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Ivan Peškař

^Před nedávnou dobou objevil J.Teplý, laborant Archeologické
ho ústavu ČSAV, odb. v Brně, velké sídliště z doby římské v tra
ti "Spodní Kolberky" nedaleko Blučiny (okr. Židloc hovíce) a po
vrchovým sběrem získal odtud kromě jiných nálezů také bronzovou 
minci císaře Sever a Alexandra (.222-235) 1/.

Po podzimní hluhoké orbě v r. 1959 se na nalezišti, rozlože
ném na mírném, k severozápadu skloněném svahu návrší na levém 
břehu reky Cezavy objevily zásypy 142 objektů. Podle vyoraného 
materiálu lze soudit, že většina" z nich patří do doby římské, 
ostatní kultuře vypíchané, laténské a slovanské.

Při zjišťovacím výzkumu byla odkryta zahloubená spodní část 
chaty s vypálenou podlahou, na jejímž obvodu byly pravidelně roz
místěny jamiy po kůlech. Pozůstatky tohoto sídelního objektu o 
rozměrech asi 490 x 400 cm, orientovaného delší osou ve směru SZ- 
JV, svědčí o typu příbytku, jehož přesné obdoby byly v posledních 
letech zjištěny také na sídlištích z doby římské u Komořan, (okr* 
Vyškov), Křepic (okr. Hustopeče)a Mušova (akr. Mikulov) 2/.

Na. jiném místě naleziště byla otevřena větší plocha kolem 
pluhem rozrušené bronzově nádoby, v níž byl uložen sklad železných 
předmětů* Z okolní nažloutlé hlinitopísčité vrstvy popelovité 
struktury bylo opět vybráno větší množství střepů barbarské kera
miky.

Soubor všech nálezů, mezi nimiž převládá keramický materiál, 
umožňuje datování sídliště u Blučiny do 3. století n.l.

1) K.Cohen 259.
2) srov. Přehled výzkumů 1958,str.53-54,tab.19,str.105, tab.32.

line Siedlung in der Flur "Spodní Kolberky" bei Blučina. Im 
Herbste 1 (559 wurde eine Peststellungsgrabung In d er Fduir "Spodní 
Kolberky" bei Blučina (Bez. Židlochovic.e) durchgeführt. Am Fun
dorte, wo vor nicht langer Zeit auch eine Bronzene Münze des Kai
sers Alexander Severus 7222 - 235) 1/ gefunden wurde, stellte man 
142 Objekte fest, welche grösstenteils in die Römerzeit fallen, 
die übrigen sind s t i o hban.dk e r am i sc he , laténe- und sl awenzei tliche. 
Bei dieser Grabung wurde auch der Grundriss einer Hütte abgedeckt, 
die denselben Typ: aufweist, wie jene auf den kaiserzeitlichen 
Siedlungen bei Komořany (Bez. Vyškov), Křepicie (Bez. Hustopeče) 
und Musov (Bez. Mikulov) 2/ sowie auch ein Depot eiserner Gegen-, 
stünde, die in einem bronzenen Gef Ssse auf bewahrt waren. Die Ge
samtheit aller Funde datiert die Siedlung in das 3. Jahrh. u.
Ztr.




