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Objekt se slovanskou keramikou pražského typu 
v^D^ Věstonicích, okr .1,Ukulo v.

Rudolf Tichý
Při hloubení jámy na hašení vápna pro úpravu Kulturního 

domu v Dolních Věstonicích zachytili žáci místní školy objekt s 
hnědočernou popelovítou výplní, zvířecími kostmi, zlomky keramiky 
a se skupineu^kamenů v jeho severovýchodním rohu. Několik naleze
ných střepů předala učitelka V«0áslav3ká pracovníkům expedice v 
Dol.Věstonicích. Dr.J.Poulík přisoudil tyto zlomky mladší fázi ke
ramiky t.zv. pražského typu. Pracovníci expedice zjistili pak na 
stěnách jámy^i v půdorysu dobře patrný obrys porušeného objektu. 
Zjištovaeí výzkum jsme provedli podél jižní strany jámy na vápno 
sondou ve směru východ-západ, v délce 4m a v šířce 2,5m. Plošným 
odkryvem jsme se snížili postupně do hl,120cm na sprašové podloží. 
Had ním ležela vrstva hrubého, štěrku mocná asi 40cm. V ní bylo za
puštěno několik nepravidelných mělkých prohlubní. Objekt s praž
ským typem, z něhož jsme odkryli pouze malou nehlubokou část v se
verozápadním rohu sondy, byl rovněž zahlouben v tomto štěrkovém 
horizontu. Postupoval směrem západním na pozemek drůbežámy JZD, 
kde jsme zatím nemohli pokračovat v pracích. Ve východní Části 
sondy^jsme odkryli v hloubce asi 50cm skupinu menších vápencových 
kamenů seřazených do polokruhu /některé byly přepálené/ a odděle
ných hlinitým horizontem.asi 70cm mocným od další vrstvy vápenco
vých kamenů, přímo pod herní skupinou. V jejím středu jsme zjistili 
vápenitou vrstvu 5-1 0 cm mocnou, ležící na písčité vrstvičce slabě 
do červena vypálené, která se nacházela již přímo na sprašovém 
podloží.

Zjištovaeí výzkum přinesl jen nemnoho slovanských střepů 
a pž;esto,že se nám nepodařilo odkrýt větší část objektu,lze mít za 
doložené, že zde šlo o sídelní objekt,pravděpodobně polozemnioi.
0 tom svědčí i skupina kamenů v severovýchodním rohu, která byla 
porušena při hloubení jámy na vápno? představovaly patrně ohniště 
nebo zřícený krb. Příslušnost keramiky k t.zv.pražského typu je dů
ležitým dokladem o starobylosti slovanského osídlení i na’ území po
dél pravého břehu řeky Dyje.

Ein Objekt mit slawischer Keramik des i^ger^Typus in Dol.Yestonice 
Bez1“MxS:ülöv7”Beim“?ef:Eiefen~eIner”SrüBe“ziIm“EalEIoscEen_wüfde“exn“ 
ÖigeKt mxi~T5raunschwarzer aschiger Erde., Tierknochen, Scherben -und 
mit einer Gruppe von Steinen, in seiner südost Ecke, beschädigt»
Dr. J. Poulik bezeichnete die Keramikbruchstücke als jüngere Phase 
des Prager Typus. In der Nähe der Grube legten wir eine 4 m lange 
und 2,5m breite Sonde, in welcher wir leider bloss einen geringen 
Teil des beschädigten Objektes entdeckten . Wir können ihn jedoch 
auf Grund der Vorgefundenen Steingruppe, die scheinbar eine Feuer
stelle oder ein destruierter Herd war, als Siedlungsobjekt, eine 
sog. Zemljanka, betrachten. Die Zugehörigkeit der Keramik des Pra
ger Typus ist ein wichtiger Beweis für die Altertümlichkeit der 
slawischen Besiedlung auch am rechten Ufer der Thaya.




