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Dala! výzkum na sídlišti _z doby římské _u .Kreg ic../qí^.^stoječe/.

Ivan Peškař

Ma sídlišti z doby římské v trati "Záhumenice" u Křepic se 
koncem léta r. 1959 uskutečnil druhý výzkum., jehož úkolem bylo 
navázat na výsledky prací, provedených, na této lokalitě na pod
zim roku 1958, /l/ rozšířit dosud odkrytou část o další plochu 
a'získat nové poznatky o rozlehlosti osady.

^Kromě osamocené odpadové jámy se podařilo, odkrýt pozůstatky 
dalších pěti. chat, takže s příbytky, objevenými v předcházející, 
se zorně- bylo zde prozkoumáno celkem devět sídelních objektů, pro
vedených poměrně jednotným způsobem. Půdorysy čtyřúhelníkového 
tvaru se. zaoblenými rohy ukazují, že šlo o chaty o jedné míst
nosti, výklankovitě rozšířené obvykle v jižná delší stěně.Roz
měry chat, jejichž stěny a střechu nesly kůly, zpravidla umístě
né ve středech kratších, stran, v protilehlých dvojicích na del
ších stranách a doplněné většinou ještě středovým kůlem uprostřed 
podlahy, se pohybují, od 390 x 290 cm do 530 x 420 cm. Podlahu 
tvořila udupaná hlinitá plocha, která byla v některých případech 
pravděpodobně utvrzována vypalováním. Zřetelné stopy po ohništích 
byly patrné pouze v jednom obydlí. Chaty, orientované delší osou 
7x ve směru VSV-ZJZ a ve dvou. zbývajících případech od Z. k V a 
od SSZ lc JJV, byly od sebe: různě vzdálené a neposkytly zatím uce
lenější obraz o uspořádání osady.

Kromě značného, množství střepového materiálu, z něhož bude 
možno reko.nstruo.vat větší počet nádob, vyskytly se ve výplni, ob
jektů, odkrytých v r. 1959, také hliněné přesleny, železné a bron
zové předměty, drobné kostěné nástroje a skleněný korál. Ve srov
nání s výzkumem v r. 1958 byla bohatěji zastoupena mazanice a 
zvířecí kosti, nálezů provinciálního původu bylo. vsak méně. Z nich 
vynikají zvláště část velké zásobnice s okružím a emailovaná spona, 
pozoruhodné i svým společným výskytem v jednom objektu.■

Nově. získané nálezy ze sídliště u Křepic lz.e klást většinou 
na konec 2. a do první poloviny 3. století n.l.

i o z n á m k a i

1) Sro.v, Přehled výzkumů 1958, str. 53-56.

Fortsetzung; der Grabung einer kalserzeitlleben Siedlung;, bei 
Krepiere- (üez. Hustopecey~. Auf der kaiserzeitlichen Siedlung in 
der Flur "Zahumenice" bei Krepic.e verwirklichte sich zu Ende des 
Sommers 1959 eine zweite Grabung, deren Aufgabe es war, an die, 
auf dieser Lokalität im Herbste 1958 erworbenen Arbeitsergebnisse 
anzuknüpfen, (1), den bisher abgedeckten Teil um. eine weitere 
Flüche zu erweitern und neue Erkenntnisse über die Ausdehnung., der 
Siedlung zu erwerben.
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Ausser einer vereinzelten Abfallgrube gelang es, Überreste 

von weiteren fünf Hütten ab zudecken, so. dass; mit den früheren, 
in der vorhergehender* Saison entdeckten, hier im ganzen neun 
Siedlungsobjekte durchforscht werden konnten, die auf eine ver
hältnismässig einheitliche Art durchgeführt wurden. Die; recht
eckigen Grundrisse mit abgerundeten .Ecken, zeigen, das-s es sich 
um Hütten mit einem Raume handelt, der nischenartig, gewöhnlich 
in dar längeren Südwand erweitert ist. Die Ausmas.se der Hütten, 
deren Wände und Dächer von Pfosten getragen wurden, die gewöhn
lich in der Mitte der kürzeren Seiten, in gegenüberliegenden 
Paaren auf den längeren Seiten angebracht waren und die meistens 
noch mit einem Mittelpfosten inmitten des Fussbodens ergänzt 
wurden, bewegen sich von 390 x 290 cm bis zu 590x420 cm Grösse.
Den Fussboden, bildete eine, gestampfte Lehmfläche, die. in einigen 
Fällen wahrscheinlich durch Ausbrennen gefestigt war. Deitliche 
Spuren von Feuers teilen waren bloss in einer Wohnstätte wahrnehm
bar. Hütten, die mit der längeren Achse eine ONü-WSW Richtung 
( 7  Fälle) und in zwei•Fällen eine W-Q und NNW-SSO Orientierung 
aufwiesen, waren voneinander verschieden entfernt und gewährten 
vorläufig kein geschlossenes Bild der Siedlungsgestaltung.

Ausser einer bedeutenden Menge Scherbenmaterials, aus dem es 
möglich sein wird, eine grössere Anzahl von Gefässen zu rekon
struieren, kamen in der Füllung, der im Jahre 1959 abgedeckten 
Objekte, auch tönerne Spinnwirteln. eiserne und bronzene Gegen
stände, kleine knöcherne Werkzeuge und eine Glaskoralle zum Vor
schein. Im Vergleich mit der Grabung im Jahre. 1958.war der Lehm- 
bewurf und Tierknochen reicher vertreten, Funde provinzialen 
Ursprunges: jedoch weniger. Von diesen ist besonders der Teil eines 
grossen Vorratsgefässes mit Krause und eine gleichseitige Email- 
fibel durch ihr gemeinsames Vorkommen in. einem Objekte bemerkens
wert.

Die nouerworbonen Funde von der Siedlung bei Krepice kann man 
vorwiegend in die erste Hälfte des 3, Jahrh. u. Ztr. datieren.
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