
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.



- 27 -

Volut ové_já^_ve_Veselí_/riadjiořavou. 

Čeněk Stana

V říjnu 1959 zachytili dělníci při výkopu základů 
pro stavbu v nár. podniku Stavební hmoty v trati 
"Náklí" ve Veselí n.Mor. kromě hrobu kultury zvoneovi
tých pohárů také jámy s volutovou keramikou. Jejich 
tvar a hloubku js.em již nemohl zjistit; střepový mate
riál mi předali dělníci, částečně též PhMr J.Kytlica. 
Většina zlomku je zhotovena z jemně plavené šedé hlíny.
Ze 16 střepů se podařilo slepit pouze jeden celý pro
fil, drobné konické misky, jejíž stěna se při vrchu 
ztenčuje a mírně se zahýbá dovnitř. Výzdoba je omšelá, 
tvořily ji důlky a mezi nimi volutovité vedené, mělké, 
dvojité rýhy (inv.č. 1199-1/59/. Stejné důlky a rýhy 
zdobily patrně povrch nádobky, z níž se zachovala dolní 
Část. Na jejím povrchu jsou stopy šedohnědého povlaku, 
který se odlupuje (inv.č. 1199-3/59/* Jiný okrajový 
zlomek polokulovité nádoby zdobily dvojité pásy vtla- 
čováných trojúhelníkových vrypů, pod okrajem obvodové, 
níže šikmé (inv.č. 1199-3/59), další pak dvě horizon
tální řady nehtových v""*pů pod okrajem (inv.č. 1199-2/59); 
materiál této nádobky obsahoval písek. Dva střepy byly 
zdobeny několika souběžnými rýhami (okrajový inv.č. 
1199-6/69 a 1199-7/59)? čtyři drobnými šikmými vrypy 
/dva z nich mají skvrnitý povrch i lom - materiál obsa
hoval organické látky - inv.č. 1199-4/59 a 1199-10/53/. 
Konečně je třeba uvést zlomek z tehkostěrmé nádoby, je
hož materiál má na lomu červenohnědé jádro, na vnitřním 
povrchu je hnědý povlak, na vnějším tmavohnědý. Povrcho
vá vrstvička na vnějším povrchu se odlupuje.

Eine volutkeramische Grube in Veselí nad Moravou. Im 
Oktober 1959 wurden bei Bauarbeiten am südlichen Rande 
der Stadt in der Flur "Náklí" Siedlungsgruben mit Volut- 
keramik gestört. Aus den Scherben konnte man bloss ein 
ganzes Profil kleben, und dies ergab ein kleines,konisches 
schüsselartiges GefSss, dessen Wünde sich im oberen Teile 
verdünnen und sanft nach innen gebogen sind. Der Grossteil 
der Bruchstücke ist aus feingeschlemmtem grauem Lehme ver
fertigt. Zwischen den Verzierungselementen kamen zweifache 
Rillen mit kleinen Grübchen kombiniert und verschiedene 
Ritze, regelmässig in zwei parallelen Streifen laufend, 
vor.
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