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Jiří Pavelčík

V polní trati Újezdy (Hradčovice, okr. Uh. Brod), 
ležící 200 m severozápadně od křižovatky státní silni
ce Trenčín-Brno se železniční tratí Trenoanská Teplá- 
Brno, dochází v posledních letech k rozsáhlé výstavbě 
rodinných domků. Při hloubení sklepů a základů byly 
narušovány jámy z období volutové a slezské kultury.
Na jaře roku 1959 zjistil podepsaný, že základy domku, 
budovaného na poli p. Pilky, porušily objekty, které 
zakreslil a získal z nich vzorky materiálu. Můžeme jen 
litovat, že objekty nebyly zachráněny celé, a že zejmé
na rozsáhlá jáma č. 1 zůstala zabetonována pod podlahou 
předsíně.

Ze čtyř zachycených objektů lze dva / č.3 a 4/ po
važovat za odpadové jámy kotlovitého tvaru, které ob-' 
sáhovaly pouze drobné úlomky keramiky. Tvar objektu č.
1 se nám nepodařilo zjistit. Byl však více než 4 m 
dlouhý, 2 m široký a 120 cm hluboký / podélná osa ve 
směru V-Z/. Ve své východní části byl narušen menší já
mou č. 2 lichoběžníkového průřezu / 100 x ? x 84 cm /, 
která se odlisovala tmavě černou hlínou od hnědého zá
sypu objektu č. 1. Keramické zlomky v ní nalezené pochá
zejí z větších nádob červené barvy s uchy.

Z keramických tvarů na nalezišti zastoupených třeba 
jmenovati menší nádoby kulovitého tvaru, s více méně 
vyvinutými dny z hrubého materiálu. Zdobeny jsou řadami 
otisků prstů, válcovitými pupíky a tyčinkovítými oušky. 
Vyskytly se i zlomky nádob s dvojitým uchem, jejichž ce
lý povrch je zdoben otisky kolků. Jemnou keramika zdobí 
tzv. notové značky, voluty, krokvice a klikatky s čočko- 
vitými důlky na vrcholech, rovné Zinky a .krátké rovné 
záseky. Část ornamentů je hluboce ryta a vyplňována smol
nou pastou černé barvy, kterou jsme nalezli v menší polo
kulovité nádobce s rovným dnem, v níž byla asi uchovávána. 
Ojediněle se objevilo kuželovité hrdélko menší né,doby, 
zlomek ploché misky, ouško trojúhelníkovitého průřezu a 
střepy s obsahem tuhy. Kamennou industrii zastupuje zlo
mek hlazeného nástroje, hranolovité hladidlo a úštěpy pa
zourku i radiolaritu. Kosti pocházejí z tura a ovce.

Volutkeramisehe Siedlung in Hradčovice /Bez. Uh. Brod/. 
Festgestellt wurden vTeř" Gruben, ' die Geřássbruchstťicke mit 
typischem Zick - Zack -, Volut dem sog. Notenkopf - und 
Ritzornament beihalteten. Es kamen ebenfalls Bruchstücke 
mit tief eingeritzter Verzierung vor, die mit einer schwar
zen Harzpaste ausgefüllt war und Scherben, deren Material 
Graphit beihaltete.




