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PEIÉSÉ _£ok _výzkumu _na _1 aténském _sídlišti _v_Kl en tnic i
/okr. _Mik.ul ov/.

Jiří Meduna

Výzkum Isténského sídliště v Klentřiici pokračoval, v roce 
1959 na parcele č. 998/1, kde byl v předešlé sezóně nasbírán 
bohatý střepový materiál /viz Přehled výzkumů 1958» Brno 1958j 
str. 51/* Sondování však ukázalo, že na lokalitě,která leží 
na svahu a byla v pravěku několikrát osídlena /nálezy neoli
tické, halštatské, 1 aténské, římské a slovanské/ se vytvořila 
kulturní vrstva, v níž. jsou nálezy z jednotlivých epoch značně 
promíchány. V sondách položených nejníže na svahu dosahovala 
tato vrstva mocnosti přes 100 cm a nebylo v ní možno rozlišit 
zásypy objektů. Pouze v sondách situovaných těsně u silnice 
KlemtnicerPavlov bylo podlaží těsně pod ornicí a v těchto mís-* 
těch se také podařilo zjistit půdorysy dvou letenských objektů.

Objekt č. 1 měl půdorys obdélníka se zaoblenými rohy s 
delší osou ve směru Z,-V. Východní polovina jižní stěny tvořila 
výklenek, uprostřed jižní stěny stál velký vápencový kámen.Do 
dna objektu byl© zapuštěno, celkem 12 kůlů, nepravidelně rozmís
těných. Největší nakupení kůlových jamek bylo, pozorováno, v zá
padní polovině, kde jsou menší skupiny v rozích a uprostřed dna. 
Ve východní části jsme zjistili kůly jen po jednom v rozích a 
ve dně poblíž východní stěny. Přibližně uprostřed severní stěny 
se zachovaly zbytky ohniště, které mělo dno. z vypálené mazanice. 
Přesný tvar ohniště, se však nedal zjistit, poněvadž leželo ne
hluboko. pod povrchem '/asi 40 cm od povrchu, 6.3' cm nade dnem ob
jektu/ a téměř celé je zničila hluboká orba. Rozměry objektu:
5,00 x 3,60 m, maximální hloubka 105 cm o,d povrchu.i - • *

Ve vzdálenosti 55 cm na západ, od západní strany objektu byla 
malá j:áma kruhového půdorysu, v hloubce v níž se podařilo v pod
loží zjistit její půdorys měla průměr 105 cm. Dosahovala hloubky 
130 cm a směrem ke dnu se rozšiřovala až na 160 cm. Patří nepo
chybně k popsanému objektu a měla asi. funkci jakéhosi sklípku. 
Obsahovala velmi málo materiálu.

Objekt č. 2, Byl v půdorysu obdélný s delší osou ve směru 
Z- V. Steny se šikmo svažovaly k plochému dnu, v němž byly tři ků
lové jamky rozmístěné ve směru podélné osy. Rozměry objektu:-.,'/ 
4,90 x 2,80 m, hloubka dna 80 cm pod povrchem.

Materiál z obou laténských objektů tvoří především keramika, 
v níž naprosto převažují tvary vytáčené na hrnčířském kruhu.Jsou 
tu střepy ze svisle rýhovaných situl z tuhové hlíny, ale i střepy 
z nádob téhož typu, vyrobených z dokonale plavené hlíny a zdobe
ných pečlivě provedeným svislým rýhováním. Mimo to se hojně vysky 
tují i střepy nádoby jiných tvarů, úplný výčet typů vš.ak nemůžeme 
podat, poněvadž materiál není dosud rekonstruován. Z ostatních né 
lezů se v objektech našly zlomky železných nástrojů, přesleny, 
kostěná šídla a v objektu č. 2 i rohovcový škrabák, zřejmě dru
hotně použitý.



V dalších sondách byl hojný keramický materiál, dva bron
zové náramky, zlomky bronzové a železné spony, hliněná závaží 
a přesleny, železné nástroje a jiné. Nejpozoruhodnější je zlo
mek dna nádoby z tuhové hlíny, na jehož vnější straně je orna
ment, který by bylo možno pokládat za značku ve formě t.zv.ku
řecí stopy, jejíž smysl bývá..různě vykládán /l/. B.yl by to; první 
nález tohoto druhu< značek na Moravě. Klentnický exemplář by vsak 
bylo možno přiřadit i ke značkám ve tvaru rovnořamonného kříže 
/2/.

Předběžně lze klentnické sídliště zařadit do pozdně latén- 
ského období, co.ž je potvrzováno celkovým charakterem materiá
lu. Kovový inventář je sice málo průkazný, zato keramika je ty
pická pro pozdní o.bdobí. Jsou tu střepy svisle rýhovaných situl 
z jemně plavené hlíny, zlomky nádob vejčitých tvarů a střepy s 
vhlazovanou výzdobou. Zvláštní pozornosti zasluhují střípky ma
lované keramiky, jež je na Moravě dosud- vzácná /3/ a všeobecně 
patří k nej.mladším projevům 1 aténské kultury. /^/ Těžiště la- 
ténského osídlení v Klentnici je tedy možno složit do druhé 
poloviny posledního století před změnou letopočtu. Ojedinělý 
střep misky zdobené pod hrdlem vkolkovaným ornamentem je spise 
v souvislosti se starším mladohalštatským osídlením.

Mimo materiálu laténského byly ve vrstvách četné nálezy hal- 
atatské a římské. Z doby římské jsou také dvě menší j;ámy. Loka
lita je pro další výzkum- nevhodná, poněvadž promíchané a značně 
silné kulturní vrstvy neumožňují získat spolehlivé nálezové cel
ky a zjistit půdorysy sídelních objektů.
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Das zweite Forschun&s.iahr auf der latenezeitlichen Sie
dlung, in KLentnice,^Bez. Mikulov. Im Jahre 1959 wurde die 
Grabung auf der latenezeitlichen. Siedlung in Klentnice,Par
zelle Nr. 998/1 fortgesetzt, wo. man im vorigen! Jahre ein 
reiches Scherhenmaterial sammelte, Es zeigte sich Jedoch, 
dass, die Lokalität keine günstigen Bedingungen zur Erfassung 
von Siedlungaob.-Jektcn besitzt. Die Siedlung liegt auf einem, 
Hange und war in der Vorgeschichte mehrere Male besiedelt 
/neolithdsche-,hallstatt-, latenczeitlicbs-, römische- und 
slawische Eunde/. Die Kulturschichten, durch Abschwemmung, 
bedeutend gemischt, erreichen eine Mächtigkeit von über 100 
cm. Bloss bei der Strasse Kl entnice - Pavlov gelang @© uns,, 
die Grundrisse von zwei latenezeitlichen Objekten einzufangen. 
Im. Objekte Nr, 1 waren am Boden der Grube 12 Pfosten Gruben 
unregelmässig angebracht. Bei der Nordwand wurde durch Ackern 
eine Feuerstätte gestört. Westlich von dem Objekte- entdeckten 
wir eine kleine kreisförmige Grube. Das Objekt Nr. 2 war rech
teckig mit drei Pfosten ni der Längsachse. In^den Objekten,
sowie in den Soi.mn: war ein typisches sp0tlatenezeditlich.es
Material» Interessant ist der Scherben eines graphit tonigen 
Gefässes, das am Boden ein Zeichen in Form einer Hühnerfusz- 
spur auf wies. Neben der üblichen Keramik fand man auch kleine- 
Scherben der bemalten Keramik.
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