
A RC H COL QGiCKÝ ÚSTAV ČCSKOSLOVBNSHĚ AKADEMIE VÍO
pobočka v Brně

B R N O  i 9 6 0



232U ' K 0

P ř e h l e d  v ý z k u m ů  1959

Vydává: Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně
Stalinovy sady 19/23•

Odpovědný redaktor: dr. Josef Poulík*
Výkonný redaktor:. dr. Jiří Ríhovský.
Redaktor: dr. Anna Medunová.
Překlady: prom. hist. R. Tichý a E. Tiché.
Kresby: Jaroslav Jaša.
No titulní stránce: Hliněná figurka z pohanského obětištš

v Mikulčicích.
Vydáno jako rukopis - 300 kusů - neprodejné.



Latě nské _ s í de lni _o.b j e kty_v e _V1 čno v |_/okr»_ _Uh^_ _BrodA

«Jiří Pavelčik

Členové J,ZD Vlč nov oznámili nález pravěkých pře dme til, 
které získali při -výkopu základů, pro úpravnu krmiv třetího, 
kravínu v trati "Za dvorem'1.Podepsaný při výzkumu naleziště 
zjistil, že výkopem byly zachyceny dva pravěké objekty,které 
se žahlubovály do žluté spraše, od níž se odlišovaly sytě 
černou výplní.

‘Prvý menší objekt byla okrouhlá jamka a< délce os 110 x 
140 cm, hluboká 64 cm od úrovně spraše /plus 20 cm černé 
vrstvy podbrázdí a 25 cm šedočeřná ornice/. V  jamce nebylo 
nálezů.

Druhý o-bjekt tvořila spodní část sídelní jámy, jejíž 
východní strana spadala téměř kolmo k rovnému dnu. Západní 
stěna byla esovitě pro,hnutá. Zjištěná délka ve směru Z-V 
činila 260 cm, hloubka od dnešního povrchu 11Q cm, /22 cm 
ornice/. Stejnorodý sytě, černý zásyp obsahoval v celé plaše 
stopy popela. .Pro pokročilé stavební úpravy bylo možno pro
zkoumat obsah jámy jen v pruhu širokém 40 cm. Nalezli jsme 
zde zlomky stradonického hrnce, zdobené typickou žlábkovanou 
výzdobou, zhotoveného z hlíny s velkým obsahem tuhy,dále vět
ší část na kruhu robené amfory s prohnutým hrdlem, plastickým 
páskem na bázi hrdla a mělce rytým mřížováním na svrchní části 
vyduti#“ Z ostatních střepů zasluhuje zmínky zlomek větší nádo
by, zdobené svislým prstováním. S keramikou se nacházelo, větší 
množství kostí, především z vepře a tura domácího.

Popsané objekty můžeme: na základě keramického materiálu 
zařadit do 1. stol. před n.l. Jsou částí většího sídliště,kte
ré' se rozprostírá na východním okraji vesnice u malého petůč- 
ku, jenž vyvěrá na severních svazích koty 364, zv. černá hora. 
Pracovníci brodského muzea zde již dříve zjistili rozsáhlé 
sídliště z období římského impéria, Výskyt pozůstatků strado» 
nické kultury na tomto nalezišti je typickým zjevem, vyskytu
jícím se i na jiných známých sídlištích z tohoto časového.' úse
ku v Poolšaví.

Latene z e i t l ic h e  Sie dl uns; Subjekte in VTcrrov /Bgz.Uh.Brod/. 
Aus einem Siedlungsobjekt wurden Keramikbrucbestücke gewonnen. 
Diese gehören den typ ischen  Stradonitzer-Gefössen und. einan 
grösseren Geffisse mit. f eingeritztfem Gittermuster auf seinen 
Schulter, an.




