben, in denen Scherben von grossen Vorratsgefässen mit 
graphitiertem Material waren, stammt wahrscheinlich aus dem Anfän
ge des 14. Jahrh,
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