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1. ÚVOD

Období šáreckého stupně kultury s lineární keramikou (LK) zůstává mezi badateli i
v současnosti diskutovaným tématem. V posledních letech se otevřela možnost toto téma
studovat na horním toku řeky Moravy, v oblasti Mohelnické brázdy.
V roce 2003 byl při záchranném archeologickém výzkumu (vedeným V. Gošem a J.
Halamou

z Vlastivědného

muzea

v Šumperku),

vyvolaném výstavbou

silničního

obchvatu obce Postřelmova, objeven neolitický sídelní areál. Poměrně rozsáhlý výzkum
(asi 2 ha) odkryl přes 600 zahloubených objektů mladších fází kultury s lineární
keramikou a lengyelské kultury (Goš – Halama 2006).
Oblast Mohelnické brázdy je specifická svou pomezní pozicí. V období neolitu se zde
nacházíme v sepětí několika kulturních tradic (východní Čechy, jihovýchodní Morava a
Slezsko). Zcela dořešeno není relativně-chronologické postavení této oblasti a vztah
k jejímu blízkému i širšímu okolí v nejmladší fázi LK (Zápotocká v tisku).
Problémem období fáze III LK podle R. Tichého (1962) je charakter moravských
nalezišť. Pohřebiště zatím chybí, v případě sídlišť je situace utěšenější. V posledních
letech zpracovaného materiálu se šáreckým stupněm přibývá. Avšak sídliště byla
většinou v období LK intenzivně a dlouhodobě využívána, a proto většinou stojíme před
složitou stratigrafickou situací, jako například v případě lokality Mohelnice – U
cukrovaru (Tichý 2001).
Tato studie je pokusem o překlenutí potíží, které neolitické sídelní areály způsobují.
Zpracování početného keramického materiálu ze sídliště v Postřelmově by mělo pomoci
k vypracování relativní chronologie uvnitř lokality (případné fáze), rozpoznat alespoň
některé stavební komplexy a také umožnit další srovnání v rámci vytyčené oblasti při
horním toku Moravy.
Studované území je vymezeno zčásti přirozenou geomorfologickou situací, ale také
kopíruje oblast, o kterou pečuje Vlastivědné muzeum Šumperk. Až na výjimky (výzkum
R. Tichého v Mohelnici a staré nálezy z Police-Polanky a Újezdu) jsou veškeré nálezy
z lokalit šáreckého stupně LK shromážděny v depozitářích Vlastivědného muzea
v Šumperku (muzea v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici). Větší výzkumy jako Postřelmov
– U Františka a Mohelnice – U cukrovaru jsou na Šumpersku výjimečné. V ostatních
případech se jedná o menší akce (malé výzkumy, sondáže, povrchové sběry, ojedinělé
nálezy) různého data. Výzkum R. Tichého v Mohelnici je v současnosti zpracováván na
jiném místě (Tichý 2001).

2. DĚJINY BÁDÁNÍ O ŠÁRECKÉM STUPNI KULTURY S LINEÁRNÍ
KERAMIKOU

Bádání o šáreckém stupni LK do 60. let 20. století je podrobně shrnuto v syntetické
práci S. Vencla (1961). Zopakujme jen, že závěrečný stupeň LK byl pojmenován podle
eponymního naleziště v Praze – Šárce, objeveného J. A. Jírou (Lutovský – Smejtek a kol.
2005). Poprvé byl pojem „šárecký typ“ použit A. Stockým pro keramiku svérázných rysů,
vyskytující se v průběhu mladšího stupně kultury volutové. V dalším vývoji bádání se
upřesňovala pozice definice „šárecký typ“ a „šárecký stupeň“ a při vytváření relativní
chronologie kultury s lineární keramikou i jeho relativně-chronologická pozice (Tichý
1962; Soudský 1954).
V šedesátých letech 20. století se šáreckému stupni podrobněji věnoval S. Vencl
(1963), který vytvořil relativně chronologické třídění zvlášť pro Čechy a Moravu,
shromáždil pramenný fond a podrobněji se věnoval oblasti východních Čech (Vencl
1963). V 70. letech vznikla na Masarykově univerzitě v Brně práce J. Jaroše (1972),
která se věnuje šáreckému stupni na Moravě, shrnuje do té doby publikované hypotézy,
vytváří katalog lokalit a řeší související dílčí problémy. Potvrzuje většinou skutečnosti
uvedené S. Venclem (1961; 1963).
V dalších letech není problematika šáreckého stupně samostatně synteticky
zpracovávána. V Čechách je pramenná základna a zpracování výzkumů sídlišť s LK
dostatečné (zejména Bylany u Kutné Hory), zatímco na Moravě situace spíše stagnuje a
někdy se hovoří až o „chaotickém stavu v archeologických pramenech“ (Podborský 1993,
95). Způsobeno je to spíše nedostatečným počtem zpracovaných než prozkoumaných
lokalit.
V současnosti je šárecký stupeň řazen na konec vývoje kultury s lineární keramikou a
v regionu severozápadních Čech je kladen do souvislosti s genezí kultury vypíchané
(Čižmář 1998, 124; Zápotocká 2004, 32). Rozšíření tohoto stupně je možné ohraničit na
východě s výjimkou Opavska řekou Moravou. Dále se kromě Čech, Moravy a Slezska
šárecký stupeň LK rozvinul u skupin LK v Dolním Rakousku, Bavorsku, Posálí, Sasku
a Malopolsku (Zápotocká v tisku). Situace v Čechách a na Moravě se liší, protože se
přizpůsobuje vždy lokálnímu vývoji. České čtyřstupňové a moravské třístupňové třídění
kultury s lineární keramikou shodně označují šárecký stupeň jako poslední stupeň LK,
přičemž v jednotlivých regionech se liší délka jeho trvání. V Čechách rozlišil S. Vencl
(1961, 98) skupinu západočeskou a východočeskou a na Moravě jednotnou skupinu

moravskou. Moravská skupina šáreckého stupně by se dále měla dělit na starší a mladší
fázi, které lze odlišit na základě rozboru keramiky. Zatímco v Čechách a přilehlých
západních oblastech jsou vypracované relativní chronologie již víceméně ustálené, na
Moravě došlo v posledních letech k úpravám chronologického členění R. Tichého
(Čižmář 1998). Tendence k regionalizaci je zaznamenána v celém prostoru výskytu
tohoto stupně (Pavlů 1977), vytvoří se několik variant pozdní LK a tento vývoj se stále
prohlubuje. V Čechách končí šárecký stupeň LK nejdříve pod vlivem nově se šířící
kultury s vypíchanou keramikou a okolní oblasti se stávají periferií, kde se kultura
s vypíchanou keramikou objeví až pozdějších fázích (ve II. popřípadě až III.). Poslední
úvahy na dané téma připouštějí i déletrvající šárecký stupeň na Moravě (a také v Polsku),
kde se kultura s vypíchanou keramikou, podobně jako později kultury lengyelského
okruhu vyvíjely vždy s určitým zpožděním (Zápotocká 2004). Pro severní část Moravy to
platí ještě výrazněji. Východně od dolního a středního toku řeky Moravy jsou lokality se
šáreckým stupněm spíše ojedinělé, od mladších fází se zde vyvíjí ve spojitosti s oblastí
jihozápadního Slovenska želiezovský stupeň LK. Zpracování pramenné základny na
Moravě je v současnosti již dostačující (například Bořitov (Čižmář 1998), Mohelnice
(Tichý 1998), Uničov (Hájek 2005), Veverské Bítýšky (Kuča a kol. 2002)).
Jedním ze stále diskutovaných problému je vznik a zánik šáreckého typu výzdoby.
Tato otázka je asi obtížně řešitelná globálně. V regionálním měřítku na druhou stranu
nastává problém se synchronizací jednotlivých oblastí. Jisté je, že se šárecký stupeň
dotýká významného tématu zániku a vzniku archeologických kultur. V současnosti
dominuje hypotéza o původu šáreckého typu výzdoby v Čechách. Vychází z faktu, že
šárecká výzdoba se zde objevuje nejdříve a například na Moravě nastupuje opožděně
oproti Čechám. J. Jaroš (1972) i S. Vencl (1961) shodně synchronizují nejmladší šárecký
horizont na Moravě s fází I kultury s vypíchanou keramikou v Čechách (Čižmář 1998) a
M. Zápotocká dokonce s fází II (Zápotocká 2004, 44). V oblasti krystalizačního jádra
kultury s vypíchanou keramikou v severozápadních Čechách se šárecká výzdoba vytrácí
nejdříve. Klíčová je lokalita Hrbovice v okresu Ústí nad Labem, kde byl prozkoumán
objekt s keramikou, která spojuje stylově techniky šáreckého stupně LK a nejstarší fáze
vypíchané keramiky.S určitým zpožděním dochází k proměně keramické náplně i
v okolních oblastech (Zápotocká v tisku).
Kromě otázek kde a kdy vznikla, byla mnohokrát diskutována otázka jakým způsobem
došlo k šíření šárecké výzdoby. Hypotéz existuje mnoho: příchod obyvatelstva z jednoho
regionu do druhého, kulturní ovlivnění, stylové ovlivnění atd. Poslední úvahy na toto

téma mezi badateli na Moravě směřují k hypotéze o cizorodosti šárecké výzdoby na
Moravě, o jakémsi tlaku přímém či nepřímém ze západnějších oblastí. Podobně by tomu
mělo být v případě želiezovské skupiny na východě. Moravské, polské (Godłowska a kol.
1997) i dolnorakouské lokality (Lenneis a kol. 1995, 38) se totiž vyznačují jakousi
vyrovnanou kontemplací šárecké, želiezovské a pozdní notové výzdoby a svým
svérázným vývojem, který by mohl znamenat jakýsi opožděný vývoj odolávající domácí
LK (Podborský 1993, 96; Čižmář 1998).
Příčiny přeměny výzdobného stylu na keramice jsou hledány v širokých souvislostech,
avšak nejsou konkrétně pojmenovány. Změna neproběhla ve všech regionech stejně
rychle, ale podle M. Zápotocké „razantně“ (Zápotocká 2004, 32). V odborné literatuře se
opakuje myšlenka, že lze pozorovat změny zejména ve sféře duchovní. Nástup kremace
v pohřbívání, regionalizace hmotné kultury, místní doklady násilných střetů, opevňování
osad a osídlování vyšších poloh by mohly vypovídat o „hlubších změnách tradičního
chování, které v některých oblastech probíhaly poklidně, jinde se prosazovaly násilím“.
Někdy se hovoří až o velké krizi v podunajském neolitu v době kolem roku 5000 př. n. l.
(Farruggia 2002). J. Rulf (1997, 288) poukázal při analýze keramiky polabské LK na
fakt, že se postupně od šáreckého stupně mění nejen technika výzdoby keramiky, ale i
náplň obsahová - objevují se nové motivy, staré postupně vymizí. V období kultury
s vypíchanou keramikou by snad keramika měla plnit více funkce estetické, až na samém
přelomu neolitu a eneolitu by se měly způsoby komunikace soustředit na jiné pole než do
výzdoby keramiky.

3. OBLAST MOHELNICKÉ BRÁZDY

3.1 Charakteristika oblasti a přírodní prostředí
Oblast zájmu této studie byla vymezena zčásti uměle a zčásti podle přirozené krajinné
situace. Přibližně se překrývá s Mohelnickou brázdou. Jižní hranicí jsou Loštice a severní
Šumperk. Západo-východní hranice je vymezena pruhem táhnoucím se podél horního
toku řeky Moravy širokým zhruba 15 km. Lokality šáreckého stupně LK mají tendenci se
k tomuto výraznému krajinnému prvku, popřípadě jeho přítokům shlukovat.

Obr. 1: Studovaná oblast na mapě Moravy označená obdélníkem.

Severní hranice je dána přirozeně prstencem Hanušovické vrchoviny, vlastně
podhůřím Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. Tento limit však není absolutní,
protože dále proti slábnoucímu toku Moravy a jejímu přítoku Branné vede i dnes
využívaná komunikace na Jesenicko přes Ramzovské sedlo, které je v této oblasti
nejpřirozenějším průchodem na sever. Pět kilometrů vzdušnou čarou na jih od
Ramzovského sedla se nachází katastr Branná, kam byl lokalizován výchoz tuhy,
využívaný nositeli LK v Postřelmově. Pravěké nálezy severněji na Jesenicku jsou pro
období neolitu nedostatečné, jedná se o špatně datovatelné ojedinělé nálezy broušené
industrie (Goš 1969). Zatím není zřejmé, zda je to zapříčiněno stavem výzkumu, nebo

charakterem hornatější oblasti nevyužité v neolitu pro dlouhodobé osídlení. Dále na sever
známe nálezy až z polské části Slezska, tedy z nížinných oblastí. Západní přirozenou
hranici vytváří Zábřežská vrchovina. Jihovýchodním směrem nelze pozorovat nápadnější
krajinnou překážku. Naopak řeka Morava a její pravobřežní přítok Třebůvka otevírají
v úrovni Loštic komunikační prostor JV a JZ směrem.
Tato oblast kopíruje přibližně Mohelnickou brázdu, součást Jesenické podsoustavy.
Jedná se o sníženinu tektonického původu, jejíž osou je řeka Morava. Mohelnická brázda
je lemována Hanušovickou a Zábřežskou vrchovinou, na jihu v oblasti Litovele přechází
v Hornomoravský úval. Nadmořská výška se zde pohybuje přibližně v rozmezí 240 až
450 m n. m.
Při řece Moravě se nacházejí nivní pliocenní a čtvrtohorní usazeniny, místy o
mocnosti až 28 m, v západní části pak náplavové kužely přítoků Moravy (Moravská
Sázava, Mírovka, Třebůvka), akumulační říční terasy a mírné svahy kryté většinou
sprašovými hlínami (Demek a kol. 1987).
Oblast je hojně zásobena vodou. Řeka Morava (vodní tok 2. řádu) zde protéká
částečně ve svém horním a zčásti středním toku. Má zde řadu oboustranných přítoků
(Vlček a kol. 1984).
Podle mapy potenciální přirozené vegetace se zde mohly vyskytovat blíže řece
Moravě lužní lesy ve formě jilmových doubrav a dále od Moravy ve vyšších polohách
černýšové dubohabřiny (Neühäuslová a kol. 2001).

3.2 Historie archeologických výzkumů
První archeologické nálezy na Mohelnicku jsou více než 150 let staré. V 19. století se
jedná především o nálezy ojedinělého charakteru nebo aktivity muzejních a vlastivědných
spolků. Po první světové válce vzniká v Dubicku malé muzeum a v roce 1923 vlastivědné
muzeum v Mohelnici, které se následovně stává centrem archeologických a vlastivědných
aktivit a místem ukládání archeologických nálezů (Goš 1968).
Od 50. let 20. století v zde začali působit amatérští i profesionální archeologové.
Amatéři J. Horký, V. Kapl a J. Novák prováděli záchranné i zjišťovací výzkumy a
značnou část archeologického fondu mohelnického muzea tvoří právě předměty
pocházející z jejich aktivit. Převážně se jednalo o povrchové sběry nebo sondáže objektů
ohrožených hlubokou orbou, spíše výjimečně došlo k prozkoumání celých objektů nebo
celých částí lokalit v souvislosti s jejich ničením. V roce 1953 začal dlouhodobý výzkum
neolitického sídliště R. Tichého v Mohelnici – U cukrovaru a trval do roku 1971. Dále

probíhal v letech 1953 – 1965 výzkum pohřebiště lužické kultury spolu s drobnějším
výzkumem neolitickým v Moravičanech – Na Dílečkách, vedený J. Nekvasilem (Nekvasil
1963). V roce 1957 prozkoumali u Mohelnice J. Horký s V. Kaplem několik jam LK,
ohrožených stavbou železničního nadjezdu (Horký - Kapl 1957).
J. Nekvasil je autorem článku shrnujícího osídlení mohelnicka v pravěku, čerpá
z mohelnické archeologické sbírky a dále z fondu muzeí v Lošticích, Olomouci a
Zábřehu (Nekvasil 1963). V. Goš, který v 60. letech začal na šumpersku působit,
publikoval v roce 1967 katalog pravěké sbírky muzea v Mohelnici, obsahující nálezy
z doby kamenné (Goš 1967). Od 60. let již působí v této oblasti kromě V. Kapla († 1999)
trvale muzejní archeolog, v současnosti je to vedle V. Goše také J. Halama. Větší
výzkumy od 70. let 20. století, které se dotýkají období neolitu, byly pouze dva –
v Lošticích v roce 1980 a v Postřelmově v roce 2003. Archeologické nálezy z mohelnicka
jsou převážně uloženy v muzeích v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici a některé rovněž
v muzeu v Olomouci.

4. PŘEHLED LOKALIT SE ŠÁRECKÝM STUPNĚM LK V OBLASTI
MOHELNICKÉ BRÁZDY

V oblasti Mohelnické brázdy je v současnosti známo třináct lokalit se
šáreckým stupněm LK na devíti katastrech. Některé, jako Police – Polanka, Mohelnice –
U cukrovaru nebo Moravičany a Újezd jsou známé z dřívějších publikací (Nekvasil 1964;
Tichý 1962; Vencl 1961). Kromě výzkumu v Postřelmově z roku 2003 bylo pro účely této
studie nutné vyhledat nálezy s terénní dokumentací z ostatních lokalit v depozitáři a
archivu muzea v Mohelnici a Zábřehu. Některé nálezy z lokalit na Mohelnicku jsou
uloženy i v muzeu v Olomouci. Známe ony publikované ve studii S. Vencla (1961)
z Police – Polanky. J.Nekvasil (1963) zmiňuje v souvislosti s olomouckým muzeem
neolitické lokality Doubravice, Újezd – severní okraj vsi a Zvole. K šáreckému stupni
náleží pouze katastr Újezdu. O nálezech z dalších lokalit Mohelnicka uložených
v olomouckém muzeu není zatím nic známo.
V následujícím přehledu jsou uvedeny v abecedním pořádku všechny lokality a
základní informace, které se o nich podařilo zjistit. Název lokality byl pro přehlednost
zachován stejný, jaký byl aktuální v době výzkumu a je uvedený v nálezových zprávách.

1. Klopina - Hranička
V roce 1956 prozkoumali J. Horký a V. Kapl jednu sídlištní jámu LK v trati Hranička
a ještě v roce 1958 provedli na témže místě povrchový sběr. Lokalita leží jihovýchodně
od obce na výraznější terénní vlně nad bezejmennou vodotečí v nadmořské výšce 329 m
n.m. Mírný svah je orientovaný na jihozápad. Z obou akcí byla získána keramika a
štípaná kamenná industrie LK. Podle keramiky se jedná nejspíše o sídliště fáze IIb až III
moravské LK. Nálezy z lokality nebyly zatím fyzicky dohledány, jsme odkázáni pouze na
kresebnou dokumentaci V. Kapla (?a).

2. Loštice – pečovatelský dům
V. Goš prozkoumal v roce 1980 při záchranném archeologickém výzkumu dva
sídlištní objekty LK datovatelné do III fáze moravské LK. Kromě III. fáze se zde
vyskytly i starší fáze LK a dále nálezy z doby bronzové, laténské a středověku (Goš
1980). Lokalita leží téměř v centru Loštic jižně od náměstí na levém břehu Třebůvky, při
jejím soutoku s potokem Podhrádek. Nadmořská výška mírně skloněného jihovýchodního
svahu se zde pohybuje okolo 263 m n.m. Objekt 43 obsahoval 22 střepů, mazanici a

štípanou kamennou industrii. Objekt 97/22 byl pouze ovzorkován v profilu sondy a bylo
tak získáno pět střepů a keramické závaží.

3. Mohelnice – Körnerovo pole
J. Horký v roce 1956 prokopal kruhový objekt na sídlišti LK známém již ze sběrů
z roku 1955 (Horký 1956). Opakované sběry zde uskutečnil ještě v roce 1958 V. Kapl.
Do fáze III LK je možné zařadit pouze objekt zkoumaný v roce 1956, ostatní nálezy jsou
ze starších fází LK. Lokalita se nachází severovýchodně od Mohelnice na terénní vlně
táhnoucí se podél pravého břehu Moravy v nadmořské výšce 251 m n.m. Z objektu bylo
získáno 63 střepů LK, mazanice a štípaná kamenná industrie.

4. Mohelnice – nadjezd
Lokalita Mohelnice – nadjezd je zatím nezpracovaná, avšak významná pro
studium šáreckého stupně LK. V souvislosti se stavbou železničního nadjezdu východně
od obce prozkoumali J. Horký a V. Kapl v roce 1957 několik sídlištních objektů LK
z různých fází. Ještě v roce 1987 zde V. Kapl prováděl povrchové sběry (Horký 1957;
Horký – Kapl 1957a). Získán byl početný a kvalitní materiál. Tato lokalita se rozkládá
jižně od lokality Mohelnice – Körnerovo pole na stejné terénní vlně a navazuje na řadu
neolitických sídlišť, která se táhnou podél Moravy odsud až po Moravičany na
jihu.Lokalita leží na mírném jihovýchodním svahu v nadmořské výšce 251 m n.m nad
říčkou Mírovkou, která se vlévá do Moravy.

5. Mohelnice – Tř. Rudé armády
V roce 1950 objevil a ovzorkoval J. Horký (1950) ve výkopu pro telefonní sloup na
bývalé třídě Rudé armády proti domu č. p. 3 (dnes Nádražní ulice) kromě objektu kultury
s moravskou malovanou keramikou jeden kruhový objekt LK. Objekt LK obsahoval
množství nezdobené keramiky LK, mazanici a jediný zdobený střep se šáreckou
výzdobou. Dům č. p. 3 se nachází na pravém břehu Mírovky (dnes asi 200 m vzdálené)
v nadmořské výšce 267 m n. m. na mírném východním svahu.

6. Mohelnice – U cukrovaru
Lokalita byla zkoumaná v letech 1953 – 1971 R. Tichým. Nachází se na pravém břehu
Mírovky, na terénní vlně táhnoucí se při řece Moravě a spolu s dalšími lokalitami tvoří
souvislý pás osídlení LK. Svah o nadmořské výšce zhruba 252 m n. m. se sklání

k východu. Dlouhodobý výzkum zde odkryl rozsáhlé pozůstatky sídlištního areálu LK
všech vývojových fází, dílčí problematika byla průběžně publikována a v současné době
se čeká na komplexní zpracování této významné lokality (Tichý 1998).

7. Moravičany – Dílečky
Nejjižněji položenou lokalitou v pásu lokalit táhnoucích se plynule podél Moravy je
poloha Moravičany – Dílečky. Při dlouhodobém výzkumu pohřebiště z doby bronzové
prozkoumal J. Nekvasil v roce 1966 několik jam LK (Nekvasil 2005, 12-14). Pouze
v jednom objektu označeném „neolitická jáma AS“ se vyskytla výzdoba typická pro III.
fázi LK spolu s kamennými artefakty. Poloha na Dílečkách se nachází
v severovýchodním sousedství obce v nadmořské výšce 250 m n. m. na terénní vlně
svažující se východně k řece Moravě. V blízkosti lokality jsou dvě menší bezejmenné
vodoteče tekoucí do pravobřežního přítoku Moravy Třebůvky.
Moravičany – Dlouhý Díleček
Poloha Dlouhý Díleček je vlastně severním pokračováním sídliště v poloze
Dílečky. Povrchovým sběrem v roce 1966 zde J. Nekvasil (2005)ověřil prostorové
pokračování osídlení. Z tohoto povrchového sběru pochází několik střepů III. fáze LK a
také kultury s moravskou malovanou keramikou.

8. Podolí
Jihozápadně od Mohelnice se nachází katastr Podolí, v jehož jihovýchodním
cípu v roce 1954 a 1957 provedl V. Kapl povrchové sběry a sondáže nad sídlištními
objekty LK porušenými po hluboké orbě a v zimě 1958 přistoupil k záchrannému
výzkumu objektu LK se dvěma pecemi (Kapl 1958). Ze sondáží pochází keramika III.
fáze LK, stejně jako z objektu s pecemi. Ten obsahoval kromě keramiky štípanou a
broušenou kamennou industrii a mazanici z konstrukcí pecí. Poloha lokality je na
jihovýchodním svahu 275 m n. m., na pravém břehu bezejmenné vodoteče vlévající se do
Moravičanského jezera, původně však do Moravy.

9. Police - Polanka
Ve výšce 335 m n. m. se nachází poloha Police – Polanka – významná sídlištní
lokalita šáreckého stupně, někdy uváděná také pod katastrem Dubicko, který je v těsné
blízkosti. Výrazná nad okolním terénem vyvýšená poloha je svahem obrácená
k jihovýchodu. V blízkosti se nachází menší tok Rohelnice, který je levobřežním

přítokem Moravy. Tato lokalita je od 50. let známá díky povrchovým sběrům a také díky
sondážím objektů J. Horkým a částečnému zpracování S. Vencla (1961) a R. Tichého
(1963). Většina nálezů je uložena v olomouckém muzeu, nejstarší nálezy v mohelnickém
muzeu.

10. Postřelmov – U Františka
V roce 2003 proběhl záchranný archeologický výzkum v jihozápadní části
katastru obce v souvislosti se stavbou silničního obchvatu, který vedli V. Goš a J.
Halama (2004). Prozkoumáno bylo přes 600 objektů LK fází IIb a III a lengyelské
kultury. Lokalita leží na levém břehu Rakovce, pravobřežním přítoku Moravy
v nadmořské výšce asi 285 m n. m. Velmi mírný svah se kloní k jihovýchodu.

11. Újezd – u podolské cesty
V severní části katastru Újezdu, na mírném svahu u cesty k Podolí se nachází
sídliště LK různých fází. Známo je z povrchových sběrů, průzkumných sondáží a
menších výzkumů V. Kapla mezi léty 1955 a 1957 (Kapl 1957). Kromě jiného zde
prokopal objekt s několika pecemi. Do šáreckého stupně lze zařadit průzkumnou sondu
z roku 1955, zřejmě nad objektem porušeným orbou, ze které bylo získáno 14
keramických střepů a štípaná kamenná industrie. V současnosti není v bezprostředním
okolí žádná trvalá vodoteč, žádná se nepodařila zjistit ani na historických mapách.
Nejbližší jsou dva menší bezejmenné přítoky Moravy severně a jižně od lokality, oba
vzdálené asi 500 m. Nadmořská výška této polohy je 277 m n. m. a terén se zde svažuje
severo-východo-jižně k oběma zmíněným malým vodotečím.

12. Újezd – severní okraj obce
Další neolitická poloha na katastru Újezdu je pravděpodobně při severním
okraji obce. Nepodařilo se zatím zjistit přesnou polohu, ani aktivitu, ze které pochází
několik střepů LK, včetně střepů se šáreckou výzdobou a také keramika kultury
s moravskou malovanou keramikou a laténská. Na severním okraji obce se nachází totiž
podle J. Horkého více archeologických nalezišť. Nálezovou zprávu se zatím nepodařilo
dohledat. Tyto nálezy byly získány J. Horkým v roce 1953. Severní okraj Újezdu je
východní svah táhnoucí se podél levého břehu bezejmenného menšího přítoku
Moravičanského jezera, původně Moravy v nadmořské výšce 271 – 273 m n. m.

13. Úsov - Ovčár
Poloha v trati Ovčár se nachází na polích a na pozemku zemědělského družstva
jižně od Úsova na levém břehu Doubravky, která se zleva vlévá do Moravy. Mírně
vyvýšenou polohu obtéká ještě z jihu občasná vodoteč. Nacházíme se zde na rovinatém
terénu v nadmořské výšce 300 m n. m. V roce 1956 a zde J. Horký a V. Kapl prováděli
povrchové sběry po hluboké orbě a v roce 1957 objevili ve výkopu pro základy
drůbežárny na třech místech porušené neolitické objekty, z vyházené hlíny vedle výkopu
posbírali několik střepů (Horký - Kapl 1957b). Keramika se šáreckou výzdobou pochází
jen z povrchového sběru v roce 1956. Objekty zachycené ve výkopu patří jistě k témuž
sídlišti.

Obr. 2: Mapa vodní sítě části okresu Šumperk s vyznačením lokalit šáreckého stupně:
1 – Klopina Hranička, 2 – Loštice – pečovatelský dům, 3 – Mohelnice – Körnerovo pole,
4 – Mohelnice – nadjezd, 5 – Mohelnice – třída Rudé armády, 6 – Mohelnice – U
cukrovaru, 7 – Moravičany – Dílečky a Dlouhý Díleček, 8 – Podolí, 9 – Police – Polanka,
10 – Postřelmov – U Františka, 11 – Újezd – u podolské cesty, 12 – Újezd – severní okraj
obce, 13 – Úsov – Ovčár.

5. POSTŘELMOV

Záchranný archeologický výzkum v místě silničního obchvatu obce Postřelmov v roce 2003 odkryl
v pásu zhruba 60 x 330 m pozůstatky sídliště LK a lengyelské kultury. Sídliště bylo již dříve známo z
povrchových sběrů (Janák – Müller 1996). Celkem bylo prozkoumáno 633 zahloubených objektů, z nichž
větší část náleží kultuře s LK, konkrétně jejím mladším fázím podle třídění I. Pavlů (1977) i Z. Čižmáře
(1998). Získáno bylo velké množství artefaktů zejména z anorganických materiálů. O zpracování materiálu
se podělili tři studenti archeologie ze Slezské univerzity v Opavě a Univerzity Karlovy v Praze.
Během výzkumu byl také zdokumentován řez tělesem hráze soustavy zaniklých rybníků, které se
rozkládaly při zaniklé středověké vsi. Rybníky zachycuje ještě první vojenské mapování. Poloha vesnice
nebyla známa a bohužel ani výzkumem nebyla zjištěna.

Lokalizace
Lokalita se nachází v jihozápadní části katastru obce Postřelmov, na levém břehu potoka Rakovce v
trati „U Františka“, parc. č. 1777/43-60 (Goš – Halama 2004). Na druhém břehu se nacházel již zmíněný val
rybniční hráze, který byl stavbou zcela zničen.

Obr. 3: Místo archeologického výzkumu na mapě v měřítku 1:50 000.

Přírodní prostředí
Lokalita leží v severní části Mohelnické brázdy, v akumulační rovině nivy řeky Moravy. Nadmořská
výška zkoumané plochy se pohybuje v rozmezí 284-288 m n. m. Plocha výzkumu je v rovinatém terénu, na
velmi mírném jižním svahu, svažujícím se k potoku Rakovci. Rovinatou plochu Mohelnické brázdy ze
severu uzavírá téměř půlkruh kopcovitého terénu, zvedajícího se podhůří Hrubého Jeseníku a Králického
Sněžníku.

Svrchní půdní horizont zde má mocnost asi 30 cm, podle geologické mapy 1:50 000 se zde nacházejí
deluviofluviální a fluviální písčité hlíny až hlinité písky holocenního stáří. Pod holocenními hlínami leží
nezpevněné sedimenty pleistocénu popřípadě i mladších třetihor v neznámé mocnosti. Podle autorů
výzkumu mocnost těchto sedimentů, do nichž se zahlubovaly zkoumané objekty, činí řádově metry (Goš –
Halama 2004, 2).
Osou oblasti je řeka Morava (vodoteč 2. řádu). Vzdálenost lokality od dnešního koryta Moravy je asi
2,5 km. Rakovec (vodoteč 3. řádu), na jehož levém břehu leží lokalita, je jejím pravobřežním přítokem. Při
srovnání současnosti s prvním i druhým vojenským mapováním je patrné, že jde o relativně stabilní a
prostorově spíše neměnnou vodoteč. Při výzkumu byla pozorována v blízkosti vodoteče do podloží
zahloubená koryta (mělké žlábky vyplněné světlou hlínou promíšenou písky), snad vzniklá vlivem
přívalových vod (Goš – Halama 2004, 2).
Podle mapy potenciální přirozené vegetace se nacházíme v oblasti lužních lesů, konkrétně jilmových
doubrav (Neühäuslová a kol. 2001).

Metoda výzkumu
Lokalita známá z dřívějších povrchových sběrů (Janák – Müller 1996) byla před výzkumem znovu
ověřena povrchovým sběrem v místech předpokládaného průběhu komunikace. Vlastní výzkum byl zahájen
skrývkou svrchního půdního horizontu, který byl zhruba v mocnosti 10 cm zachován, neboť se v něm již
rýsovaly zahloubené objekty. Následně byly objekty vybírány po mechanických vrstvách, většinou
dvaceticentimetrových. Ne všechny objekty byly prozkoumány celé. Nálezová situace byla dokumentována
kresebně, fotograficky a geodeticky zaměřena.

Cíl práce a metodika
Vzhledem k tématu práce je hlavní pozornost upřena na nálezy a objekty LK. Problematice lengyelské
kultury v Postřelmově se budeme věnovat pouze okrajově.
Cílem této kapitoly je zjistit alespoň některé stavební komplexy LK a pokusit se vytvořit model vývoje
sídlištního areálu v kratších časových úsecích na základě analýzy keramického materiálu s přihlédnutím
k terénnímu uspořádání zahloubených objektů. Přistupujeme zde ke kombinaci dvou různých metod, které
samy o sobě mohou vypovídat o různých stranách problému. V některých případech je z terénní
dokumentace patrné pravidelné uspořádání stavebních jam u systému kůlových jamek a keramické nálezy
ve všech objektech nejsou dostatečně kvalitní a jindy v nepřehledné terénní situaci vystupují jednotlivé
objekty kvalitou keramického souboru. Obě metody by měly v kombinaci přinést co nejúplnější obraz
sídelního vývoje postřelmovského areálu.
Pro ulehčení zpracování vysokého počtu objektů byla vytvořena databáze „Objekty_evidence“v
programu MS Office 2000 Acces, která obsahuje kvantitativní i kvalitativní údaje o každém z nich.
Následná prostorová analýza byla uskutečněna v prostředí Arc Wiev 3.2 propojením s databází.
Zpracování keramického materiálu se odvíjelo rovněž od databází vytvořených v programech MS
Office 2000 Acces a Excel. Databáze pro zdobenou keramiku LK „Jedinci_LK“ byla jedním z výchozích
bodů pro datování objektů. Databáze pro nezdobenou a lengyelskou keramiku „Jedinci_Nezd_VK_LgK“
nebyla pro účely této práce využita, pouze eviduje ostatní keramické nálezy.

Všechny tři databáze uložené v programu MS Office 2000 Excel jsou součástí této práce v přílohách na
CD.

Prostorová situace areálu
Silniční obchvat protíná sídlištní areál napříč severojižně, díky čemuž se podařilo zachytit jeho severní i
jižní okraj. Jižní přirozenou hranici vytváří potok Rakovec (druhý břeh vodoteče byl také dotčen stavbou a
archeologická zjištění jsou zde kromě evidence hráze zaniklého rybníka negativní). V severní části
zkoumaného areálu se hustota objektů pozvolna snižuje a ve vzdálenosti 350 m od Rakovce již nejsou žádné
nálezy. Západní a východní hranice sídliště neznáme, pouze ze sběrů je ověřeno pokračující osídlení.
Při výzkumu bylo podle nálezové zprávy a dokumentace prozkoumáno zcela nebo částečně 633
zahloubených objektů. Koncentrují se nejvíce v jižní části zkoumané plochy, blíže vodoteči. V těchto
místech se značně převrstvují a vystupuje zde poměrně složitá horizontální stratigrafická situace. V severní
části plochy se nacházejí jednotlivé objekty řídce rozložené a neporušují se. Několik shluků nebo řad
kůlových jam patří nepochybně půdorysům domů, bohužel však dochovaným torzovitě.
Na zpracování nálezů z této rozsáhlé plochy se podíleli studenti archeologie ze Slezské univerzity
v Opavě a Karlovy univerzity v Praze. Plocha byla rozdělena na tři různě velké části tak, že nejdříve byly
vytipovány dva úseky, ve kterých byly patrné logicky uspořádané stavební komplexy. Zbylá část zkoumané
plochy spolu v dvěma již zpracovanými úseky bude představena v této práci.

Horizontální stratigrafická situace je poměrně složitá. V jižní části se zahloubené objekty koncentrují,
až je situace nepřehledná a v severní části naopak vystupují samostatné objekty bez zjevných souvislostí
k možným stavebním komplexům. V tomto ohledu je možné situaci srovnat lokalitou Mohelnice – U
cukrovaru (Tichý 2001). Tento stav již předem napovídá, že i u keramického inventáře je možné
předpokládat v některých částech zkoumané plochy někdy i několikanásobné kontaminace výplní objektů.
Tyto kontaminace se zde viditelně projevují pouze při smíšení keramiky kultury lengyelské a s lineární
keramikou.
Na podkladu terénní dokumentace a prostorového uspořádání objektů byly některé objekty sloučeny.
Jedná se zejména o porušující se jámy – soujámí, kde je předpoklad smíšení nálezů, nebo jde o jednotlivé
části jam při výzkumu uměle oddělené. Zároveň byly ponechány v této práci všechny objekty označené
během výzkumu jako přírodní útvar, kulturní vrstva, terénní deprese a podobně. Celkový počet objektů je
633.

Databáze „Objekty_evidence“
V databázi jsou evidovány všechny zkoumané objekty a sběry provedené při výzkumu. V následujícím
seznamu jsou popsány všechny její hodnotící kategorie:

objekt – číslo objektu
typ – typ objektu jako hliník, zásobní jáma, stavební jáma apod.
LK_JED, ŠAR_JED, VK_JED, LgK_JED, Nezd_JED – počet jedinců s notovou, šáreckou,
vypíchanou výzdobou, počet jedinců nezdobených a lengyelských

LK_ZL, ŠAR_ZL, VK_ZL, LgK_ZL, Nezd_ZL – počet zlomků s notovou, šáreckou, vypíchanou
výzdobou, počet jedinců nezdobených a lengyelských
LK_m, ŠAR_m, VK_m, LgK_m, Nezd_m – hmotnost střepů
ŠI, ŠI_m – počet a hmotnost štípané kamenné industrie
BI, BI_m – počet a hmotnost broušené kamenné industrie
mlyn, mlyn_m – počet a hmotnost mlýnů
brousek, brousek_m – počet a hmotnost brousků
KA_art, KA_art_m – počet a hmotnost dalších kamenných artefaktů
KA – hmotnost kamenů
MA – hmotnost mazanice
MA_pec – hmotnost mazanice z pecní konstrukce
U – evidence uhlíků
U_urceni – druhové určení dřeva
KO – počet a druhové určení zvířecích kostí
KO_m – hmotnost zvířecích kostí
jine – další nálezy
Superpozice – evidence superpozice s další objektem
GIS_chron – 1. orientační stupeň datace (LK, LK/LgK, LgK, -)
GIS_kval – kritika kvality keramického souboru
GIS_faze – fáze osídlení LK (0-7)
kopano – rozsah výzkumu objektu
POZN - poznámka
zprac – autor zpracování keramiky (Davidová, Hlas, Kašpárek)

První skupina hodnotících kritérií je zaměřena na sumarizaci nálezů všech kategorií. Druhá posuzuje
vlastnosti objektu, jakými jsou rozsah výzkumu, druh objektu, možné superpozice. Třetí skupina je již
interpretační a věnuje se datování objektů na základě nálezů keramiky ve dvou stupních podrobnosti.

Obr. 4: Rozdělení zkoumané plochy pro zpracování; 1- T. Davidová, 2 – J. Hlas, 3 - P. Kašpárek.
Čtvercová síť rozděluje plochu na pole o velikosti10x10 metrů, plán je orientovaný na sever.
Charakter zahloubených objektů

633 objektů bylo na základě své morfologie (půdorys, profil), nálezových okolností a souvislostí
k okolním objektům rozděleno do několika skupin vyjadřujících jejich možnou funkci: přírodní útvar, jáma,
soujámí, kůlová jamka, hliník, stavební jáma, zásobní jáma, jáma s pecemi. Kůlových jamek je celkem 292,
4 hliníky, 50 stavebních jam, 18 zásobních jam, 6 objektů s pecemi, 147 menších jam bez zjevné funkce, 52
soujámí a 68 přírodních útvarů.
Hliníky byly identifikovány hlavně podle velkých rozměrů, analogicky jako na jiných neolitických
sídlištích, některá větší soujámí by mohla být ještě do kategorie hliníků zařazena. Za stavební jámy jsou
považovány hlavně jámy koncentrující se viditelně v linii sever – jih podél půdorysů domů, ale také pouze
osamocené jámy uspořádané v liniích bez zjevné souvislosti ke kůlové struktuře. Mnoho kůlových jam se
evidentně nedochovalo kvůli různým okolnostem. Zásobní jámy byly vyčleněny na základě svých
charakteristických znaků jako například kruhový půdorys, rovné dno, vypálené stěny, související kůlová
konstrukce, přístupový schůdek a podobně (Šumberová 1996). Mezi tyto objekty jsou zahrnuty i objekty,
které nesplňují bezvýhradně tato kritéria, ale byly vedoucími výzkumu za jámy zásobního charakteru
označeny již při výzkumu (Obr. 124, 126). Zásobní objekty se vyskytují rovnoměrně po celé zkoumané
ploše, ale souvislost s domy nebyla nijak nápadná. Zajímavými objekty jsou objekty s pecemi (Obr. 29: 5-8,
124, 125). Jedná se o šest jam nebo spíše soujámí různé velikosti (objekt 18, 55, 139, 174, 488 a 614), v
nichž byly nalezeny zbytky konstrukcí pecí nebo celé pece in situ v různém počtu (1-11). Pece se zpravidla
koncentrovaly při stěnách jam. Dochovaly se zejména jako mazanicové konstrukce den dlážděné fragmenty
kamenných artefaktů nebo i střepy hrubé keramiky, někdy se dochovala i celá mazanicová klenba nebo její
destrukce. Kruhový půdorys pecí měl průměr kolem jednoho metru. Konstrukčně si byly všechny pece
velmi podobné. Mírně se lišila jejich hloubka od povrchu skrývky a také míra zahloubení do stěn objektů.
Pece se vyskytují poměrně často na moravských lokalitách s LK. Uveďme nejbližší příklady z Police,
Újezdu, Mohelnice (Nekvasil 1963), nebo ze vzdálenějšího Uničova (Hájek 2005) či Přáslavic (Horáková –
Kalábek – Peška 1997). Lze je vyhodnocovat konstrukčně na velmi podrobné úrovni, jako tomu bylo
například ve Vedrovicích (Berkovec – Veselá 2003). Z velkého počtu kůlových jamek většina náleží
k půdorysům domů, u ostatních se nepodařilo kontext k domu jistě prokázat,mohou být součástí jiných
konstrukcí. Žádné případné doklady ohrazení nebyly nalezeny, stejně jako v poslední době v literatuře
zmiňované polozemnice s hospodářskou funkcí (např. Čižmář 1998b). Většina objektů byla zařazena do
kategorie jáma nebo soujámí bez zjevné funkce.

Obr. 5: Funkční rozdělení objektů: 1 – kůlová jamka, 2 – hliník, 3 – zásobní objekt, 4 – stavební jáma,
5 – objekt s pecemi, 6 – přírodní útvar, 7 a 8 – jámy a soujámí bez určení funkce.

Obr. 6: Rámcové rozdělení objektů podle datace: 1 – objekt bez nálezu, 2 a 3 – objekt s lineární
keramikou, 4 a 5 – objekt se smíšenou lineární a lengyelskou popř. pouze lengyelskou keramikou.
Podle obsahu keramického materiálu byly rámcově rozděleny na objekty bez nálezu, s lineární
keramikou, lengyelskou keramikou a s lineární i lengyelskou keramikou. Objektů bez nálezu je 348, je to

téměř 55 % z celého sídliště. 256 objektů obsahovalo pouze lineární keramiku, 28 lineární i lengyelskou a
jediný (kulturní vrstva) obsahoval pouze lengyelské střepy.

Hmotné prameny
Keramika
Při výzkumu bylo získáno celkem 15.596 keramických střepů z objektů a sběrů při skrývce apod.
Z toho bylo možné sestavit 10.989 jedinců. Kultuře s lineární keramikou náleží 3.063 zdobených a 7.592
nezdobených jedinců a lengyelské kultuře 334 jedinců.
Část souboru (4.514 jedinců) byla již zpracována studenty Slezské univerzity v Opavě J.Hlasem (2005)
a P. Kašpárkem (2005, 2006) v rámci ročníkových a diplomových prací. Zbytek (6.475 jedinců) bude
představen v této práci.
Po vyloučení přírodních útvarů a kůlových jamek vychází na 273 objektů asi 15.500 zlomků keramiky,
což jsou hodnoty srovnatelné se situací v Roztokách u Prahy, kde vychází na 23 objektů 1426 keramických
zlomků. Nedaleká lokalita Mohelnice – U cukrovaru je výrazně bohatší se svými asi 84.000 zlomky na 337
objektů. Hodnoty v Postřelmově patří v této statistice ke středním (Rulf 1986).

Lengyelská kultura
Keramika lengyelské kultury, charakteristická svou písčitou keramickou hmotou a tvaroslovím nádob,
se vyskytuje v Postřelmově kromě jednoho nálezu z kulturní vrstvy (obj. 135) a povrchových sběrů smíšeně
v objektech s keramikou lineární. Jedná se celkem o 334 jedinců. Část souboru z 8 objektů (196 jedinců) již
byla zpracována P. Kašpárkem (2005, 2006). Soubor byl zařazen do kontextu komplexu skupin se smíšenou
keramickou náplní podle V. Janáka (2001), konkrétně do prvního stupně hornoslezské lengyelské skupiny.
Zbylá keramika ze 21 objektů (138 jedinců) bude v nejbližší době podrobně zpracována na jiném místě, ale
zdá se, že jde o jednotný soubor související s již zpracovanou částí. Obsahuje rovněž malé procento (6
jedinců) jemné keramiky zdobené vypíchanou technikou.
V přiložené databázi „Jedinci_Nezd_VK_LgK“ je možné vybrané reprezentativní lengyelské střepy
dohledat. Za reprezentativní jsou považováni jedinci, u kterých bylo možné popsat věší množství kategorií
(například tvar nádoby, průměr ústí, výzdoba aj.).

Obr. 7: Objekty s lengyelskou keramikou rozdělené podle počtu keramických jedinců (viz popis
v obrázku).

Lengyelská keramika pochází z objektů: 2, 18, 23, 26, 69, 79, 102, 108, 134, 135,137, 139, 143, 144,
159-159A, 160, 163, 178, 182, 186, 191, 205, 206, 218, 390A-B, 395, 470, 489 a 572.
Pokud bychom hledali nějaké koncentrace lengyelských nálezů na zkoumané ploše, nebylo by možné
říci, že se vyhraňují do omezené oblasti. Vyskytují se v celé ploše, pouze v severní části jsou nálezy
mnohem početnější. Některé objekty bude snad po podrobnějším zkoumání nálezové situace možné označit
za lengyelské s příměsí LK.

Kultura s lineární keramikou
Z celku 10.655 jedinců LK je 3.063 zdobeno a 7.592 nezdobeno. 4.318 jedinců bylo již zpracováno a o
6.337 jedincích bude pojednáno v následujících řádcích. Důraz bude kladen na zdobenou keramiku, která je
jedním ze stavebních kamenů této práce. Výsledky J. Hlase a P. Kašpárka budou zčásti využity pro
vytvoření obrazu osídlení celého areálu LK. Z celkového počtu 10.655 jedinců je téměř 29 % zdobeno Podle
J. Rulfa jsou nad hranicí 25% lokality bohaté na zdobenou keramiku (Rulf 1986, 235). V Mohelnici tvoří
zdobená keramika pouze 18 % (Tichý 1998, 49).

Nezdobená keramika
Nezdobená keramika tvoří počtem 7.592 jedinců v Postřelmově 71 % keramického souboru LK. V této
práci nebude podrobně představena. V přiložené databázi „Jedinci_Nezd_VK_LgK“ je možné vybrané
reprezentativní jedince z dosud nezpracované části vyhledat. Za reprezentativní jsou považováni jedinci,
které bylo možno popsat více hodnotícími kategoriemi (jako například tvar nádoby, průměr ústí, ucha a
pupky), nebo byly v souboru ojedinělé.
Kategorie, které byly hodnoceny jsou následující:

CS – číslo sáčku
OBJ – číslo objektu
ČÁST, VRSTVA
LOK – bližší lokalizace
STŘEPY – fragmentariace jedince
GRAND – velikost střepů
MAT – makroskopicky popis keramické hmoty
KOLOR – barva střepu na lomu
POVRCH – povrchová úprava
STĚNA – průměrná síla stěny nádoby
J/H – jemná/hrubá keramika
TVAR – tvar nádoby
OKRAJ – průměr ústí
DNO – tvar podstavy
PUPEK – podle Pavlů – Zápotocká (1978)
UCHO– podle Pavlů – Zápotocká (1978)
DEKOR – druh výzdoby

CHRON - datování
VK, LgK, Neol – detailní popis
KRESBA – zda bylo kresleno pro tabulky
poznámka
AS – inv. č. Vlastivědného muzea v Šumperku

Zdobená keramika
Do skupiny zdobená keramika jsou začleněni jedinci zdobení lineárním a technickým ornamentem a
plastickou výzdobou. Jedná se o tenkostěnné i silnostěnné nádoby, proto snad bude tento vzorek dostatečně
reprezentativní a statisticky srovnatelný v některých ohledech s nezdobenou keramikou, která na tomto
místě nebyla vyhodnocována. Celkové množství zdobené keramiky je 3.063 jedinců, 982 bylo již
zpracováno.
Nezpracováno zbývá 2.081 jedinců. Na tomto místě se zastavíme u 1.447 zdobených jedinců. 634
zdobených jedinců z rozsáhlého hliníku 3 (rozměry 30x7 m) zde nebylo vyhodnoceno podrobně. Tento
hliník si zaslouží dílčí zpracování a není pro účely vnitřní chronologie sídliště vhodný. Využity byly
v některých analýzách pouze všechny střepy nesoucí šáreckou vypichovanou výzdobu a větší zlomky či
torza nádob. V průběhu na ně bude upozorněno.
V databázi „Jedinci_LK“, vytvořené pro zdobenou keramiku, byly posuzovány následující vlastnosti:

CS – číslo sáčku
OBJ – číslo objektu
ČÁST – část objektu
VRSTVA - vrstva
LOK – bližší lokalizace
STŘEPY – fragmentárnost jedince
GRAND – velikost střepů
MAT – makroskopické posouzení keramické hmoty
KOLOR – barva na lomu
POVRCH – úprava povrchu
STĚNA – průměrná síla stěny
J/H – jemná/hrubá keramika
TVAR – tvar nádoby
OKRAJ – průměr ústí
DNO – tvar podstavy
UCHO – podle Pavlů – Zápotocká (1978)
PUPEK – podle Pavlů – Zápotocká (1978)
DEKOR – typ výzdoby
TO_POS – způsob umístění technické výzdoby
TO_NAS – násobek pásů technické výzdoby
TO_OKR – způsob výzdoby okraje

TO – podrobně technika (nehtový vryp, prstování, kolky, rýžky)
TO_MOT – výzdobný motiv
RL – šířka ryté linie
RL_ZP – průřez linií – tvar hrotu nástroje
VP_SIR – šířka vyplňované pásky
KOMPONENTA – druh lineárního ornamentu
REKTI/KURVI – motiv rektilineární/kurvilineární
LIN_OKR – podoba okrajové výzdoby
LIN_OKR_NAS – násobek pásů pod okrajem
NOTY – tvar not
NOTY_POS – umístění noty ve vztahu k lince
VPICHY – tvar vpichů
VPICHY_POS – umístění a hustota vpichů
LNK_MOT – hlavní motiv notové výzdoby
SARKA_MOT – hlavní motiv šárecké výzdoby
CHRON_BY – chronologické ohodnocení výzdoby podle Pavlů (1976)
DOP_MOT – doplňkový motiv
KRESBA – zda bylo kresleno
poznámka
AS – inventární číslo
GIS – kvalita jedince z hlediska chronologie

V následujících řádcích se budeme zabývat rozborem dosud nezpracovaných zdobených 1447 jedinců
(tedy kromě objektu 3).
Typ výzdoby byl členěn do 3 kategorií: lineární, technická a plastická. Lineární ornament (vyplňovaná
páska, notová, šárecká a zvláštní výzdoba) je zastoupen 1100 jedinci, technická výzdoba 345 jedinci a
plastická pouze 5. Plastická výzdoba zde byla vyčleněna ve smyslu zjevně nefunkčních plastických
výčnělků jako jsou antropomorfní, zoomorfní či jinak tvarované plastiky a podobně. Ve třech případech se
typy výzdoby různě kombinují.

Jemná/hrubá keramika
Tato kategorie byla posuzována podle síly stěny střepu a zároveň podle keramické hlíny, popřípadě
podle velikosti nádoby. Jde o kategorii ovlivněnou osobou pozorovatele, proto je vhodnější na výsledky
nahlížet pouze jako na orientační.
Ze 1447 zdobených jedinců má 1065 (74 %) charakter jemné a 382 (26 %) hrubé keramiky, což činí
poměr hrubé a jemné zdobené keramiky 1:2,8. tento poměr je podobný poměru keramiky zdobené
technickým a lineárním ornamentem, který je 1:3,1. Tyto dvě kategorie se nápadně prolínají, i když ne vždy.

Materiál

Třídění keramické hlíny bylo provedeno na základě makroskopického pozorování střepů. Podle
dřívějších zpracování neolitické keramiky s přihlédnutím k místní situaci byly vytvořeny materiálové třídy
(Obr. 30: 1-6). Kritériem byla zrnitost hlíny a příměsi.
Nejpočetnější skupinou je jemně plavený materiál v odstínech šedé, hnědé a oranžové barvy se svými
1081 jedinci. V rámci této skupiny početně vystupuje materiál bez příměsí (674), nebo s příměsí částic
z organických materiálů (157) a s pískem (187) a již méně s tuhou (28). Zda jde o příměsi záměrné lze nelze
v těchto případech rozhodnout. Tato keramická třída se váže především na jemnou keramiku.
Hrubá keramika je vázána zejména na materiál kamenitý s příměsí drcené tuhy a keramiky (259
jedinců). Pouze ojediněle se v této třídě vyskytne menší nádobka zdobená lineárním ornamentem. Tuhová
keramika se v mladších fázích LK na Moravě uplatňuje poměrně často. V rámci zdobené keramiky je to
téměř 20 % (včetně jemně plaveného materiálu). Kamenitý materiál bez drcené tuhy se vyskytl v 72
případech rovněž většinou na zdobené hrubé keramice.
Výjimečně se uplatnil materiál písčitý (19 jedinců), bahnitý (11 jedinců) a slídnatý (5 jedinců).
M. Gregerová z Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
provedla na vybraných 24 keramických fragmentech petrograficko – mineralogicko – geochemické rozbory.
Její závěr je, že suroviny použité při výrobě keramiky v Postřelmově představují nejčastěji cihlářské jíly a
vzácněji sprašové hlíny. Teploty výpalu jsou nízké, pohybují se při teplotě kolem 600-700°C, rozhodně
nepřesahují 800°C. V části hodnoceného souboru je obsažen grafit, který je prokazatelně proveniencí
z Hrubého Jeseníku. Obecně keramika nevybočuje svým charakterem z běžných neolitických souborů
(Gregerová 2004).

Úprava povrchu
Pro poškození povrchu nebylo možné u 964 zdobených jedinců poznat způsob jeho úpravy. U zbylých
se podařilo identifikovat oboustranně hlazený (203), zvnějšku hlazený (32), zevnitř hlazený (33),
oboustranně tuhovaný (127), uvnitř tuhovaný (57), vně tuhovaný (26), leštěný (2), hrubý (1), kombinovaný
uvnitř tuhovaný a vně hlazený (1) a uvnitř hlazený a vně tuhovaný (1). Na čtyřech fragmentech hrubých
nádob se dochoval oranžový potah povrchu, který se projevil výrazněji u nezdobené keramiky, tuto úpravu
lze předpokládat u velkého procenta zdobených hrubých nádob, bohužel se však nedochovala.
Tuhování povrchu nádob se dochovalo na téměř 15% zdobené jemné keramiky (Obr. 30: 7, 8), na hrubé
vůbec.
Tvar nádob
Pro lineární keramiku bylo vytvořeno 11 tvarových skupin. U 1030 jedinců nebylo možné tvar
rekonstruovat.

Obr. 8: Tvarové spektrum nádob LK:
10 – kulovitá mísa
11 – kulovitá nádoba, sklon okraje 45-90°
12 – kulovitá nádoba, sklon okraje do 45°
20 – kónická mísa
30 – esovitě profilované hrdlo

31 – bombovitá nádoba
32 – šárecká bombovitá nádoba
40 – láhev, amfora
50 – zvláštní tvary
60 – okraj se sklonem nad 90°

Kulovité uzavřené nádoby tvoří nejpočetnější skupinu identifikovaných tvarů (215 jedinců). 175 se
sklonem okraje větším než 45° je otevřenějších a 40 se sklonem menším než 45° je více uzavřených.
Hodnoty průměru ústí u těchto nádob se pohybují v rozmezí 8 – 34 cm. Nejvíce se koncentrují při
hodnotách 14 – 18 cm (65 ks) a 8 – 13 cm (51 ks), méně již v rozmezí 20 – 24 cm (29 ks) a 25 – 34 cm (12
ks). Tvar podstavy převažuje plochý bez ostrého přechodu na tělo (12 ks) a méně se vyskytne dno oblé (5
ks).
Mís s kulovitou profilací se dochovalo 23 a kónických mís 16. Průměr ústí se pohyboval mezi 9 a 32
cm. Nejčastěji se průměr ústí pohybuje v rozmezí 20 – 24 cm (15 ks), v ostatních případech 9 - 12 cm, 14 –
18 cm a 26 – 32 cm vždy po 5 jedincích. Tvar podstavy se dochoval ve 4 případech oblý.
Bombovité nádoby jsou vlastně kulovité s nasazeným esovitě profilovaným hrdlem. Zastoupeny jsou 35
jedinci. Průměr ústí je nejčastěji 12 cm (10 ks) a méně často 8 – 11 cm (8 ks) a 14 – 16 cm (7 ks). Ve dvou
případech bylo identifikováno ploché dno bez ostrého oddělení od těla nádoby.
Bombovité nádoby šárecké profilace jsou podobné bombovitým nádobám, ale výduť je ostřeji
profilovaná a maximální rozměr výduti je posunut výše pod hrdlo. Tento tvar se váže výhradně na keramiku
zdobenou šáreckou technikou výzdoby a dochovalo se jej 46 jedinců. Průměr ústí je v nižších hodnotách než
u ostatních tvarů, nejčastěji v rozmezí 8 – 11 cm (15 ks), a méně již 12 – 15 cm (9 ks) a 16 – 20 cm (3 ks).
Tvar podstavy se nepodařilo identifikovat.
7 bikónických nádob s lineárním i šáreckým ornamentem tvoří nejméně početnou skupinu uzavřených
tvarů. Jedná se o nádoby menší, s průměrem ústí 6 cm (2 ks) 10 cm (1 ks) bez možnosti určení tvaru
podstavy.
Lahvovité a amforovité tvary se vážou spíše k nezdobeným jedincům, v souboru zdobené keramiky se
vyskytly pouze v 15 případech. Jedná se o vyšší nádoby větších rozměrů se zúženým hrdlem esovité
profilace a s větším množstvím masivních uch. Průměr ústí je častěji 9 – 12 cm (7 ks) a méně 14 – 24 cm (3
ks). Tvar podstavy není dochován, ale nezdobené lahve mají vždy plochou podstavu.
Relativně početná kategorie nádob s esovitým hrdlem (50 jedinců) byla vyčleněna pro fragmenty okrajů
a hrdel nádob, u nichž nebyla jistá náležitost k bombovitým nádobám, bombovitým nádobám šárecké
profilace popřípadě amforovitým a lahvovitým tvarům nádob. Průměr ústí u 18 jedinců se pohybuje
relativně rovnoměrně v rozmezí 9 – 22 cm.
Mezi zvláštní tvary bylo zařazeno 10 jedinců. Ze dvou fragmentů zdobených těl jemné keramiky byly
vyrobeny kotoučky s provrtem (Obr. 71: 1, 2). Tyto předměty jsou zpravidla vykládány jako přesleny
popřípadě závěsky apod. Další takový kotouček bez provrtu s obroušenými hranami by mohl být
interpretován jako nástroj používaný při výrobě keramiky (Janák 1997). Jediný fragment patří duté nožce
(Obr. 87: 2), další zvoncovité nádobě. Několik fragmentů kotlovité nádoby je zvláštní i svou neobvyklou

výzdobou v rámci postřelmovského inventáře (Obr. 55: 1). Zvláštní je další kulovitá uzavřená nádoba
s okrajem vytvarovaným v laloky (Obr. 31: 7; 33). Poslední 3 jedinci zastupují mísy s plastickou výzdobou.
Dva jsou navzájem si podobné fragmenty mis s mističkovitými výčnělky na okraji nádoby (Obr. 51: 1),
v jednom případě navíc doplněnými šikmým přesekáváním okraje. Třetí je mísa hranatého tvaru
s antropomorfní aplikací na okraji nádoby, nožkami a přesekávanou plastickou lištou na hranách (Obr. 45;
46).

Technická zařízení
Mezi technická zařízení jsou zařazeny funkční výčnělky nádob, vlastně se jedná o různé pupky, ucha a
výlevky. Hodnocení těchto zařízení bylo provedeno na základě již vypracovaných popisných systémů
(Pavlů – Zápotocká 1978), v případě nutnosti mírně rozšířených.
Pupky se dochovaly na 95 zdobených jedincích. Ve většině případů se jedná o hrubé nádoby
s technickou výzdobou. V případě jemné keramiky jsou pupky vázány hlavně na šáreckou výzdobu, na
notovou již méně. Převažuje okrouhlý tvar pupků, někdy promáčknutý, méně se vyskytl oválný tvar a
některé zvláštní tvary (antropomorfní, rohatý apod.).
Ucha se na zdobené keramice vyskytla pouze v 29 případech. Jsou vázána na lineární notovou výzdobu
na hrubé i jemné keramice, pouze v jednom případě na kombinaci technického s lineárním ornamentem a
v dalším na šáreckou výzdobu. V tomto malém vzorku se vyskytla malá i velká, svislá, vodorovná i šikmo
položená ucha, v jednom případě se dvěma laloky a ojediněle zvláštního tvaru(35: 1).

Výzdoba
V keramickém souboru LK se vyskytly 3 typy výzdoby: plastická, technická a lineární.
Plastická výzdoba
Pouze 5 jedinců je možné zařadit do této skupiny, přičemž ve dvou případech se plastická výzdoba
kombinuje s lineární. Dvě mísy mají z okraje vyčnívající mističkovitou plastiku. Třetí mísa je ojedinělá svou
antropomorfní aplikací na okraji nádoby a plastickými přesekávanými lišty na hranách i okraji, v kombinaci
s mladou notovou výzdobou. Dvě kulovité mísy mají přesekávaný okraj
Technická výzdoba
345 jedinců s technickou výzdobou patří převážně do skupiny hrubé keramiky, pouze 4 do skupiny
jemné keramiky. Ve dvou případech se technický ornament kombinuje s lineárním. V případě 20 jedinců
nelze techniku výzdoby přesně identifikovat, jinak se jedná o nehtování (203 ks), prstování (104 ks) či jiné
kolky a rýžky (17) a jednu kombinaci nehtování s prstováním. Sklon vrypů se pohyboval v pořadí od
nejpočetnějšího od vodorovné pozice (196 ks) přes svislou (55 ks), šikmou (39 ks), neuspořádanou
kobercovitou (12 ks) až po jejich kombinace (3 ks). Pásy byly nejčastěji dvojnásobné (157 ks), méně
jednoduché (34 ks) a trojnásobné (6 ks). Dochovaný ornament byl v převážné většině v podobě linií
sdružujících se k technickým zařízením (112 ks), minimálně jako neuspořádaně pokrytá plocha (1 ks), nebo
vodorovné a svislé linie (2 ks).
Lineární výzdoba
V rámci lineárního ornamentu (1100 ks) byly vyčleněny další komponenty výzdoby: vyplňovaná páska,
prostá linie, notová výzdoba, šárecká výzdoba a ojedinělá výzdoba.

Spíše nevýznamnou komponentou v rámci souboru je vyplňovaná páska, která svým zastoupením 7
jedinců (2 jedinci hrubá keramika) představuje jen doplňkovou výzdobu. Podle bylanského popisného
systému výzdoby se jedná o výzdobu typu alfa12, alfa20. Výzdobný okrajový motiv (Obr. 36: 17) v podobě
jednoduchého pásu lze rozpoznat ve dvou případech a v případě hlavního motivu je patrný jeden
rektilineární a jeden kurvilineární blíže neurčitelný motiv.
Dalším z chronologického hlediska nevýznamným typem výzdoby je delta12, tedy prostá rytá linie.
V některých případech se jedná o rytou lineární výzdobu jednohrotým nástrojem, ovšem ve většině případů
se v této kategorii odrazila fragmentárnost keramického materiálu. Zastoupení tohoto typu výzdoby je
poměrně vysoké (220 jedinců, z toho je 11 jedinců hrubá keramika). Většinou se jedná o drobné střepy, na
kterých nelze identifikovat výzdobný motiv. Okrajový motiv se dochoval na 44 fragmentech, vždy šlo o
vodorovné linie jednoduché (6 ks), dvojnásobné (9 ks) či trojnásobné (3 ks), v jednom případě se okrajový
motiv vůbec neuplatnil. V hlavním motivu převažoval V-motiv (6 ks), dále se dochovaly šikmé pásy pod
okrajem (1 ks), blíže nespecifikovatelný kurvilineární motiv (1 ks) a neuspořádané linie (1 ks). V jediném
případě je dochovaný doplňkový motiv v podobě dvojitého horního V.
Již významnější je notová výzdoba, která se v různých varietách (epsi?, epsi 10, epsi, 20, epsi 30, theta,
zeta) vyskytuje na 743 jedincích, z toho je 22 jedinců ze skupiny hrubé keramiky. Zastoupení tohoto typu
výzdoby je od nejpočetnějšího následující: epsi20 265 jedinců, epsi? 183 jedinců, epsi10 176 jedinců,
epsi30 79 jedinců, zeta 31 jedinců, theta 7 jedinců a kombinace technik zeta – theta 2 jedinci. Vyšší
zastoupení výzdoby epsi? a epsi10 je zřejmě způsobeno fragmentárností keramického souboru, podobně
technika epsi20 je početná na úkor epsi30, která je ve střepovém materiálu hůře identifikovatelná.
Dochované spektrum tvarů not je následující od nejpočetnějšího: mírně zahrocená (225 ks), kruhová (160
ks), elipsovitá (95 ks), čočkovitá nebo kapkovitá (70 ks), malá čočkovitá (42 ks), trojúhelníková (32 ks),
půlměsícová (31 ks), vysoká elipsovitá (6 ks), rohlíkovitá (4 ks), vysoká trojúhelníkovitá (1 ks). Nápadná je
vazba malé čočkovité noty na výzdobu zeta. Umístění not spíše není vázáno na typy výzdoby, kromě typu
theta. Chronologicky významný by měl být výskyt noty spojující dvě linie po vzoru želiezovské výzdoby.
V našem souboru je 36 těchto jedinců, typ výzdoby je převážně epsi20, popřípadě epsi?, epsi30 a theta.
Okrajová výzdoba byla zachycena převážně v podobě vodorovných linií. Obecně vodorovná linie se
vyskytla ve 124 případech, linie s pravidelně umístěnými notami nad sebou ve 111, linie s nepravidelně
umístěnými notami v 18 případech a pouze po jednom je výzdoba jako nesystematické rozmístění not
s liniemi a noty uspořádané do linií. V jednom případě nebyla vůbec aplikována. Okrajové linie jsou nejvíce
dvojnásobné (58 ks), následují jednoduché (40 ks), trojnásobné (37 ks) a čtyřnásobné (2 ks).
Hlavní motiv převažuje rektilineární (320 ks), méně se vyskytl kurvilineární (78 ks) a kombinovaný (20
ks). Mezi rektilineárními motivy dominují V motivy plynulé (60 ks) nebo dělené do polí (21 ks) a rastr
v různých variantách (12 ks). Méně časté jsou šikmé (8 ks), vodorovné (1 ks) a svislé (1 ks) pruhy,
soustředné kosočtverce (1 ks), kříž (1 ks), nesystematicky uspořádané linie (3 ks) a kurvilineární motivy vlny, soustředné kruhy a podobně (11 ks).
Doplňkový horní motiv se dochoval minimálně. Ve 21 případech se vůbec neuplatnil, ve zbylých 4 se
jedná o varianty girlandy a v 7 případech o varianty horního V.
Kombinace notové a šárecké výzdoby se vyskytla pouze na 2 jedincích (Obr. 65: 3), jedná se o
kombinaci techniky eta a theta nebo epsi.

Šárecká výzdoba (eta) byla rozpoznána na 123 jedincích, z toho na pěti hrubých nádobách. Technika
výzdoby byla hodnocena podle tvaru a hustoty vpichů. Tvar vpichů byl zjištěn v pořadí od nejpočetnějšího
následující: půlměsícovitý (37 ks), čočkovitý (30 ks), kapkovitý (16 ks), nepravidelný (13 ks), kruhový (13
ks), trojúhelníkovitý (12 ks) a nebyl zjištěn v 1 případě. Pozice vpichů ve vztahu k předkreslené linii je
v několika variantách: hustě na lince (59 ks), řídce na lince (29 ks), linka není viditelná (19 ks), hustě mimo
linku (4 ks), nepravidelně (4 ks), řídce bez linky (4 ks), hustě bez linky (2 ks), řídce mimo linku (1 ks) a
nezjištěno (1 ks). Pokud je motiv předrýsován linkou, většinou se jedná ve srovnání s notovou výzdobou o
velmi tenké linie do šířky 1 mm, pouze u tří střepů šlo o linie široké asi 2 mm.
Okrajový motiv je pouze v podobě vodorovných pásů (42 ks), z toho v jednom případě jsou linie velmi
neuspořádané a v dalším jsou pásy přerušeny svislými pásy. Okrajové linie jsou dvojnásobné (8 ks) a
trojnásobné (7 ks).
Hlavní motiv je převážně rektilineární (50 ks) méně již kurvilineární (13 ks) nebo kombinovaný (6 ks),
podobně jako je tomu u notové výzdoby. V hlavním motivu převažuje V-motiv (13 ks), méně se vyskytne
meandr (5 ks), kosočtverce (2 ks), rastr (1 ks), šikmé pásy (2 ks) nebo kvadratický motiv (1 ks). Pásy
vytvářející hlavní motiv jsou jednoduché, dvojnásobné i trojnásobné, někdy se počtem linií shodují s počtem
okrajových pásů, ale není to pravidlem.
Doplňkový motiv byl zachycen ve třech případech jako horní jednoduché nebo dvojité V, ve 4
případech nebyl vůbec aplikován.

Pět fragmentů nádob z kategorie jemné keramiky bylo zařazeno z hlediska techniky výzdoby do
skupiny „ojedinělá výzdoba“, ve čtyřech případech je možné hovořit i o ojedinělé keramické hlíně, která
byla na výrobu nádob použita. Kotlovitá nádoba z objektu 55 nese neobvyklou lineární výzdobu
šrafovanými trojúhelníky doplněnými místy zahrocenými notami (Obr. 55: 1), keramický materiál je však
makroskopicky srovnatelný s Postřelmovským. Tento způsob výzdoby může být vzdáleně srovnáván
s keramikou skupin pozdní lineární keramiky v Německu. Podobný způsob výzdoby nese i nádoba z Modřic
– Sádků nalezená v prostředí kultury s vypíchanou keramikou , jejíž provenience je hledána v oblasti
Bavorska a středního Porýní (Čižmář – Matějíčková 1999).V našem případě je ale možné hovořit pouze o
ozvěnách tohoto výzdobného stylu, v žádném případě o importu. Další fragment z objektu 55 je dno
tenkostěnné nádobky s vnější i vnitřní výzdobou, vymykající se výrazně výzdobou i materiálem z celého
souboru (Obr. 55: 2). Výzdoba je provedena tenkými rytými linkami s malými důlky. Materiálem je tento
fragment srovnatelný s dalším malým střepem z objektu 621 s výzdobou linkou obrvenou malými důlky
(Obr. 93: 5). Téměř shodnou technikou výzdoby se vyznačují některé lokality šáreckého stupně na polském
území. Uveďme zde příklad rozsáhlého výzkumu lokality LK s několika fázemi ve Strachówě (KulczyckaLeciejewiczowa 1997). Další střep z tenkostěnné nádoby pochází z objektu 177B, je také vyroben
z odlišného materiálu a nese výzdobu v podobě svazků rytých linií (Obr. 79: 2). Tento střep již nemá
jednoznačně přesné analogie, přesto je stylově velice podobný výzdobnému stylu bukovohorské keramiky
(Godłowska a kol. 1979). Poslední tenkostěnný střep je odlišný hlavně materiálem a jako jediný v souboru
má výzdobu provedenou dvojhrotým nástrojem v podobě paralelních linek bez not (Obr. 57: 9), pochází
z objektu 56. V tomto případě může jít pouze o ojedinělou techniku v Postřelmově, jedná se o malý

fragment, u kterého nelze s jistotou určit, zda je to prvek cizorodý. Další fragment s netypickou výzdobou
pro místní prostředí pochází z části zpracované P. Kašpárkem (2006), konkrétně z objektu 148. P. Kašpárek
ho zařadil do kontextu grossgartašské skupiny v Porýní.

Pro doplnění představy o celém spektru keramické náplně je zde zařazen stručný přehled o keramickém
inventáři hliníku 3. Získáno z něj bylo celkem 634 zdobených jedinců (s technickou, plastickou a lineární
výzdobou). V rámci lineární výzdoby jsou zastoupeny všechny varianty výzdoby, které jsou zmíněné výše
(alfa, delta, epsi, eta, theta, zeta). Z chronologického hlediska významný je i výskyt napodobené
želiezovské výzdoby – sdružených dvou linií k jedné notě a také střepy s tzv. degenerovaným stylem
výzdoby. 42 jedinců jemné keramiky nese lineární šáreckou výzdobu. Všechny tvarově identifikované
střepy s výzdobou eta představují šáreckou bombovitou nádobu, průměr ústí se pohybuje mezi 6 – 10 cm.
Tvar a umístění vpichů odpovídá (i procentuelně) situaci ve zbylé části sídliště.Výzdobné motivy jsou
rovněž obdobné. Na jednom fragmentu je dochovaný malý okrouhlý pupík, na dalším menší vodorovné
ouško a naposled svislé ouško zoomorfního tvaru (Obr. 35: 1). Spektrum keramických nálezů na sídlišti
doplňují některé méně obvyklé předměty: 2 fragmenty nožek ze dna nádoby (Obr. 39: 2), malý pohárek,
miniaturní mistička (Obr. 39: 4), torzo nádoby s neobvykle tvarovaným ústím (Obr. 37: 1) a zoomorfním
uchem s notovou výzdobou, mísa s pupky a přesekávaným okrajem (Obr. 35: 6), nedovrtaný a další
dovrtaný reparační otvor na střepech (Obr. 36: 15), kolečko vytvořené ze střepu s obroušenými hranami ad.

Ostatní keramické nálezy
V menším množství se uplatňují v keramickém inventáři i jiné předměty než nádoby. Jedná se o jeden
přeslen, závaží (Obr. 39: 1, 3), závěsky či přesleny vyrobené ze stěn nádob, obroušený kruhový fragment
nádoby používaný pravděpodobně při výrobě keramiky (Obr. 59: 2), fragment mazanice s lineárním
ornamentem (Obr. 62: 3), přepálený amorfní kus hlíny. Na tomto místě ještě zmiňme střepy s reparačním
provrtáním (5 ks dovrtaných, 2 nedovrtané).

Obr. 9: Hustota výskytu keramiky s lineárním ornamentem typu alfa, delta, epsi, theta a zeta; rozdělení
podle počtu jedinců (viz vysvětlivky u obrázku).

Obr. 10: Hustota výskytu keramiky s lineárním ornamentem typu eta; rozdělení podle počtu jedinců
(viz vysvětlivky u obrázku).

Chronologická analýza keramiky na sídlišti

Základem pro vypracování vnitřní chronologie sídliště v Postřelmově je analýza zdobené keramiky,
která by měla být citlivým prvkem materiální kultury, podléhající častým stylovým změnám. To je hlavním
předpokladem této analýzy, samozřejmě je nutné přistoupit k některým zobecněním, neboť některé prvky
výzdoby mohou odrážet jiné skutečnosti, například individuální styl jednotlivých usedlostí a podobně.
Nejdříve byla provedena kritika pramenů, jejímž smyslem bylo vybrat co nejkvalitnější keramické nálezové
celky. Objekt musel splnit několik podmínek. Nesměl být viditelně kontaminován mladším zásahem.
Z dokumentace bylo vysledováno několik superpozicí, dále byly některé výplně objektů smíšené
s lengyelskou keramikou. Dalším kritériem byla přítomnost alespoň deseti zdobených střepů (technický i
lineární ornament). Hranice vyla stanovena na základě situace na sídlišti, kdy na deset zdobených většinou
připadne stejný nebo i vyšší počet nezdobených střepů. Objekt se dvaceti keramickými střepy jedné kultury
bez příměsi jiných kultur je možné považovat za spíše neporušený sekundárními zásahy, i když nikdy
nemůžeme vyloučit procesy, které archeologickými metodami nezachytíme. Tato hranice byla také
stanovena analogicky podle zpracování jiných neolitických sídlišť (Kazdová 1998; Rulf 1997b). Tímto
způsobem bylo z celého sídliště vybráno 54 objektů vhodných pro další analýzy. Kromě 351 objektů bez
nálezu bylo vyloučeno ještě 228 nevhodných objektů.
Dalším krokem byla podrobná analýza zdobené keramiky, na základě níž byly jednotlivé nálezové
celky rozděleny do několika potenciálních horizontů. Zohledněny byly prokazatelně chronologicky
významné výzdobné techniky a další jedinečné prvky výzdoby charakteristické pro určité horizonty.
Sledovány byly hlavně výzdoby typu epsi30, zeta, eta a dále tzv. degenerovaný styl a ozvěny želiezovské
výzdoby a dále kombinace těchto prvků. Následující tabulka představuje všechny objekty vhodné pro
chronologickou analýzu:
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+

178

35

1

2

+

+

1

2

3

1

1

C14

+

+

179

28

10

-

+

180

14

3

+

+

181

35

3

-

+

182

12

3

-

+

197

57

2

+

+

204

18

-

+

205

25

12

+

+

324

35

1

-

+

395

10

3

+

+

396

16

8

-

+

1

1

2

416

9

+

+

420

26

2

-

+

451

10

2

-

+

467

17

468

4

470

1

6

476

10

480

17

487

11

488

17

492
494

+

+

5

-

-

2

-

+

-

+

1
5

-

+

1

+

+

-

+

9

1

-

+

8

1

-

+

2

-

+

-

+

501

4

505

11

1

2

527

7

1

-

-

572

11

1

-

+

581

6

1

2

+

+

614

1

38

3

13

+

+

615

17

1

1

+

+

620

10

+

+

621

20

1

623

7

1

1

-

+

-

+

+

Tab. 1: Přehled lineární výzdoby z 54 kvalitních nálezových celků.

Z těchto objektů byly vytvořeny horizonty podle výskytu či absence chronologicky důležitých typů
výzdoby (epsi, zeta, eta, želiezovské prvky, degenerovaný styl): horizont epsi (A), horizont epsi, zeta (B),
horizont eta (C). Je nutné připustit, že tyto nálezové celky vznikly vlastně náhodně a jejich podoba je již
transformována mnoha postdepozičními procesy, možné nedostatky by měly být napraveny následujícími
kroky při externí evidenci (Pavlů 1977). Horizonty A až C by měly být následné. Horizont A se vyznačuje
zastoupením pouze notové výzdoby, včetně degenerovaného stylu výzdoby a želiezovských prvků,
v chronologii Z. Čižmáře (1998) by odpovídala fázi II b na Moravě. Horizont B se liší od předchozího
výskytem mladšího typu notové výzdoby zeta, jakýmsi přiblížením se šárecké výzdobě. Horizont C je již
plně šárecký, nově nastupuje výzdoba typu eta, v chronologii Z. Čižmáře (1998) jde o fázi III moravské LK.
Získaná radiokarbonová data z kvalitních nálezových celků plně korespondují s keramikou a jsou si
navzájem velice podobná. Ve všech případech se jedná o výskyt výzdoby eta.
Výzdoba typu eta

Šárecká výzdoba se vyskytuje celkem na 272 jedincích v 74 objektech. Z toho 39 objektů bylo
ohodnoceno jako kvalitní soubory pro analýzu, v těchto objektech je procentuelní zastoupení šárecké
výzdoby (v poměru k ostatním technikám lineárního ornamentu) 2,8 až 45 %. V prostoru zkoumané plochy
se šárecká keramika koncentruje výrazněji v jižní části, což ovšem koreluje spíše s velkou hustotou objektů.
Při podrobnějším zkoumání keramiky se šáreckou výzdobou je patrné, že se jedná o stylově kompaktní
soubor, na kterém zřejmě nebude možné pracovat se subfázemi, jak je vyčlenil S. Vencl (1961). Již
v předchozích zpracováních postřelmovského materiálu bylo zmíněno, že soubor svým stylovým projevem
zapadá spíše do starší fáze šáreckého stupně (Hlas 2005; Kašpárek 2005, 2006).

Obr. 11: Výsledek chronologické analýzy keramiky: 0 a 1 – soubor nekvalitní, 2 – výzdoba horizontu
A, 3 – výzdoba horizontu B, 4 – 6 – výzdoba horizontu C.
Kamenné artefakty

Do nálezové skupiny kamenných artefaktů bylo z celého sídliště zařazeno celkem 827 předmětů.
Kromě těchto prokazatelných artefaktů bylo získáno ještě velké množství kamenů, u kterých je možnost, že
při bližším ohledání (např. mikroskopickém) rozšíří soubor artefaktů.
Kamenné artefakty jsou v databázi „Objekty_evidence“ rozděleny do kategorií štípaná
kamenná industrie (300 ks), broušená kamenná industrie (73 ks), mlýny (251 ks), brousky (72 ks) a ostatní
kamenné artefakty (131 ks). Část z nich je již zpracována, a na tomto místě budou představeny zbylé dosud
nikde nepředstavené artefakty. S ohledem na to, že v budoucnosti by měl být soubor kamenných artefaktů
podrobně zpracován na jiném místě, omezíme se zde pouze na základní informace. To se týká zejména
surovinového určení a datování nálezových celků.

Štípaná kamenná industrie
Při výzkumu bylo získáno 297 štípaných kamenných artefaktů z 95 objektů a 3 artefakty při
povrchových sběrech, celkem tedy 300 artefaktů. 99 ks dosud zpracované štípané kamenné industrie (Hlas
2005; Kašpárek 2005, 2006) doplní orientační rozbor zbylých 201 kusů, který byl vypracován již tradičními
postupy (např. Popelka 1999).
Makroskopické určení suroviny bylo provedeno S. Krásnou a M. Vokáčem, s doplňujícími informacemi
M. Popelky. U 37 artefaktů se nepodařilo určit surovinu, ve 24 případech z důvodu poškození ohněm.
Dominující skupinou v této části souboru jsou silicity. Silicit krakovsko-čenstochovské jury je zastoupen
nejméně 95 artefakty, silicit z glacigenních sedimentů 40 artefakty a u 16 artefaktů nebylo možné
rozhodnout do které ze těchto dvou surovin je zařadit. Jeden artefakt patřil jihopolskému čokoládovému
pazourku. Ostatní suroviny jsou zastoupeny výrazně méně. Obsidián se vyskytl v 6 případech, jurský
rohovec provenience Morava-Slezsko ve 3, rohovec typu Olomučany ve 2 a šedo-bíle kropenatý
świciechowský křemenec pouze v jednom případě. U posledně jmenované suroviny je pravděpodobné, že
patří do kontextu lengyelských nálezů v rámci objektu 137. Spektrum surovin doplní ještě křemičité
zvětraliny serpentinitů, zjištěné v již dříve zpracovaném souboru (Kašpárek 2006).
Provedeno bylo základní rozdělení artefaktů do technologických skupin jádro – čepel – úštěp – odpad a
dále byla pozornost věnována přítomnosti retuše a srpového lesku. V celém souboru se vyskytuje 6 jader, 70
čepelí, 73 úštěpů a 52 drobných fragmentů suroviny, nejspíše odpadu z výroby. Retuš se vyskytuje na 19
artefaktech, což je 9,5 % v rámci tohoto souboru. U sedmi čepelí a jednoho úštěpu se vyskytl srpový lesk.
Dvě jádra byla použita sekundárně jako retušéry.
Rozložení štípané kamenné industrie neukazuje na určité koncentrace. Jedná se spíše o relativně
rovnoměrné rozložení artefaktů na celé ploše výzkumu, v jižní části s mírně vyšší koncentrací, což je
způsobeno větší hustotou objektů.

Broušená kamenná industrie
Ze 33 objektů pochází celkem 74 broušených kamenných artefaktů. 22 artefaktů bylo již analyzováno
(Hlas 2005; Kašpárek 2005, 2006). V souboru zbylých 52 kusů broušené kamenné industrie dominují
fragmenty nástrojů (29 ks) nad celými nástroji (19 ks) a polotovary (4 ks). Z hlediska typologického se
jedná o sekery (21 ks), malé sekerky (3 ks), polotovary seker (3 ks), kopytovité klíny (8 ks), kladívka (7 ks),
dláta (2 ks), malé dlátko (1 ks), mlaty (3 ks) a neurčitelné zlomky (3 ks). Ve dvou případech (kladívko,

plochá sekera) se objevily stopy po nedokončeném provrtání artefaktu, další fragment patří provrtanému
nástroji (snad sekera). Jeden fragment sekery má makroskopicky pozorovatelné stopy po sekundárním
použití nejspíše jako retušéru, drtiče, nebo polyfunkčního nástroje. Na další sekeře lze pozorovat
vícenásobné rýžky různými směry po celé ploše, může se jednat o výrobní stopy.
Nálezové okolnosti většiny předmětů svědčí pro jeho odpadový charakter, pouze v případě objektu 76
se jedná o depot osmi broušených nástrojů uložených do kůlové jamky (Obr. 4; 125). Ve srovnání
s ostatními kamennými artefakty se broušená industrie více koncentruje do méně objektů spíše v jižní části
zkoumané plochy a vyskytuje se téměř pravidelně se štípanou industrií. Určení suroviny na výrobu
broušených kamenných artefaktů bylo provedeno A. Přichystalem na části souboru, který zpracovali
studenti ze Slezské univerzity v Opavě. Zjištěny byly dva typy suroviny - zelená břidlice a amfibolit (Hlas
2005, Kašpárek 2006).

Mlýny
Skupina 251 mlýnů je zastoupena většinou fragmenty a v malé míře celými artefakty (horní i dolní díly)
nebo jejich polotovary. U 23 těchto artefaktů byla určena surovina. Jedná se o svor, rulu, pískovec, zelenou
břidlici, kulmskou drobu a křemenný slepenec (Hlas 2005; Kašpárek 2006). Mlýny se vyskytují sekundárně
v sídlištním odpadu a dále výrazně vystupují v objektech s pecemi, kde posloužily již nepoužívané
fragmenty vedle dalších materiálů (keramika, brousky aj.) k vyložení den pecí (Obr. 5-8). V jednom případě
se nacházel celý horní díl mlýnu v na dně malého kruhovém objektu (Obr. 124).

Obr. 12: Rozložení štípané kamenné industrie na ploše výzkumu, rozdělení podle počtu kusů (viz
vysvětlivky v obrázku).

Obr. 13: Rozložení broušené kamenné industrie na ploše výzkumu, rozdělení podle počtu kusů (viz
vysvětlivky v obrázku).

Obr. 14: Rozložení kamenných mlýnů na ploše výzkumu, rozdělení podle počtu kusů (viz vysvětlivky
v obrázku).

Brousky
Ze 72 brousků byl u 16 určen surovinový zdroj. Jedná se o křemenné pískovce a kulmskou drobu (Hlas
2005; Kašpárek 2006). Většinou jsou brousky kvadratického tvaru, méně oblé. Stopy obroušení nesou téměř
na všech stranách, výjimečně se vyskytl brousek se žlábkem či důlkem. Převážně jsou sekundárním
odpadem v jamách, ale někdy jsou rovněž využity druhotně k vyložení dna pece

Ostatní kamenné artefakty
Mezi 131 kamennými artefakty této skupiny jsou zařazeny předměty, na kterých jsou patrné stopy po
používání různého charakteru, ne vždy bylo možné rozhodnout o jejich funkci, stejně jako nelze vyloučit
polyfunkčnost těchto nástrojů. Surovina byla určena A. Přichystalem opět pouze na části souboru (17 ks).
Funkčně mohou být označeny jako drtidla, retušéry, pracovní podložky a další nástroje bez jasné funkce.
Převážně byly pro tyto artefakty vybírány říční valouny.

Obr. 15: Rozložení brousků na ploše výzkumu, rozdělení podle počtu kusů (viz vysvětlivky v obrázku).

Obr. 16: Rozložení ostatních kamenných artefaktů na ploše výzkumu, rozdělení podle počtu kusů (viz
vysvětlivky v obrázku).

Ostatní nálezy
Tuha
Tuha je zejména v mladších fázích LK na Moravě významně využívanou surovinou. V Postřelmově
byla při výrobě keramiky přidávána drcená do keramického těsta z praktických důvodů a zřejmě
z estetických byl tuhovým prachem upravován vnitřní i vnější povrch nádob (Obr. 30: 4, 5, 7, 8). Dochovala
i ve formě suroviny jako malý fragment zapečený ve hmotě mazanice (objekt 18) a dále větší volný
fragment surové tuhy (objekt 3). Jediný artefakt vyrobený přímo ze surové tuhy je torzo malého kotoučku
(objekt 20). Jeho funkce není jasná, může se jednat o ozdobu ale i přeslen či závaží (Obr. 17; 30: 9). Jeden
fragment suroviny z objektu 3 byl petrograficky analyzován M. Gregerovou (2004) a její zdroj byl
lokalizován do oblasti v blízkosti obce Branné, od Postřelmova vzdálené vzdušnou čarou 28 km směrem na
sever. Pro srovnání zmiňme, že sídliště v Mohelnici má své zdroje tuhy v bezprostřední blízkosti (Tichý
1961, 81).
R. Tichý shrnul problematiku využívání tuhy v období LK (Tichý 1961), upozornil zde na určité
tendence v nárocích na spotřebu tuhy a na orientaci lokalit na různě vzdálené zdroje, snad i možnému
fungování systému distribučního.

Obr. 17: Tuhový kotouček.

Využívání místních zdrojů a dálkové kontakty
V přeneseném slova smyslu, nebo i přímo můžeme podle určitých nálezů zasadit sídliště do kontextu
využívání blízkých či vzdálených zdrojů surovin, do souvislostí dálkových kontaktů, popřípadě obchodu a
dálkových cest.
Kromě surovin získávaných přímo v prostoru sídliště popřípadě jeho bezprostředním okolí je patrná
orientace na vybrané suroviny, které jsou již několik kilometrů vzdálené, ale snad ještě přímo dostupné.
Jedná se zejména o výchozy surovin na výrobu kamenných artefaktů a také výchoz tuhy. Suroviny na
výrobu brousků, mlýnů a jiných artefaktů (kulmská droba, kremičité slepence, křemičité pískovce aj.) se
vyskytují například na Mohelnicku, Lošticku, při Moravské Sázavě ad. (Kašpárek 2006, 106). O něco
vzdálenější je výchoz amfibolitu, který se nachází s největší pravděpodobností v sobotínském a jesenickém
masívu. Zdroj tuhy byl lokalizován do oblasti Branné, což je vzdušnou čarou 28 km, přirozeně je možné se
k tomuto místu dostat proti proudu Moravy a dále říčky Branné, při přechodu Hrubého Jeseníku
Ramzovským sedlem na Jesenicko. Oblast Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor byla také zdrojem silicitů
glacigenních sedimentů, které se hojně používaly na výrobu štípané kamenné industrie.

Za zprostředkovaně získávané suroviny je možné považovat několik druhů suroviny na výrobu štípané a
broušené kamenné industrie. Na výrobu broušené industrie byla použita také zelená břidlice, jejíž
pravděpodobný původ je v Pojizeří (Kašpárek 2006). Pro výrobu kamenné štípané industrie byly
nejvýznamněji využívány silicity krakovsko-čenstochovské jury, méně již čokoládový silicit ze
Svatokřížských hor, olomučanský rohovec a šedo-bíle kropenatý świciechowský křemenec. Obsidián patří
v Postřelmově asi k nejexotičtějším surovinám ve smyslu vzdálenosti od jeho zdroje.
Orientaci na vzdálenější surovinové zdroje v oblasti Malopolska popřípadě severovýchodního
Slovenska potvrzují také nálezy keramiky. Několik nádob je prokazatelně zdobeno zcela odlišnou technikou
než je místní. Již výše byly zmíněny střepy s analogiemi na polských lokalitách šáreckého stupně a střep
s výzdobou blízkou bukovohorské kultuře. Obecně je přijímáno, že právě v oblastech Jesenicka probíhala
dálková cesta zprostředkovávající distribuci některých surovin (Zápotocká 2004).
Význam dvou střepů odkazujících k prostředí Bavorska nebo Porýní není zatím jasný. Žádná ze surovin
z těchto oblastí se v Postřelmově zatím nevyskytla. Pouze ve smyslu přejímání stylu nebo určitého prvku
kultury je patrný vliv samotné šárecké výzdoby z prostředí Čech směrem na východ, podobně jako je tomu
se želiezovskými vlivy na Moravě z prostředí Slovenska.

Osteologické nálezy
Podmínky pro dochování organických materiálů nebyly na lokalitě příznivé. Zvířecí kosti a zuby
pocházejí z objektů 85, 179, 420 a 614. Zhodnocení souboru provedla M. Nývltová Fišáková (2004). Ze 17
fragmentů dochovaných kostí a zubů fragmentů je druhové zastoupení následující: tur domácí (4 ks), prase
domácí (6 ks), ovce/koza domácí (2 ks) a neidentifikované druhy (2 ks). Pro neolit je takové spektrum
běžné. Jeden fragment kosti byl využit pro získání radiokarbonového data.

Uhlíky
Druhového zhodnocení nálezů zuhelnatělých dřev se ujala V. Čulíková (2004). Z různých kontextů
(výplň objektu, výplň pece) pochází 27 vzorků. V následující tabulce je přehled výsledků analýz.

objekt

druhové spektrum

3

Quercus cf. petraea

18

Quercus sp., Rosaceae, Ulmus sp.

85

Quercus sp.

117

Quercus sp.

137

Salix sp./Populus sp.

139

Quercus sp., Rosaceae, Ulmus sp.

155

Quercus sp.

157

Carpinus betulus/Corylus avellana, Quercus sp.

174

Quercus sp.

182

Quercus sp.

387

Quercus cf. petraea

611

Quercus sp.

Tab. 2: Výsledky analýzy osteologického materiálu.

Z tabulky vyplývá, že v analyzovaném souboru je výrazně zastoupen dub, popřípadě dub zimní? a méně
již jilm, růžovité, popřípadě vrba nebo topol a habr obecný nebo líska obecná.
Zuhelnatělá dřeva byla využita také při radiokarbonové analýze.

Radiokarbonové datování
V Poznaňské radiokarbonové laboratoři bylo analyzováno celkem 10 vzorků (9 uhlíků a 1 zvířecí kost)
z pěti objektů (Goslar 2005). Kromě jediného vzorku (č. 2) z uhlíku jsou ostatní výsledky velice podobné
(Obr. 18). Data C14 byla získána z objektů 18, 137, 139, 174 a 614.

Obr. 18: Výsledky radiokarbonové analýzy (v pravém sloupci čísla objektů).

Stavební komplexy, sídelní fáze
Kromě tří již zpracovaných modelů stavebních komplexů (Hlas 2005; Kašpárek 2005, 2006) zbývají na
lokalitě ještě další struktury kůlových jam a přilehlých objektů, které mohou být s jistotou interpretovány
jako půdorysy domů LK se stavebními jámami. Jedná se o šest torzovitě dochovaných půdorysů. Další
kůlové struktury nemohou být s jistotou označeny jako domy LK. Může se jednat o jiné konstrukce než
domů, nebo je datace vzhledem k lengyelské složce na sídlišti nejistá. Se stavebními komplexy bude
pracováno ve stejném duchu jako u tří již analyzovaných. Na základě možných pozitivních a negativních

vztahů jam k torzu půdorysu budou vytvořeny všechny pravděpodobné modely a proveden pokus o jemnější
datování. Při těchto analýzách se ukázalo, že keramické horizonty A a B mohou být sloučeny v jeden.
Výzdoba typu zeta nehrála zlomovou roli v obrazu vnitřní chronologie sídliště.

Domy č. 1 - 3
Ve dříve zpracované části sídliště byly rozpoznány tři možné stavební komplexy a byly označeny jako
„dům č. 1 – 3“ (Hlas 2005, 90-98; Kašpárek 2006, 110-117). Pro podobu a datování těchto tří komplexů
bylo vytvořeno několik možných modelů a vybrán jeden nejpravděpodobnější. Problémem byla složitá
stratigrafická situace, špatné dochování kůlových jamek a kvalita keramických nálezových celků. Z rozboru
těchto tří komplexů vyplynuly dvě základní možná schémata pro vývoj sídliště. Podle J. Hlase i P. Kašpárka
se vzhledem k nálezové situaci může jednat o jednofázové osídlení lokality ve stupni III moravské LK, nebo
o dvě fáze osídlení IIb a III. Domy č. 1 a č. 3 byly datovány do fáze III a dům č. 2 do fáze IIb nebo III. Při
rozboru zbylých možných stavebních komplexů budeme postupovat podobným způsobem, uvedeme zde
však pouze nejpravděpodobnější variantu podoby komplexů. Rozměry domů č. 1 – 3 jsou následující: dům
č. 1 – 20,4 x 6 m, dům č. 2 – 17,5 x 5 m a dům č. 3 – 19,3 x 4,5 m.
Dům č. 4
V jihozápadním rohu zkoumané plochy se nachází relativně dobře dochovaný půdorys domu.
V prostoru mezi jámami se dochovalo 26 kůlových jamek, z nichž pouze 24 bude zahrnuto do
předpokládaného půdorysu domu. Je velice pravděpodobné, že délka domu byla větší než dochovaný
půdorys, zatímco dochovanou šířku domu stvrzuje pět řad kůlů. Délku domu není možné odhadnout, snad
jen analogicky podle rozmístění okolních objektů, pokud připustíme jejich vzájemný pozitivní vztah.
Minimální dochovaná délka je 14,5 m a šířka 5,5 m. Do pozitivního vztahu k domu jsou zahrnuty objekty
481, 482, 483, 616 a do pravděpodobně pozitivního objekty 480, 485, 614 a 615. Negativní vztah byl
identifikován pouze v případě objektu 484. Datování objektů s pozitivním vztahem je komplikováno tím, že
z objektů bylo získáno malé množství zdobené keramiky. Několik střepů nese výzdobu typu epsi. Objekty
s pravděpodobně pozitivním vztahem 480, 614 a 615 jsou ohodnoceny jako kvalitní pro chronologii a
datovány jsou výskytem výzdoby typu eta do III. stupně LK. Toto datování podporuje i radiokarbonové
datum získané z objektu 614 (Gosłar 2004). Objekt s negativním vztahem obsahoval málo zdobené
keramiky, ale také výzdobu typu epsi.
Dům č. 5
Ve střední části plochy byl odkryt další půdorys v podobě 24 kůlových jamek, zachycený bohužel
pouze ve své východní části (zhruba dvě třetiny). Rovněž délka domu není jasná, můžeme počítat
s nedochováním některých kůlových jamek, zejména v jižní části, vzhledem k uspořádání dalších jam v
severojižní linii. Minimální dochovaná délka je 18,7 m a minimální dochovaná šířka 5,5m. K tomuto
půdorysu přiléhají pouze 3 jámy s pozitivním (objekt 37, 48 a 49) a jedna s pravděpodobně pozitivním
(objekt 492) vztahem. Kromě jámy 48 bez keramiky s lineárním ornamentem je možné všechny datovat
díky dostatečně kvalitnímu keramickému materiálu do III. fáze LK.
Dům č. 6

Mezi domy č. 4 a 5 se nachází velice torzovitě dochovaný půdorys jednoho nebo více domů. Ze 32
kůlových jamek jich vytváří logický celek pouze devět. Nelze stanovit žádný jistý rozměr, pouze zde máme
úsek z celého půdorysu. Jámy kolem, které by mohly být zahrnuty do pozitivního vztahu k domu jsou
objekty 2, 40 a 537. Pouze objekt 2 obsahuje kvalitní soubor keramiky s výzdobnou technikou epsi a zeta.
Další dva menší objekty 40 a 537 obsahují rovněž tyto obě techniky, ovšem pouze na několika málo
střepech. Rozlehlý hliník 3 je v bezprostřední blízkosti půdorysu, ovšem je zcela specifický svou funkcí i
depozičními a postdepozičními procesy a nelze jej spojovat s domem č. 6. Ostatní kůlové jamky jižně od
těchto devíti nevytváří žádný patrný útvar, ale pravděpodobně se jedná o konstrukci domu, k jehož dataci se
není možné s jistotou vyjádřit.
Dům č. 7
Další torzo pravděpodobně LK domu leží v severní části plochy, dochovala se pouze jedna logická řada
kůlových jamek a několik dalších jamek kolem, celkem asi 22. Šířka domu je stanovena hypoteticky podle
možných identifikovaných pěti řad kůlů a délka není jasná. Minimální dochovaná délka je 17,3 m a šířka 5,3
m. Toto torzo půdorysu leží v blízkosti dalšího možného domu (dům č. 9), proto je v některých případech
nemožné rozhodnout o příslušnosti okolních objektů k jednomu z nich. Pozitivní vztah k domu č. 7 má
objekt 20, 21, 69 a pravděpodobně pozitivní vztah je s objekty 26 a 384. Negativní vztah je jistý s objektem
199. K datování je nejvhodnější objekt 20 s výzdobou typu eta. Ostatní objekty obsahují velmi málo vhodné
keramiky, obsahují pouze jednu chronologicky významnou techniku lineárního ornamentu – epsi. V tomto
případě není datování stavebního komplexu jednoznačné. Dalším problémem, který tuto situaci znejistí je
kontaminace objektů. Výplně jam 26 a 69 obsahují i lengyelskou keramiku, není možné určit, která kultura
je ve výplni intruzí, nebo se snad jedná o sekundární zásahy v jednom objektu.
Dům č. 8
Struktura kůlových jam ve volném prostoru s podélnou linií stavebních jam podél ní by rovněž mohla
patřit domu. Jedná se pouze o 10 kůlových jamek, z nichž jedna je zajímavá svým obsahem. V kůlové jamce
76 byl nalezen depot osmi kamenných broušených nástrojů nebo jejich polotovarů. Délku ani šířku domu
není možné rekonstruovat. Velmi hypoteticky můžeme stanovit pravděpodobně pozitivní vztahy k okolním
objektům 56, 78, 126, 127 a 129. Pravděpodobně negativní vztah je jen k objektu 55. Pouze objekt 56 je
vhodný k datování. Z významnějších složek výzdoby obsahoval techniku epsi. Ostatní objekty s malým
počtem zdobených střepů obsahovaly rovněž pouze techniku epsi. Zde je možné uvažovat o datování
stavebního komplexu do fáze IIb.
Dům č. 9
Poslední torzo půdorysu domu je na zkoumané ploše nejseverněji položené, v tomto případě je také
příslušnost k LK velmi nejistá, budeme s ním však apriori pracovat jako s domem LK, výplň jam v jeho
okolí by měla prozradit více. 17 kůlových jamek zde vytváří patrné struktury minimálně čtyř podélných řad
kůlů. Jeho minimální dochovaná délka je pouze 11,2 m a minimální dochovaná šířka 3 m. Objekty v okolí
jsou ve vztazích pravděpodobně pozitivních (objekt 26, 384, 137) a pravděpodobně negativních (objekt 362,
278). Žádný z objektů neobsahuje kvalitní soubor zdobené keramiky. Navíc objekt 26 a 137 obsahují také
lengyelskou keramiku, přičemž objekt 137 je snad možné považovat za lengyelský s příměsí lineární
keramiky. Lineární keramika v těchto objektech má pouze výzdobu epsi. Objekty s pravděpodobně

negativními vztahy obsahují nezdobenou lineární keramiku. Pokud by byla tato struktura stavebním
komplexem LK, datování by s mnoha výhradami odpovídalo fázi IIb.

Dále by mohlo k identifikaci domů přispět sledování liniově sdružených objektů – stavebních jam
táhnoucích se v severojižním směru vždy po obou delších stranách domu. Taková místa byla vytipována ve
čtyřech případech, ale dále s nimi nebude pracováno. Sledován byl rovněž výskyt objektů zásobního
charakteru. jedná o objekty podléhající obecným charakteristikám zásobních objektů (Šumberová 1996),
popřípadě je přihlédnuto k individuální nálezové situaci. Nezdá se, že by existovalo nějaké pravidlo
umístění takového objektu do určité vzdálenosti, nebo místa ve vztahu k domu. Přímá souvislost domu se
zásobním objektem byla zaznamenána pouze v případě domu č. 4. Objekt 616je umístěn v prostřední části
při západní stěně domu (Obr. 22).

Na základě rozboru terénní situace a zdobené keramiky je možné o podobě a vývoji sídliště LK
v Postřelmově říci následující: Pokud sledujeme horizontální i vertikální stratigrafickou situaci, je možné
identifikovat až 9 z větší či menší části dochovaných půdorysů domů, vždy orientovaných delší stranou ve
směru severojižním (Obr. 27). Patrné jsou mírné odchylky na východ i západ. Dochovaná velikost domů je
ve všech případech vyrovnaná, délka se pohybuje zhruba mezi 17 a 20 m a šířka mezi 4,5 a 6 m. Vzdálenost
jednotlivých půdorysů se pohybuje mezi 10 až 20 metry. V žádném případě se půdorysy domů nepřekrývají.
Hustota dochované zástavby neodráží všechny události na sídlišti, podle výskytu další shluků kůlových jam
byl při dobrém dochování počet domů jistě vyšší. Podrobný rozbor vztahů půdorysů domů a okolních jam a
jejich keramických nálezů ukazuje s největší pravděpodobností na alespoň dvojfázový vnitřní vývoj. To
stvrzuje i analýza keramického materiálu z jam, které nepatří k žádnému z devíti domů. Nálezové celky
odpovídají fázím IIb a III podle chronologie Z. Čižmáře (1998), výsledky jejich analýzy jsou uvedeny
v kapitole o chronologické analýze keramiky . Do fáze IIb je možné zařadit domy č. 6 a 8, do fáze III potom
domy č. 1, 3, 4, 5 a do fáze IIb nebo III dům č. 2 . U domů č. 7 a 9 je datace nejistá vzhledem ke smíšenosti
lineární a lengyelské keramiky, v případě domu č. 9 vůbec není náležitost k LK jistá. U stavebních
komplexů datovaných šíře do fáze IIb nebo III nebylo možné rozhodnout podle zdobené keramiky o
přesném chronologickém zařazení. Pokud bychom se pokusili odhalit jednotlivé fáze podle orientace domů,
zjistíme, že to není možné, v rámci fází se vyskytují domy s různým odchýlením od severojižní orientace.
Ze tří objektů přiřazeným ke stavebním komplexům byla získána 4 radiokarbonová data (Goslar 2004).
Jedná se o domy č. 1 (objekt 174), 4 (objekt 614)a 9 (objekt 137). Všechna získaná data korespondují se
šáreckým stupněm LK. Pro dům č. 1 je tak potvrzena jeho datace pomocí keramiky i dvěma daty získanými
ze vzorků uhlíku z výplně pece. U domu č. 4 byl také zohledněn výsledek analýzy C14 ze vzorku z jámy 614
a potvrdila se k jeho nejpravděpodobnější datace do fáze III. Dům č. 9 je problematický, jediné datum bylo
získáno ze vzorku uhlíku v mazanici z viditelně smíšené výplně objektu. Bude ponechán jako přesněji
nedatovaný, stejně jako dům č. 7. Dalších šest radiokarbonových dat pochází ze dvou objektů s ne příliš
kvalitním keramickým souborem, jedná se o objekty s pecemi (18 a 139), které obsahovaly lineární i
lengyelskou keramiku, byly tedy promíšené. Výsledky chronologické analýzy by mohly být dále
upravovány, pokud přiznáme složitý problém formativních procesů v archeologickém materiálu (Květina
2002, 2005) relativizující jakákoliv absolutní řešení.

Obr. 19: Rekonstrukce domu č. 1 (podle Hlas 2005) s vyznačením datování objektů podle keramiky: 01 - nedatovatelný, 2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 20: Rekonstrukce domu č. 2 (podle Kašpárek 2006) s vyznačením datování objektů podle
keramiky: 0-1 - nedatovatelný, 2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr.21 : Rekonstrukce domu č. 3 (podle Kašpárek 2006) s vyznačením datování objektů podle
keramiky: 0-1 - nedatovatelný, 2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 22: Rekonstrukce domu č. 4 s vyznačením datování objektů podle keramiky: 0-1 - nedatovatelný,
2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 23: Rekonstrukce domu č. 5 s vyznačením datování objektů podle keramiky: 0-1 - nedatovatelný,
2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 24: Rekonstrukce domu č. 6 s vyznačením datování objektů podle keramiky: 0-1 - nedatovatelný,
2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 25: Rekonstrukce domů č. 7 a 9 (zleva) s vyznačením datování objektů podle keramiky: 0-1 nedatovatelný, 2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 26: Rekonstrukce domu č. 8 s vyznačením datování objektů podle keramiky: 0-1 - nedatovatelný,
2 – horizont A, 3 – horizont B, 4-6 – horizont C.

Obr. 27: Celkový plán se znázorněním ideální podoby domů a datováním stavebních komplexů.
Fialově – nedatováno, šedě – LK IIb nebo III, červeně – LK IIb, černě LK III.

6. OBLAST MOHELNICKÉ BRÁZDY V OBDOBÍ ŠÁRECKÉHO STUPNĚ LK
Pro posouzení charakteru oblasti Mohelnické brázdy v období šáreckého stupně je
možné vycházet ze syntetických prací S. Vencla (1961) a J. Jaroše (1972) a ze samotných
hmotných pramenů. S Vencl rozdělil šárecký stupeň na Moravě do dvou fází – starší a
mladší a J. Jaroš i další práce na toto téma (Podborský 1993) se s tímto dělením
ztotožňují. Starší fáze by se měla vyznačovat ještě velkým podílem kulovitých nádob a
notové výzdoby popřípadě liniemi přesekávanými drobnými záseky nebo se vpichy na
linii s malým množstvím lahvovitých nádob zdobených vpichy na předkreslené rýze.
Tuto fázi na Moravě představují podle starších prací lokality Mohelnice – U cukrovaru a
Moravičany. Mladší fáze je charakteristická již vysokým procentem lahvovitých nádob
zdobených vpichy na předkreslené linii nebo bez ní (Vencl 1961), postupně by měly
převažovat hrubé vpichy bez předkreslení. Hlavní výzdobný motiv by měl být stále více
uniformní, a v mladší fázi se omezit hlavně na motiv „široké krokve nebo závitnice“
(Podborský 1993). Mladší fázi reprezentují některé nálezy z Nové Vsi – Kopanin nebo z
Hlubokých Mašůvek.
Šumperský okres, potažmo oblast Mohelnické brázdy, je relativně dobře
archeologicky zmapován, až na některé periferní oblasti (zejména Štítsko na východě).
Celkem bylo v depozitářích a archivech Vlastivědného muzea Šumperk objeveno 13
lokalit šáreckého stupně. Ve všech případech se jedná o sídlištní nálezy, tedy nálezy ze
sídlištních objektů. Doklad pohřebiště zde zcela chybí. Lokality byly zjištěny různým
způsobem, nejčastěji se však jedná o aktivity J. Horkého a V. Kapla, kteří zejména v 50. a
60. letech 20. století objevovali povrchovými sběry a menšími sondážemi a záchrannými
výzkumy nové lokality, popřípadě opakovaně navštěvovali lokality již známé. Větší
výzkumy jsou zde ojedinělé. Jsou to výzkumy v lokalitách Mohelnice – nadjezd (J.
Horký – V. Kapl) v roce 1957, Mohelnice – U cukrovaru (R. Tichý) v letech 1953 – 1971
a Postřelmov – U Františka (V. Goš – J. Halama) v roce 2003.
Sídliště jsou napojena většinou na komunikační osu této oblasti – řeku Moravu a její
oboustranné přítoky. Sídliště je možné charakterizovat jako nížinná, pouze v případě
lokality Police – Polanka je možné hovořit o exponované poloze v rámci okolní krajiny.
Nadmořská výška lokalit se pohybuje v rozmezí 250 až 335 m n.n m. Hranici 300 m n. m.
překročily pouze tři lokality, které se vyskytují ve východní části sledované oblasti –
Klopina – Hranička, Police – Polanka a Úsov – Ovčár.

Při pozorování svažitosti terénu je patrná orientace na vodní tok, ale také lze
konstatovat převahu jihovýchodního svahu, nikdy se sídliště nevyskytuje na severním
svahu.
Vztah k vodnímu zdroji je dán základní potřebou zásobování sídlišť. Většina lokalit je
v blízkosti nějakého toku, pouze poloha Újezd – u podolské cesty má v současnosti
nejbližší vodoteč ve vzdálenosti asi 500 metrů, proto je nutné zde nějaký zaniklý vodní
zdroj předpokládat.
Velice nápadná je koncentrace lokalit v okolí Mohelnice. Vlastně většina zjištěných
lokalit se shlukuje v jednom místě kolem Moravy a soutoku s jejími přítoky Mírovkou a
Třebůvkou. Ještě v rámci tohoto shluku je nápadná koncentrace několika lokalit na
vyvýšené terénní vlně táhnoucí se severojižně od Mohelnice k Moravičanům v jednom
pásu, že někdy není možné s jistotou říci, o kolik sídlištních areálů se vlastně jedná. Jsou
to od jihu k severu tyto polohy: Moravičany – Dílečky, Moravičany – Dlouhý Díleček,
Mohelnice – U cukrovaru, Mohelnice – nadjezd a Mohelnice – Körnerovo pole. Mezery
mezi těmito polohami vyplňují navíc další naleziště LK se staršími fázemi LK než je
šárecký stupeň, jako například Mohelnice – Bartošovo pole mezi polohami Mohelnice U cukrovaru a Mohelnice - nadjezd. Za solitérní lze v tomto smyslu označit pouze
lokalitu Police – Polanka. Vzdálenost mezi jednotlivými lokalitami šáreckého stupně se
pohybuje v rozmezí několika set metrů až do devíti kilometrů. Tento obraz může být
uměle vytvořen stavem výzkumu a také umělým vytyčením studované oblasti.
Při sledování osídlení jednotlivých poloh v předcházejících stupních LK, je možné
říci, že nejstarší fáze I LK je v této oblasti zastoupena pouze čtyřmi lokalitami:
Mohelnice – nadjezd, Mohelnice – U cukrovaru, Křemačov – Strindberg a Újezd –
Žadlovice. Všechny tyto lokality se nacházejí v okruhu asi 3 km kolem dnešní
Mohelnice. II. fáze LK je zastoupena již dvanácti lokalitami. Kromě lokality Křemačov –
Strindberg na ostatních třech polohách navazuje tato fáze na předchozí osídlení. Nově
osídlené polohy jsou také: Květín, Loštice – pečovatelský dům, Mohelnice – Bartošovo
pole, Mohelnice – Körnerovo pole, Mohelnice – park, Palonín, Podolí, Postřelmov – U
Františka, Újezd a Újezd – Žadlovice. Osídlení se tedy posouvá výše proti proudu
Moravy a jejích přítoků. Šárecký stupeň je zjištěn na třinácti lokalitách, z toho na pěti
jako zcela nové osídlení: na polohách Klopina – Hranička, Mohelnice – třída Rudé
armády, Moravičany - Dílečky, Police – Polanka a Úsov – Ovčár. Dále existuje mnoho
ojedinělých nálezů nebo nálezů z povrchových sběrů (kamenných artefaktů nebo
nezdobených neolitických střepů), u nichž není přesné chronologické zařazení vůbec

možné. Bližší poznání těchto lokalit by mohlo opravit zatím zjištěný stav vývoje osídlení
tohoto regionu. Jedná se o lokality: Doubravice, Dubicko, Kosov, Libivá – nadjezd,
Mohelnice – škrobárna, Postřelmůvek, Rovensko, Třeština a Zábřeh – Krumpach, Zvole.
Kontinuální osídlení bylo zatím zjištěno pouze v polohách Mohelnice – nadjezd a
Mohelnice – U cukrovaru. V obou případech se jedná o lokality, ze kterých byla odkryta
při výzkumu větší plocha, proto je tento stav možno přičíst stavu výzkumu do
současnosti. Na druhou stranu je snad oprávněné označit katastr Mohelnice za mateřskou
sídelní oblast, proto může být tento obraz blízký realitě.
Přes značné mezery v poznání Mohelnicka je možné konstatovat některé obecné
tendence v sídelní struktuře LK v této oblasti. Nejvíce je osídlení koncentrované na
katastru Mohelnice a v jeho okolí, zároveň se zde vyskytují nejstarší a zatím jediné
doklady osídlení I. fáze LK. V tomto ohledu je možné katastr Mohelnice pokládat za
oblast mateřských sídelních areálů celého horního toku Moravy (Pavlů 1977). Opakovaně
se v literatuře objevují zmínky o tradici prvního nebo centrálního sídliště v určitém
regionu (Sokol 2001). Ve II. fázi přibývá počtu lokalit a dochází k posunu osídlení proti
proudu Moravy a jejích přítoků. vytvoří se tedy určitý základ ke stabilnímu sídelnímu
systému, který vyvrcholí v šáreckém stupni. Ve III. fázi LK zjišťujeme nejvyšší počet
lokalit a rovněž i jednu nově osídlenou exponovanější polohu – Polici – Polanku. Na
některých lokalitách s předchozím osídlením nebyl zatím šárecký stupeň objeven. Jsou to
Květín, Mohelnice – Bartošovo pole, Mohelnice – park, Palonín a Újezd Žadlovice.V této struktuře je patrné kromě vazby na vodní toky také jisté komunikační
schéma v rámci této malé oblasti a zároveň její propojení na oblasti okolní. Například
lokalita Postřelmov – u Františka se dvěma blízkými přesněji nedatovanými lokalitami
Postřelmůvek a Zábřeh - Krumpach je nasměrována na dálkovou komunikaci vedoucí na
Jesenicko a dále do Slezska. Potvrzuje to i výsledek analýzy tuhy používané
v Postřelmově, jejíž provenience je v oblasti Branné (Gregerová 2004). Branná se
nachází na trase zmíněné cesty do Slezska. Tato cesta byla pravděpodobně i trasou, po
které plynuly zřejmě nejen nerostné suroviny z Malopolska dále až do Čech a obráceně
(Zápotocká 2004). Lokality Klopina – Hranička, Police – Polanka a Úsov se nacházejí
v dalším přirozeném koridoru na Uničov a Olomouc a samotná koncentrace lokalit na
Mohelnicku má strategickou pomezní polohu na trase z východních Čech dále na
Moravu. Můžeme snad hovořit o třech sídelních mikroareálech.
Podrobné členění do starší nebo mladší fáze je možné pouze u několika šáreckých
lokalit, s ohledem na kvalitu pramenů. I toto členění může narážet na určitý problém,

kterým je tendence k regionalizaci ve výzdobě keramiky. V oblasti Mohelnické brázdy
zatím chybí prameny pro srovnávání, vycházíme proto ze srovnáním s jinými oblastmi a
ze starších prací na dané téma (zejména Vencl 1961). Tvar vpichu není chronologickým
ukazatelem, spíše byla věnována pozornost tvarosloví nádob a výzdobným motivům.
Starší fázi lze zaznamenat na lokalitách Loštice – pečovatelský dům, Klopina – Hranička,
Mohelnice – Körnerovo pole, Mohelnice – U cukrovaru, Moravičany – Dílečky, Police –
Polanka, Postřelmov – U Františka a Úsov. Obě fáze byly zaznamenány pouze na lokalitě
Mohelnice – nadjezd. U lokalit Podolí, Újezd – u podolské cesty a Újezd – severní část
katastru nelze spolehlivě rozhodnout o podrobnějším chronologickém zařazení kvůli
nedostatečné kvalitě keramických střepů. Tato bilance ukazuje spíše na řídnoucí síť
osídlení v mladší fázi šáreckého stupně LK. Stále je přitom nutné brát na zřetel problém
současného stavu archeologické evidence na Mohelnicku.
Pokud bychom chtěli sledovat vývoj osídlení v postlineárním období, není jednoduché
najít nějaký záchytný bod. Podle v současnosti nejaktuálnějších hypotéz, dochází ve
studované oblasti k vyznění nebo zániku kultury s lineární keramikou později než
v Čechách. Kultura s vypíchanou keramikou na Moravě nastupuje až na konci staršího
stupně, snad ve fázi III (Zápotocká v tisku). V mohelnické oblasti existuje pouze jediný
doklad sídliště s výskytem vypíchané keramiky. V Postřelmově – U Františka byly ve
společenství lengyelské keramiky nalezeny 3 torzovitě dochované hruškovité nádoby
zdobené střídavým dvojvpichem. Tyto nálezové okolnosti odpovídají tzv. skupinám se
smíšenou keramickou náplní podle V. Janáka (2001). Konkrétně nejstarší fázi
hornoslezského lengyelu (Kašpárek 2006). Lengyelská a vypíchaná keramika se zde vždy
vyskytuje v objektech smíšeně s keramikou lineární. Docházelo k druhotným zásahům do
objektů LK a k intruzím, někdy je možné připustit i velmi pomalé zanášení zahloubených
objektů a ukládání mladších nálezů v horních partiích. Otázku následnosti těchto kultur
však nálezová situace neřeší, protože v Postřelmově máme k dispozici pouze nálezy starší
fáze šáreckého stupně. Kalibrovaná radiokarbonová data z této lokality, z kontextu
objektů se šáreckou keramikou, zasazují ve většině případů toto osídlení přibližně k roku
5000 BC (Gosłar 2004). Z ostatních lokalit nebyla radiokarbonová data sbírána. Navíc na
ostatních lokalitách LK v oblasti Mohelnické brázdy se vypíchaná keramika nevyskytuje,
ani na nově osídlených polohách. Časově nejbližší následná kultura je kultura
s moravskou malovanou keramikou, konkrétně její starší stupeň (podrobně nebyl materiál
hodnocen). Znamenalo by to, že Mohelnicko bylo na nějaký čas neosídlené, nebo zatím

nebyly objeveny doklady bezprostředního postlineárního osídlení. V úvahu může být
brána i varianta současných nesprávných archeologických hypotéz a argumentací.

Obr. 28: Mapa vodní sítě části okresu Šumperk. Čísly označeny lokality šáreckého
stupně a černými body lokality ostatních fází LK.

7. ZÁVĚR

Pro studium období šáreckého stupně v oblasti Mohelnické brázdy, respektive při
horním toku řeky Moravy, je v současné době k dispozici třináct známých lokalit na
devíti katastrech. Ve všech případech se jedná o sídlištní areály archeologicky zjištěné
povrchovými sběry, sondážemi a menšími či velkými výzkumy. Mezi významné nebo
plošně rozsáhlejší výzkumy patří výzkum a sběry J. Horkého a V. Kapla v poloze
Mohelnice – nadjezd mezi léty 1957 - 1987, výzkum R Tichého v letech 1953 - 1971
v poloze Mohelnice – U cukrovaru, dále drobné ale časté výzkumy v poloze Police –
Polanka převážně prováděný J.Horkým a V. Kaplem a poslední výzkum vedený V.
Gošem a J. Halamou v roce 2003 v Postřelmově - U Františka. Archeologické aktivity na
ostatních lokalitách jsou již drobnějšími akcemi nebo není k dispozici dostatečná
dokumentace, a proto je možné s nimi pracovat jen omezeně.
Ve vztahu ke krajině jsou patrné tři koncentrace sídlišť se šáreckým stupněm LK.
Nejsilnější osídlení je archeologicky zaznamenáno na katastru Mohelnice a přilehlých
katastrech táhnoucích se podél pravého břehu Moravy a kolem jejích pravobřežních
přítoků. Zároveň je tato oblast jediná, kde se vyskytuje na čtyřech polohách první fáze
LK. V tomto smyslu můžeme označit Mohelnici a její nejbližší okolí za mateřskou sídlení
oblast pro horní tok Moravy. Ve vztahu ke krajině jsou sídliště tohoto mikroregionu
všechna nížinná, jejich nadmořská výška nepřesahuje 277 m n. m. a neleží na příliš
exponovaných místech. Podél levého břehu Moravy se v pásu od Mohelnice
k Moravičanům táhne řada sídlišť na mírné terénní vlně. Jejich datování se pohybuje od
první do třetí fáze LK. V některých případech nejsou jednotlivé polohy od sebe vzdálené
ani několik set metrů. Významnou lokalitou je poloha Mohelnice – U cukrovaru, kde
probíhal v letech 1953 – 1971 plošně rozsáhlý výzkum, z něhož byly dosud publikovány
dílčí studie a krátké zprávy. V současnosti se čeká na jeho komplexní zpracování (Tichý
1998). Další koncentrace sídlišť je ve východním výběžku Mohelnické brázdy, na levém
břehu řeky Moravy. Nejznámější lokalitou z této skupiny je Police – Polanka, která byla
již ve starší literatuře vícekrát představena. Všechny tři lokality šáreckého stupně LK jsou
v polohách v nadmořské výšce nad 300 m n. m, což je způsobeno charakterem terénu.
Poloha Police – Polanka leží navíc v rámci krajiny na vyvýšené poloze s dobrou
viditelností do okolí, v nadmořské výšce 335 m n.m. Dalo by se hovořit o lokalitě
strategicky umístěné. Posledním mikroregionem je severní výběžek Mohelnické brázdy,
kde lze ze 4 lokalit datovat pouze jedinou přesněji do fází LK. Jedná se o lokalitu

Postřelmov – U Františka. Tato lokalita je významná tím, že byla zkoumána až v roce
2003 a také pro větší rozsah výzkumu. V této oblasti je rozsahem výzkumu srovnatelná
již jen s lokalitou Mohelnice – U cukrovaru. V posledních dvou mikroregionech byly
zatím zjištěny pouze druhá a třetí fáze moravské LK. Zdá se tedy, že osídlení v čase
postupovalo proti proudu Moravy na sever a zároveň při mapování počtu lokalit
v jednotlivých fázích je patrné postupné zahušťování s maximem osídlených poloh
v šáreckém stupni LK. Tento obraz může být samozřejmě při dalším archeologickém
výzkumu v budoucnosti pozměněn.
Při pokusu o jemnější chronologické členění lokalit šáreckého stupně LK do dvou fází
tak, jak je zavedl S. Vencl (1961), narážíme na problém nedostatečně kvalitních
nálezových celků. Starší fázi snad reprezentují lokality Loštice – pečovatelský dům,
Klopina – Hranička, Mohelnice – Körnerovo pole, Mohelnice – U cukrovaru,
Moravičany, Police – Polanka, Postřelmov – U Františka a Úsov – Ovčár. Starší i mladší
fázi pak představuje pouze lokalita Mohelnice – nadjezd. U lokalit Podolí, Újezd – u
podolské cesty a Újezd – severní okraj obce není možné pro malé množství získaného
materiálu o fázích rozhodnout.
Jediná radiokarbonová data byla získána z lokality v Postřelmově – U Františka. Tato
lokalita reprezentuje starší fázi šáreckého stupně. Všechny vzorky analyzovaných uhlíků
a zvířecí kosti kromě jediného shodně zasazují osídlení k roku 5000 BC po kalibraci
(Gosłar 2004).
Při pokusu o poznání nějakého komunikačního schématu v rámci regionu se nabízí
dobře patrný model. Sama řeka Morava je komunikačním koridorem mezi různými úseky
jejího toku a tři mikroregiony jsou účelně rozmístěné v rámci Mohelnické brázdy.
Nejsevernější koncentrace osídlení navazuje na dále na sever pokračující dálkovou cestu,
zprostředkující pohyb surovin na výrobu štípané kamenné industrie z Polska (zejména
silicity krakovsko-čenstochovské jury). Severně odsud v dosahu třiceti kilometrů jsou
rovněž dostupné silicity glacigenních sedimentů, stejně jako výchoz tuhy v katastru
Branné, který je umístěn na průchodu Ramzovským sedlem na Jesenicko. Tři sídliště na
levém břehu Moravy, ve východní části Mohelnické brázdy s nejvýraznější polohou
Police – Polanka jsou komunikačně napojena na oblast Uničovska, rovněž s osídlením
šáreckého stupně LK. Poslední mikroregion v okolí a na katastru Mohelnice je
nejvýrazněji osídlen a představuje jakousi komunikační bránu horního Pomoraví, kudy se
do oblasti dostala samotná kultura s lineární keramikou. Po proudu Moravy lze

proniknout dále na Olomoucko a proti proudu Třebůvky a Mírovky zase do východních
Čech.
Archeologické poznání v regionu Mohelnicka se ukázalo vzhledem k možnostem
výpovědní hodnoty pramenů jako relativně dostatečné. Sledované období šáreckého
stupně LK je zde zastoupeno několika lokalitami, na jejichž základě bylo možné vyvodit
určité závěry obecného charakteru. V syntetických pracích se setkáváme s několika
tezemi o šáreckém stupni LK. Tato oblast patří do skupiny moravských a
dolnorakouských lokalit, které jsou charakteristické skladbou keramického materiálu –
pozdním vývojem místní notové výzdoby, šáreckou vypichovanou výzdobou snad
přejatou určitým způsobem z Čech a ovlivněním želiezovskou výzdobou z prostředí
Slovenska. Ve vztahu ke kultuře s vypíchanou keramikou, která se objevuje nejdříve
někde v severních Čechách, je na Moravě vývoj šáreckého stupně asi delší s kulturou
s vypíchanou keramikou chvíli paralelní. Konec tohoto vývoje na Moravě způsobí šíření
kultury s vypíchanou keramikou. V některých částech oblasti výskytu šáreckého stupně
jsou pozorovány nápadné změny například opevňování osad, osídlování výšinných poloh,
výrazný nástup kremace v pohřbívání, celkově se hovoří o proměně v duchovní oblasti
kultury, někdy také o obecné krizi. Známe četné doklady násilných střetů, přírodní a
klimatické problémy a další. Na Mohelnicku bohužel nepřispívají archeologické památky
nijak výrazně k této debatě. Doklad pohřebiště, opevňování osad i násilného střetu zde
chybí. Jedině snad jistý útlum v mladší fázi šáreckého stupně vypovídá o ústupu osídlení
a lokalita Police – Polanka by se mohla považovat za výšinnou nebo spíše strategickou
polohu. Tento region stál nejspíše mimo jádro těchto výrazných proměn.
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Obr. 29: Postřelmov. Fotografie z terénu: 1- letecký pohled k severovýchodu, 2 –
zkoumaná plocha od jihu, 3 – od severu, 4 – depot broušené industrie, 5-8 – objekty s pecemi.

1

2
3

4
5

6

9
7

8

10

11

Obr. 30: Postřelmov. Použití keramického materiálu: 1 – jemně plavený, 2 –
plavený s pískem, 3 – plavený s organikou, 4 – plavený s tuhou, 5 – kamenitý tuhový, 6 –
kamenitý; tuhovaný povrch nádoby: 7 – vnější, 8 – vnitřní stěna; 9 – tuhový kotouček; 10 a
11 torzo mísy s antropomorfní aplikací.
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Obr. 31: Postřelmov. Ukázky keramiky (4, 7), štípané (1 – 3, 7) a broušené (5)
kamenné industrie.
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Obr. 30: Postřelmov. Použití keramického materiálu: 1 – jemně plavený, 2 –
plavený s pískem, 3 – plavený s organikou, 4 – plavený s tuhou, 5 – kamenitý tuhový, 6 –
kamenitý; tuhovaný povrch nádoby: 7 – vnější, 8 – vnitřní stěna; 9 – tuhový kotouček; 10 a
11 torzo mísy s antropomorfní aplikací.
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Obr. 31: Postřelmov. Ukázky keramiky (4, 7), štípané (1 – 3, 7) a broušené (5)
kamenné industrie.

Obr. 32: Postřelmov. keramika z objektu 2.
33: Postřelmov. keramika z objektu 2.

Obr.

Obr. 34: Postřelmov. Keramika z objektu 3.

Obr. 35: Postřelmov. Keramika z objektu 3.

Obr. 36: Postřelmov. Keramika z objektu 3.

Obr. 37: Postřelmov. Keramika z objektu 3.

Obr. 38: Postřelmov. Keramika z objektu 3.

Obr. 39: Postřelmov. Keramika z objektu 3.

Obr. 40: Postřelmov. Keramika z objektu 3.
41: Postřelmov. Keramika z objektu 5.

Obr.

Obr. 42: Postřelmov. Keramika z objektu 18.
43: Postřelmov. Keramika z objektu 20.

Obr. 44: Postřelmov. Keramika z objektu 23.

Obr.

Obr. 45: Postřelmov. Keramika z objektu 23 (podle Goš – Halama 2004) .

Obr. 46: Postřelmov. Keramika z objektu 23 (podle Goš – Halama 2004).

Obr. 47: Postřelmov. Keramika z objektu 23.
Postřelmov. Keramika z objektu 26 (1-3), 31 (4) a 37 (5-11).

Obr. 48:

Obr. 49: Postřelmov. Keramika z objektu 40 (1-3), 41 (4) a 49 (5-9).
Obr. 50: Postřelmov. Keramika z objektu 55.

Obr. 51: Postřelmov. Keramika z objektu 55.
Obr. 52: Postřelmov. Keramika z objektu 55.

Obr. 53: Postřelmov. Keramika z objektu 55.

Obr. 54: Postřelmov. Keramika z objektu 55.

Obr. 55: Postřelmov. Keramika z objektu 55.

Obr. 56: Postřelmov. Keramika z objektů 69 (4), 71 (5), 72 (1), 73 (3) a 78 (2).
Obr. 57: Postřelmov. Keramika z objektu 56.

Obr. 58: Postřelmov. Keramika z objektu 106.

Obr. 59: Postřelmov. Keramika z objektů 106 (1-4) a 109 (5-9).

Obr. 60: Postřelmov. Keramika z objektu 109.
Obr. 61: Postřelmov. Keramika z objektu 109.

Obr. 62: Postřelmov. Keramika z objektu 109.
63: Postřelmov. Keramika z objektu 116.

Obr. 64: Postřelmov. Keramika z objektu 124.
Obr. 65: Postřelmov. Keramika z objektu 124.

Obr.

Obr. 66: Postřelmov. Keramika z objektu 124.
67: Postřelmov. Keramika z objektu 131A.

Obr.

Obr. 68: Postřelmov. Keramika z objektu 131B (1-4) a 141 (5-6).
Obr. 69: Postřelmov. Keramika z objektu 131B.

Obr. 70: Postřelmov. Keramika z objektu 139.

Obr. 71: Postřelmov. Keramika
z objektu 137.

Obr. 73: Postřelmov. Keramika
z objektu 124.

Obr. 72: Postřelmov. Keramika z objektu 141.
Obr. 74: Postřelmov. Keramika z objektů 128 (1) a 129 (2).

Obr. 75: Postřelmov. Keramika z objektu 141.
76: Postřelmov. Keramika z objektu 143.

Obr.

Obr. 77: Postřelmov. Keramika z objektů 143 (1) a 144 (2).
Obr. 78: Postřelmov. Keramika z objektu 177.

Obr. 80:
Postřelmov. Keramika z objektu 124.

Obr. 79: Postřelmov. Keramika z objektu 177B.
Obr. 81: Postřelmov. Keramika z objektu 178.

Obr. 82: Postřelmov. Keramika z objektů 178 (1-5) a 180 (6-10).
Obr. 83: Postřelmov. Keramika z objektu 178.

Obr. 84: Postřelmov. Keramika z objektů 181 (1-8), 185 (9) a 186 (10).
Obr. 85: Postřelmov. Keramika z objektu 182.

Obr. 86: Postřelmov. Keramika z objektů 199 (3), 203 (1-2), 207 (4-5) a 216 (6).
Postřelmov. Keramika z objektu 193 (1), 196 (2) a 198 (3-5).

Obr. 87:

Obr. 88: Postřelmov. Keramika z objektů 317 (1-2), 399 (3-4), 400 (5) a 476 (6-7).

Obr. 89:
Postřelmov.
Keramika
z objektů 384
(1), 389 (3),
390 (2,4), 392
(5) a 394 (6).

Obr. 90: Postřelmov. Keramika z objektů 395(1-4) a 396 (5-9).
91: Postřelmov. Keramika z objektů 396 (1-6) a 397 (7-8).

Obr.

Obr. 92: Postřelmov. Keramika z objektů 477 (7,9), 492 (1-2) a 494 (3-6,8).
Postřelmov. Keramika z objektů 405 (3,4,6), 476 (1-2) a 621 (5).

Obr. 93:

Obr. 94: Postřelmov. Keramika z objektů 623 ((1-2) a 627 (3-4).

Obr.
95: Postřelmov.
Keramika
z objektu 480.

Obr. 96: Postřelmov. Keramika z objektu 480 (1-9) a 483 (10).
97: Postřelmov. Keramika z objektu 480 (1-2) a 489 (3-7).

Obr.

Obr. 98: Postřelmov. Keramika z objektu 501.
99: Postřelmov. Keramika z objektů 487 (1-3) a 488 (4-9).

Obr. 100: Postřelmov. Keramika z objektů 503 (1) a 505 (2).

Obr.

Obr. 101:
Postřelmov.
Keramika
z objektů 508
(1-2), 526 (3),
527 (4), 540 (6-

7), 541 (5) a
572 (8).

Obr. 102: Postřelmov. Keramika z objektů 572 (3) a 581 (1-2,4-5).

Obr. 103: Postřelmov. Keramika z objektu 614.
Obr. 104: Postřelmov. Keramika z objektu 614.

Obr. 105: Postřelmov. Keramika z objektů 621 (1-7) a 622 (8-9).
Postřelmov. Keramika z objektů 615 (5) a 620 (1-4,6-10).

Obr. 107: Loštice – pečovatelský dům. Výběr keramiky z objektů
108: Mohelnice – Körnerovo pole. Výběr keramiky.
43 – 1, 2 a 97/22: 3-5.

Obr. 106:

Obr.

Obr. 109: Mohelnice – Körnerovo pole - 1, 4; Mohelnice – nadjezd – 2, 3, 5, 6.
110: Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky.
Výběr z keramiky.

Obr.

Obr. 111: Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky.

Obr. 112:
Mohelnice – nadjezd – 1, 4;
Mohelnice – třída Rudé armády –
5;
Moravičany –

2, 3, 6. Výběr z keramiky.

Obr. 113: Moravičany. Výběr z keramiky.
114: Podolí. Výběr z keramiky.

Obr.

Obr. 115: Police – Polanka. Výběr z keramiky.
Obr. 116: Police – Polanka. Výběr z keramiky.

Obr. 117: Police – Polanka – 6; Újezd – u podolské cesty – 2, 3; Újezd – severně
Obr. 118: Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky (podle
od obce – 1, 7; Úsov – Ovčár – 4, 5, 8, 9.
Kapl ?b).

Obr. 119: Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky (podle
Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky (podle
Kapl ?b).

Obr. 121: Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky (podle
121: Mohelnice – nadjezd. Výběr z keramiky (podle
Kapl ?b).
?b).

Obr. 120:
Kapl ?b).

Obr.
Kapl

Obr. 122: Klopina – Hranička. Keramika z povrchového sběru
Klopina – Hranička. Keramika z výzkumu v roce 1956
v roce 1958 (podle Kapl ?a).
?a).

Obr. 123:
(podle Kapl

Obr. 124: Postřelmov. Výběr z terénní dokumentace, objekty 38, 144, 614.

Obr. 125: Postřelmov. Výběr z terénní dokumentace, objekty 76, 488.

Obr. 126: Postřelmov. Výběr z terénní dokumentace,
objekt 278.

