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Sí dl i|tě_ y __ trat i__”_ Skalka_ " _ u_Ve 1 kýc h_N,ěmč ic.

Ivan Peškař

Při hloubení krechtů v trati "Skalka" severně od Velkých 
Němčíc, (akr. Hustopeče) ro.zrrušil buldozer menší jámu, v/ jejímž 
obsahu bylo velké množství střepů z nádob, téměř výhradně ro
bených na hrnčířském kruhu a zdobených rytými a vlesiovanými 
vzory. Tento, nález poskytl další ukázky dokonalých hrnčířských 
výrobků z rozhraní 4. a 5» století n.l. , jejichž první soubor 
získal z velkoruěmčického sídliště již před čtvrt stoletím I.L, 
červinka 1).

Zjišťovacím výzkumem se již nepodařilo objevit objekt po
dobného druhu, byly vsak odkryty tři jámy s nálezy slovanské 
kultury. Největší byla zásobnicemi jáma, zapuštěná 140 cm do, 
vrstvy jemného písku a světle žlutého jílu a překrytá 45 cm 
silnou vrstvou ornice. Šedohnědá hlini topíš čitá výplň zásobní- 
cové jámy, která měla na úrovni písku kruhovitý půdorys o prů
měru 155 cm, byla v horní polovině zvrstvena jemným žlutým i 
hnědě zabarveným pískem, spodek jámy vyplňovala šedočemá. pO'- 
pelovitá vrstva s uhlíky, proložená vrstvičkami šedého popele 
a nazelenalého jílu. V  tmavé výplni nade dnem zásobnlcové jámy 
byly kromě menších úlomků dva ploché kameny větších rozměrů, a 
rozbitý svorový žernov, druhý mlýnský kámen byl opřen o. stěnu 
jámy na jižní straně.

Podle střepů, keramiky, které byly v zásypu všech tří pro
zkoumaných jam jen skrovné zastoupeny, lze slovanské objekty 
datovat do 10. století.

P_o_z_n_á_m_k_y_i

1) I.L. červinka, Germáni na Moravě. Anthropolo.gie XIV-1936, 
stv .115, obr.10.

Sine Siedlung, in der Flur- "Skalka" bei Velké Němčíce. In 
der Flur "Skalka"- bei Velké Němčíce (Bez. Hustopeče) zerstörte 
der Buldozzep eine kleinere Grube mit Scherben aus der späten 
Kaiser zeit,. Ähnliche Funde aus der Ví ende des 4. und. 5« Jahrh. 
u. Ztr. gewann I.L. červinka von derselben Lokalität bereits 
vor einem Viertel Jahrhundert 1/. Durch die Feststell.ung3grab.ung; 
im Jahre 1959 wurden drei Gruben mit kreisförmigem Umriss ent
deckt, in denen slawische Scherben aus dem 10.. Jahrhundert und 
und zwei Mühlsteine gefunden wurden.




