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Tereza Sobolová, Mladší doba římská v Jevišovické pahorkatině. Sídliště v Mohelně, 
okr. Třebíč. 114 str. s grafy a tabelami, 6 plány a 12 tabulkami. Praha 2009. 

Základem práce T. Sobolové je nálezový soubor ze dvou sídlištních objektů mladší a 
pozdní doby římské, získaný při záchranném výzkumu polykulturní lokality v Mohelnu, okr. 
Třebíč, v r. 2007. Interpretační okolnosti omezuje okolnost, že objekty nebylo možno 
funkčně určit, což vyplývá z kontextu, ale mělo by to být i výslovně uvedeno. U velké části 
keramiky nebyla též v dokumentaci výzkumu uvedena hloubka v objektu. Naproti tomu 
význam těchto nálezů zvyšuje okolnost, že jiné doklady osídlení Třebíčska v době římské 
jsou velmi vzácné a také složení souboru je v kontextu sídlišť zajímavé. 
Autorka nejprve podává přehled a základní charakteristiku větších sídlištních výzkumů na 
JZ Slovensku, v naddunajské části Dol. Rakouska, na Moravě a v Čechách, kde si 
správně povšimla zaměření na studium mikroregionů. K tomuto oddílu, který přes svoji 
stručnost prozrazuje dobrý přehled i o literatuře, mám jen drobné poznámky: k Branči by 
spíše než Varsikův přehled měla být citována přímo publikace T. Kolníka z r. 2007, citace 
Pieta 1993 ve vztahu k Nitře chybí v seznamu literatury, sídliště Velký Meder by nemělo 
být textově napojeno na lokality s doklady římské sídelní aktivity, když tam takové nebyly. 
K úvodu práce lze rovněž poznamenat, že přítomnost římského vojska na Moravě 
dokládají nejen polní tábory, ale především též pevnost na Mušově, jejíž vojenský ráz 
vyniká ve světle nových výzkumů. 
V následujícím oddíle autorka zužuje pohled na oblast východních výběžků 
Českomoravské vrchoviny a seznamuje s poznatky o jejím osídlení od doby laténské do 
raného středověku. Vyniká zde rozdíl mezi často důležitými nalezišti na Znojemsku v době 
římské (pohřebiště: Hevlín, Dolní Dunajovice, sídliště: Božice, Hrádek, Machovice, 
Mašovce) i v době stěhování národů (velké pohřebiště v Novém Šaldorfu) a nálezovou 
chudobou na Třebíčsku. Vedle římských mincí z různých lokalit pocházejí na Třebíčsku 
nálezy z doby římské právě jen z Mohelna a jeho okolí. Pozoruhodný je hliněný kadlub pro 
snad bronzový odlitek mužské hlavy s paprskovitým orámováním, u nějž Boris Novotný 
poukazuje na analogie v Galii (ten uvádí jako naleziště pole u Senorad, zatímco autorka 
trať Niva v Mohelnu). Jde o náhodný, údajně však ověřený nález, svého druhu unikátní, 
doplňující pro danou oblast doklady o kontaktech s provinciemi, obsažené ve zde 
zpracovaném souboru. Autorka tu uvažuje o již tehdejší funkci ve středověku doložené 
Libické stezky, spojující střední Podunají a Moravu s Čáslavskem a Polabím. 
Podle oddílu o přírodním prostředí skýtá okolí Mohelna v rámci regionu zvlášť příznivé 
podmínky a bylo osídleno již v pravěku. Po následujícím popisu průběhu výzkumu a 
objevených objektů různých období (době římské náležely objekty CaE) je obsažena 
podstatná část práce, označená jako analýza nálezové situace, přičemž výstižnější by bylo 
asi jen analýza nálezů. Počítačové vyhodnocení mohla autorka uplatnit zvláště u keramiky, 
jejíž soubor 1405 zlomků byl jak pro tuto práci zvládnutelný, tak ve svých hlavních 
složkách reprezentativní. Těmi jsou především domácí, naprosto převážně v ruce robená 
keramika a do jisté míry i na kruhu točená, tzv. jiříkovická keramika. Ta ovšem v obsahu a 
v členění textových oddílů měla být podřazena keramice germánské, stejně jako terra 
sigillata keramice římsko-provinciální. Autorka sice uvádí charakteristické rysy tzv. 
jiříkovické keramiky včetně barevných odstínů, mám však pochybnosti, nakolik lze tuto 
keramiku odlišit jednak od vzácného jiného výskytu na kruhu točené germánské keramiky, 
jednak od tzv. spotřební keramiky provinciální, k níž nepatřily jen nádoby oranžových 
odstínů, resp. černé. V nejhojněji zastoupené germánské keramice převažovala 
hrubozrnná nad jemnou, i když i její podíl byl značný. Podle fragmentů umožňujících určit 
tvarový typ nádob byly nejčastější misky, a to zvláště se zataženým okrajem. Výzdoba se 
na germánské keramice objevovala jen vzácně, mnohem hojnější byla v souboru tzv. 



jiříkovické keramiky, kde je zajímavá kombinace plastického a hřebenového dekoru. Mezi 
železnými předměty byl identifikovatelný nožík s trnem a drobné nástroje. Adekvátní 
pozornost je věnována relativně nejvzácnějším nálezů šesti bronzových předmětů, k nimž 
patřila spona se širokým páskovým lučíkem, lamela pravděpodobně z římského 
šupinového pancíře, kus plechu asi z bronzové nádoby, čtvercový rámeček snad z přezky 
a mince císaře Valenta, datovaná jeho vládou v I. 364-375, pro jejíž uložení je ovšem 
důležité, že byla asi nošena i jako závěsek. Vzácným nálezem je bronzová ostruha s 
železným hrotem na přinýtovaném železném pásku, u níž pro širší srovnání však již 
zřejmě nezbyl čas. 
Pro rámcovou konfrontaci zjištěných výsledků zvolila autorka tři jihomoravská sídliště z 
mladší a pozdní doby římské: ve Vlčnově-Dolním Němčí a ve Zlechově, okr. Uherské 
Hradiště a v Sudoměřicích, okr. Hodonín. Srovnání se týkalo především keramiky, jejíž 
struktura byla v mnoha ohledech podobná, včetně častých zlomků římských mortarií mezi 
importy. Nálezy z Mohelna však vykazovaly poněkud bohatší tvarové spektrum nádob. 
Autorka již v úvodu vyslovuje názor, že v Mohelnu šlo asi o významnější sídliště, jemuž 
snad připadala zvláštní úloha ve stycích s provinciemi. Náznaky k tomu jsou, bylo by je 
však třeba rozvést a vyhodnotit v závěrech práce i s poukazem na izolovanost lokality v 
regionu a na nedaleký unikátní nález kadlubu pro antropomorfní plastiku. Zlomky terry 
sigillaty se však objevují i na mnoha běžných sídlištích a také některé bronzové předměty 
mohly být několikanásobně zprostředkovanou cennou surovinou a také ostruha nemusila 
mít funkční využití na samotné lokalitě. 
Nálezový soubor, který měla k dispozici, autorka dle mého názoru dobře vyhodnotila při 

uplatnění adekvátních metod a s dobrou znalostí současných poznatků, což vyplývá 
zvláště také z použité literatury. Výsledky jsou znázorněny s využitím počítačové grafiky a 
rovněž obrazová dokumentace je kvalitní. V katalogu jsou obsaženy pouze nekeramické 
nálezy a mazanice. Vytvořená databáze keramiky měla však asi být rovněž do práce 
začleněna. Práci nicméně považuji za vyhovující požadavkům na práci magisterskou a 
doporučuji ji k přijetí. 
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