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Anotace: 

Cílem této práce je zpracování sídlištních nálezů z mladší a pozdní doby římské na 

lokalitě v Mohelně. Jedná se jak o soubor keramiky (domácí či římsko – provinciálních 

importů), tak také bohatého souboru železných a bronzových předmětů, kostí a mazanice. 

Lokalita bude dále srovnávána s podobnými lokalitami nejen ve sledované oblasti Jevišovické 

pahorkatiny, ale také s dalšími lokalitami jižní Moravy. 

 

 

 

 

 

Abstrakt: 

The purpose of this paper is to process archeological finds found at the settlement in 

Mohelno (Třebíč district). It is a germanic settlement, dating to the late roman period. The 

main archeological finds were pottery, iron and bronze items and bones. Finaly the settlement 

will be compare with another similar locality in south Moravia. 
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1. Úvod 

 

Z našeho území, stejně jako ze sousedního jihozápadního Slovenska či Dolního 

Rakouska, pochází celá řada nálezů z doby římské a následující doby stěhování národů. 

Objevují se jak lokality sídlištního charakteru, tak také známe řadu pohřebišť a dalších 

ojedinělých nálezů. Z území Moravy máme navíc doloženou přítomnost římského vojska, což 

nám dokládají pozůstatky polních táborů. Na lokalitách se setkáváme jak s nálezy čistě 

germánskými, tak také s množstvím předmětů importovaných k nám z římských provincií. 

Toto nám dokládá nejen vojenské kontakty germánských obyvatel s provinciemi, ale zcela 

jistě také kontakty obchodního charakteru.  

Vznik sídliště v Mohelně je díky nálezům možné datovat zhruba do druhé poloviny 3. 

století a závěrečnou fázi vývoje lokality pak na přelom 4. a 5. století, tedy do mladší až 

pozdní doby římské. Hlavním předmětem, jenž dovolil datovat tuto lokalitu, byla římská 

mince císaře Valenta, který vládl východní polovině římské říše v letech 364 – 378. Kromě 

mince se na lokalitě objevila řada dalších zajímavých předmětů vyráběných z různých 

materiálů (bronz, železo, slitina). Některé z nich je zcela jistě možné zařadit do okruhu nálezů 

importovaných z římských provincií, jiné jsou domácího původu. Na lokalitě bylo zachyceno 

také větší množství germánské hrubé keramiky, společně s ní se vyskytovala jemná šedá 

keramika tzv. jiříkovického typu a v neposlední řadě také malé zlomky římsko-provinciální 

keramiky, včetně terry sigillaty.   

Cílem této práce je důkladně zpracovat veškeré nálezy s přihlédnutím k různým 

analogiím. Lokalita bude dále srovnána s podobnými lokalitami v oblasti Jevišovické 

pahorkatiny (v případě nedostatku lokalit v této oblasti bude srovnána s podobnými 

moravskými lokalitami) a na základě získaných výsledků bude zhodnoceno postavení sídliště 

v Mohelně v rámci germánského osídlení ve sledované oblasti. Již teď je však díky charakteru 

nálezů zřejmé, že se pravděpodobně jednalo o významnější sídliště, ležící na periferii 

tehdejšího osídlení, jehož obyvatelé udržovali styky s prostředím římských provincií (terra 

sigillata, kus plechu z bronzové nádoby). Z nálezu ostruhy, které většinou patří k výstroji 

jezdců, můžeme předpokládat, že zde existovala vyšší společenská vrstva.  

 

Tato práce, zabývající se sídlištní problematikou doby římské založené především na 

nálezech z lokality v Mohelně, vznikla pod vedením doc. PhDr. L. Košnara, CSc., kterému 

bych tímto ráda poděkovala. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. M. Vokáčovi, PhD. z Muzea 
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Vysočiny v Jihlavě za zapůjčení materiálu a za rady a konzultace a v neposlední řadě také 

Mgr. M. Kučovi za rady a pomoc s korekturami textu.    
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2. Současný stav poznání germánských sídlišť v naddunajské 
části střední Evropy 

 
 

Dříve než se přejde k vlastnímu rozboru dané lokality, bude v této kapitole načrnut 

vývoj zkoumání sídlištní problematiky doby římské v naddunajské části střední Evropy, tedy 

na Moravě, jihozápadním Slovensku, Dolním Rakousku a následně také v Čechách.  

Na jihozápadním Slovensku se před 2. světovou válkou soustřeďovala pozornost 

především  na římské stavby na limitu, konkrétně na kastel v Iži a na menší tábor v 

Bratislavě-Rusovcích, a dále na tzv. římské stanice ve Stupavě a na bratislavském Děvíně. 

Germánské barbarské osady byly známy prakticky pouze z povrchových průzkumů (Varsik 

2008, 37). 

Základ k souborným úvahám o sídlištní problematice a typologii zahloubených chat 

podpořily především výzkumy v 50. – 60. letech (Kolník 1962b, 344 - 368; týž 1964, 8 – 19; 

týž 1971, 508 – 509). Mezi nejdůležitější lokality patří například Ondrochov, Branč, Štúrovo 

či Pobedim. V posledně jmenovaném případě jde o komplex vícefázových osad na celkové 

ploše 100 ha. Také u lokalit Branč a Štúrovo jde o vícefázová sídliště z  2. – 5. století. Právě 

na sídlišti v Branči, které bylo zkoumáno v letech 1961 – 1962, se jedná o doposud plošně 

největší (1,5 ha) sídlištní výzkum na západním Slovensku (Varsik 2008, 38).  Postupně 

přibývaly další soubory sídlištních celků, např. Komjatice (Točík 1981, 139 - 152) či Nitra 

(Pieta 1993, 74 - 93). 

Důležité jsou také výzkumy germánských sídlišť, na kterých je doložena římská sídelní 

aktivita. Jedná se například o lokalitu Cífer-Pác, kde byly římské stavby vybudovány na 

požárem zničené germánské osadě pocházející ze 3. stol. (Kolník, 1978, 128 - 137). Také na 

vícefázovém germánském sídlišti (1. – 5. stol.) v Bratislave – Dúbravke jsou zkoumány 

římské lázně a halová kůlová stavba z 1. pol. 3. stol. (Elschek -  Kolník 1991, 10 - 12). Mezi 

vícefázové významné lokality patří také Velký Meder, kde přetrvával vývoj od 2. – 4. století 

(Varsik 1993, 127 – 130; týž 2004, 257 - 275).  

Kromě těchto větších a rozsáhlejších výzkumů se vyskytuje množství menších lokalit, 

mezi které patří například Bánov (Pavúk 1963, 323 – 336, 349 – 351), Ivanka pri Dunaji 

(Kraskovská 1970, 85 - 119), Nitriansky Hrádok (Kolník 1962a, 134 - 139), Senec (Turčan 

1984, 119 - 130) a další.  

Také sídliště v Dolním Rakousku mají shodný charakter s výše zmíněnými, nicméně 

dosud nebyla zkoumána v takovém rozsahu. Systematické výzkumy zatím proběhly pouze na 

vícefázovém sídlišti v Bernhardstalu (Adler 1980, 77) a v Zaingrubu (Daim 1984, 1 – 3) . 
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Další rozsáhlá sídliště jsou známá především z povrchových sběrů. Jedná se například o 

Drössing, Maiersch, Katzelsdorf či Ringelsdorf (Pollak 1980).  

Na Moravě můžeme sledovat počátek zájmu o výzkum římských sídlišť již v prvních 

desetiletích 20. století. Pravděpodobně první záznam pochází z roku 1903 z lokality 

Blažovice, jehož autorem je A. Procházka (Procházka 1904, 81 - 84). V téže době bylo 

objeveno také důležité naleziště ve Vícemilicích, které původně zkoumal A. Procházka a 

posléze M. Chleborád (Procházka 1909, 186 - 217; Chleborád – Chleborád – Tlustá – Šebela 

2004, 29 - 32). Další významnou lokalitou, objevenou místním učitelem Š. Přibyslavským již 

v roce 1923, jsou Jiříkovice. Josef Poulík poté navázal na výzkum lokality v roce 1925 

(Poulík 1950). Kromě jemně šedé na kruhu vytáčené keramiky, která je někdy přímo 

označována jako jiříkovická, se zde našly ještě torza dvou hrnčířských pecí a tří vypalovacích 

zařízení podobného typu ( Pernička 1970, 76 - 81; Peškař 1988, 106 - 169). 

Teprve k 50. létům se vztahuje systematický výzkum germánských sídlišť doby římské 

na Moravě. V této době byly realizovány první větší výzkumy, přičemž má na nich hlavní 

zásluhy Archeologický ústav v Brně, jmenovitě I. Peškař. Mezi jeho výzkumy lze jmenovat 

např. Mikulčice, poloha „Padělíky“ (Peškař 1988, 129), Mušov, poloha „Na Pískách“ (Peškař 

1958a, 105), Křepice (Peškař 1958b, 53 - 55; týž 1960a, 83 - 85; týž 1961, 80 - 82; týž 1962, 

74 - 78) nebo Blučina, poloha „Spodní Kolberky“ (Peškař 1960b, 86; týž 1963, 54 - 55; týž 

1966, 50 - 52). 

Významný je objev sídliště z pozdní doby římské ve Zlechově, jehož výzkum započal 

roku 1964. Vilém Hrubý zde mezi léty 1964 – 1969 prozkoumal celkem 342 objektů (16 chat, 

nejvíce však kůlových jamek) a další poté v 70. letech (Hrubý 1967, 643 - 658; Tejral 1989, 

77 - 88). Nyní je lokalita systematicky zkoumána T. Zemanem (2006a, 451 - 469; týž 2006b, 

437 - 443; týž 2007, 105 - 118).  

V souvislosti s výstavbou vodního díla Nové Mlýny byl v 70. – 80. letech zaznamenán 

nárůst záchranných výzkumů (Stuchlík 2002, 9 - 11). Mezi další významnější sídliště, 

zkoumaná v tomto období, patří např. Brod nad Dyjí (Tejral – Jelínková 1980, 394 - 412), 

Drnholec, poloha „Holenická pole“ (Jelínková 1980, 107 – 108) nebo Horní Věstonice, 

poloha „Na Lukách“ (Čižmář – Geislerová – Rakovský 1981, 67 - 68). Důležitá pro 70. léta 

jsou také objevy sídlištních objektů, pocházejících z horizontu sídlišť tzv. zlechovského typu. 

Jedná se např. o Buchlovice (Snášil 1972, 81 - 83), Bořitov (Peškař 1973, 50; Tejral 1985, 

308 - 397) či Drslavice (Tejral 1975, 41 - 42; týž 1990, 9 - 87).     
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V roce 1976 byla při stavbě sídliště prozkoumána část osady z mladší doby římské 

v katastru Brno – Starý Lískovec (Čižmářová 1978, 122 - 123; Peške 1978, 125 - 126; 

Víchová 2003, 271 - 318).  

Nejrozsáhlejší výzkum, který odkryl patrně celý rozsah sídliště, byl proveden počátkem 

90. let 20. století na lokalitě Vyškov v poloze „Žleby“ (Šedo 1991, 22 - 28; týž 1993, 111 - 

118; Geisler – Šedo 1993a, 109 - 110; tíž 1993b, 85 - 86; tíž 1993c, 66 - 67). Celkem se zde 

podařilo prozkoumat více než 200 objektů ze 2. – 4. století.  

Z novějších archeologických akcí je možno jmenovat dosud neukončený výzkum 

v Olomouci – Neředíně v trati „Mýlina“ spojený s výstavbou rodinných domů (Peška– Tajer 

1999, 261; Šrámek 2001, 190; Peška – Šrámek 2002, 239 - 240; Kalábek 2005, 206 - 215; 

Šrámek 2005, 199 – 205; Peška– Vránová – Šrámek 2005, 270 - 272; Peška – Šrámek 2007, 

399). Jedná se o významnou lokalitu z doby římské a doby stěhování národů, na které se 

badatelům podařilo prozkoumat stovky sídlištních objektů a také příkop římského vojenského 

tábora. Také na lokalitě v Brně – Modřicích byla situace obdobná – kromě germánské osady 

ze starší doby římské zde byl taktéž příkop římského vojenského tábora (Procházka 2000, 

145; Komoróczy 2002, 129 - 142).  

V novém tisíciletí lze sledovat pokračování exkavací římských sídlišť, například na 

lokalitě Chvalkovice (Parma 2004, 183 - 184), kde byl autorem učiněn zajímavý nález 

militárií, nebo Mořice (Bálek – Berkovec – Kos – Lečbych – Matějíčková – Parma 2003, 137 - 

150), kde byl zaznamenán větší počet objektů z pozdní doby římské se zajímavými doklady 

skeletů lišek a stříbrných spon (Beneš 2007, 473 - 506). Rozsáhlý výzkum probíhal v roce 

2006 na rozhraní katastru Hulína a Pravčic, na němž byl kromě sídliště z doby římské doložen 

také krátkodobý tábor římského vojska (Paulus 2007, 400; Paulus – Kalábek 2007, 153 - 

165). V letech 2005 – 2006 probíhal výzkum velmi zajímavé lokality na katastru Dobšic, 

v poloze „Léry“ (Čižmář 2006, 163; týž 2007, 395 - 396). Je zde sledovatelná stratigrafická 

sekvence vrstev s paleobotanickými nálezy s doklady výrobní a obchodní funkce a s řadou 

nálezů luxusních předmětů. Kromě těchto rozsáhlých akcí se objevuje také mnoho výzkumů 

menšího rozsahu.   

V Čechách můžeme počátky poznávání sídlišť hledat už koncem 19. století. Mezi první 

lokality lze zařadit například Třebestovice (Píč 1897a, 190 – 192), Třebovle v poloze 

„Broučkov“ (Píč 1893, 329 - 360) nebo Plaňany (Píč 1897b, 367 - 410). Prvním větším 

cílenějším výzkumem byly vykopávky uskutečněné na lokalitě Tuklaty (Píč 1897a, 190 - 

192).  
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Největší fond pramenů germánských sídlišť doby římské a stěhování národů pochází 

z 60. a 70. let, velké výzkumy však přetrvávají až do 80. a počátku 90. let 20. století. 

Především se jedná o činnost spojenou se záchrannými výzkumy. V Čechách zatím panuje 

poměrně neuspokojivý stav poznání labsko-germánských sídlišť. Pouze nepatrná část má své 

publikace, převážně ve formě předběžných zpráv a pouze dvě významnější lokality mají své 

monografie (Droberjar 2008, 12). Jedná se o lokality Nový Bydžov – Chudonice (Rybová 

1964, 3 - 142) a Březno u Loun (Pleinerová 2007). V úplnosti se podařilo prokopat sídliště 

z počátku doby římské v Mlékojedech (Motyková 1981, 504 – 538, 598; Peške 1994, 306 – 

318). Bylo zde objeveno velké množství objektů, bohužel dosud nebyla lokalita detailně 

zpracována. Mezi další významné lokality patří například Kyjice (Smrž 1981, 120 - 121), 

Trmice (Salač 1994, 93 - 102), Slepotice (Vokolek 2001, 47 - 51; Beková 2006, 361 - 364), 

Soběsuky (Holodňák 1991, 432 - 433) či Lovosice (Pleiner – Salač 1987, 111 - 116; Salač 

2000, 155 - 163). Velký záchranný výzkum proběhl v 80. letech také na lokalitě Sedlec 

v jižních Čechách (Břicháček – Braun – Košnar 1991a, 436 - 446; tíž 1991b, 126 - 129). Zde 

se na celkové prozkoumané ploše koncentrovalo 11 zahloubených chat, mezi nimi patrné 4 

nadzemní kůlové stavby a dále železářské pece. Lokalita je datovaná od konce stupně B2 do 

pozdní doby římské. Na lokalitě Tuchlovice byla identifikována dvě sídliště. První pochází 

z mladší doby římské (Pleiner 1959, 158 - 196) a další potom ze starší doby římské 

(Motyková-Šneidrová 1970, 236 - 260). Na něm došlo k netradičnímu nálezu opracovaných 

dřev.   

V Čechách představuje nezanedbatelnou součást terénního výzkumu studium 

jednotlivých regionů a mikroregionů. Hlavními sídelními zónami byly zejména oblasti 

severozápadních, středních a východních Čech. V regionu jižních Čech převládalo osídlení 

především na začátku a na konci doby římské, osídlení regionu západočeského nebylo v době 

římské a době stěhování národů příliš intenzivní (Droberjar 2008, 14). V rámci jednotlivých 

regionů patří k nejlépe propracovaným mikroregionům především střední tok Bíliny, 

mikroregion Lomský potok, mikroregion Lukovský potok, mikroregion dolní Cidliny 

(Břicháček - Košnar 1987, 557 - 570), mikroregion Lužický potok (Smrž 1994, 345 - 393) a 

mikroregion Říčanský potok a Rokytka (Venclová1975, 400 – 428, 479; Vencl – Venclová– 

Zadák 1976, 247 – 276, 359). 
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3. Pravěké a raně středověké osídlení v zájmovém prostoru – 

současný stav poznání 

 

V následujících subkapitole bude stručně přiblížen laténský až raně středověký vývoj 

v oblasti vymezené východními částmi Jevišovické pahorkatiny a Křížanovské vrchoviny a 

dále bude uveden detailnější výčet lokalit doby římské v úzkém zájmovém prostoru, tedy 

v části Znojemské a Jinošovské pahorkatiny.    

 

3.1. Laténské až raně středověké osídlení východních výběžků 

Českomoravské vrchoviny 

Oblast Jevišovické pahorkatiny je možné rozdělit do několika celků s odlišným vývojem 

jak v pravěku tak také v rané době dějinné. Do oblasti Náměšťska přicházelo pravěké osídlení 

převážně z hustě osídleného Ivančicka směrem proti tokům Jihlavy a Oslavy (Skutil 1947, 

16). Hustě osídlená oblast Moravskobudějovicka a Jemnicka přímo navazuje na vývoj 

sousedního Znojemska za přispění vlivů z Rakouska (Koštuřík – Kovárník – Měřínský – Oliva 

1986, 11).  

O průniku laténské civilizace do oblasti Třebíčska svědčí nálezy sídlištního 

archeologického materiálu a ojedinělé nálezy keltských mincí. Do nejstaršího období řadíme 

například nálezy z Hradiska u Kramolína (Šimek 1958, 157) nebo z Vacenovic. Další nálezy 

jsou známy především až ze závěru laténu, tedy stupňů LTC – LTD. Většina sídlišť, 

datovaných do tohoto období, patří hlavně do jihozápadní oblasti Třebíčska. Jedná se 

například o nálezy z Bohušic (Meduna 1980, 180) nebo Dalešic (Kos 1974, 51). Nejbohatší 

kolekce laténské keramiky pak pochází z Jaroměřic nad Rokytnou (Meduna 1980). 

V bezprostřední blízkosti Jaroměřic leží lokalita Lesůňky, kde J. Kovárník objevil sídliště 

s mladolaténským inventářem. V oblasti Pojihlaví a Pooslaví nacházíme, kromě již 

zmiňovaného Hradiska u Kramolína, lokality Valeč, výšinné sídliště Skřipina a ojedinělé 

předměty z katastru obce Senorad (Koštuřík – Kovárník – Měřínský – Oliva 1986, 128 - 133).  

Pozornost zasluhují také nálezy zlatých keltských mincí z Brtnice, Meziříčí a Třebíče (Skutil 

1947, 26).  

Z oblasti Znojemska jsou známa především laténská sídliště. Klasická plochá kostrová 

pohřebiště nejsou v této oblasti příliš častá, což podporuje myšlenku, že Keltové toto území 

trvaleji neosídlili (Podborský – Vildomec 1972, 119). Mezi první objevy patří laténský hrob z 

Moravského Krumlova, nalezený již v 80. letech 19. století (Kaufman 1954, 52 - 53). Další tři 
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kostrové hroby byly nalezeny v Dolních Dubňanech, taktéž J. Kaufmanem a A. Tručkou. 

Další ojedinělé hroby pocházejí ze západní části Znojemska, například ze Žerotic či 

Hlubokých Mašůvek (Palliardi 1899, 11 - 17).  Pozdně laténských sídlišť se zde objevuje 

větší množství. Souborně je sepsal již E. Šimek (1958), který se dále snažil prokázat 

kontinuitu pozdně laténských sídlišť a sídlišť doby římské. Keramika doby laténské je známá 

také z výšinných poloh na Starém Zámku u Jevišovic a z Rokytné u Moravského Krumlova. 

Keltské mince jsou známy například ze Znojma, Moravského Krumlova či Lechovic 

(Podborský–Vildomec 1972, 119). Z novějších výzkumů bych jmenovala lokalitu 

Kuchařovice (Čižmář 2008, 332). Jednalo se o metalurgickou aglomeraci, kde byly nalezeny 

pozůstatky pěti železářských pecí.  

V době římské bylo Třebíčsko pouze periferní oblastí, o čemž svědčí velmi málo nálezů 

z této doby. Nejvíce objevů bylo přitom v jihozápadní části zmíněné oblasti. Jedná se 

například o lokalitu Bačkovice, v trati „Na Hradištích“ (Pernička 1966, 145) nebo tři sídliště 

na katastru obce Police, konkrétně v tratích „Belka“, „Na Pástvišti“ a „U Dubu“ (Meduna 

1963, 80 – 81). Další nález pochází z oblasti Jaroměřic nad Rokytnou, konkrétně z Bohušic 

(Pernička 1963, 62). Z novějších nálezů bych zmínila lokalitu Příložany (Obšusta 1999, 290 - 

291), taktéž u Jaroměřic. Sídliště přetrvávalo z konce doby laténské do stupně D1 doby 

římské. Zajímavé jsou zde nálezy strusky, což svědčí nejspíše o těžbě a následné výrobě 

železa. Další sídlištní nálezy pocházejí až z Mohelna a okolí, ty však budou detailněji popsány 

v následující subkapitole.  

Z Jaroměřic nad Rokytnou pochází žárový hrob ze starší doby římské (Pernička 1965; 

Tejral 1971, 75). Obsahoval pouze mísovitou terinu na nožce, ve které byly nalezeny 

přepálené drobné kůstky.  

Kromě výše zmíněných nálezů  byl nalezen větší počet mincí, a to roztroušeně téměř po 

celé ploše zájmového území.  

V oblasti Znojemska je nálezů více, osídlení zde bylo bohatší. Mezi nejstarší nálezy 

můžeme řadit pohřebiště u Hevlína a dále například Palliardiho nálezy z Domčic (Podborský 

– Vildomec 1972, 123). Intenzivněji se výzkumům doby římské na Znojemsku věnoval R. M. 

Pernička, který objevil například lokalitu Prosiměřice (Pernička 1969, 125 – 179; týž 1970, 

103 – 115).  

Z novějších výzkumů je možné jmenovat například lokalitu Božice (Vokáč – Jílek 2005, 

267 - 268) ze starší doby římské, objevenou při povrchových sběrech. Jednalo se o 

polykulturní lokalitu, byly zde zachyceny předměty eneolitické až slovanské. Do doby římské 

řadíme soubor germánské keramiky, dále římsko-provinciální keramiku šedé a cihlové barvy 
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a v neposlední řadě drobné zlomky terry sigllaty z dílen v Rheinzabernu a Westendorfu. 

Zajímavým nálezem byla terčovitá spona, která byla prvním nálezem svého druhu na Moravě. 

Další polykulturní lokalitou je Hrádek (Doležal – Horák 1999, 399 - 401), kde lze době 

římské přiřadit celkem 46 fragmentů patřících do 2. – 3. století. Jednalo se převážně o 

keramiku provenience domácí, ale také provinciální. Z přelomu starší a mladší doby římské 

pochází lokalita Mackovice (Vokáč 2002, 235). Podle nálezu mortária by však mohla 

přetrvávat až do pozdní doby římské. Z dalších nálezů je možné jmenovat bikónický přeslen, 

hranolový brousek či keramiku jak domácí výroby tak i provinciální a nakonec dva kusy terry 

sigillaty. Na sídlišti z mladší doby římské v Mašovicích (Čižmář 2002, 235 – 236) byla 

nalezena polozemnice se zlomky domácí keramiky a dále běžným i přepáleným 

osteologickým materiálem.  

Znojemsko v době římské již nelze považovat za periferní oblast, nálezů je zde výrazně 

více než v oblasti Třebíčska a to jak domácích, tak také římsko-provinciálních předmětů. 

Jedná se například o nález drobné bronzové plastiky z Miroslavi (Kaufman 1961, 586), 

zobrazující poprsí ženy s realisticky modelovaným obličejem a účesem. Jde o ozdobnou 

součást antické trojnožky. Pěkný doklad římsko-provinciálního importu pochází také 

z Horních Dunajovic, kde byla v kostrovém hrobovém celku nalezena bronzová konvice 

s odlévaným uchem a dále v žárovém hrobě byly objeveny dvě štítové puklice (Dostál 1960, 

73 - 84). 

Ve srovnání s dobou římskou, kdy na Moravě existují poměrně rozsáhlá sídliště, byla 

v době stěhování národů zakládána spíše menší sídliště či dvorce (Tejral 1982, 192). Většina 

nálezů této doby pochází převážně z pohřebišť. Na Třebíčsku jsou nálezy z doby stěhování 

národů pouze v nepatrném množství, přičemž se jedná převážně o ojedinělé nálezy keramiky. 

Například u obce Kdousov, v poloze „U Křížku“, bylo zachyceno několik keramických 

fragmentů, ojedinělý nález keramiky pochází také z Police z trati „Pástviště“ (Koštuřík – 

Kovárník – Měřínský – Oliva 1986, 144).  

Více památek tohoto období bylo opět zachyceno až v okolí Znojma. Zejména je třeba 

jmenovat rozsáhlé kostrové pohřebiště u Nového Šaldorfu (Tejral 1982, 206 - 210). Zde bylo 

objeveno celkem 74 hrobů, v nichž byly nalezeny drobné předměty, zlomky keramiky a 

kostěné hřebeny. Kromě tohoto pohřebiště známe ze Znojemska již pouze ojedinělé nálezy 

kostrových hrobů. Jedná se například o lokality Černín, Hodonice, Lechovice či Oblekovice 

(Podborský – Vildomec 1972, 128). 

Lze předpokládat, že od poloviny 6. století bylo Znojemsko osídleno pouze Slovany, o 

přítomnosti germánského lidu již nejsou žádné důkazy. První slovanské památky zachycené 
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v této oblasti prozkoumal J. Palliardi. Jedná se například o Znojmo – Hradiště či Horní 

Dunajovice (Palliardi 1893, 159 - 161). Na prvně jmenované lokalitě provádí pedagogická 

fakulta dodnes systematický výzkumy pod vedením B. Klímy. Tato lokalita je společně se 

Starým Městem u Uherského Hradiště a se Starými Zámky v Brně - Líšni jednou 

z nejdůležitějších památek, poskytujících ucelený obraz života na Velké Moravě.  

Doba předhradištní je na Znojemsku zastoupena především nálezy keramiky pražského 

typu. Nalezišť je však zatím známo jen velmi málo. Jedná se například o lokalitu Rybníky 

(Poulík 1948, 180). 

Době starohradištní již můžeme přiřadit větší množství nálezů. Nejvýznamnější z nich je 

žárové pohřebiště Šafov, z jiných lokalit jsou známy pouze fragmenty keramiky (Podborský – 

Vildomec 1972, 134).  

Velkomoravskému (středohradištnímu) horizontu patří nejvíce lokalit v oblasti 

Znojemska. Ze starších výzkumů bych jmenovala například kostrová pohřebiště z Hodonic 

(Dostál 1961, 100) či Míšovic (Dostál 1961, 102) a sídliště taktéž u Hodonic (Vidomec 1931), 

Džbánic (Dostál 1961, 100) nebo Vedrovic (Poulík 1948, 166). Z nových výzkumů je možné 

jmenovat například Vémyslice (Čižmář 2005, 317 - 318). Jedná se o lokalitu sídlištního 

charakteru, na které byl nalezen bohatý soubor keramiky a zlomků železných předmětů a 

úplný tyglík, což svědčí o zpracování barevných či drahých kovů přímo na lokalitě. Dále bych 

uvedla polykulturní lokalitu Hrádek (Doležal – Horák 1999, 399 - 401) již výše zmíněnou 

v souvislosti s dobou římskou. Jedná se o sídliště ze střední a mladší doby hradištní.  

Také v tomto období leželo Třebíčsko mimo hlavní oblast osídlení, které se nacházelo 

především v úrodných sprašových oblastech jihomoravských úvalů, Hané a Brněnska.  

Památky předvelkomoravské periody jsou na Třebíčsku velmi vzácné. Jednou z lokalit je 

například zaniklá vesnice Mstěnice u Hrotovic, kde byly při výzkumu zachyceny také 

doklady osídlení ze starší a střední doby hradištní (Koštuřík – Kovárník – Měřínský – Oliva 

1986, 150). Středohradištní doba je doložena také pouze  několika nalezišti. Podle B. Dostála 

(1961, 117 – 118) se velkomoravské osídlení  koncentrovalo především na střední Jevišovce a 

při Dolní Rokytné, tedy na okrajích pahorkatých výběžků Českomoravské vrchoviny do 

vlastního Dyjskosvrateckého úvalu a z okrajů tohoto území započala soustavnější kolonizace 

hornatějších oblastí podél Dyje, Želetavky a Rokytné.  

V mikroregionu Jemnicka a Moravskobudějovicka nám dokládá postup středohradištního 

osídlení na horní Želetavku nález nádoby vejčitého tvaru ze Štěpkova (Červinka 1928, 181). 

Z dalších nálezů je možné jmenovat například soubor keramiky z výšinného sídliště „Turecký 

Kopec“ u Hornic (Bláha 1977, 46).   
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3.2. Germánské osídlení severovýchodní části Znojemské pahorkatiny 

Jak jsem již výše uváděla, oblast Třebíčska byla v době římské pouze periferní oblastí, o 

čemž svědčí velmi málo nálezů. V následující subkapitole bych se chtěla zabývat 

germánským osídlením užší oblasti Třebíčska, tedy jeho severovýchodní částí.  

Z této oblasti je osídlení doloženo nejhustěji právě v oblasti Mohelna a v jeho okolí. Pro 

svou malou nadmořskou výšku okolo 345 m, teplé hadcové podloží a výhodnou polohu na 

náhorní planině mezi řekami Oslavou a Jihlavou byla zájmová oblast osídlena již v pravěku 

(Nováček – Sucharda 2001). Nejstarší nález je z mladší fáze starší doby kamenné z trati 

„Boleniska“, odkud pochází bohatá stanice lovců a sběračů a ze stejné doby také řada 

štípaných artefaktů (Škrdla – Plch 1993, 67 – 70). Četnější nálezy pocházejí z neolitu. Jsou 

nacházeny pozůstatky jak osídlení lidem kultury s lineární keramikou, tak také lidem kultury 

s vypíchanou keramikou, a to například v trati „Dlouhé“ (Vokáč 2007, 2). Nejsilnější osídlení 

oblasti však nastalo až v kultuře s moravskou malovanou keramikou. V této době vzniká 

například velké hradisko „Skřipina“, osídlené také téměř po celý eneolit. Z osídlení kultury 

s moravskou malovanou keramikou pochází několik větších sídlišť, například z tratí „U 

Šibenice“, „Za Netřeskem“ či  „Žebrák“ (Vokáč 2007, 2). Hradisko „Skřipina“ bylo obýváno 

také v době bronzové a halštatské, přičemž v halštatu byla oblast osídlena hustěji než 

v předchozí době bronzové (Skutil 1947, 24).  Počátkem doby železné byla nad obcí 

vybudována mohyla, podle které dostalo Mohelno jméno (Nováček – Sucharda 2001). V době 

laténské bylo osídleno opět hradiště „Skřipina“, jinak je oblast obývána velice sporadicky. 

Stejně je tomu také v následujícím období, v době římské. Pravděpodobně již v této době 

procházela okolím Mohelna významná dálková komunikace, známá ve středověku jako 

„Libická stezka“. Ta byla spojnicí jižní Moravy a středního Podunají s Čáslavskem a českým 

Polabím (Vokáč 2007, 2). Také v době římské je nejvýznamnější lokalitou hradisko 

„Skřipina“, odkud pochází soubor keramických fragmentů (zlomky hrnců s drsným 

povrchem, zlomek mortaria) a dále skleněný korál a hliněný přeslen. Lokalitu je možné 

datovat do konce doby římské a počátku doby stěhování národů, tedy do horizontu D1. 

Z Mohelna, z tratě „Niva“, pochází hliněný kadlub reliéfní busty bezvousého muže 

s typickými rysy římského či spíše římsko-provinciálního původu (Novotný 1967, 38 – 39). 

Z katastru obce Kozlany, která leží jihozápadně od Náměště nad Oslavou v nadmořské výšce 

435 m, pochází nález římské mince učiněný již v roce 1912 (Charvát 1935, 14). Větší počet 

římských mincí byl v roce 1904 nalezen v Náměšti nad Oslavou (Nohejlová – Prátová 1955, 

258). Severovýchodně od Třebíče, v obci Nárameč, byly taktéž objeveny tři římské mince bez 

bližších nálezových okolností (Nohejlová – Prátová 1955, 284). Jiný nález římských mincí 
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pochází z obce Ptáčov ležící severovýchodně od Třebíče (Nohejlová – Prátová 1955, 305). 

Mince byly objeveny také na katastru obce Rudíkov, ležící v severovýchodní části zájmové 

oblasti v nadmořské výšce 516 m (Dvorský 1906, 18) a dále v okolí obce Trnavy (Nohejlová – 

Prátová 1955, 278, 306). U všech těchto nálezů nelze dnes zjistit přesnou polohu a nálezové 

okolnosti.  

Ve směru „Libické stezky“ pronikalo slovanské obyvatelstvo i do vyšších poloh, což 

dokazují nedávno objevené středohradištní lokality u Březníka a Mohelna (Vokáč 2007, 2). 

Nejvýznamnější lokalitou slovanského osídlení je kramolínské hradisko, o čemž svědčí velké 

množství nálezů. Slovanské osídlení dále pokračuje i v mladohradištní době, kdy vzniká 

nejspíše v 11. století i obec Mohelno (Vokáč 2007, 2). Hradisko Skřipina zaniká zřejmě až ve 

12. století (Nováček – Sucharda 2001). 
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4. Přírodní prostředí 

 

Zkoumaná lokalita u Mohelna v trati „Kočičák“ se z horopisného hlediska nachází na 

území celku Jevišovické pahorkatiny, která je součástí podsoustavy Českomoravské 

vrchoviny (Demek 1987, 34). Ta je pak součástí vyššího orografického celku Česká vysočina, 

tvořeného horninami moldanubika Českého masivu (Demek – Novák a kol. 1992, 16). 

Samotná obec leží v širokém plochém údolí potoka Mohelnička v podcelku Znojemská 

pahorkatina, v okrsku Mohelenská vrchovina. Mohelenská vrchovina má mírně zvlněný reliéf 

prořezaný údolími řek Oslavy a Jihlavy. Nejvyšším bodem oblasti je návrší Babylón (491 m) 

ležící v Hartvíkovické vrchovině západně od Mohelna. Zkoumaná lokalita leží na úpatí 

mírného jižního svahu, v nadmořské výšce 328 – 336 m. Svah velmi pozvolna klesá do údolí 

Skřipinského potoka (Vokáč 2007, 1).  

Bezprostřední okolí Mohelna je tvořeno horninami moldanubika. Západně od obce na 

vyvýšených terénech vystupují rekrystalizované granulity s granátem a kyanitem (tzv. 

Náměšťský bělokámen). Ve svahu Skřipinského potoka východně od zkoumané lokality jsou 

amfibolity a také zde vystupují biotitické migmatitizované pararuly až migmatity, starším 

názvem označeny jako gföhlské ruly. Jižně od Mohelna se vyskytují charakteristická tělesa 

serpentinitů (hadec), tvořící známou Hadcovou step. V okolí obce se běžně vyskytují také 

mladoterciérní jílovito-písčité sedimenty a na plošině Boleniska směrem k Senoradům se 

vyskytují také neogenní štěrkopísčité sedimenty s vltavíny, rohovci, záhnědami a křišťály. 

V úzkých nivách potoků a řeky Oslavy jsou vyvinuty štěrkovito-písčité a jílovito-hlinité 

aluviální sedimenty, na svazích údolí řeky Oslavy se nacházejí také zachované zbytky 

pleistocénních štěrkovitých teras (Vokáč 2007, 1). 

Přímé podloží lokality tvoří spraš nebo případně písčité jíly. Bezprostřední okolí tvoří 

nezpevněné sedimenty jako jsou písčité jíly neogénu, spraš a biotitické migmatitizované 

pararuly nebo amfibolity prekambrického stáří. Převládajícími půdními typy jsou zde větší 

plochy hnědozemí modálních i oglejených. Na svazích údolí řeky Oslavy a Skřipinského 

potoka jsou kamenité a štěrkovité půdy. V oblasti lokality jsou půdy převážně hlinitopísčité až 

hlinité (okolo 30 – 45 % jílovitých částic), dobře provzdušněné, prostupné pro vodu a se 

středním hromaděním surového humusu. Půdní profily během roku vykazují vesměs čerstvou 

vlhkost (Málek 1966, 95).   

V oblasti Pooslaví se roční průměrná teplota pohybuje okolo 8 °C a roční průměrný úhrn 

srážek se pohybuje okolo 550 mm. Oblast je odvodňována Skřipinským potokem a řekou 

Oslavou směrem na jihovýchod do Dunaje a do Černého moře. Celková plocha povodí řeky 
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Oslavy je 792  km2. Řeka pramení jihozápadně od Žďáru nad Sázavou a po 77 km odtéká 

z kraje u Senorad, kde je její průměrný průtok 3,43 m3/s (Čech – Šumpich – Zabloudil a kol. 

2002, 53). Řeka Jihlava u Mohelna má průměrný průtok 6,08 m3/s (Vlček a kol. 1984, 210). 

Dnes se klimaticky jedná o mírně teplou oblast MT 11 (Čech – Šumpich – Zabloudil a kol. 

2002, 44). 

Podle fytogeografického členění patří Mohelensko do oblasti panonika charakterizované 

teplomilnou květenou pahorkatin. Konkrétně se jedná o fytogeografický okres Znojemsko-

brněnská pahorkatina a Moravské podhůří Vysočiny. Původní rostlinný pokryv je možné 

rekonstruovat jako černýšové dubohabřiny. Ty pak na strmých svazích údolí řeky Jihlavy 

přecházely místy do břekových, sleziníkových a borových doubrav (Neuhäuslová a kol. 

1998). 
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5. Charakteristika a metoda výzkumu lokality v Mohelně 

 

Záchranný archeologický výzkum rozsáhlého areálu u Mohelna v trati „Kočičák“ 

probíhal v době od února do září 2007 pod vedením Mgr. Milana Vokáče, Ph.D. (Muzeum 

Vysočiny v Jihlavě). Důvodem výzkumu byla výstavba vodní nádrže. V průběhu výkopových 

prací probíhal archeologický dozor, zaměřený na dokumentaci upravovaného terénu, výkopů 

a archeologických nálezů (Vokáč 2007, 3). Jedná se o polykulturní lokalitu, kde byl kromě 

nálezů doby římské zachycen ještě mladý paleolit, pozdní eneolit, doba středohradištní, 

středověk a novověk.    

Velká plocha zasažená výstavbou vodní nádrže byla rozdělena na celkem 4 samostatná 

nálezová místa situovaná hlavně na levém břehu Skřipinského potoka.  

Nálezové místo č. 1 bylo vytyčeno mezi silnicí vedoucí z Mohelna do Březníka, levým 

břehem Skřipinského potoka a polní tratí „Žebrák“. V tomto areálu byly zachyceny 3 objekty 

– staroslovanský AB a objekty C a E pocházející z mladší doby římské.  

Slovanský objekt AB představoval nepravidelně oválnou jámu s delší osou 405 cm a 

maximální hloubkou 80 cm, z jejíž výplně pochází větší množství zlomků z keramických 

nádob. Podle typických tvarů hrncovitých nádob, jejich okrajů a výzdoby je tento objekt 

možné zařadit do střední doby hradištní (800 – 950 n.l.). Jen ojediněle se v zásypu objektu 

vyskytly malé zlomky střepů z pozdní doby kamenné  (kultura zvoncovitých pohárů) a 

z mladší doby římské. Ty se do objektu dostaly převážně splachy z výše položených míst 

terénu a také překopáním starších vrstev a objektů.   

Plošně nejrozsáhlejší byl objekt C datovaný do mladší doby římské. V půdorysu měl 

silně protáhlý příkopovitý tvar ve směru S – J, zkoumaná délka byla něco přes 13 metrů. Na 

jižní straně se rozšiřoval až do šířky 5 metrů, v nezkoumané ploše se jižním směrem pak dále 

rozšiřoval. Také hloubka objektu se směrem na jih zvyšovala – na horním severním konci měl 

objekt mělce mísovitý a pravidelný profil s hloubkou pouze 40 cm a směrem po celkovém 

sklonu terénu se zahluboval až do 140 cm do nepravidelné prohlubně. Ta již obsahovala 

pouze málo materiálu, zato se zde zachytily výrazné uhlíkové vrstvy. Podstatnou část zásypu 

tvořila šedá jílovitá hlína s množstvím uhlíků, mazanice, keramických střepů a zvířecích 

kostí. Objekt byl zkoumán nejprve křížovou sondou, aby se zachytily jeho okraje, poté byly 

mechanizací odkryty zbytky orniční vrstvy a půdorys objektu byl následně začištěn a 

zdokumentován. Vybírání zásypu probíhalo jednotlivými sondami označenými jako C1 – C6 

postupně od severního okraje začištěné plochy.    
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Z výplně tohoto objektu pochází početný soubor zvířecích kostí, mazanice, kamenů, 

zlomků keramických nádob jak domácí germánské výroby, tak také římsko-provinciální 

keramiky a dále množství zlomků bronzových a železných předmětů. Detailním popisem 

těchto předmětů se budu zabývat v následujících kapitolách.  

Také v tomto objektu se objevily ojedinělé nálezy z pozdní doby kamenné. Ty zřejmě 

souvisejí s výše položeným sídlištěm kultury zvoncovitých pohárů, ze kterého se do výplně 

mladšího objektu C dostaly nejspíše vodní erozí mírného svahu – splachy.  

Posledním objektem odkrytým v nálezovém místě 1 je objekt E. Ten se nacházel 

v západním sousedství slovanského objektu AB. Bohužel nemohl být z časových důvodů 

detailně prozkoumán. Přibližný půdorys a stáří objektu bylo možné určit pouze podle sondy a 

vzorkováním pomocí půdní tyče. V tmavě šedé výplni objektu se objevovaly kusy mazanice a 

zlomky keramických nádob, které datovaly objekt opět do mladší doby římské. Objekt byl 

zřejmě současný s objektem C, v nižších partiích svahu s ním mohl být dokonce propojen. 

Z objektu E jižním směrem pokračovala výrazná kulturní vrstva, ve které se objevovaly 

zlomky pravěké keramiky a mazanice a přímo v kulturní vrstvě se našel i zlomek plochého 

bronzového předmětu z doby římské.  

Řada předmětů se v nálezovém místě č. 1 našla v druhotné pozici ve vrstvě ornice. 

Z těchto předmětů vyniká silicitová šipka s vrubem, která je zařaditelná do výbavy lukostřelce 

kultury zvoncovitých pohárů pozdní doby kamenné, ale spadají sem také předměty z mladší 

doby římské, konkrétně střepy a bronzový rámeček přezky.  

Nálezové místo č. 2 se jevilo jako protáhlý prostor východního svahu údolní nivy 

Skřipinského potoka. Zde se v hloubce asi 1 m podařilo objevit řadu paralelních tmavě šedých 

pruhů, interpretovaných jako erozní rýhy. Ty byly zahloubeny do světle žlutavého sprašového 

a jílovitopísčitého podloží a později překryty asi 1 m mocnou vrstvou světle hnědých 

přeplavených sprašových a svahových hlín. Objevily se zde převážně zlomky keramiky 

z mladší nebo pozdní doby kamenné.  

V severní části odkryté plochy na příkrém sprašovém svahu vlevo od Skřipinského 

potoka bylo situováno nálezové místo č. 3. Zde byl nejdůležitějším objektem do svahu 

zapuštěný pozůstatek cihlářské pece (objekt D). Keramický materiál nalezený uvnitř pece 

určil, že se jedná o novověkou pec fungující na přelomu 18./19. století. Mimo tento materiál 

se na odkryté podorniční vrstvě nalezl patinovaný rohovcový mladopaleolitický úštěp typu 

Krumlovský les.  
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Poslední zkoumané bylo nálezové místo č. 4, které leželo na zalesněném příkrém 

západním svahu vpravo od Skřipinského potoka. Zde se však nepodařilo objevit ani jediný 

artefakt a místo tedy zřejmě nebylo nikdy užíváno k sídelním účelům.  
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6. Analýza nálezové situace 

 

Následující kapitola se zabývá popisem a následným vyhodnocením nálezové situace. 

Jak již bylo výše zmíněno, nálezy z mladší doby římské byly soustředěny v objektech C a E. 

Jednalo se především o zlomky keramiky a to jak místní výroby, tak také jemné šedé tzv. 

ji říkovické keramiky, provinciální keramiky a také tří zlomků terry sigillaty. Dále se zde 

vyskytovalo množství zvířecích kostí. Objeveny byly také kostěné předměty, především jehly. 

Zajímavé jsou nálezy dokládající kontakty s římsko-provinciální oblastí. Jedná se o 

bronzovou minci, kus bronzového plechu, který pravděpodobně pochází z římské nádoby a 

nakonec bronzový plíšek, který snad představuje lamelu šupinového pancíře. Ojedinělým 

nálezem je také bimetalická ostruha. Z železných předmětů se kromě nože našlo větší 

množství převážně neidentifikovatelných železných kousků. Z obou objektů pochází také 

větší množství mazanice. 

 

6.1. Keramika 

 

Lokalita v Mohelně byla datována především nálezem bronzové římské mince do mladší 

doby římské, konkrétně počátek osídlení spadá pravděpodobně do poloviny 3. století n. l. a 

končí v průběhu 2. poloviny 4. století (nejdříve v letech 364 – 378). Bohužel pro toto období 

neexistuje žádné souborné zpracování keramiky, pouze dílčí zpracování týkající se 

jednotlivých lokalit. Při zpracovávání keramiky jsem tedy vycházela z práce E. Droberjara 

(1997). Ten ve své obsáhlé studii vycházel z materiálu 11 moravských lokalit starší doby 

římské a přechodného stupně B2/C1. Na základě tohoto materiálu vytvořil podrobnou 

typologii tvarů germánské keramiky a také výzdobných prvků a technik. Kromě této práce 

existuje studie k typologii germánské keramiky od J. Hečkové (1991). Autorka se pokusila 

vytvořit graficko-numerický kód pro germánskou keramiku na základě nálezů z lokality 

Chotín. Pro tuto práci mi však tato studie nebyla příliš vhodná a byla zvolena již zmíněná 

typologie vytvořená E. Droberjarem.  

Při zpracovávání keramiky byla vytvořena databáze v programu Microsoft Office 

Access. Za základní jednotku byl určen střep a u něj byly dále sledovány následující hodnoty: 

inventární číslo, objekt, vrstva, technologie, barva střepu, tloušťka střepu, typ střepu, tvar 

nádoby a typ výzdoby. Dále bylo zjišťováno, zda byla nádoba vytáčena na kruhu či vyráběná 
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v ruce. Jak již bylo výše zmíněno, keramika doby římské byla objevena především 

v objektech C a E.  

U technologie byla vytříděna keramika jemná a hrubá, přičemž keramika jemná byla 

s příměsí jemně zrnitého písku, velikost zrnek byla menší než 1 mm. Hrubá keramika byla 

s příměsí hrubozrnného písku či kaménku, jejich velikost byla větší než 1 mm.  

Typem střepu je myšlena část nádoby, ze které střep pochází. U zpracovávaného 

keramického souboru bylo možné vytřídit okraje, výdutě, dna, ucha a dále kombinace 

uvedených částí (okraj + výduť, výduť + dno, okraj + výduť + dno).   

Typologie tvarového spektra byla převzata ze studie E. Droberjara (1997). Mezi 

základní tvary, které byly použity při rozboru keramiky z Mohelna, patří hrnce, misky, teriny, 

poháry a dále různé nádoby, mezi které patří zásobnice, koflíky, láhve, cedníky a amfory. Ve 

studii E. Droberjara jsou dále uvedeny kategorie mezitvarů I a mezitvarů II, v prvním případě 

se jedná o nádobu mezi hrncem a miskou, v druhém případě mezi hrncem a terinou. Ve své 

studii uvádí E. Droberjar ještě mezitvar III, což jsou keramické tvary mezi hrnci a poháry. 

V souboru keramiky z Mohelna se takovýto střep nevyskytoval, v databázi tedy není tato 

kategorie uvedena. Kategorie mezitvarů byla vytvořena proto, že některé střepy není možné 

přesně zařadit do jednotlivých kategorií. Mezi hrnce řadíme nádoby, kde je jejich výška větší 

než poloměr. U hrnců můžeme nalézt následující kategorie: vysoké esovité, soudkovité 

esovité, s výrazným hrdlem, vejčité s nízkým hrdlem, se zalomenou výdutí, s uchy, 

s profilovaným okrajem a s hráněným okrajem. Misky mají výšku menší než poloměr a 

mohou se dále dělit na misky na nožce, ostrohranné misky, misky se zataženým okrajem, 

s rýhou nebo žlábkem pod okrajem, kónické misky, misky se zaobleným dnem bez hrdla a 

misky s profilovanými okraji. Také poháry lze rozdělit do několika podkategorií: jedná se o 

poháry s uchy a o kónické poháry. Poháry v kolekci představují menší tvary keramiky, 

naopak mezi zásobnice lze determinovat mohutné tvary, především hrubé technologie. Teriny 

jsou specifické nádoby, které mají výrazně oddělený okraj, hrdlo a výduť. Dělí se podle tvaru 

hrdla na teriny s prohnutým hrdlem, s válcovitým hrdlem, s nálevkovitým hrdlem, 

s kuželovitým hrdlem a nakonec teriny s nízkým hrdlem.   

Také typologie výzdoby byla převzata ze studie E. Droberjara (1997). Ta je velmi 

detailně rozpracovaná, pro tuto práci proto bylo zvoleno pouze základní členění. Jedná se o 

kategorie vrypů, vpichů a zářezů, dále rytou výzdobu, hřebenovou výzdobu, kolkovanou 

výzdobu, plastickou výzdobu, výzdobu ozubeným kolečkem a dále kombinací uvedených 

typů výzdoby. V případě souboru keramiky z Mohelna se jedná o kombinaci hřebenové a 

plastické výzdoby.  
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neuvedeno

0 - 20 cm

0 - 30 cm

20 - 40 cm

20 - 50 cm

40 - 60 cm

Z rozměrů byla sledována pouze tloušťka střepu, rozměry střepu nejsou pro tuto práci 

směrodatné, dle mého názoru tato hodnota není při zpracovávání a vyhodnocování 

keramického souboru důležitá. Dále byla sledována barva střepu a to jak z vnější tak také 

z vnitřní strany.  

 

V databázi je celkem uvedeno 1405 keramických jedinců, které pocházejí, jak jsem již 

uvedla, převážně ze dvou objektů. Ve 33 případech bylo pod jedním inventárním číslem 

zaznamenáno větší množství keramických jedinců. Celkem se jedná o 651 kusů střepů. Ve 4 

případech se jedná o slepené střepy patřící k jedné nádobě. Ve zbylých případech jde o 

množství převážně drobných střepů hrubé technologie, které pocházejí z nezdobených výdutí. 

Jako skutečné množství jedinců obsažených v databázi by tedy mělo být celkově uvedeno 

2056. Údaje byly však v rámci této práce upraveny jako jedna položka hrubé technologie 

zahrnující množství fragmentů z výdutě tvarově nespecifikovatelné nádoby.  

Většina sledovaných střepů (1399 kusů) pochází z objektu C. Ve slovanském objektu 

AB byly nalezeny pouze 2 drobné střepy a dále množství střepů patřící k jedné nádobě. 

Germánské střepy, které odtud pochází, se do objektu dostaly jednak splachy z výše 

položených míst terénu, jednak překopáním starších vrstev a objektů (Vokáč 2007, 4). 

V objektu E, který pocházel stejně jako objekt C z mladší doby římské, byly objeveny pouze 

3 střepy. Tento objekt nemohl být pro nedostatek času prozkoumán důkladněji (Vokáč 2007, 

7). Dá se předpokládat, že také zde by v případě důkladnějšího průzkumu bylo objeveno více 

archeologického materiálu.  

Bohužel  nebylo u většiny střepů uvedeno, ze které vrstvy nález pochází, konkrétné se 

jedná o 1102 střepů, což představuje celkem 78,4 

%. Ve vrstvě 0 – 20 cm bylo nalezeno celkem 219 

střepů, což činí 15,6 % a 1 střep pochází z vrstvy 0 

– 30 cm. V hloubce 20 – 40 cm bylo objeveno 22 

střepů, tedy 1,6 %. Z vrstvy 20 – 50 cm pochází 

celkem 13 střepů, což je necelé 1 %. Celkem 48 střepů (3,4 %) bylo nalezeno až v hloubce 40 

– 60 cm. 

Dalším sledovaným kritériem byla technologie. Jak již bylo výše zmíněno, keramika 

byla rozdělena na hrubou (zrnka větší než 1 mm) a jemnou (menší než 1 mm). Jako jemnou 

keramiku bylo určeno celkem 540 střepů. Zbytek, tedy 865 kusů, bylo určeno jako keramika 

hrubá.  
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Nejtenčí střep měl tloušťku 1 mm (1 kus), nejsilnější naopak 16 mm (2 kusy). Tloušťka 

střepů se navyšovala až do průměru 6 mm, těch bylo zastoupeno nejvíce (249 ks – 18 %). Od 

tohoto průměru se tloušťka opět snižovala až do 16 mm. Přesné hodnoty jsou zřejmé 

z následujícího grafu:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

V případech, kdy bylo pod jedním inventárním číslem zařazeno více střepů, nebyla 

jejich tloušťku zjišťována.  

Dalším kritériem, které bylo sledováno, byla barva střepu a to jak z vnější, tak také 

z vnitřní strany. Většina střepů, celkem 493 kusů (35 %) byla šedé barvy z vnější i z vnitřní 

strany. Celkem 364 kusů střepů (26 %) vykazovalo oboustranně černé zabarvení, naopak 

hnědě zabarvených střepů bylo pouze 34 kusů. Zbylé střepy byly barevně kombinované a to 

následovně: šedá/černá – 156 kusů, černá/šedá – 118 kusů, hnědá/šedá – 33 kusů, šedá/hnědá 

– 13 kusů, hnědá/černá – 48 kusů, černá/hnědá – 20 kusů, šedočerná/černá – 4 kusy. U 

provinciální keramiky a terry sigillaty byly rozpoznány také barvy červená či oranžová. Tyto 

nálezy budou detailněji popsány v jedné z následujících subkapitol.  

Další sledovanou 

hodnotou je typ střepu. Jak již 

bylo výše napsáno, bylo 

možné určit následující 

kategorie – okraj, výduť, dno, 

ucho, okraj + výduť, výduť + 

dno, okraj + výduť + dno. 

V keramickém souboru 

z Mohelna se vyskytovalo 

nejvíce střepů pocházejících 
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z výdutě (celkem 994 kusů – 71 %). Okraj byl zastoupen celkem 161 střepy (12 %). Pouze 

v 50 případech bylo objeveno dno nádoby (4 %) a samostatné ucho pouze v 1 případě. 

Kombinace okraje a výdutě byla zachycena celkem 133krát, což tvoří 9 %, zatímco 

kombinace výdutě a dna byla nalezena pouze v 58 případech (4 %). Celá nádoba, respektive 

kombinace okraje, výdutě a dna se vyskytla jenom 9krát, tedy v necelém 1 % celkového 

množství.  

Z celkového množství 1405 střepů nebylo možné celkem 1184 kusů (84 %) tvarově 

zařadit. Pouze 221 kusů keramického materiálu bylo možné přiřadit k určitému tvaru nádoby. 

Ve většině případů nebylo možné určit výdutě, dále výdutě v kombinaci se dnem a 

samostatně se vyskytující dna. Pro určování keramiky bylo vycházeno z typologie E. 

Droberjara (1997). Jak již bylo výše napsáno, základní tvary, se kterými bylo pracováno, byly 

následující: miska, hrnec, terina, pohár, zásobnice, láhev, koflík, cedník a amfora. 

Z celkového množství střepů, které bylo možné určit, bylo nejvíce kusů určeno jako miska 

(126 střepů – 9 %). Hrnec se vyskytoval pouze v 11 případech (necelé 1 %) a také teriny byly 

zastoupeny pouze 1 jedincem. Pohár nebyl v keramickém souboru z Mohelna zaznamenán 

žádný. Střepy pocházející ze zásobnice byly zaznamenány celkem v 10 případech (necelé 1 

%), zatímco koflíky se vyskytly pouze 2krát. V šesti případech byl objeven střep z cedníku 

(0,4 %) a v jednom případě byla rozpoznána amfora. Jako láhev nebyl určen žádný střep. Do 

kategorie mezitvar I bylo zařazeno celkem 63 kusů (4,5 %). Jedná se o keramický materiál, u 

kterého nebylo možné přesněji určit, zda se jedná o hrnec či misku. Většinou tak byly určeny 

střepy, jež tvořil pouze okraj, popřípadě kombinace okraje a výdutě. Naopak jako mezitvar II, 

tedy střep zařaditelný na rozhraní mezi hrnec a terinu, byl zařazen pouze jeden jedinec. 

Kategorie mezitvar III, tedy hrnec-pohár, nebyl zaznamenán. Výše popsané informace jsou 

zřetelné z následujícího grafu:  
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Výše popsané kategorie jsou dále detailněji rozpracovány do jednotlivých podkategorií, 

které jsou taktéž převzaty ze studie E. Droberjara (1997). Hrnce jsou rozděleny následovně (v 

závorce jsou uvedena čísla, pod kterými jsou kategorie uvedeny v databázi): vysoké esovité 

hrnce (11), soudkovité esovité hrnce (12), hrnce s výrazným hrdlem (13), vejčité hrnce 

s nízkým hrdlem (14), hrnce se zalomenou výdutí (15), hrnce s uchy (16), hrnce 

s profilovaným okrajem (17) a hrnce s hráněným okrajem (19). Bohužel byly v keramickém 

materiálu z Mohelna zaznamenány pouze kategorie soudkovitých esovitých hrnců a vejčitých 

hrnců s nízkým hrdlem. Prvně jmenované se objevily ve třech případech, druhé pak celkem 

7krát.  

Také teriny jsou rozděleny do několika podkategorií, ve sledovaném souboru se však 

vyskytla pouze terina s prohnutým hrdlem (32), a to pouze v jednom případě.     

Misky jsou rozděleny do devíti typů následovně: misky na nožce (22), ostrohranné 

misky (23), misky se zataženým okrajem (24), misky s rýhou nebo žlábkem pod okrajem 

(25), kónické misky (26), misky se zaobleným dnem bez hrdla (27A), misky s hrdlem nebo 

vyčleněným okrajem (27B), misky různé (28), misky s profilovanými okraji (29). Mimo 

těchto tvarů byl zaznamenán také tvar typický pro pozdní dobu římskou a počátek doby 

stěhování národů. Jedná se o nízkou misku s límcovitě vyhnutým okrajem (v databází bylo 

přiřazeno číslo 26A). Jak již bylo výše zmíněno, střepů pocházejících z miskovitých nádob 

bylo celkem 126 kusů. 

Z uvedených kategorií 

misek se na lokalitě 

v Mohelně nevyskytovaly 

pouze misky na nožce a 

misky s hrdlem nebo 

vyčleněným okrajem. 

Ostrohranné misky byly 

zaznamenány celkem 

16krát, což       tvoří 13 % z nalezených střepů miskovitých nádob. Nejvíce se objevovaly 

misky se zataženým okrajem, a to celkem 85 kusů, což tvoří téměř 71 %. Zbylé tvary jsou již 

zastoupeny pouze několika málo kusy následovně: misky s rýhou nebo žlábkem pod okrajem 

2krát (2 %), kónické misky – 5 kusů (5 %), misky se zaobleným dnem bez hrdla 7krát (6%), 

misky různé – 2 kusy (2 %), misky s profilovanými okraji 1krát (1 %) a v jednom případě se 

vyskytla miska s límcovitě vyhnutým okrajem (1 %). Celkem 4 kusy pochází z tzv. 
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ji říkovické keramiky, na kterou není možné aplikovat toto členění. Zbylé 3 kusy byly určeny 

jako miska, nicméně přesný tvar byl sporný. 

Dalším sledovaným kritériem byl druh výzdoby, objevující se na střepech. Také v tomto 

případě bylo vycházeno ze studie E. Droberjara (1997), který rozeznává následující výzdobné 

techniky: vrypy, vpichy, zářezy (1) a 

dále rytá výzdoba (2), hřebenová 

výzdoba (3), kolkovaná výzdoba (4), 

plastická výzdoba (5), výzdoba 

ozubeným kolečkem (6), a dále 

kombinace hřebenové  a plastické 

výzdoby. Z keramického souboru na 

lokalitě v Mohelně pochází celkem 

1359 nezdobených střepů, tedy pouze 

45 střepů bylo zdobených. Nejvíce, 

celkem ve 23 případech, se objevila plastická výzdoba. Nejčastěji se jednalo o plastickou 

výzdobu okrajů. Naopak se vůbec nevyskytla kolkovaná výzdoba. V 11 případech se vyskytla 

výzdoba vrypy, vpichy a zářezy, 3krát byla zachycena rytá výzdoba. Hřebenová výzdoba byla 

objevena na 3 exemplářích, zatímco u jednoho kusu byla přítomna výzdoba ozubeným 

kolečkem. Celkem 4 kusy byly vyzdobeny kombinací hřebenové a plastické výzdoby. 

Jedním z dalších sledovaných ukazatelů bylo, zda se jedná o keramiku točenou na 

kruhu, či o keramiku vyráběnou v ruce. Z celkového počtu 1405 střepů bylo 70 střepů 

vytáčených na kruhu, což činí pouze necelých 5 % z celkového počtu. Jednalo se především o 

keramiku jiříkovického typu, ale také část domácí germánské keramiky.  

Jak již bylo výše zmíněno, v souboru keramiky z lokality v Mohelně byla zachycena 

keramika domácí germánská, dále jemná šedá keramika jiříkovická, římsko-provinciální 

keramika a terra sigillata. Nejvíce, celkem 1371 kusů, patřilo domácí germánské keramice. 

Jiříkovická keramika byla zachycena dvacepětkrát. Keramiky římsko-provinciální bylo pouze 

6 kusů a terra sigillata byla zastoupena pouze 3 jedinci. V následujících podkapitolách budou 

popsány jednotlivé kategorie detailněji.  
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6.1.1. Germánská keramika 

 

Nejčastěji se v souboru keramiky z lokality v Mohelně vyskytovala domácí germánská 

keramika. Z celého souboru 1405 kusů bylo právě 1371 střepů germánských, což tvoří 97 % 

z celkového množství nalezené keramiky.  

Z uvedeného množství germánské keramiky bylo 508 kusů jemné technologie, tedy     

37 %. Hrubé keramiky, tedy keramiky s obsahem příměsi větším než 1 mm,  bylo celkem 863 

kusů.  

Barevně se opět nejvíce vyskytovala barevná kombinace šedá/šedá, a to celkem 470 

kusů, což tvoří 34 %. Černých střepů bylo celkem 361 kusů, tedy 26 %. Kombinace šedé a 

černé barvy se vyskytla ve 156 případech (11 %), opačná kombinace, tedy černá/šedá, se 

objevila ve 118 případech (9 %). Hnědých střepů bylo 32 kusů, což jsou pouze 2 % 

z celkového množství. Barevná kombinace černohnědá se vyskytla ve 20 případech (necelé    

1 %), opačný případ se vyskytl 48krát (4 %). Šedohnědých střepů bylo pouze 13 (necelé 1 %), 

opačná kombinace hnědošedá se vyskytla 33krát, což je 2,4 % z celkového množství 

germánských střepů. Kombinace šedočerná/černá se vyskytla pouze v pěti případech. Ve 

zbylých případech nebyla barva určována neboť se jednalo o množství drobných střepů vždy 

pod jedním inventárním číslem, které nebyly barevně určovány. 

Nejtenčí střep byl tenký 1 mm (4 kusy – 0,3 %), nejtlustší pak 16 mm (2 kusy – 0,1 %). 

Celkem 31 kusů (2 %) bylo tenkých 2 mm, 89 kusů (6 %) bylo 3 mm tenkých, 144 kusů (11 

%) byly 4 mm tenké, 210 střepů (15 %) bylo tenkých 5 mm. Nejvíce střepů bylo tenkých 6 

mm, a to celkem 246 kusů (18 %). Se zvyšující se tloušťkou se postupně počet keramických 

jedinců snižoval následovně: 7 mm – 212 kusů (15 %), 8 mm – 168 kusů (12 %), 9 mm – 118 

kusů (9 %), 10 mm – 56 kusů (4 %), 11 mm – 33 kusů (2 %), 12 mm – 18 kusů (1 %), 13 mm 

– 9 kusů (1 %), 14 mm – 1 kus.  
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Co se týče typu střepů, nejvíce se vyskytlo zlomků pocházejících z výdutě. Celkem se 

jedná o 974 kusů, což představuje 71 % celkového množství germánské keramiky. Okraj byl 

zastoupen 159 kusy, což činí 12 %. Samostatné dno bylo objeveno celkem 46krát, tedy ve      

3 % případů. Okraje v kombinaci s výdutí byly zaznamenány ve 126 případech (9 %). 

Kombinace výdutě a dna pak byla zaznamenána v 57 případech, což tvoří 4 %. Střep 

v kombinaci okraj + výduť + dno byl zaznamenán celkem 9krát, tedy v necelém 1 %.  

Základní tvary, které se na lokalitě v Mohelně objevily, jsou následující: miska, hrnec, 

terina, zásobnice, amfora, koflík, cedník a dále mezitvar I (hrnec – miska) a mezitvar II (hrnec 

– terina). Z celkového množství nalezených germánských střepů jich nebylo určitelných 1156, 

tedy 84 %. K uvedeným tvarům se tedy dalo přiřadit 217 střepů. Mezi určenými tvary bylo 

zaznamenáno nejvíce misek, a to celkem 122 kusů, což představuje 57 % určených 

germánských střepů. Další kategorií jsou hrnce, kterých je celkem 11 kusů, tedy 5 % 

celkového množství určených germánských střepů. Terina byla zaznamenána pouze v jednom 

případě, zatímco zásobnic bylo celkem 10 kusů (5 %). Ve dvou případech byl keramický střep 

určen jako koflík (necelé 1 %), v šesti případech byl objeven cedník (3 %) a nakonec amfora, 

která byla také doložena pouze 1 exemplářem. Dále je poměrně početně zastoupena kategorie 

mezitvarů I, a to celkem 63 kusy (29 %), zatímco kategorie mezitvarů II (hrnec – terina) je 

zastoupena pouze 1 exemplářem.  

 

   

  

  

 

 

Všechny typy nádob jsou ještě dále členěny na konkrétní tvary. Jelikož však již byly 

popsány výše, v celkovém popisu keramiky, není potřeba se zde touto kategorií znovu 

zabývat.  
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jedincích. Celkem 11 kusů z tohoto počtu patřilo výzdobě pomocí vrypů, vpichů a zářezů (31 

% z celkového počtu vyzdobených střepů). Rytá výzdoba byla zaznamenána pouze v 1 

případě, stejné množství bylo také v případě výzdoby hřebenové. Nejvíce střepů, tedy celkem 

21 kusů, patří plastické výzdobě (58 %). Převážně se přitom jednalo o plastickou výzdobu 

okraje. V jednom případě byla zaznamenána také výzdoba ozubeným kolečkem. 

Nakonec bylo sledováno, zda byla nádoba vytáčená na kruhu, či zda byla v ruce 

vyráběná. Z celkového počtu 1371 germánských střepů bylo na kruhu vytáčeno pouze 37 

kusů, což tvoří pouhá necelá 3 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 32 - 

6.1.2. Jiříkovická keramika 

 

Jako keramiku tzv. jiříkovického typu označujeme na kruhu točenou keramiku 

vyráběnou v mladší době římské. Název dostala podle lokality Jiříkovice, kde bylo ve 

dvacátých letech 20. století nalezeno sídliště z mladší doby římské (Peškař 1988, 113). 

Kromě této keramiky zde bylo především nalezeno množství hrnčířských pecí, ve kterých 

byla tato keramika vypalována. Objevení těchto pecí a jejich náplně přineslo první přímý 

doklad o domácí výrobě na kruhu točené keramiky na Moravě v mladší době římské. V této 

době se také v jiných částech barbarika začal znovu užívat hrnčířský kruh (Peškař 1988, 115). 

Tato centra zásobovala svými výrobky jak vlastní osadu, tak také širší okolí, což je s největší 

pravděpodobností také případ Jiříkovic a keramiky zde vyráběné. Keramika jiříkovického 

typu je pečlivě provedena na hrnčířském kruhu a jemně plavený materiál byl vypalován do 

jemně šedých až hnědavě šedých tónů (Pernička 1970, 76). Nicméně stupnice barev může být 

dosti široká a to od bělavých tónů přes šedookrové až po načernalé odstíny. Zbarvení ovšem 

nebývá jednotné, povrch bývá skvrnitý, také vnější a vnitřní strana se od sebe může výrazněji 

odlišovat (Peškař 1988, 117). Výpal byl téměř vždy velmi kvalitní, takže dává hmotě výrobků 

kompaktnost a zvonivou tvrdost.  

Hlavním výzdobným prvkem byla buď jednoduchá nebo hřebenovitým nástrojem 

vícenásobně rytá vlnovka. Vlnovka je vedená vždy vodorovně a zdobí zpravidla horní 

polovinu nádob. Tento motiv může vystupovat samostatně nebo v kombinaci s jednotlivými 

nebo do svazku sdruženými žlábkovitými rýhami. Dalšími výzdobnými motivy jsou například 

rovné ryté linie, různě široké a hluboké žlábky či plasticky vystupující žebra a lišty, které 

obvykle zdůrazňují předěly mezi jednotlivými částmi nádob (Peškař 1988, 117).  

Nejhojněji bývají v typologii zastoupeny mísovité nádoby různých velikostí (ústí má 

průměr nejčastěji mezi 16 – 22 cm). Mísy jsou zastoupeny několika charakteristickými typy. 

Kromě hlubších forem s mírně prohnutým rozevírajícím se hrdlem se objevují také podobně 

stavěné exempláře s nálevkovitě vyhnutým okrajem širšího ústí a šikměji se rozevírající 

stěnou horní části. Dále se objevuje mísa s kónickým spodkem, na který dosedá méně 

rozevřená horní část. Objevují se také žebrovitě profilované mísy, a to členěné buď dvěma 

nebo třemi žebry. Žebrovitá profilace je sama o sobě dostatečné dekorativní, takže tyto 

nádoby většinou zůstávají bez dalších výzdobných prvků. Podobně jako žebrované misky 

byly také utvářeny pohárky (Peškař 1988, 123). Významné místo mimo mísovitých nádob 

zaujímají džbány. Předlohou pro ně byly s největší pravděpodobností výrobky dílen na území 
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římských provincií (Peškař 1988, 126). Posledním keramickým typem jsou zásobnice. Ty 

měly obvykle vejčitě nebo soudkovitě klenuté tělo.         

Nedostatek chronologicky výrazných podkladů zatím neumožnil vypracovat časově 

diferencovanou typologii této na kruhu točené keramiky, ani přesnější určení počátku jejího 

výskytu. Ten bývá obvykle kladen do druhé poloviny 3. století, a to na základě analogií 

zachycených na soudobých lokalitách na Moravě, jihozápadním Slovensku a Dolním 

Rakousku (Peškař 1988, 128).  Na základě nálezů ze Slovenska, konkrétně ze středního 

Pováží, je možné posunutí začátku výroby tamější na kruhu točené keramiky již snad na 

konec 2. století (Kolník 1971, 524). V moravském prostředí však nebyly zatím nalezeny 

doklady o dřívějším výskytu takovéto keramiky (Peškař 1988, 128). Při časovém zařazování 

na kruhu vytáčené keramiky zůstávají nejdůležitější uzavřené celky se sponami, některé 

tvarové a výzdobné prvky a superpozice hrobů. Především podle těchto ukazatelů je možné 

určit období výskytu na kruhu točených nádob. V hrobových celcích například z Kostelce na 

Hané, Hrubčic či Určic byly tyto nádoby doprovázeny především mladořímskými 

podvázanými sponami a jejich deriváty, které tyto celky dovolují datovat do pozdního 3. 

století, respektive doby kolem roku 300 až do pokročilého 4. století (Peškař 1988, 128).  

Analogické tvary nacházíme například na sídlišti ve Zlechově, kde se vyskytl fragment 

okraje džbánu s hubičkou společně s jinými tvary pozdně římské keramiky, pocházející ze 4. 

století (Hrubý 1967, 654). Z dalších je možno jmenovat pohřebiště v Kostelci na Hané, odkud 

pochází zlomek lahvovité nebo džbánovité nádoby, vyzdobené hřebenem rytými vlnovkami a 

svazky vodorovných rýh. Společně s tímto zlomkem se v hrobě vyskytl zlomek skleněného 

poháru s výzdobou vybrušovaných oválů Eggersova typu 230, který je možno klást do první 

poloviny 4. století (Zeman 1961, 242 – 244). Nálezy jiříkovické keramiky pochází také ze 

sídliště v Mikulčicích. Byl zde objeven fragment mísy, zdobené v žebrovitě odsazeném pásu 

hřebenem rytou vlnovkou, dále misky s vypoukle klenutou stěnou a žlábkem odsazeným 

okrajem a zásobnice s rozšířeným zploštělým okružím. Společně s těmito nálezy se objevila 

také hrubá keramika, především hrncovitých tvarů, která je charakteristická pro závěrečný 

úsek doby římské. Z římskoprovinciální keramiky se zde společně s jiříkovickou keramikou 

vyskytly zlomky mortárií a džbánů, jež jsou rozšířené v panonském prostoru v polovině 4. 

století (Peškař 1988, 129).  

Na kruhu točená keramika pochází také ze západního Slovenska, konkrétně z pohřebiště 

v Očkově (Pernička 1970, 80).     
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Jak  již bylo výše uvedeno, pochází z lokality Mohelno celkem 25 kusů keramiky tzv. 

ji říkovického typu. Toto množství představuje pouze necelá 2 % z celkového množství 

nalezené keramiky. Všechny nalezené kusy pocházejí z objektu C.  

 Celkem 5 kusů pochází z vrstvy 0 – 20 cm, jeden kus pak z vrstvy 20 – 40 cm. U 

ostatních střepů nebyla vrstva určena.  

Většina střepů, konkrétně 24 kusů, bylo jemné technologie, tedy s částečkami ostřiva 

menšími než 1 mm. Pouze jeden střep byl určen jako hrubý. Všechny keramické fragmenty 

byly jako většina jiříkovické keramiky velmi kvalitně vypáleny.  

Také nalezená barevná škála odpovídá typické jiříkovické keramice. Až na dvě výjimky 

byly všechny střepy šedé, a to z obou stran. 

Pouze 2 fragmenty vykazovaly černou barvu, 

opět oboustranně.  

Tloušťka střepů se pohybovala 

v rozmezí od 2 mm do 9 mm následovně: 2 

mm -  4 kusy, 3 mm – 6 kusů, 4 mm – 5 

kusů, 5 mm – 2 kusy, 6 mm – 2 kusy, 7 mm 

– 1 kus, 8 mm – 2 kusy, 9 mm – 3 kusy. 

Z uvedených hodnot je patrné, že lehkou 

převahu mají střepy spíše tenčí, což ovšem odpovídá znakům jiříkovické keramiky. Všechny 

nalezené střepy, patřící jiříkovické keramice, nesly stopy vytáčení na kruhu.  

Většina zde nalezených střepů pocházela z výdutě nádoby. Celkem se jedná o 17 kusů, 

což tvoří 68 % z celkového množství keramiky náležící jiříkovickému typu. Pouze jeden střep 

pochází z okraje nádoby a taktéž samostatné dno bylo nalezeno pouze jednou. Kombinace 

okraje s výdutí se objevila 5krát (20 %), naopak kombinace výdutě a dna se objevila pouze 

jednou. Celá nádoba, respektive kombinace okraje, výdutě a dna, nebyla na lokalitě v 

Mohelně nalezena.  

Z hlediska typologie tvarů nádob bylo možné zařadit pouze 4 kusy, přičemž ve všech 

případech se jednalo o misku. Jelikož se jedná o keramiku jiříkovického typu, nebylo zde 

samozřejmě možné aplikovat typologii E. Droberjara (1997), která byla použita při rozboru 

germánské keramiky převážně hrubé, vyráběné v ruce. Na jeden střep by se toto členění užít 

mohlo, jednalo by se o misku se zataženým okrajem (Tab. VI/1). V jednom případě šlo o 

misku s kónicky se zužujícím spodkem na odsazené podstavě (Tab. V/5). Zbylé 2 kusy nebylo 

možné detailněji určit.  

16%

24%

20%

8%

8%

4%

8%

12%
2 mm 

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm
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45%

22%

22%

11%

hřebenová + plastická výzdoba rytá výzdoba

hřebenová výzdoba plastická výzdoba

Zdobených střepů bylo z celkového počtu 25 jedinců pouze 9 kusů, což představuje      

36 %. Převážně se jednalo o kombinaci hřebenovým nástrojem provedené vlnice 

s plastickými žebry, a to celkem ve 4 případech (16 %). O rytou výzdobu se jednalo ve 2 

případech a na stejném množství střepů byla zaznamenána pouze výzdoba hřebenovým 

nástrojem. Plastická výzdoba byla zachycena jedenkrát.  
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6.1.3. Terra sigillata 

 

Významný je nález třech kusů terry sigillata (dále jen TS). Jedná se o římsko-

provinciální keramiku, vyráběnou ve specializovaných dílnách v provinciích. Hlavní dílny, 

podle kterých je tato keramika členěna a pojmenována, jsou následující: jihogalské dílny v La 

Graufesenque, středogalské dílny v Lezoux, východogalské dílny v Trevíru a dále 

hornogermánské dílny v Heiligenbergu, Rheinzabernu, Westendorfu a Pfaffenhofenu. 

Výrobky ze všech uvedených dílen jsou doloženy na území Moravy (Klanicová 2007, 177). 

Produkce jihogalské sigillaty začala zřejmě již kolem roku 10 př.n.l.  a přetrvávala až do 

druhé čtvrtiny 2. století (Mees 1995, 51 – 55). Středogalská sigillata pocházející z Lezoux je 

vyráběna již počátkem 2. století a její produkce končí závěrem 2. století. Na základě výrobků 

jednotlivých hrnčířů byla produkce TS z Lezoux rozdělena do 5 chronologických skupin 

(Heiligmann 1990, 156). Terra sigillata pocházející z dílny v Trevíru (východogalská 

sigillata) je vyráběna od druhé čtvrtiny 2. století až do poloviny 3. století (Huld-Zetsche 1972, 

78). Počáteční fáze výroby rheinzabernské terry sigillaty spadá do období mezi roky 148/153 

– 160/170 (Bittner 1986, 251), činnost této dílny byla pak ukončena okolo roku 275 

(Bernhard 1981, 90).  Konec výskytu této keramiky v prostoru podunajských provincií je 

však datován již k roku 233, kdy se do limitní zóny dostávají Alamané (Gabler 1987, 86). 

Dílna ve Westerndorfu provozovala svou činnost relativně krátkou dobu, a to od poslední 

čtvrtiny 2. století opět až do vpádu Alamanů roku 233 (Gabler – Kellner 1993, 266). Posledně 

jmenovaná hrnčířská dílna v Pfaffenhofenu začala své výrobky produkovat až v prvních 

desetiletích 3. století a ukončuje činnost až po polovině 3. století, přibližně kolem let 260/270 

(Karnitsch 1960, 117).  

 

Na lokalitě v Mohelně byly objeveny celkem 3 kusy TS (Tab. VI/4 – 6), jak již bylo 

výše zmíněno. Z tohoto množství pochází 2 kusy z objektu C, jeden pak byl bohužel nalezen 

v druhotné pozici při sběru z plochy. Ve všech třech případech jde o drobný střep z výdutě 

nádob. Jeden byl 8 mm tlustý, tloušťka druhého byla 5 mm. Poslední střep byl nestejnoměrně 

uštípnutý, tloušťku proto nebylo možné přesně změřit. Barva jednoho střepu byla z jedné 

strany oranžová, ze strany druhé pak červená. Zbylé dva střepy pak byly červené z obou stran. 

Ve všech třech případech se jedná o jemnou keramiku samozřejmě na kruhu vytáčenou. 

Všechny tři zlomky byly příliš malé na to, aby se daly tvarově určit. Pouze na jednom střepu 

byla zachycená výzdoba. Jednalo se o plastickou výzdobu, konkrétně o plastické žebro.    
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Nálezy této velmi specifické keramiky nám dokládají existenci především obchodních 

kontaktů barbarika s římskými provinciemi. Nález TS na lokalitě v Mohelně je o to 

zajímavější, že z oblasti Třebíčského okresu pochází dosud pouze jeden kus této keramiky 

(Klanicová 2007, 175, Tab. I.). Na Moravě je největší počet nalezišť s TS znám z Břeclavska, 

a to celkem 30 lokalit, z nichž dohromady pochází 217 kusů tohoto typu keramiky. Nálezy se 

zde koncentrují především na pravém břehu Dyje, což souvisí s velkou hustotou germánského 

osídlení v této oblasti. Bohaté na lokality s nálezy TS jsou také okresy Hodonín (15 lokalit, 46 

kusů TS), Brno-město + Brno-venkov (14 lokalit, 47 kusů TS), Vyškov (10 lokalit, 21 kusů 

TS) a Uherské Hradiště (7 lokalit, 176 kusů TS) (Klanicová 2007, 175, Tab. I.). 

Uherskohradišt´sko patří počtem lokalit, na kterých byl zaznamenán výskyt TS, spíše 

k průměru, vymyká se zde naleziště Vlčnov – Dolní Němčí, kde bylo nalezeno celkem 106 

kusů této keramiky. Takováto koncentrace TS na jednom nalezišti je pro oblast Moravy 

prozatím ojedinělá (Pernička 1962, 33 – 41, Droberjar 1991, 21 – 22). Větší počet nálezů TS 

je také ze Znojemska. Celkem se jedná o 12 lokalit a na nich zachyceno 76 kusů této 

keramiky. Naopak velmi málo nálezů pochází kromě z Třebíčska ještě z Přerovska (1 lokalita, 

1 kus TS), Prostějovska (2 lokality, 2 kusy TS) a Blanenska (1 lokalita, 2 kusy TS) 

(Klanicová 2007, 175, Tab. I.). 

Veškeré výše uvedené nálezy pocházejí ze sídlišť. Keramika tohoto typu je známa 

pouze ze dvou žárových pohřebišť, a to z lokality Šitbořice, poloha „Padělky od Moutnic“, 

odkud pochází 32 kusů (Pernička 1963, 138 – 140).  Z pohřebiště v Brně-Modřicích, z polohy 

„Sádky“, pochází zlomky TS ze dvou nádob (Kos 2004, 184; týž 2005, 270).  

Dá se předpokládat, že TS nebyla pro germánské obyvatelstvo nedostupným zbožím, o 

čemž svědčí poměrně velké množství nálezů. Oblíbena byla hlavně pro svůj atraktivní vzhled, 

kterým se odlišovala od ostatní barbarské i římsko-provinciální keramiky.  
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6.1.4. Římsko – provinciální keramika 

 

Nejrozšířenějšími importy na území Moravy, jihozápadního Slovenska a částečně také 

Čech je právě římská keramika. Nejstarší nálezy jsou známé již z 1. století, nejmladší potom 

sahají až do 5. století. Barevně převažuje jemná žlutooranžová keramika, někdy označována 

jako cihlová. Často bývala s potahem oranžových, červených a hnědých odstínů. Mezi hlavní 

tvary patří misky, džbány, amfory, hrnce a třecí misky – mortaria. Často se na Moravě 

vyskytuje také jemná šedá keramika z jemně plavené hlíny a nejčastěji s šedočerným nebo 

šedohnědým kovově lesklým povrchem. Nejvíce se objevovaly prstencové misky, ale 

ojediněle se vyskytly také jiné tvary – hrnce, džbány či poháry  (Droberjar 2002, 124).  Mezi 

importované keramické předměty se dá samozřejmě zařadit velké množství dalších předmětů 

a typů keramiky, jelikož se však v keramickém souboru z Mohelna nevyskytly, není potřeba 

je zde více rozebírat.  

Jak již bylo výše zaznamenáno, provinciální keramiky bylo na lokalitě v Mohelně pouze 

6 kusů. Všechny střepy pocházejí z objektu C, vrstva nebyla uvedena ani v jednom případě. 

Celkem 5 kusů keramiky bylo jemné technologie, pouze 1 kus byl určen jako hrubá keramika. 

Tento kus byl také jako jediný jiné barvy než ostatní střepy, a to černý jak z vnější, tak také 

z vnitřní strany. Zbylé střepy byly oboustranně oranžové, velmi dobře vypálené. Jeden střep, 

pocházející z okraje nádoby, byl tenký 5 mm. Stejné množství, tedy jeden kus, byl 6 mm 

tenký. Zbylé 4 kusy byly tenké 8 mm. Kromě zmíněného střepu, pocházejícího z okraje, byl 1 

střep z výdutě nádoby a 3 kusy ze dna. Poslední kus byl kombinací okraje a výdutě. Všechny 

oranžové střepy byly vytáčené na kruhu, pouze černý střep nenesl stopy vytáčení. Na žádném 

střepu nebyla patrná jakákoliv výzdoba.  

Pravděpodobně 2 kusy pocházely z třecích misek – mortárií. Jedná se o oranžový, tvrdě 

pálený střep z výdutě nádoby, který nesl stopy hnědé glazury. Dalším střepem z mortária byl 

drobný límcovitý okraj. Ostatní oranžové střepy pravděpodobně pochází z vysokých 

vázovitých nádob – tzv. „amfor na víno“ (Vokáč 2007, 6).  

Mortaria, neboli třecí misky, nacházíme ve větším množství na Moravě a jihozápadním 

Slovensku, v Čechách jsou doložena především ve zlomcích. O funkčnosti těchto nádob jsou 

vedeny mnohé diskuze. Třecí misky se zřejmě užívaly jak k drcení soli či vymačkávání šťávy 

z ovoce, tak zřejmě k výrobě mléčných výrobků (Krekovič 1981, 355). Je uvažováno také o 

využití k výrobě zeleninovo–bylinné omáčky, nazývané „moretum“, velmi oblíbené u Římanů 

(Dušek 1989, 190 – 191). Objevují se také názory, že k drcení byla užívána pouze mortária se 

zdrsněnou vnitřní stranou, zatímco ostatní se užívala také k přípravě mléčných výrobků. Je 
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však pravděpodobné, že ne v každé oblasti se takto dodržovala funkčnost jednotlivých nádob. 

Spíše je pravděpodobnější, že jedna třecí miska byla užívána jak k drcení, tak i k výrobě 

mléčných výrobků či vymačkávání šťáv (Krekovič 1981, 355).  

Datování třecích misek umožňuje výskyt či naopak absence glazury. Neglazovaná 

mortaria je možné datovat do 2. století, glazované misky jsou mladší, a to ze 3. – 4. století. 

Podrobnější chronologie zatím bohužel nebyla vytvořena.  

Jak již bylo výše uvedeno, z Čech pochází pouze nálezy zlomků třecích misek. 

Jmenovat můžeme například lokality Přešťovice (Dubský 1937) či Tuchlovice (Pleiner 1959, 

179). Z moravských lokalit by pak bylo možné zmínit například Prosiměřice (Sakař 1978, 

133), Vlčnov – Dolní Němčí (Pernička 1980, 41 – 59) či Velké Hostěrádky (Peškař – 

Ludikovský 1978). Zajímavostí také je, že mortaria se v západních provinciích vyskytují i 

v hrobových celcích, v Panonii jsou nalézána pouze na sídlištích. Roli zde mohou hrát odlišné 

pohřební zvyklosti obyvatel Panonie (Krekovič 1981, 336).  

Také další nalezená římsko-provinciální keramika cihlové barvy je na lokalitách 

jihozápadního Slovenska a Moravy poměrně častá. Jelikož se tato keramika vyráběla po celou 

dobu římskou, není její datování pouze dle technologie možné. Lze konstatovat pouze 

zhrubnutí materiálu a mírnou ztrátu lesku potahu, existují však i výjimky (Krekovič 1981, 

360). Jak již bylo výše napsáno, k základním tvarům patřily amfory, hrnce, misky a poháry. 

Amfory se člení na nádoby s úzkým či širokým hrdlem, s jedním či případně třema uchy. 

Nejstarší nálezy jsou zploštělé, mladší baňatější a nejmladší oválné. Toto členění však bývá 

zpochybňováno názorem, že tvar amfory byl především odvozen od její funkce a od 

hrnčířských tradicí dané oblasti (Krekovič 1981, 360).  

Bohužel u amfor z Mohelna nebylo možné detailněji určit jejich tvar, jelikož se vyskytly 

pouze v malém fragmentu.  

Stejně jako nález terry sigillaty i tato keramika římsko-provinciálního původu je cenným 

důkazem toho, že germánští obyvatelé žijící v oblasti Mohelna obchodovali s římskými 

provinciemi.   
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6.2. Mazanice 

 

Nálezy mazanice, tedy vypálené ztvrdlé hlíny, kterou se vymazávaly stěny různých 

objektů (především zahloubených chat, nadzemních kůlových staveb, ale také třeba pecí) jsou 

po nálezech keramiky nejběžnějším materiálem, nalézaným na sídlištích. Podle toho, jak 

kvalitní byla použitá hlína, jak pečlivě byla vysušena či zda se dostala do kontaktu s ohněm je 

možné nalézt buď pouhé rozdrolené hrudky, popřípadě větší kusy, na kterých se často může 

objevit otisk dřev, proutěných armatur kůlů či plev.  

Nálezy mazanice se ve větším či menším množství objevují na většině sídlišť a to jak 

v Čechách, tak také na Moravě a také jihozápadním Slovensku. Je však potřeba zmínit snad 

největší soubor mazanice, pocházející ze sídliště v Praze – Dolních Počernicích (Motyková-

Šneidrová 1963, 16 – 17). Objekt, kde byla mazanice nalezena, zřejmě podlehl velkému žáru, 

který dokonale vypálil téměř celou konstrukci zdí. Z otisků dřev v mazanici lze často 

rekonstruovat například typ, velikost nebo druh dřeva, popřípadě stopy po špachtlovitém 

nástroji, po listech, slámě či různých obilkách a také stopy po štípání dřeva.  

Také z lokality v Mohelně pochází nemalý soubor mazanice. Ta se vyskytovala 

především v menších kouscích, ale mnohdy se objevil také větší kus. Celkem se objevilo 954 

kusů, pocházejících z objektu C. Z objektu E pak pochází pouze 6 kusů. Celková váha 

mazanice pocházející z objektu C byla 21 kg a 410 g, z objektu E pocházejících 6 kusů pak 

vážilo 400 g. Na 6 kusech mazanice z objektu C byly zaznamenány otisky kůlů. Některé kusy 

mazanice pak měly jednostranně lícovaný a vyhlazený povrch pravděpodobně i se stopami 

vápenných nátěrů.  

Nálezy mazanice na lokalitě v Mohelně nám nepřímo dokládají přítomnost většího 

množství dřevohlinitých nadzemních staveb. Jednalo se o domy kůlové konstrukce, o čemž 

svědčí otisky kůlů na mazanici, se stěnami vypletenými proutím a omítnutými hliněnou 

omítkou s vyhlazeným povrchem.  
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6.3. Kosti 

 

Z lokality v Mohelně, konkrétně z výplně objektu C, pocházel poměrně rozsáhlý soubor 

zvířecích kostí. Z chovných druhů bylo možné identifikovat hovězí dobytek, prase domácí a 

domácí hrabavé ptáky (kohout). Většina dlouhých kostí přitom byla rozštípána na menší 

zlomky až hrotité úštěpy. Zajímavostí je nález ze sondy C-5, kde byly objeveny tři kosti 

z paznehtu skotu, které se do výplně objektu dostaly v anatomické poloze. Toto zřejmě 

poukazuje na způsob nakládání s nevyužitelným materiálem – v tomto případě se spodní částí 

nohy krávy či býka, která byla odříznuta a odhozena (Vokáč 2007, 5).  

Z Mohelna, taktéž z objektu C, pochází také doklady zpracovávání kostí přímo na 

lokalitě. S doklady využívání kostěné a parohové industrie se běžně setkáváme na většině 

sídlišť doby římské. Většinou se jedná o různě ořezané či opracované zvířecí kosti či parohy, 

popřípadě nedokončené kostěné výrobky – polotovary. Ze sledované lokality pochází 2 kusy 

ořezaného jeleního parohu (Tab. XII/5). Oba kusy jsou uvedeny pod jedním inventárním 

číslem 55/07 – 551760. Na fotografii (Tab. XII/5) je zobrazen menší kus, který měřil 56 mm a 

měl průměr 13 mm. Druhý větší kus měl průměr 42 mm a délku 170 mm. Parohy sloužily 

k výrobě složitějších a obvykle zdobených předmětů, jakými jsou například hřebeny. Samotné 

kosti se zřejmě užívaly pouze k výrobě primitivnějších předmětů, jako jsou různá rydla, jehly, 

šídla či bodce. Důležitou předběžnou přípravou bylo měkčení suroviny. V. Hrubý (1957, 118 

- 217) se domnívá, že se některý materiál zpracovával přímo. Poukazují na to hrubě tříštěné, 

lámané nebo řezané odpadky a polotovary a také nepravidelné krátké povrchové řezy, jejichž 

oštípané okraje potvrzují, že vznikly s velkou námahou. Jiné parohy a kosti se před 

opracováváním tepelně zpracovaly a tím se buď záměrně nebo náhodně odtučnily a změkčily. 

Změkčení se podle některých badatelů dosáhlo vařením suroviny v louhu, jiní se kloní 

k názoru, že účinky louhu jsou nepatrné a jako účinnější se ukázalo máčení parohu 

v rozdrceném šťovíku (Kaván 1980, 280). Nejdříve se musel celý paroh rozdělit na menší 

díly, což se provádělo příčným 

řezáním a oddělením 

nepoužitelných vidlic. Příčné 

dělení parohu se provádělo buď 

nožem nebo pilkou. Takto 

vzniklé menší díly již sloužily 

jako polotovar připravený 

k výrobě předmětů (Obr. I.). 
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Podobné kusy nalezené v Mohelně nám dokládají, že také zde mohly být pravděpodobně 

vyráběny složitější parohové předměty (např. hřebeny), byť žádný nebyl nalezen.  

Kromě souboru zvířecích kostí a opracovaných jeleních parohů se na lokalitě, konkrétně 

ve výplni objektu C, vyskytlo množství schránek mlže pásovky hajní, žijící ve vlhkém 

prostředí údolní nivy Skřipinského potoka dodnes (Vokáč 2007, 5). Celkem se jednalo o 

soubor 14 kusů, jejichž průměr byl od 7 mm do 20 mm (Tab. XII/4).  

 

Ze sledované lokality pochází také nálezy hotových kostěných předmětů. Jedná se o 2 

kusy, a to kostěnou jehlu či šídlo, zhotovené z dlouhé kosti (Tab. XII/7) a unikátní kostěný 

závěsek (Tab. XII/6).  

Prvně jmenovaným předmětem byla jehla, či spíše kostěné šídlo. Nelze přesně určit, o 

jaký předmět se jednalo, jelikož nebyl kompletní – horní část byla odlomena. Tyto nástroje, 

které byly nejčastěji vyráběny právě z kosti nebo kovu (železo, bronz), se vyskytují od 

nejstarších dob pravěku jako běžný produkt. Kovové i kostěné exempláře měly přitom totožné 

využití. Jejich největší uplatnění bylo v textilnictví například k děrování kůží či silných látek. 

Dále  pak sloužily k výzdobě různých předmětů ze dřeva či kosti. Kostěných šídel se zřejmě 

využívalo k výzdobě keramických nádob. Tyto předměty můžeme rozdělit na jednostranné a 

oboustranné a ojediněle se objevují také zdobené kusy. Do kategorie šídel bývají zařazovány i 

jehlovité formy, které mají v rozšířeném a někdy také rovně odříznutém týlu kruhový otvor. 

Takovéto artefakty byly zřejmě využity k šití kůží a tkanin, k pletení rybářských sítí, 

popřípadě sloužily při tkalcovských pracích jako navlékačky (Zeman 2001, 127). Exemplář 

z lokality Mohelno pochází z výplně objektu C, konkrétně ze sondy C-5. Jeho délka byla 6,9 

cm a tloušťka 0,4 cm. Jak již bylo napsáno, předmět nebyl kompletní, neboť horní část byla 

odlomena. Toto kostěné šídlo či jehla se nevyznačuje ničím zvláštním, přítomnost výzdoby 

nebyla prokázána. Dá se říci, že se neodlišuje od podobných předmětů doby římské 

pocházejících z jiných lokalit (pohřebišť i sídlišť). 

 Rozmanitou kategorii nálezů představují závěsky. Byly vyráběny z různých materiálů, 

jako jsou drahé kovy, bronz, železo, keramika či právě slonovina nebo kost. Měly jak 

ochrannou – magickou funkci, tak také ozdobnou. Závěsky se nosily zavěšené na krku buď 

samostatně nebo na náhrdelnících. Je velmi pravděpodobné, že mohly být zavěšeny na 

různých částech oděvu včetně opasků. Jako závěsky z kosti či parohu doby římské sloužily 

především provrtané zvířecí zuby. Takovým amuletům je přiznávána velká magická funkce, 

neboť přebírají sílu uloveného zvířete a chrání tak svého majitele, především při fyzickém 

boji (Zeman 2001, 129). Provrtaný medvědí zub se objevil například na sídlišti v Olomouci – 
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Neředíně (Šrámek – Vitula 2000, 147), kančí kly se vyskytly například na lokalitě Brno – 

Starý Lískovec či Zlechov (Zeman 2001, 129).  

Kromě provrtaných zvířecích zubů se objevují i jiné chronologicky nevýrazné závěsky 

zdobené i prosté. Takovéto šatové a osobní ozdoby mají nejrůznější tvary od kroužkovitých či 

bochánkovitých až po hřibovité. Do kategorie závěsků se dají zřejmě počítat také kostěné 

ploché kroužky nebo kotouče s volným středem. Tyto exempláře bývají zdobeny obdobně 

jako hřebeny – rytými soustřednými kruhy se středovou tečkou. Pocházejí například 

z pohřebiště Kostelec na Hané a z Dobřichova-Třebické (Zeman 2001, 131). Zajímavé a 

ojedinělé jsou také tzv. prizmatické závěsky ze Zlechova (Werner 1972, 133 – 140). Jedná se 

o jehlancovité předměty, které jsou zdobeny souborem soustředných kruhů. Parohové 

jehlancovité závěsky bývají považovány za obdobu římských amuletů v podobě Herkulova 

kyje a jsou rovněž spojovány s kultem germánského boha Donara, což byl bůh hromu a 

válečníků (Droberjar 2005, 57-58). Tyto  talismany výhradně ženských a dětských hrobů, 

jejichž kostěné i kovové formy se objevují od 4. až do 7. století od středního Dněpru po 

Anglii, severní Francii a centrální Švýcarsko (Werner 1972, 133-140), jsou zřejmě prvotními 

ohlasy východoevropského kulturního vlivu z černjachovské kultury (Zeman 2001, 129).  

Kostěný závěsek z lokality Mohelno nepřipomíná svým tvarem žádný z výše uvedených 

předmětů. Jedná se pravděpodobně o jednoduchou provrtanou kost ve tvaru amuletu. 

Rozměry amuletu byly 4,6 cm x 4,4 cm, tloušťka je 0,4 cm. Žádná výzdoba nebyla na 

závěsku rozpoznána.   
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6.4. Kovové předměty a zlomky 

 

Předměty z kovů jsou běžnou součástí nálezů na většině sídlišť a pohřebišť doby římské. 

K nejčastěji užívaným kovům patřilo bezpochyby železo, jež je na našem území také hojně 

vyráběno. Mezi další oblíbené kovy patřil bronz a mosaz, respektive různé slitiny mědi. Pro 

zhotovování šperků bylo také hojně užíváno drahých kovů – zlata a stříbra.  

Doklady výroby železa nalézáme na velkém množství sídlišť převážně ve starší době 

římské. Jedná se především o nálezy tavících pecí a železnou strusku. Mezi hlavní oblasti 

výroby železa patřily především střední a severozápadní Čechy. Pece nalezené na lokalitách 

v těchto oblastech rozdělil R. Pleiner (1957, 168 – 175; týž 1958; týž 1959, 158 – 196; týž 

1960, 184 – 220; týž 1961, 483 – 492) do několika typů. Ze zpracovaného železa se hned také 

vyráběly hotové předměty, a to pravděpodobně ještě na témže místě.   

Kovové předměty a různě velké zlomky železné a bronzové zlomky nalezené v Mohelně 

byly zastoupeny jak v objektu C, tak také částečně v nálezovém místě číslo 1 v druhotné 

pozici ve vrstvě ornice a v přemístěném podorničí. V objektu E, který byl také mladořímský, 

nebyl nalezen žádný kovový předmět. Jak již bylo výše zmíněno, nebyl tento objekt 

z časových důvodů dostatečně prozkoumán.  

Celkem bylo nalezeno 38 kovových, tedy železných a bronzových předmětů a předmětů 

z různých slitin. Bronzových přitom bylo 6 kusů, tedy 16 % z celkového počtu nalezených 

kovových předmětů. Železných výrobků bylo 29 kusů (76 %) a 1 kus byl kombinací bronzu a 

železa. Z bílé slitiny s minimálním obsahem stříbra (sdělení RNDr. K. Malý 2007) byly 

celkem 2 kusy, patřící pravděpodobně jedné sponě. Předměty z bronzu byly převážně 

importované z provincií, zatímco železné předměty byly převážně domácí výroby.  
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6.4.1. Železné předměty 

 

Železo patřilo v době římské a také v následující době stěhování národů k nejdůležitější 

surovině a to především pro výrobu nástrojů a zbraní. Jak již bylo výše napsáno, železných 

předmětů bylo na lokalitě v Mohelně nalezeno celkem 29 kusů a 1 předmět byl kombinací 

železa a bronzu.  

Nejzachovalejším předmětem ze železa byl kompletní nožík s trnem, určeným pro 

zasazení do rukojeti. Ze železných předmětů, které bylo možné určit, se zde dále vyskytly 

jehly (2 kusy), závěsná ocílka s očkem, šídla (2 kusy), hřeb, průvlečky (2 kusy) a malá část 

spony. Zbylých 19 kusů bylo neurčitelných, celkem se tedy nedalo určit 66 %. Většinou se 

jednalo o různě dlouhé tyčinky či plíšky, jejichž funkce již však nebyla rozpoznatelná.  

 

Nože: 

Železné a někdy také bronzové nože patřily k univerzálním nástrojům doby římské i 

doby stěhování národů. Většinou se objevují nože rovné, popřípadě mírně prohnuté, 

dosahující délky od 10 cm do 30 cm. Nejobvyklejší jsou nože s rukojetí, na kterou bylo nutno 

vkládat různé dřevěné či kostěné střenky, objevují se také nože s celokovovou rukojetí. 

Takovýto nůž byl nalezen například na pohřebišti Dobřichov – Pičhora (Droberjar 1999). 

Zajímavý nález římského nože s kostěnou střenkou pochází například z Mikulova (Droberjar 

1997, 170, 194). Zvláště dlouhé nože mohly být užívány jako bojovnické, popřípadě se mohlo 

jednat o dýky.  

Železný nůž, nalezený na sledované lokalitě, byl dlouhý 9,4 cm, jeho šířka byla 1,3 cm a 

tloušťka 0,4 cm (Tab. XI/4). Jako ostatní nálezy pochází z objektu C, sonda není uvedena. 

Svou délkou 9,4 cm se řadí spíše ke kratším nožům. Rukojeť, do které byl nůž zasazen, se 

nezachovala. Podobný nůž byl zachycen například na pohřebišti mladší doby římské 

v Kostelci na Hané (Zeman 1961, 32, obr. 9C/h).  

 

Jehly:    

Bronzové nebo železné jehly jsou běžným materiálem, vyskytujícím se na sídlištích a 

pohřebištích doby římské. Většinou byly užívány jako šicí potřeby. Jehly se od sebe odlišují 

pouze velice málo, nejsou tedy nijak chronologicky citlivé.  

Na lokalitě v Mohelně byly nalezeny hned 2 kusy, které byly určeny jako jehla (Tab. 

IX/4, Tab. XI/3). Obě pocházejí z objektu C, konkrétně první ze sondy C1. Tato jehla má 
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délku 3,3 cm a průměr 0,3 cm. Druhá, pocházející ze sondy C3, je o málo delší. Její délka je 

4,9 cm, tloušťka pak 0,2 cm.  

 

Šídla: 

Dalšími předměty, které bylo možné určit, byla šídla. Tyto nástroje byly vyráběny 

z různých kovů (železo či bronz) nebo kostí. Tyto předměty mají často jeden konec zahrocený 

a druhý čtyřhranný. Zašpičatělými trny se propichovala kůže či silné látky nebo se s nimi 

zdobily kovové, kostěné či dřevěné předměty. Šídla se častěji objevují ve starší době římské, 

nicméně setkáváme se s těmito nástroji také v mladší době římské a době stěhování národů. 

V tomto období, respektive na přelomu doby římské a doby stěhování národů, se objevují 

dlouhé hrotité nástroje s jedním koncem zahroceným a druhým plochým rozšířeným, někdy 

lopatkovitě odsazeným. Objevovala se také jehlicovitá šídla s otvorem, která mohla být 

užívána při tkalcovských pracích jako navlékačky.  

Z lokality v Mohelně pochází celkem 2 předměty, které s největší pravděpodobností 

byly užívány jako šídlo. Obě šídla pocházejí z objektu C a jsou uvedena pod jedním 

inventárním číslem 551775. Oba předměty měly čtvercový příčný průřez. První kus (Tab. 

XI/7) má délku 3,9 cm a šířku a tloušťku 0,3 x 0,3 cm (měřeno v nejsilnější části). Je 

pravděpodobné, že se jedná o poškozený kus, jehož konec byl odlomen. Druhý předmět 

(Tab.XII/2)  byl delší, na délku měřil 8,1 cm a jeho tloušťka a šířka byly 0,6 x 0,5 cm (taktéž 

měřeno v nejsilnější části).  

 

Hřeby: 

Pod stejným inventárním číslem jako předešlá šídla byl zaznamenán hřeb, pocházející 

také z objektu C. Jedná se o zajímavý nález, který má větší množství analogií až ve 

vrcholném středověku. Hřeb, měřící na délku 3 cm, měl křídlovitou hlavici, jejíž rozměry jsou 

0,7 x 1,5 cm (Tab. XI/6). Hřeby řadíme mezi stavební kování společně s jedno- i 

dvouramennými skobami. Tyto předměty bývají různě velké a tvarované a známe je například 

ze sídliště Vlčnov – Dolní Němčí (Droberjar 1997, 153 – 154, 176), podobný hřeb pochází 

také z pohřebiště v Kostelci na Hané (Zeman 1961, 30, Obr. 9/Cg). Bohužel není patrné, 

z jaké dřevěné konstrukce či z jakého dřevěného předmětu mohl tento hřeb z lokality 

Mohelno pocházet.        
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Ocílky: 

Ocílky jsou společně s jehlancovitými bodci a křesacími kameny součástí křesacích 

souprav, pomocí kterých byl rozděláván oheň. Ocílky byly používané zejména od 2. století a 

dále v mladší době římské. Tyto nástroje jsou známy dvojího. V prvním případě jsou 

dlátkovitého tvaru s rozšířeným koncem, cca 9 – 10 cm dlouhé. Zpravidla byly zavěšeny na 

opasku společně s jehlicovitými bodci, které sloužily k napíchnutí troudu, zachycujícího 

jiskry vzniklé křesáním tvrdého kamene o ocílku. Druhým typem jsou omegovitě tvarované 

železné předměty.  

Také tento předmět (Tab. XII/1) byl zaznamenán pod stejným inventárním číslem jako 

hřeb a jako šídla a pochází ze stejného objektu, tedy z objektu C. Sonda ani v tomto případě 

zaznamenána nebyla. Rozměry uvedené ocílky jsou 7,9 cm délka a 0,4 x 0,5 cm tloušťka a 

šířka (měřeno v nejsilnější části). Ocílka byla zakončena pravidelným očkem, sloužícím 

k zavěšení předmětu.  

 

Průvlečky: 

Na lokalitě v Mohelně byly objeveny 2 předměty, charakterizované jako průvlečky. 

První předmět pochází z objektu C, sonda není zaznamenána. Rozměry předmětu jsou 0,6 x 

0,9 cm, průměr vnitřní části je 0,2 cm (Tab. IX/1). Druhý předmět byl o málo větší. Jeho 

rozměry byly 1,1 x 1,0 cm, tloušťka byla pouhý 1 mm. Rozměr vnitřní části byl 0,5 x 0,2 cm 

(Tab. X/1). 

 

Spony: 

Spony patří k nejdůležitějším artefaktům doby římské i doby stěhování národů, jelikož 

se v různých etapách měnil jejich tvar a jsou tedy velice chronologicky citlivé. Jelikož byla 

vypracována velice podrobná typologie, je na základě nálezu spony možné datovat nálezové 

celky. Základním členěním spon se zabýval již švédský archeolog O. Almgren, českou 

terminologii pak zpracoval B. Svoboda (1946, 40 - 70; týž 1948). Byly vyráběny z kovů jako 

je železo, bronz, mosaz popřípadě stříbro a velice ojediněle také ze zlata. Objevují se také 

spony z různých slitin. Na Moravě máme velké množství spon jak germánských, tak také 

spon římské provenience. Jejich zpracováním se zabýval například I. Peškař (1972), který jich 

k uvedenému roku zaznamenává přes 400 kusů. Spony se objevují jak na pohřebištích, tak 

také na sídlištích, v římských objektech či v depotech. Množství spon pochází také 

z ojedinělých nálezů.  
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Železná spona pocházející z lokality Mohelno byla pouze ve formě malého 

neurčitelného fragmentu. Nebylo možné zjistit ani přibližné rozměry.  

 

Výše uvedené předměty byly jediné ze železných předmětů, u kterých bylo možné 

přibližně určit jejich původní funkci. Následovat bude výčet a stručná charakteristika 

ostatních předmětů, vyrobených ze železa, u kterých nebylo možné zjisti, jaké bylo jejich 

původní využití. 

 

Předměty nepravidelných tvarů: 

Prvním z těchto nálezů je předmět tvaru nepravidelného obdélníku, jehož jedna strana se 

zužuje v jakési ostří. Rozměry tohoto předmětu byly následující: délka 5,1 cm, šířka 2,1 cm a 

tloušťka pouze 0,4 cm. Předmět pocházel z objektu C, sonda nebyla zaznamenána (Tab. 

XI/2). 

 

Další železný předmět nepravidelného tvaru pocházel z objektu C, sonda opět určena 

nebyla. Byl pod jedním inventárním číslem společně s trubičkovitým předmětem (551746, 

Tab. X/2, X/3). Jednalo se o destičku či plech, jejíž rozměry byly 1 x 0,7 x 0,1 cm, byl to tedy 

předmět malý a velmi tenký. Trubička měla průměr 0,2 cm a byla obloukovitě zatočená.  

 

Pod inventárním číslem 551747 byl zaznamenán předmět tvaru téměř pravidelného 

půlkruhu (Tab. X/4). Také tento neurčený předmět pochází z objektu C. Opět se jednalo o 

velmi tenký plíšek následujících rozměrů: délka 2,5 cm, šířka 0,8 cm a tloušťka pouhé 2  mm. 

  

Další železný předmět pocházel opět z objektu C. Byl nepravidelného tvaru, přibližující 

se kosodélníku s různými průřezy a vylamováním. Fragment byl o málo silnější, jeho tloušťka 

byla 0,3 cm. Jeho délka byla 2,4 cm a výška v nejužší středové části 1,6 cm (Tab. IX/2). 

 

Tyčinkovité předměty: 

První tyčinkovitý předmět pocházel z objektu C a je zaznamenán pod inventárním 

číslem 551735. Jeho délka byla 2,9 cm, průměr 0,2 cm. 

 

Z objektu C, pod inventárním číslem 551748, je zaznamenán další předmět 

tyčinkovitého tvaru (Tab. X/5). Jeho délka byla 5,9 cm, šířka 0,6 cm a tloušťka 0,2 cm. Průřez 
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tohoto předmětu byl čtyřhranný. Je velmi pravděpodobné, že byl minimálně z jedné strany, 

pravděpodobněji však z obou stran odlomený.  

 

Další podobný předmět měl inventární číslo 551755, objeven byl v objektu C. Ani zde 

nebyla uvedena sonda. Délka předmětu byla pouze 2,5 cm, šířka 0,8 cm a tloušťka 0,7 cm. 

Také tento předmět měl téměř pravidelný čtyřhranný průřez.  

 

Z objektu C, konkrétně ze sondy C1, pochází další tyčinkovitý předmět, zaznamenaný 

pod inventárním číslem 551744. Také tento fragment měl čtyřhranný příčný průřez a rozměry 

následující: délka 3,4 cm, šířka 0,4 cm a tloušťka 0,3 cm. Průřez byl tedy také v tomto případě 

skoro pravidelný. 

 

Další předmět pochází opět z objektu C, přičemž sonda není uvedena. Inventární číslo je 

551743. Zlomek má opět čtyřhranný příčný průřez, přičemž předmět je přibližně v polovině 

zahnutý. Délka předmětu byla 4,4 cm, šířka a tloušťka shodně 0,4 cm.  

 

Pod inventárním číslem 551730 byl zaznamenán další z těchto předmětů. Fragment 

pochází z objektu C, přičemž sonda není opět zaznamenána. Délka předmětu byla pouze 1,5 

cm, šířka i tloušťka byla stejná, a to 0,6 cm. Příčný průřez předmětu byl opět čtyřhranný.  

 

Předmět uvedený pod inventárním číslem 551729, který pochází z objektu C, je 

obdobného charakteru. Jeho rozměry byly pouze 1,9 cm délka, šířka 0,4 cm a tloušťka 0,3 cm. 

Opět se jednalo o krátkou tyčinku, zřejmě přelomenou, neznámé funkce.  

 

Z objektu C bez uvedení sondy pochází také další podobný předmět. Je zařazený pod 

inventárním číslem 551740. Délka tohoto předmětu byla obdobná, tedy 1,6 cm, a také šířka a 

tloušťka byla stejná jako u předešlého předmětu, tedy 0,4 x 0,3 cm. 

 

Z objektu C bez uvedení konkrétní sondy a také bez inventárního čísla pochází poslední 

předmět, jenž má čtyřhranný příčný průřez. Jeho délka je větší než v posledních případech, 

tedy 4,3 cm a jeho tloušťka a šířka byly 0,3 x 0,3 cm. 

 

Další z podobných železných předmětů již neměl čtyřhranný příčný průřez, ale kruhový. 

Také tento fragment pochází z objektu C bez bližšího určení sondy. Jeho rozměry byly: 1,2 
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cm délka a 0,2 cm průměr předmětu. K čemu byl tento předmět užíván však také není možné 

s jistotou určit.  

 

Zbylé 4 kusy již nebylo možné ani s přesností změřit. Částečně to nebylo umožněno 

kvůli neúplnému zakonzervování, předměty se tedy rozpadaly na více dílů. Jsou to následující 

fragmenty: inventární číslo 551723 z objektu C, inventární číslo 551738 pocházející z objektu 

C, konkrétně ze sondy C6 a inventární číslo 551739 nalezené v objektu C, respektive 

pocházející ze sondy C5. V tomto případě šlo o 2 menší kusy.  
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6.4.2. Bronzové předměty 

 

Bronz je především obecné pojmenování pro slitiny mědi s jinými prvky. Nejčastější 

kombinací je slitina mědi a cínu, nicméně rozeznáváme také bronzy olovnaté (1 – 20 % 

olova), arzénový bronz či zinkový bronz. Klasický, tedy cínový bronz, obsahoval okolo 1 – 

10 % cínu. Slitiny mědi, tedy bronz a dále mosaz, patří společně se železem k nejdůležitějším 

a nejčastěji užívaným kovovým surovinám v době římské a době stěhování národů. Ze slitin 

se vyráběly různé pracovní nástroje, součásti oděvů, ozdoby, kování picích rohů, nádob atd. 

Výrobků z mosazi bylo v tomto období více než v předešlé době laténské. Ta se užívala 

hlavně při výrobě spon, kování opasků a štítů. Naopak při výrobě nádob se uplatňoval spíše 

čistý cínový bronz či silně olovnatý bronz.  

Na lokalitě v Mohelně bylo objeveno, jak již bylo výše napsáno, celkem 6 předmětů 

z bronzu (což tvoří necelých 16 % celkového množství nalezených kovových předmětů), 1 

předmět kombinace bronzu a železa a nakonec předmět vyrobený z bílé slitiny s minimální 

příměsí zlata. Posledně jmenovaným předmětem vyrobeným ze slitiny byla spona, 

bimetalickým předmětem pak byl vzácný nález ostruhy. Mezi bronzové fragmenty pak řadíme 

především minci, část plechové bronzové nádoby, bronzovou přezku, bronzový plíšek, 

bronzovou sponu a bronzovou záponku. Všechny předměty pochází z výplně objektu C, 

pouze bronzová přezka byla nalezena až v druhotné pozici objektu C ve vrstvě ornice a v 

přemístěném podorničí (Vokáč 2007, 8). Mezi těmito předměty nalézáme především importy 

z římsko-provinciálního prostředí. To nám, stejně jako nálezy terry sigillaty a římsko-

provinciální keramiky, dokládá jak obchodní, tak také pravděpodobně vojenské kontakty 

s římským prostředím. Nejvýznamnějším nálezem je určitě malá bronzová mince, jež nám 

dovolila datovat objevenou lokalitu v Mohelně. Detailní popis nálezů, včetně nalezených 

dostupných analogií, bude následovat v následujících podkapitolách. 

 

Bronzový plech:  

Jak již bylo napsáno, také tento předmět pochází z objektu C, konkrétně z povrchové 

části zmíněného objektu. Nález byl učiněn již mimo odkrytou plochu jižně od sondy C3 (Tab. 

VIII/1). Jedná se o velmi tenký bronzový plech nepravidelného tvaru, jehož rozměry jsou 4,8 

x 5,1 cm a tloušťka pouze 1 mm. S největší pravděpodobností pochází plech z bronzové 

nádoby, importované k nám z římských provincií.   

Bronzové nádoby představují skupinu velmi vzácných římských importů. Převažují 

především v 1. a 2. století, v mladší a pozdní době římské se těchto nálezů již moc neobjevuje 
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a zároveň mizí tvarová pestrost, patrná především v časných fázích doby římské. Jejich 

výroba byla původně koncentrována především v jižní Itálii (dílny v Capui), později se 

přesunula do severní Itálie a odtud do provincií v Porýní a v Galii. Základním typologickým 

členěním se zabýval především H. J. Eggers (1951; týž 1966, 67 - 164). Většina nálezů 

pochází ze žárových nebo kostrových hrobů, velmi ojediněle se nacházejí na sídlištích. 

Funkce těchto nádob byla různá – velké kotle, östlandská vědra či pánve sloužily především 

k vaření, mísy jako jídelní nádoby, soupravy cedníků a naběraček jako picí servisy.   

Zlomky nádob, pocházející ze žárových hrobů, bývají často přetavené a různě 

poškozené a není je proto většinou možné určit. Nejstarší nálezy od nás jsou již z horizontu 

plaňanských pohárů. Jedná se o žárové pohřebiště z Kostomlat nad Labem, kde byl objeven 

zlomek bronzové nádoby (Motyková-Šneidrová 1963, 24 – 25). Nejvíce nálezů bronzových 

nádob je však až z následujícího časového období, tedy v horizontu Marobudovy říše. 

Objevují se například situlovitá vědra helénistických forem (s delfínovitými atašemi, se 

srdčitými atašemi či s trapezoidními atašemi), dále vědra s obličejovitými atašemi, mísy na 

nožce s pohyblivými držadly či s pevnými držadly, konvice, patery či soupravy cedníků a 

naběraček. Z našich zemí pochází tento nález například z lokality Holubice (Motyková-

Šneidrová 1963, 19), amforka pochází z Dobřichova-Pičhory (Droberjar 1999), malá 

naběračka s cedníkovitou rukojetí (tzv. simpulum) byla nalezena na lokalitě Straky 

(Motyková-Šneidrová 1963, 59). Také v následujících fázích starší doby římské až do počátků 

3. století import bronzových nádob neustával. Dovážela se vědra s obličejovými atašemi, 

s trapezoidními atašemi, plechová östlandská vědra, kotel s železnou obrubou, žlábkovaná 

vědra, mísy či opět soubory cedníků a naběraček. Unikátním nálezem je velký kotel se čtyřmi 

svébskými bustami z bohatého hrobu z Mušova (Peška 2000, 206 - 235). Ve druhé polovině 

3. a v průběhu 4. století je patrný citelný úpadek dovozu kovových nádob a také typologická 

skladba se tím pádem změnila. Převažují plechová östlandská vědra či vědra kónická. Na 

některých nádobách se vyskytly také kolky výrobců.  

Bohužel bronzový plech z lokality Mohelno se zachoval jen jako malý fragment a jeho 

původní tvar tedy nebylo možné rozpoznat.  

 

Spony: 

Jak již bylo výše napsáno, spony patří mezi nejdůležitější předměty nalézané na 

sídlištích a pohřebištích doby římské. Jejich typologie byla velice podrobně rozpracována již 

švédským archeologem O. Almgrenem (1923). Nejčastěji byly vyráběny ze železa, mosazi a 

bronzu, vyskytují se však také spony ze stříbra a velmi ojediněle ze zlata. K hlavním částem 
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spony patří: vinutí, tětiva, háček k jejímu zachycení, lučík, nožka, zachycovač, jehla, popř. 

další části. Podle úplného zpracování spon v době římské bylo na Moravě do roku 1972 

zaznamenáno okolo 400 spon pocházejících z pohřebišť, sídlišť, římských objektů, depotů 

popřípadě ve formě ojedinělých nálezů. Ty ve své práci zpracoval I. Peškař (1972). Typ 

spony s pásovým lučíkem, která byla zachycena na lokalitě v Mohelně, se začíná objevovat 

od 2. století. Na přelomu 2. a 3. století a v mladší době římské se začínají projevovat změny 

v typologické škále spon oproti předchozím obdobím. V této době vznikají jak nové formy a 

prvky, tak také výzdobné motivy. Nejvíce byly zastoupeny dvojdílné samostřílové spony 

s vysokým zachycovačem, různé typy destičkovitých spon či podvázané spony (například s 

úzkou nožkou, s lichoběžníkovitou nožkou, uherský typ atd.), které přežívaly až do 4. století a 

1. poloviny 5. století. Od mladší doby římské se objevují římské ramínkovité spony 

s cibulovitými knoflíky (hlavní rozšíření ve 4. a 5. století). V pozdní době římské jednak 

přežívají starší typy spon, jednak se také objevují nové tvary. Mezi ně paří například spony 

s knoflíkem na lučíku, podvázané se čtyřúhelníkovitě rozšířenou nožkou, jednodílné nebo 

dvojdílné spony se zašpičatělou nožkou či samostřílové spony s dlouhou úzkou nožkou.  

Bronzová spona (inventární číslo 551759) pocházející z lokality Mohelno byla nalezena 

v objektu C, sonda nebyla zaznamenána. Fragment byl dlouhý 4,5 cm (ohnutý v polovině) a 

jeho tloušťka byla 0,2 cm. Jedná se s největší pravděpodobností o typ se širokým páskovým 

lučíkem, zaznamenána byla výzdoba jemně rytou klikatkou. Nožka spony byla podvázána 

bronzovým drátkem a je možné ji datovat do 3. – 4. století (Tab. VIII/5). Spona tohoto typu 

pochází dále například z pohřebiště v Mikulově (Tichý 1957), které spadá do mladší až pozdní 

doby římské. Železná varianta tohoto typu spony pochází z hrobů přelomu starší a mladší 

doby římské z Velatic (Tejral 1971, 77) a spona s plochým páskovým lučíkem se objevila 

také na pohřebišti v Kostelci na Hané (Zeman 1961, 99, obr. 47A/c).  

Na lokalitě byly nalezeny také 2 drobné fragmenty spony vyrobené z bílé slitiny 

s minimálním obsahem stříbra (sdělení RNDr. K. Malý, 2007). Fragmenty pocházejí taktéž 

z objektu C, konkrétně ze sondy C4 a jsou zaznamenány pod inventárním číslem 551749. 

V prvním případě jde o zachycovač jehly, jehož rozměry byly 2 cm délka a 0,2 x 0,3 cm šířka 

a tloušťka. Druhý kus má rozměry 2,7 cm délka a šířka a tloušťka je 0,5 x 0,2 cm (Tab. X/6, 

Tab. XI/1). Bohužel není možné v tomto případě určit typ spony.  

Obě dvě tyto spony byly zřejmě zanechány na sídlišti jako zcela nepoužitelné předměty, 

případně uchovány jako surovina barevných kovů.       
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Zápona: 

Pod stejným inventárním číslem jako bronzová spona, tedy 551759, byla objevena také 

bronzová zápona z tenkého drátu, jehož průměr byl 0,3 cm (Tab. VIII/4). Pochází z objektu C, 

sonda nebyla zaznamenána. Záponka byla zakončena dvěmi očky a dosud jsou na ní patrné 

otisky textilie. Vlastní nálezy textilií jsou od nás známy právě především díky nálezům otisků 

tkanin na různých předmětech (například na sponách, přezkách, ostruhách, kováních opasku 

či šupinovém pancíři). Pozůstatky látky byly objeveny například na sponách pocházejících 

z kostrového hrobu ve Velkých Přílepech, který je datován do 2. století. Analýzou bylo 

prokázáno, že jedna ze spon na pravém rameni spínala spodní oděv z jemné tkaniny, druhá 

pak svrchní část oděvu z hrubé látky (Droberjar – Vojtěchovská 2000, 211 – 225).   

 

Lamela: 

Také bronzová lamela, nalezená taktéž v objektu C, byla uvedena pod stejným 

inventárním číslem 551759 (Tab. VIII/3). Tento tenký bronzový plíšek pocházel zřejmě 

z šupinového vojenského pancíře, popřípadě mohl pocházet z nákončí koženého opasku. 

Plíšek měl minimálně 3 otvory, horní část však byla odlomena, přesný počet otvorů tedy není 

možné s přesností určit. Délka lamely byla 1,8 cm, šířka 1,3 cm a tloušťka pouze 1 mm.  

Pancíře byly součástí výstroje římských, méně často pak germánských vojáků. Pancíře 

se dělí na lamelové (lorica segmentata), šupinové (lorica squamata) a kroužkové (lorica 

hamata). Nejvíce dokladů o užívání vojenské ochranné zbroje máme z lokality Mušov – 

Burgstall (Komoróczy 2000, 79 – 86). Výzkumy odkryly množství bronzových, železných a 

stříbrných šupin, často spojených drátky a zachovalých ve větších kusech. Šupinové lamely 

měly různé tvary, velikost a také různý počet spojovacích otvorů. Podle toho byly šupiny 

rozděleny do 5 typů, přičemž fragment z Mohelna by nejvíce odpovídal typu 5. Tento typ měl 

celkem 6 spojovacích otvorů, vždy dva otvory nad sebou po levé a pravé straně a uprostřed 

zbylé dva otvory, ale posunuté výše. Většina těchto šupin měřila na délku okolo 24 mm, šířku 

14 mm. Plíšky byly tenké od 0,8 – 1 mm. Ojediněle byly části pancíře zjištěny také v sousední 

poloze Neurissenu, zaznamenány byly také například ve Skalici nad Svitavou (Droberjar 

1997, 174, 195). 

 

Přezky: 

Množství předmětů z mladší doby římské bylo nalézáno také v druhotné pozici ve vrstvě 

ornice a v přemístěném podorničí. Kromě otřelých střepů z tohoto období zde byl nalezen 

také bronzový předmět, s největší pravděpodobností přezka (Tab. VIII/2). Předmět je 
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zaznamenán pod inventárním číslem 551734. Je čtvercového tvaru, o rozměrech 2,3 x 1,9 cm 

a tloušťce 0,4 cm. Bohužel se předmět nenalezl celý, ale byl objeven pouze čtvercový 

rámeček.    

Přezky, které v časné době římské nahradily původní pásové zápony, tvoří nedílnou 

součást opasku. Tyto předměty byly upevněny na jednom konci řemene a sloužily k jeho 

spínání. Některé přezky se užívaly také k upnutí soupravy řemení, na němž visel meč. Také 

přezek bylo mnoho typů, z nichž jsou některé významným chronologickým ukazatelem. 

Podrobněji se chronologií přezek zabývala R. Madyda-Legutko (1986). Přezky doby římské 

dělíme na přezky s polokruhovitým, kruhovitým, oválným nebo čtyřúhelníkovitým 

rámečkem. Ten mohl být jednodílný či dvojdílný, s nasazenou příčkou, kolem níž se 

pohybovalo očko jazýčku. Velmi časté byly převážně přezky s oválným rámečkem, ty však 

od konce starší doby římské vystřídaly přezky se čtyřúhelníkovitým rámečkem. Vyráběny 

byly především ze železa, ale objevují se také bronzové formy. Objevují se jak v barbariku, 

tak také v provinciích a to po celou dobu římskou. V mladší době římské se navíc kromě 

čtyřúhelníkovitých přezek vyskytují exempláře ve tvaru písmene D.  

 

Ostruhy: 

Naprosto unikátním pro oblast Třebíčska je nález bimetalické ostruhy (Tab. XI/5). Také 

tato ostruha pochází z objektu C bez uvedení sondy, zaznamenána je pod inventárním číslem 

551772. Ostruha se skládala z bronzového pásku, na nějž byl nýty na konci ramen uchycen 

masivnější železný pásek s trnem a háčkem. Rozpětí ostruhy bylo 5,7 cm, její šířka 0,9 cm a 

tloušťka 0,7 cm.  

Ostruhy jsou nedílnou součástí většiny bohatých mužských hrobů. Často se objevují 

v hrobových celcích bojovníků, jelikož patřily k výstroji jezdců na koni, což byla vrstva výše 

postavených bojovníků. V našich nálezech je možné rozdělit ostruhy do třech typů – 

destičkovité, knoflíkovité a mladší nýtovité tvary se středovou příčkou (Droberjar 2002, 230). 

K nejstarším nálezům patří drobné železné obloukovité ostruhy se středovým bodcem a 

obloukovitě rozšířenými rameny. Do 2. století řadíme především destičkovité ostruhy. Bývaly 

železné, ojediněle bronzové, destička přitom bývá různě tvarována. Častější jsou ovšem 

knoflíkovité ostruhy, jejichž oblouk může být symetrický či asymetrický. Oblouk je zprvu 

tenký, později se stává směrem ke středu masivnější. Známé jsou železné i bronzové 

exempláře.  

Dvě železné, bronzem plátované ostruhy se našly například na žárovém pohřebišti 

v Polepech. V hrobě, který byl nalezen ještě v 1. polovině 20. století, se kromě ostruh 
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vyskytovala například ještě bronzová zápona, bronzové nákončí řemene, tři hroty kopí, 

železný nůž, ocílka či hliněný koflík (Kern 1930, 50, 52). Hrob je možné datovat na konec 2., 

popřípadě na začátek 3. století.  

V mladší a pozdní době římské jsou typické ostruhy s velkými nýty a se středovou 

příčkou a nýtem (Droberjar 2002, 230).  

 

Mince: 

Posledním z kovových předmětů, nalezeným taktéž v objektu C, byla drobná římská 

mince (Tab. VIII/6). Byla objevena ve svrchní partii zásypu asi uprostřed zkoumané části 

objektu, přibližně v hloubce 12 cm pod rozhraním ornice a výplní objektu. Rozměry mince 

byly 17,5/16,4 mm její tloušťka pak přibližně 2 mm a váha 2,39 g.  Mince nebyla celá, horní 

okraj byl odlomen a to patrně v místě provrtu. Je tedy pravděpodobné, že mince byla nějakou 

dobu používána jako závěsek. Dle určení J. Militkého (Militký – Vokáč 2007, 187 – 189) se 

jedná o minci raženou za vlády císaře Valenta, je tedy datovaná do intervalu let 364 – 375. 

Svou datací tedy odpovídá ostatním nálezům, které jsou charakteristické pro mladší až pozdní 

dobu římskou. Mince byla vyražena v mincovně SISCIA (dnešní Sisak). Na aversu mince byl 

nápis [D N VALE]N-S P F AVG a dále oděné poprsí císaře Valenta s perlovým diadémem 

směřujícím doprava. Revers pak obsahoval nápis [GLORIA RO]-MANORUM, vpravo v poli 

R, ex. [-]BSISC, stojící císař doprava drží vpravo labarum a vlevo za hlavu klečícího zajatce 

(Militký – Vokáč 2007, 187 – 188). Na minci byla patrná zelená patina. Fragment je možné 

zařadit k typu AE3 (dělení zavedl D. R. Sear ve své práci z roku 1963). Jedná se o třídění do 

čtyř kategorií podle velikosti, respektive průměru mince (Zavázal 2001, 1 – 2). Do kategorie 

AE3 spadají mince, jejichž průměr je 17 – 20 mm.  K zaplňování objektu, ve kterém byla 

mince objevena, docházelo patrně delší dobu a nález mince tedy naznačuje, že část výplně a 

také artefaktů se do objektu dostala až v závěru 4. popřípadě na počátku 5. století. Vzhledem 

k otřelosti povrchu mince je nutno počítat s tím, že mince nějakou dobu obíhala. Mincí, 

nalezených jako v případě mince z Mohelna v archeologickém kontextu ve výplni objektů na 

germánských sídlištích, není z Moravy známo mnoho. Bohužel zatím neexistuje přesná 

evidence těchto nálezů.     

Ve sledované oblasti v okolí Mohelna byly objeveny mince (převážně jde o jednotlivé 

nálezy mincí) také již dříve, jejich detailnější popis je uveden v podkapitole 3.2. Pro úplnost 

se jedná o následující lokality: Kozlany (Charvát 1935, 14), Náměšt nad Oslavou (Nohejlová 

– Prátová 1955, 258), Nárameč (Nohejlová – Prátová 1955, 284), Ptáčov (Nohejlová – 

Prátová 1955, 305), Rudíkov (Dvorský 1906, 18) a Trnava (Nohejlová – Prátová 1955, 278, 
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306). Z dalších objevených mincí ze vzdálenějších oblastech od Mohelna je zapotřebí ještě 

zmínit minci z Oslavan. Zde byla nalezena mince Nerona (Nohejlová – Prátová 1955, 213) a 

zlatý aureus Marka Aurelia  (Nohejlová – Prátová 1955, 242). Z Kramolína je uváděn nález 

blíže nepopsané mince Antonia Pia (Nohejlová – Prátová 1955, 234), z obce Senorady pak 

pochází nález bronzové mince typu GLORIA EXERCITVS ze 30. let 4. stol. (Koštuřík – 

Kovárník – Měřínský – Oliva 1986, 237). Z Čučic pak pochází malý bronz Constantina I. 

(Nohejlová – Prátová 1955, 276).  Takovéto jednotlivé nálezy římských mincí pocházející 

z periferie tehdejšího osídlení jsou značně problematické. Do nedávné doby byly tyto nálezy 

vnímány jako pseudonálezy, tedy mince ztracené od pozdního středověku do nedávné 

minulosti (Militký 2005, 14). Nedávné analýzy však nasvědčují spíše tomu, že import 

římských mincí do oblasti Českomoravské vrchoviny byl intenzivní a že tedy většina mincí je 

autentických. Většina nálezů přitom pravděpodobně souvisí s trasami historických 

komunikací.  

V západní a severní části okresu Třebíč bylo do roku 2005 zaznamenáno celkem 22 

mincí na 7 lokalitách (Militký 2005, 17, tab. 8). V sousedních okresech v oblasti 

Českomoravské vrchoviny jsou nálezy mincí také celkem ojedinělé – v okresu Žďár nad 

Sázavou byly objeveny pouze 3 mince na dvou lokalitách, v okrese Havlíčkův Brod celkem 

22 mincí nalezených na 5 lokalitách, z území okresu Pelhřimov pochází 3 mince ze 2 lokalit a 

v okrese Jindřichův Hradec pochází 12 mincí nalezených na 10 lokalitách. Pouze v okrese 

Jihlava, konkrétně v Telči, byla nalezena ražba císaře Valenta, a to hned 3 kusy. Mince 

pocházejí z depotu o celkovém množství 42 kusů (Militký 2005, 14 – 16, tab. 3, tab. 4, tab. 5, 

tab. 6, tab. 7).    

Dvě mince císaře Valenta byly nalezeny také v Brně. První z nich byla měděná a 

pochází z ulice Koliště. Společně s tímto jedincem zde byl nalezen depot dalších 21 

měděných mincí (Nohejlová-Prátová 1955, 289). Druhá mince byla nalezena na ulici Orlí, 

odkud pochází taktéž depot asi 50 mincí, z nichž je známo asi 28 kusů (Nohejlová-Prátová 

1955, 298). 
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6.5. Ostatní nálezy 

 

Kromě předmětů, popsaných v předchozích kapitolách, se na sídlišti v Mohelně 

vyskytovalo ještě množství dalších nálezů. Především jde o jeden hliněný přeslen, několik 

kamenných brousků, dále potom velké množství ostrohranných kamenů a kus surového 

grafitu. Všechny tyto nálezy pochází pouze z objektu C.  

Na kamenech, někdy přepálených, nebyly zaznamenány stopy žádného opracování. 

Jelikož se lokalita nachází na sprašové návěji bez většího podílu klastické složky je 

pravděpodobné, že sem kameny byly doneseny obyvateli sídliště za blíže neznámým účelem 

(například podlážky či opěry kůlů atd.). Ze surovin byly identifikovány leukokratní ortoruly, 

granulity a amfibolity moldanubika vyskytující se v širším okolí sídliště (Vokáč 2007, 5).  

Grafit, objevený v sondě C3, by mohl pocházet z nedalekých výskytů grafitu u obcí 

Čučiče a Ketkovice (Vokáč 2007, 7). Používaný byl především k povrchové úpravě domácí 

keramiky, tedy ke kovově lesklému tuhování.  

O přeslenech a brouscích pojednávají blíže následující oddíly této kapitoly: 

 

Přeslen: 

Jak již bylo zmíněno, také tento nález byl učiněn v objektu C, konkrétně v sondě C4 a 

zaznamenán je pod inventárním číslem 551728 (Tab. XII/3). Tyto předměty, které nalézáme 

jak na sídlištích, tak také v hrobových celcích, sloužily při spřádání vlákna. Vyráběny byly 

převážně z hlíny, ale objevují se také kamenné. Tvarové spektrum přeslenů je velice rozličné 

(např. kónické, dvojkónické, diskovité atd.). Jejich přesná typologie zatím nebyla provedena, 

pro datování se tedy nijak výrazně nehodí. Občas se nacházejí také zdobené přesleny, a to 

například rytými zářezy. 

Přeslen ze sídliště u Mohelna byl vyroben z hlíny, byl kónického tvaru, symetrický, bez 

známek jakékoliv výzdoby. 

 

Brousky: 

V zásypu objektu C se různě našlo 7 brousků, převážně deskovitého či hranolovitého 

tvaru. Celkem tři kusy byly nalezeny v sondě C3 a zaznamenány jsou pod inventárními čísly 

551754, 55/07 – 1622 a 551765.  Posledně jmenovaný měl délku 92 mm, šířku 60 mm a 

tloušťku 43 mm. Dva kusy pocházely ze sondy C1, jejich inventární čísla jsou 55/07 – 1617 a 

55/07 – 1616. U zbylých dvou kusů nebyla sonda uvedena, u jednoho nebylo zaznamenáno 
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ani inventární číslo. Rozměry tohoto kusu byly 29 x 25 x 54 mm. Druhý kus je uložen pod 

inventárním číslem 55/07 – 1645 a jeho rozměry jsou 37 x 60 x 60-96 mm. 

Brousky byly určeny pro přibrušování železných nástrojů. Jako surovina brousků se 

uplatnil především šedobělavý jemnozrnný pískovec (Vokáč 2007, 7).   
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7. Vyhodnocení nálezové situace 

 

V předcházejících kapitolách byly popsány a podle možností určeny nálezy, které se na 

sledované lokalitě v Mohelně objevily. Veškeré tyto poznatky budou zhodnoceny v této 

kapitole a lokalita bude dále srovnána s podobnými lokalitami ve sledované oblasti, popřípadě 

na širším území zahrnujícím jižní a střední Moravu.  

Celkově bylo v Mohelně nalezeno 2429 kusů všech předmětů, zlomků či polotovarů. 

Bohužel není možné do výčtu zařadit zvířecí kosti, jelikož jejich analýza nebyla v době 

odevzdání diplomové práce dostupná. Podíl jednotlivých nálezů je následující: keramika – 

celkem 1405 kusů, tedy 58 %, mazanice – 960 kusů, což tvoří 40 %, kovové předměty – 38 

kusů, tedy necelá 2 % a ostatní nálezy 26 kusů, což tvoří pouze 1 %. 

57%

40%

2%
1%

Keramika Mazanice Kovové předměty Ostatní

 

Veškeré tyto skupiny nálezů lze dále rozdělit. Z keramických fragmentů se objevila 

germánská keramika (1371 kusů), jemná šedá keramika tzv. jiříkovického typu (25 kusů), 

římsko-provinciální keramika (6 kusů) a terra sigillata (3 zlomky). Také kovové předměty je 

možné rozdělit, a to následovně: železné předměty (29 kusů), bronzové předměty (6 kusů), 

kombinace bronzu a železa (1 kus) a slitina (2 kusy). Z dalších nálezů je zastoupen přeslen (1 

kus), velké množství mazanice (960 kusů), zvířecí kosti (neurčeno), kostěné polotovary (2 

kusy), kostěné předměty (2 kusy), ulity (14 kusů) a kamenné brousky (7 kusů). Podíl 

zastoupení jednotlivých předmětů je patrný z grafu na následující straně: 
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Jak již bylo uvedeno, na lokalitě byly zachyceny jak nálezy domácího původu, tak také 

římsko-provinciální výrobky. Nálezů domácího původu je značná převaha, a to jak u 

keramiky, tak také u kovových předmětů. Z keramických fragmentů je celkem 1396 kusů (99 

%) domácí výroby a pouze 9 kusů (1 %) bylo importováno z provinciální oblasti. U kovových 

předmětů je situace obdobná. Železné předměty, tedy všech 29 kusů, byly pouze domácí 

výroby. Z bronzových předmětů lze pouze o 2 jedincích s jistotou tvrdit, že k nám byly 

importovány z římských provincií, jeden kus je sporný. Budeme-li tedy počítat pouze s 2 kusy 

importovanými, je celkem 95 % předmětů domácích a zbylých 5 % tvoří importy.   

Z celkového počtu 1405 keramických fragmentů bylo 1371 kusů germánských, 25 kusů 

patřilo tzv. 
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případech byla zachycena terra sigillata. Z celkového množství bylo určeno 865 střepů jako 

hrubá keramika, zbylých 540 kusů jako jemná keramika. Jiříkovická keramika byla až na 

jednu výjimku určena jako jemná (tedy 24 kusů, což je 96 %). Také terra sigillata byla určena 

pouze jako jemná keramika, z římsko-provinciální keramiky pak bylo 5 střepů jemné 

technologie a pouze 1 kus hrubý. U domácí germánské produkce je situace opačná, tedy 508 

střepů (37 %) je jemných a zbylých 863 kusů je určeno jako hrubá keramika.  

V celém souboru keramiky střepů se pohybovala v rozmezí 1 mm – 16 mm. Nejvíce 

kusů, celkem 249, bylo 6 mm tenkých. Tloušťka střepů se poměrně rovnoměrně navyšovala 

až do uvedeného rozměru a poté se opět rovnoměrně snižovala. Stejná situace je u germánské 

keramiky, kde je 6 mm tenkých celkem 246 střepů. Rozmezí tloušťky stěn u jiříkovické 

keramiky je 2 – 9 mm, přičemž nejvíce střepů bylo 3 mm tenkých. Dá se říci, že v případě 

ji říkovické keramiky je nepatrná převaha právě u menších rozměrů, nicméně zastoupení je 

velice podobné i u vyšších hodnot. Pouze 2 střepy z nálezů terry sigillata byly změřitelné. 

První byl 5 mm tenký, druhý 8 mm. Jelikož je těchto nálezů pouze malé množství, nedají se 

z nich vyvodit žádné výsledky. Stejná situace je také u římsko-provinciální keramiky, kde 

byly 4 kusy tenké 8 mm, jeden střep 6 mm a nejtenčí střep měřil 5 mm.  

Dalším sledovaným kritériem byla také barva střepu. Nejvíce střepů bylo oboustranně 

šedých, a to jak z vnější, tak také z vnitřní strany. Celkem se jedná o 493 kusů, což je 35 %. 

Další v pořadí jsou střepy černé, kterých bylo 364 kusů, tedy 26 %. V hojnějším počtu se 

navíc ještě vyskytla kombinace šedá/černá (156 kusů, 11 %) a černá/šedá (118 kusů, 8 %). 

Ostatní barvy včetně hnědé a dále různé barevné kombinace se již vyskytly maximálně do 50 

kusů. U jiříkovické keramiky byla barevná škála chudší, vyskytly se pouze šedé střepy, 

kterých bylo 23 kusů (92 %), zbylé dva střepy byly černé. Germánská keramika pak odpovídá 

svým barevným spektrem výše popsanému složení, tedy nejvíce kusů bylo šedých (470 kusů, 

34 %), dále se objevují černé střepy (361 kusů, 26 %) a dále zmíněné kombinace šedá/černá 

156 kusů (11 %) a černá/šedá 118 kusů (9 %). U keramiky římsko-provinciální se objevuje 

jiná barevná škála, stejně jako u terry sigillata. Ta byla pouze červená (2 kusy) a v jednom 

případě se objevila kombinace červené a oranžové barvy. Zbylá římsko-provinciální keramika 

byla převážně oranžová (5 kusů) a jeden střep byl černé barvy.  

Tvarově bylo z celkového množství keramiky určitelných pouze 221 jedinců, což je    

16 %. Z tohoto množství byla zastoupena především miska, a to celkem 126krát, což je 57 % 

ze všech určených střepů. Výrazné zastoupení má také kategorie mezitvar I, tedy nádoba na 

rozhraní hrnce a misky. Sem bylo možné přiřadit 63 kusů, což je necelých 29 %. Z ostatních 

tvarů byl vícekrát zaznamenán již pouze hrnec (11 kusů, 5 %), zásobnice (10 kusů, 5 %) a 
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cedník (6 kusů, 3 %). Pouze dvakrát byl zaznamenán koflík a po jednom kusu pak terina, 

amfora a kategorie mezitvar II (hrnec/terina). Naopak vůbec nebyly rozpoznány poháry či 

lahve a nebyla zachycena ani kategorie mezitvarů III (hrnec/pohár). Toto třídění bylo možné 

uplatnit především u germánské keramiky. Z celkového množství střepů určených jako 

germánské jich bylo pouze 217 typově přiřaditelných k určitému tvaru nádoby. Rozdělení je 

totožné s výše popsaným rozčleněním tvarů nádob, pouze k nádobám miskovitého tvaru je 

možné přiřadit pouze 122 kusů namísto zmíněných 126 jedinců. Zbylé 4 střepy pocházející 

z misky patřící ke keramice jiříkovického typu.  U tohoto typu keramiky pak nebylo možné 

tvarově určit 21 kusů. Také terra sigillata nalezená na lokalitě byla pouze ve formě malých 

neurčitelných zlomků. U římsko-provinciální keramiky byly 2 střepy určeny jako třecí miska 

– mortarium a zbylé kusy snad pochází z vysokých vázovitých nádob – tzv. nádob na víno 

(Vokáč 2007, 6).  

Jednotlivé tvary germánské keramiky lze ještě dále detailněji rozčlenit. Nejlépe bylo 

možné roztřídit misky, kde ze 122 kusů patřilo celkem 85 jedinců k miskám ze zataženým 

okrajem (70 % z nalezených miskovitých tvarů). Větší zastoupení měly již pouze ostrohranné 

misky, jichž bylo 16 kusů (13 %). Zbylé tvary již byly zastoupeny pouze v malém množství.  

Jedním z posledních sledovaných kritérií byla výzdoba na keramice. Převážná většina 

střepů z Mohelna nenesla prvky žádné výzdoby. Zdobených bylo pouze 45 jedinců, přičemž 

nejvíce se uplatnila výzdoba plastická (23 kusů – 51 %). Častá byla také výzdoba vrypy, 

vpichy a zářezy (11 kusů – 24 %). Zbylé výzdobné motivy byly nalézány pouze ojediněle 

(rytá výzdoba – 3krát, hřebenová výzdoba – 3krát, výzdoba ozubeným kolečkem – 1krát). Na 

4 jedincích byla zaznamenána výzdoba plastická v kombinaci s výzdobou provedenou 

hřebenovým nástrojem. V tomto případě jde o jiříkovickou keramiku. Zde bylo z celkového 

počtu zdobeno 9 kusů, což představuje 36 % nálezů jiříkovické keramiky a 20 % ze všech 

vyzdobených střepů. Naopak z celkového počtu domácích germánských střepů bylo 

zdobených pouze 35 kusů, což tvoří pouhá necelá 3 %. Na římsko-provinciální keramice 

výzdoba nebyla zaznamenána, naopak u terry sigillata byla prokázána výzdoba na 1 kusu 

(plastická výzdoba).  

Nakonec bylo sledováno, zda byla nádoba vytáčená na kruhu či zda byla vyráběná 

v ruce. Z celkového počtu veškeré keramiky bylo na kruhu vytáčených pouze 70 jedinců, což 

je pouhých 5 %. Z tohoto množství bylo pouze 37 kusů identifikováno jako keramika 

germánská. Jiříkovická keramika byla na kruhu vytáčena všechna (tedy 25 kusů). Z římsko-

provinciální keramiky nebyl na kruhu točený snad pouze 1 střep.  
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Veškeré výše uvedené hodnoty nám zhruba nastiňují charakter nálezů keramiky ze 

sídlištní lokality v Mohelně. Ve zkratce se dá shrnout, že převážná část keramiky byla 

domácího germánského původu, převažovala spíše hrubá keramika nad jemnou a téměř 

veškerá tato keramika byla v ruce vyráběná. Tvarově byla nejvíce zastoupena miska, 

konkrétně miska se zataženým okrajem. Udané množství kusů střepů pocházejících 

z jednotlivých tvarů nádob nám však bohužel neříká nic o tom, kolik celých nádob se na 

lokalitě vyskytlo fyzicky (například to, že na lokalitě bylo 126 kusů germánské keramiky 

určeno jako miska neznamená, že se na lokalitě vyskytlo tolik misek). Velmi malým podílem 

byla zastoupena keramika jiříkovická, což je taktéž domácí, ale na kruhu vytáčená a velmi 

kvalitně vypálená jemná šedá keramika. Zajímavé je zastoupení podílu výzdoby na keramice. 

Zatímco u germánských střepů je zdobení zachyceno pouze u necelých 3 %, jiříkovická 

keramika je zdobena ze 36 %. Nejmenší podíl zastoupení na lokalitě mají římsko-provinciální 

importy, včetně terry sigillata.      

Výrazně méně početně jsou na lokalitě v Mohelně zastoupeny nálezy kovových 

předmětů. Celkem jde o 38 kusů. Více se objevilo předmětů železných (29 kusů – 76 %). 

Z nich bylo možné s jistotou identifikovat pouze železný nožík s trnem a  železný hřeb. Dále 

se zde pravděpodobně vyskytly 2 jehly, 2 šídla, ocílka, 2 průvlečky a pravděpodobně 1 spona. 

Zbylých 19 železných předmětů bylo ve formě malých fragmentů, u nichž bychom se mohli o 

jejich původní funkci pouze dohadovat. Jednalo se celkem o 11 tyčinkovitých předmětů, 

různých délek i průměrů. Mohlo se jednat jak o šídla, tak také jiné předměty podobného 

charakteru. Celkem 4 předměty byly nepravidelného tvaru, šlo především o nepravidelné 

obdélníkovité předměty či plechy, jejich funkce není zřejmá. Zbylé 4 kusy byly, částečně jistě 

díky tomu, že nebyly zakonzervovány, rozpadlé. Nebylo tedy možné předměty ani změřit, ani 

určit jejich původní tvar či funkci.  

Bronzových předmětů bylo celkem 6. Jednalo se o kus plechu patřící zřejmě k římské 

bronzové nádobě, bronzovou lamelu pocházející nejspíše z římského šupinové pancíře, 

přezku, sponu, určenou jako typ se širokým pásovým lučíkem, bronzovou záponu a 

především bronzovou minci. Celkem 2 fragmenty, patřící nejspíše jedné sponě, byly vyrobeny 

z bílé slitiny s minimálním obsahem stříbra. Objevila se také bimetalická ostruha, vyrobená 

z bronzu a železa.  

Kromě keramiky a kovů se na lokalitě vyskytlo také množství dalších nálezů. Byl zde 

zaznamenán celý soubor zvířecích kostí, zastoupen byl především hovězí dobytek, prase 

domácí a domácí hrabaví ptáci (kohout). Zajímavostí je nález kostí paznehtu skotu zachycený 
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v anatomické poloze. Bohužel přesná analýza nebyla v době zpracovávání této práce 

dostupná.  

Z lokality pochází také doklady zpracovávání kostí přímo na sídlišti, a to v podobě dvou 

opracovaných jeleních parohů, z nichž se vyráběly převážně složitější a zdobenější předměty 

jako jsou například hřebeny. Z hotových předmětů byl objeven kostěný závěsek a kostěné 

šídlo či jehla. 

Kromě těchto nálezů pochází z lokality ještě hliněný přeslen, několik brousků na 

broušení železných nástrojů, surový grafit, početný soubor mazanice (dokládá nám přítomnost 

staveb na lokalitě) a množství ostrohranných kamenů.    
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8. Postavení lokality v Mohelně v rámci germánského osídlení ve 

sledované oblasti  

 

Bohužel ve sledované oblasti severovýchodních výběžků Znojemské pahorkatiny 

nebylo dosud nalezeno žádné sídliště ani pohřebiště pocházející z doby římské. Doposud byly 

nacházeny pouze ojedinělé nálezy, a to především nálezy mincí. Lokality podobného 

charakteru nejsou doposud známy ani v širší oblasti Třebíčska. Je to způsobeno především 

tím, že oblast leží již na periferii tehdejšího osídlení. Znojemsko již za periferní oblast 

považovat nemůžeme, nálezů doby římské je zde více, nicméně ani odtud není známá lokalita 

podobného charakteru, která by byla vhodná pro srovnání s lokalitou u Mohelna. Pro srovnání  

byly proto vybrány lokality vzdálenější, nicméně svým charakterem bližší zkoumané lokalitě. 

Jedná se o následující lokality: Vlčnov – Dolní Němčí, okr. Uherské Hradiště (Zeman 2005, 

191 – 213), Sudoměřice, okr. Hodonín (Vlach 2007, 449 – 458), Zlechov, okr. Uherské 

Hradiště (Hrubý 1967, 643 - 658; Tejral 1989, 77 – 88; Zeman 2006, 451 – 469). 

 

Vlčnov – Dolní Němčí 

 

Výzkum lokality, ležící na katastru obcí Vlčnova a Dolního Němčí, probíhal v letech 

1972 – 1980 pod vedením R. M. Perničky (1980, 41 – 59). Podařilo se zde odkrýt minimálně 

dvoufázově osídlené sídliště, na západní straně protáhlého údolí byla zjištěna mladořímská 

osada, na protilehlé východní straně bylo doloženo přežívání sídliště v pozdní době římské. 

Z pozdní doby římské pochází několik zahloubených sídlištních objektů v podobě 

hospodářských a odpadních jam (O1 a O3), malých ohnišťových jamek, několika kůlových 

jamek a povrchových kulturních vrstev a sběrů.  

Inventář objektů z lokality není příliš pestrý, nejčastěji se vyskytovala v ruce vyráběná 

hrubá germánská keramika. Nejčastějším tvarem tady přitom nebyla miska, ale různé obměny 

baňatých či štíhlejších esovitě profilovaných hrnců s ven vyhnutým okrajem. Také zde se 

objevují misky se zataženým okrajem, které navazují na předchozí vývoj germánské 

keramiky. Také zde jsou převážně nezdobené a jejich povrch je jen hrubě ohlazen. Ve větší 

míře se zde nalézají různé kónické misky a taktéž misky ostrohranné. Zastoupení 

keramických tvarů, včetně zaznamenání výzdoby, je patrné z grafu na následující straně: 
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Oproti jiným sídlištím je ve Vlčnově – Dolním Němčí poměrně hojně zastoupena 

zdobená keramika (12,5 %), přičemž také zde je obvyklé zdobení okrajů nádob prstovými 

důlky. Naopak velmi málo je zde zastoupena keramika vytáčená na kruhu (1 %), a to pouze 

několika drobnými kusy (Zeman, 2005, 202 – 205). Z římsko-provinciálních importů zde byly 

objeveny zlomky 3 kusů glazovaných mortárií a dále několik zlomků žlutooranžové 

keramiky. 

Z nekeramických předmětů zde byl objeven světle zelený, podélně žebrovaný skleněný 

korálek, dále železný tyčinkovitý předmět, silně deformovaný (pravděpodobně nedokončený 

artefakt), železná jednodílná spona s obdélníkovitou nožkou a nakonec pískovcový brousek 

(Zeman 2005, 206).  

 

 

Sudoměřice 

 

Toto sídliště z mladší a pozdní doby římské bylo zkoumáno v letech 2003 a 2004  

Ústavem archeologické památkové péče v Brně pod vedením Davida Parmy, přičemž zde 

byly objeveny celkem čtyři chaty z uvedeného období a dále dvě sídlištní jámy (Vlach 2007, 

450 – 451). Z lokality jsou uváděny jak doklady římsko-provinciálních importů, tak také 

domácí výrobky. K prvně jmenovaným nálezům se hlásí  tři glazované fragmenty mortárií, 

hrubý žlutooranžový glazovaný fragment spodní části džbánu a dále fragment mírně zatažené 

glazované misky, také spíše hrubé techniky. Posledním importem je mince, konkrétně stříbrný 

antoninián císaře Valeriána I. (253 – 259).   

Z domácích předmětů byla samozřejmě zastoupena především germánská, v ruce 

modelovaná keramika. Z celkového objemu domácí výroby tvořila germánská v ruce 

modelovaná keramika celých 97 %. Pouze 2 % keramiky bylo vyzdobeno. Tyto hodnoty zcela 

přesně odpovídají také lokalitě v Mohelně (97 % střepů bylo vyráběných v ruce a pouze      

2,5 % keramiky bylo vyzdobené). Ze zachycených výzdobných prvků opět převažovalo 

prožlabování prsty, a to především na okrajích. Z rozpoznaných tvarů byly určeny hrubé 

hrncovité nádoby (především esovité či dvojkónické), dále misky se zataženým okrajem, 

s kónicky rozevřenými stěnami a s límcovitě vyhnutým okrajem. Objevil se také fragment 

cedníku. Z domácí na kruhu vytáčené keramiky se objevilo jiříkovické zboží, a to celkem 34 

fragmentů. Nalezen byl také fragment jemné keramiky s vlešťovanou výzdobou, označovaný 

jako typ Murga.  
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Z nálezů nekeramického původu se vyskytl trojvrstvý hřeben s trojúhelníkovitým 

držadlem, trojvrstvý hřeben s jazykovitým držadlem, spona s podvázanou nožkou, 

samostřílová spona s vysokým zachycovačem, hrot oštěpu a ostruha.   

 

Zlechov 

 

Zlechov je důležitým sídlištěm z pozdní doby římské, podle kterého se lokality 

podobného charakteru nazývají pozdně římskými lokalitami „zlechovského typu“. Výzkum 

zde prováděl V. Hrubý v letech 1964 – 1969, celkem bylo zachyceno 432 objektů. Z nálezů 

pak v drtivé většině převažuje keramika. 

Také ve Zlechově se keramika člení na domácí germánskou keramiku hrubou či na 

kruhu vytáčenou a dále římsko-provinciální importy. Z domácí keramiky modelované v ruce 

opět převažují různé varianty hrnců esovité profilace, dále kónické misky, misky s límcovitě 

vytaženým okrajem nebo misky se zataženým okrajem. Ani zde nebyla příliš zachycena 

výzdoba na keramice, z výzdobných prvků se pak opět objevuje okraj protlačovaný prstovými 

důlky či záseky.   

Na kruhu točená keramika je zastoupena pouze 3 % (Zeman 2006, 460). Objevují se 

obdobné tvary, tedy malé misky se zataženým okrajem, mísovité urny s plastickým středovým 

žebrem či misky na nízké nožce. Výzdoba byla prováděna hřebenovým nástrojem, popřípadě 

se objevila vhlazovaná klikatka. Z keramiky importované z provincií převažují opět nálezy 

glazované keramiky, především mortárií, zastoupena je také tvrdě vypálená šedá keramika a 

žlutooranžová keramika z neurčitelných nádob. 

K relativní chronologii sídliště přispěly především nálezy spon, konkrétně spony 

s úzkou podvázanou nožkou, dvojdílná spona samostřílové konstrukce s obdélníkovitou 

nožkou a dále čtyři spony jednodílné s obdélníkovitou nožkou. Kromě těchto nálezů a šperků 

(např. skleněný korálek či jednoduchý železný náramek) se objevují předměty denní potřeby: 

přesleny, kamenné zrnotěrky, pískovcové brousky, drobné kostěné šperky železné hroty či 

nože nebo pilníky (Zeman 2006, 460).  

Z výše uvedených poznatků je patrné, že charakter sídliště v Mohelně je obdobný jako u 

výše popsaných lokalit. Stejně jako v Mohelně je zde zastoupena především hrubá domácí 

keramika s malým podílem keramiky jiříkovické a také římsko-provinciálních importů 

(především glazovaná mortária). Stejný je také minimální výskyt zdobených nádob. 

V Mohleně je však patrné větší tvarové spektrum nádob, což je zřejmě zapříčiněno  

přežíváním lokality již z mladší doby římské. 
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9. Závěr  

 

Germánské sídliště z mladší a pozdní doby římské, objevené v roce 2007 při 

záchranném výzkumu v rámci budování vodní nádrže „Kočičák“, je významné tím, že je 

prvním svého druhu ve sledované oblasti. Oblast Třebíčska byla v době římské pouze 

periferní oblastí osídlení, nemáme odtud tedy zatím žádné podobné nálezy.  

Na lokalitě byl zachycen především početný soubor keramiky. Nejvíce byla zastoupena 

hrubá domácí v ruce modelovaná keramika, která byla převážně nezdobená. Tvarově byly 

zachyceny především misky, konkrétně velké množství misek se zataženým okrajem. Ty se 

vyskytují od starší až do pozdní doby římské. Zajímavý je však počet těchto nádob, jelikož na 

sídlištích pozdní doby římské nebyly, na rozdíl od Mohelna, v tak výrazné převaze. Navíc se 

zde objevuje poměrně početný soubor ostrohranných misek, které na lokalitách pozdní doby 

římské nejsou zachyceny prakticky vůbec. To nám dovoluje datovat lokalitu již do 3. století, 

možná již do jeho první poloviny. Objevil se zde však také doklad keramiky pozdní doby 

římské, konkrétně miska s límcovitě vytaženým okrajem. Pouze malé množství nádob patřilo 

jemné šedé na kruhu točené jiříkovické keramice. Ta se prakticky v obdobném množství 

objevuje také na ostatních lokalitách datovaných do pozdní doby římské. Stejně jako na těchto 

sídlištích se i zde objevila keramika importovaná z provincií, konkrétně fragmenty glazované 

keramiky pocházející z mortárií, které jsou typické pro 3. a 4. století. Kromě nich byla 

zachycena také oranžová tvrdě vypálená keramika (snad z vysokých amfor) a fragmenty terry 

sigillata.  

Do pozdní doby římské nám lokalitu dovoluje datovat především nález mince císaře 

Valenta (364 – 378 n. l.). Ta se do výplně objektu dostala nejdříve v uvedených letech, ale 

také třeba počátkem doby stěhování národů. Nález plechu, pocházející z neurčené bronzové 

nádoby, nám společně s mincí a římsko-provinciální keramikou dokládá kontakty obyvatel 

sídliště (nejspíše šlo o svévské kmeny Kvádů či Markomanů) s římskými provinciemi. 

Zajímavým a také ojedinělý je nález železné bronzem plátované ostruhy, který dokládá 

přítomnost vyšší společenské vrstvy na sídlišti. Pravděpodobně z vojenského šupinového 

pancíře pochází bronzová lamela. Z chronologicky citlivých předmětů je možné ještě 

jmenovat sponu s širokým pásovým lučíkem, která se objevuje v mladší i pozdní době římské.  

Vzhledem k početnému souboru mazanice se dá předpokládat, že na sídlišti bylo 

množství obytných staveb. Žádná z nich však bohužel nebyla v rámci záchranného výzkumu 

na lokalitě zachycena.     
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Obr. 1.: Mohelno nádrž Kočičák, NZ č. 32-07.  Nálezové místo číslo 1, zahloubené 

archeologické objekty (Vokáč 2007, obr. 5).  
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Obr. II.: Mohelno nádrž Kočičák, NZ č. 32-07. Půdorys objektu C (germánský) s vyznačením 

jednotlivých sond (Vokáč 2007, obr 8). 
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Obr. III.: Mohelno nádrž Kočičák, NZ č. 32-07. Objekt C, půdorys sondy C1 a C2, měřítko 

1:20 (Vokáč 2007, obr. 10). 
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Obr. IV.: Mohelno nádrž Kočičák, NZ č. 32-07. Objekt C, půdorys sondy C3, měřítko 1:20 

(Vokáč 2007, obr. 13). 
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Obr. V.: Mohelno nádrž Kočičák, NZ č. 32-07. Objekt C, půdorys křížové sondy v povrchové 

vrstvě objektu C, měřítko 1:20 (Vokáč 2007,obr. 15). 
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Obr. VI.: Mohelno nádrž Kočičák, NZ č. 32-07. Objekt C, půdorys křížové sondy v povrchové 

vrstvě objektu C, měřítko 1:20 (Vokáč 2007,obr. 16).  
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Tab. I.: 1 – 55/07 – 267, 2 - 55/07 – 493, 3 – 55/07 – 670, 4 – 55/07- 647, 5 – 55/07 – 898,       

6 – 55/07 - 997      
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Tab. II.: 1 – 55/07 – 425, 2 – 55/07 – 614, 3 – 55/07 – 768, 4 – 55/07 – 787, 5 – 55/07 – 795, 

6 – 55/07 – 843, 7 – 55/07 – 999 
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Tab. III.: 1 – 55/07 – 1007, 2 - 55/07 – 1012, 3 – 55/07 – 1050, 4 – 55/07 – 185, 5 – 55/07 – 

186, 6 – 55/07 – 198, 7 – 55/07 – 381 
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Tab. IV.: 1 – 55/07 – 604, 2 – 55/07 – 723, 3 – 55/07 – 749, 4 – 55/07 – 805, 5 – 55/07 – 952, 

6 – 55/07 – 1047, 7 – 55/07 – 765, 8 – 55/07 – 595, 9 – 55/07 – 9O4 
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Tab. V.: 1 – 55/07 – 1009, 2 – 55/07 – 1023, 3 – 55/07 – 947, 4 –55/07 -  906, 5 – 55/07 - 289  
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Tab. VI.: 1 – 55/07 – 1543, 2 – 55/07 – 1544, 3 – 55/07 – 1545, 4 – 551727, 5 – 551726, 6 – 

551727, 7 – 551758 
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Tab. VII.: 1 – 551767, 2 – 551770, 3 – 551768, 4 – 551770, 5 – 551771, 6 – Bez IČ 
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Tab. VIII.: 1 – 551732, 2 – 551734, 3 – 551759, 4 – 551759, 5 – 551759, 6 – 551773 
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Tab. IX.: 1 – 551741, 2 – 551742, 3 – 551743, 4 – 551736, 5 – 551747 
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Tab. X.: 1 – 551745, 2 – 551746, 3 – 551746, 4 – 551747, 5 – 551748, 6 – 551749 
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Tab. XI.: 1 – 551749, 2 – 551750, 3 – 551751, 4 – 551761, 5 – 551772, 6 – 551775, 7 – 

551775 
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Tab. XII.: 1 – 551775, 2 – 551775, 3 – 551728, 4 – 551747, 5 – 551760, 6 – 551763, 7 – 

551764 
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Katalog nálezů1 

Objekt:  C 
Sonda:  C4 
Inv. Č.:  55/07 - 551728 
Předmět:  Přeslen 
Materiál:  Keramika 
Popis předmětu:  - 
Obrázek:  Tab. XII/3 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C4 
Inv. Č.:  55/07 - 551754 
Předmět:  Brousek 
Materiál:  Kámen 
Popis předmětu: 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C4 
Inv. Č.:  55/07 - 1622 
Předmět:  Brousek 
Materiál:  Kámen 
Popis předmětu: 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C  
Sonda:  ? 
Inv. Č.:  55/07 - 551735 
Předmět:  Tyčinka 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  d = 2,9 cm, průměr 0,2 cm  
Obrázek: - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  ? 
Inv. Č.:  55/07 - 551750 
Předmět:  - 
Materiál:   Železo 
Popis předmětu:  d = 5,1 cm, š = 2,1 cm, v = 0,4 cm 
Obrázek:  Tab. XI/2 
 
Objekt:  C 
Sonda:  ? 
Inv. Č.:  55/07 - 551723 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu: - 
Obrázek:  - 
 

                                                 
1 Materiál je uložen v muzeu Vysočiny v Jihlavě 
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Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.: 55/07 – 551746 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  2 ks – obloukovitě zavinutá trubička, průměr 0,2 cm; destička, 

1x0,7x0,1 cm 
Obrázek:  Tab. X/2, 3 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551748 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 5,2 x 0,6 x 0,2; čtyřhranný příčný průřez.  
Obrázek: Tab. X/5 
 
Objekt:   C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551755 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu: Rozměry 2,5 x 0,8 x 0,7 cm; čtyřhranný příčný průřez. 
Obrázek: - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C6 
Inv. Č.:  55/07 - 551738 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  - 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C1 
Inv. Č.:  55/07 - 551736 
Předmět:  Jehla 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Délka 3,3 cm, průměr 0,3 cm. 
Obrázek:  Tab. IX/4 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C1 
Inv. Č.:  55/07 - 551744 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu: Rozměry 3,4 x 0,2 x 0,3 cm, čtyřhranný příčný průřez. 
Obrázek: - 
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Objekt:  C 
Sonda: - 
Inv. Č.:  55/07 - 551743 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 4,4 x 0,4 x 0,4 cm; zahnuté; čtyřhranný příčný průřez. 
Obrázek:  Tab. IX/3 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551730 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 1,5 x 0,6 x 0,6 cm; čtyřhranný příčný průřez. 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551723 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  d = 1,2 cm, průměr 0,2 cm. 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551741 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 0,6 x 0,9 cm; průměr vnitřního kruhu 0,2 cm. 
Obrázek:  Tab. IX/1 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C4 
Inv. Č.:  55/07 - 551749 
Předmět:  Spona 
Materiál:  Bílá slitina s minimálním obsahem stříbra 
Popis předmětu:  2 ks – Rozměry 2,7 x 0,2 x 0,5 cm; 2 x 0,3 x 0,2 cm. 
Obrázek:  Tab. X/6, XI/1 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551747 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 2,5 x 0,2 x 0,8 cm 
Obrázek:  Tab. X/4 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  - 
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Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 4,3 x 0,3 x 0,3 cm 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  - 
Předmět:  Ulita 
Materiál:  - 
Popis předmětu:  - 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 – 551761 
Předmět:  Nůž s řapem 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 9,4 x 0,4 x 1,3 cm 
Obrázek:  Tab. XI/4 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551737 
Předmět:  Spona 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Nezakonzervováno, nelze určit. 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551742 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 2,4 x 1,6 x 0,3 cm; nepravidelný tvar. 
Obrázek:  Tab. IX/2 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C3 
Inv. Č.:  55/07 - 551745 
Předmět:  Průvlečka 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 1,1 x 1,0 x 0,1 cm; vnitřní rozměr 0,5 x 0,2 cm 
Obrázek:  Tab. X/1 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C3 
Inv. Č.:  55/07 - 551751 
Předmět:  Jehla 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 4,9 x 0,2 cm 
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Obrázek:  Tab. XI/3 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551729 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 1,9 x 0,4 x 0,3 cm; tyčinka. 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551740 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 1,6 x 0,4 x 0,3 cm 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C5 
Inv. Č.:  55/07 - 551739 
Předmět:  ? 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  2 menší ks; nezakonzervováno 
Obrázek:  - 
 
Objekt: C 
Sonda:  C1 
Inv. Č.:  55/07 - 1617 
Předmět:  Brousek 
Materiál:  Kámen (pískovec) 
Popis předmětu:   -  
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C1 
Inv. Č.:  55/07 - 1616 
Předmět:  Brousek 
Materiál:  Kámen (pískovec) 
Popis předmětu:  - 
Obrázek:  - 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551759 
Předmět:  Záponka 
Materiál:  Bronz 
Popis předmětu:  Malá záponka z drátu, 2 očka, průměr drátku 0,3 cm. 
Obrázek:  Tab. VIII/4 
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Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551759 
Předmět:  Spona 
Materiál:  Bronz 
Popis předmětu:  Typ se širokým pásovým lučíkem; délka 4,5 cm; tloušťka 0,2 cm. 
Obrázek:  Tab. VIII/5 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551759 
Předmět:  Plíšek - lamela 
Materiál:  Bronz 
Popis předmětu:  Rozměry 1,8 x 1,3 x 0,1 cm; min. 3 otvory. 
Obrázek:  Tab. VIII/3 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 – 55/1772 
Předmět: Ostruha 
Materiál:  Železo + Bronz 
Popis předmětu: Rozpětí 5,7 cm, tloušťka 0,7 cm, šířka 0,9 cm.  
Obrázek:  Tab. XI/5 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551773 
Předmět:  Mince 
Materiál:  Bronz 
Popis předmětu:  Průměr 1,7 cm, tloušťka 0,2 cm. 
Obrázek:  Tab. VIII/6 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551732 
Předmět:  Část nádoby 
Materiál:  Bronz 
Popis předmětu:  Rozměry 4,8 x 5,4 x 0,1 cm; nepravidelný tvar 
Obrázek:  Tab. VIII/1 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551775 
Předmět:  Závěsná ocílka s očkem 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 7,9 x 0,4 x 0,5 cm 
Obrázek:  Tab. XII/1 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551775 
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Předmět:  Šídlo  
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 8,1 x 0,5 x 0,6 cm; čtyřhranný příčný průřez. 
Obrázek:  Tab. XII/2 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551775 
Předmět:  Šídlo  
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Rozměry 3,9 x 0,3 x 0,3 cm; čtyřhranný příčný průřez. 
Obrázek:  Tab. XI/7 
 
Objekt:  C 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551775 
Předmět:  Hřeb 
Materiál:  Železo 
Popis předmětu:  Délka hřebu 3 cm, rozměry hlavice 0,7 x 1,5 cm. 
Obrázek:  Tab. XI/6 
 
Objekt:  C - sběr 
Sonda:  - 
Inv. Č.:  55/07 - 551734 
Předmět:  Přezka 
Materiál:  Bronz 
Popis předmětu:  Rozměry 2,3 x 1,9 cm; průměr 0,4 cm. 
Obrázek:  Tab. VIII/2 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C5 
Inv. Č.:  55/07 - 551764 
Předmět:  Jehla 
Materiál:  Kost 
Popis předmětu:  Rozměry 6,9 x 0,4 cm 
Obrázek:  Tab. XII/7 
 
Objekt:  C 
Sonda:  C5 
Inv. Č.:  55/07 - 551763 
Předmět:  Závěsek 
Materiál:  Kost 
Popis předmětu:  Rozměry 4,6 x 4,4 cm, průměr 0,4 cm; 2 půlkruhovité + kruhový 

výběžek 
Obrázek:  Tab. XII/6 
 
 
Objekt: C 
Sonda: C3 
Inv. Č.: 55/07 - 1651 
Předmět: Ulita – 4 ks 
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Materiál: - 
Popis předmětu: Průměr - 18 mm, 19 mm, 13 mm, 17 mm 
Obrázek: - 
 
Objekt: C 
Sonda: C2 
Inv. Č.: 55/07 - 1652 
Předmět: Ulita 
Materiál: - 
Popis předmětu: Průměr 16 mm 
Obrázek: - 
 
Objekt: C 
Sonda: C4 
Inv. Č.: 55/07 - 1650 
Předmět: Ulita – 3 ks 
Materiál: - 
Popis předmětu: Průměr – 20 mm, 16 mm, 17 mm 
Obrázek: - 
 
Objekt: C 
Sonda: C6 
Inv. Č.: 55/07 - 1663 
Předmět: Ulita 
Materiál: - 
Popis předmětu: Průměr 13 mm 
Obrázek: - 
 
Objekt: C 
Sonda: - 
Inv. Č.: 55/07 - 1661 
Předmět: Ulity – 4 ks 
Materiál: - 
Popis předmětu: Průměr – 7 mm, 17 mm, 18 mm, 14 mm 

          Obrázek: - 
 
Objekt: - 
Sonda: - 
Inv. Č.: - 
Předmět: Brousek 
Materiál: Kámen 
Popis předmětu: 29 x 25 x 54 mm 
Obrázek: - 
 
Objekt: C 
Sonda: - 
Inv. Č.: 55/07 - 551760 
Předmět: - 
Materiál: Paroh 
Popis předmětu: Průměr 42 mm, délka 170 mm 
Obrázek: -  
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Objekt: C 
Sonda: - 
Inv. Č.: 55/07 - 551760 
Předmět: - 
Materiál: Paroh 
Popis předmětu: Průměr 13 mm, délka 56 mm 
Obrázek: Tab. XII/5 
 
Objekt: C 
Sonda: - 
Inv. Č.: 55/07 - 1645 
Předmět: Brousek 
Materiál: Kámen 
Popis předmětu: 37 x 60 x 60 – 96 mm 
Obrázek: - 
 
Objekt: C 
Sonda: C4 
Inv. Č.: 55/07 - 551765 
Předmět: Brousek 
Materiál: Kámen 
Popis předmětu: 43 x 60 x 92 mm 
Obrázek: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog nálezů – mazanice 
 

Objekt: C 
Sonda: C3, C5, C6 
Rok nálezu: 2007 
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Inv. č.: 55/07 - 551707 
Počet kusů: 6 
Váha: 90 g 
 
Objekt: C – západní část 
Sonda: C1 
Rok nálezu: 23.4.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551704 
Počet kusů: 12 
Váha: 300 g 
Pozn.: 2 větší ks, na jednom otisk dřeva 
 
Objekt: C - napříč 
Sonda: - 
Rok nálezu: duben 2007 
Inv. č.: 55/07 - 551708 
Počet kusů: 15 
Váha: 310 g 
 
Objekt: C 
Sonda: - 
Rok nálezu: 2.5.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551705 
Počet kusů: 24 
Váha: 730 g 
Pozn.: Na 2 částech otisk hladkého oblého předmětu – kůlu 
 
Objekt: E 
Sonda: - 
Rok nálezu: 23.8.2008 
Inv. č.: 55/07 - 1684 
Počet kusů: 6 
Váha: 400 g 
 
Objekt: C - napříč 
Sonda: - 
Rok nálezu: 18.4.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551712 
Počet kusů: 58 
Váha: 1090 g 
Pozn.: Na 1 ks otisk kůlu 
 
Objekt: C – východní část 
Sonda: - 
Rok nálezu: 23.4.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551709 
Počet kusů: 21 
Váha: 220 g 
 
Objekt: C 
Sonda: - 
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Rok nálezu: podzim 2007 
Inv. č.: 55/07 - 551706 
Počet kusů: 65 
Váha: 1040 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C3 
Rok nálezu: 4.5.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551715 
Počet kusů: 71 
Váha: 1090 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C4 
Rok nálezu: 14.6.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551716 
Počet kusů: 54 
Váha: 1500 g 
Pozn.: Otisk kůlu na 1 ks 
 
Objekt: C 
Sonda: C3 
Rok nálezu: 29.5.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551703 
Počet kusů: 23 
Váha: 600 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C1 
Rok nálezu: 2.5.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551719 
Počet kusů: 2 
Váha: 20 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C3, C4 
Rok nálezu: 2007 
Inv. č.: 55/07 - 551710 
Počet kusů: 17 
Váha: 120 g 
 
Objekt: C 
Sonda: - 
Rok nálezu: duben 2007 
Inv. č.: 55/07 - 551717 
Počet kusů: 67 
Váha: 1300 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C1, C2 
Rok nálezu: 2007 
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Inv. č.: 55/07 - 551713 
Počet kusů: 61 
Váha: 3100 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C2 
Rok nálezu: 4.5.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551702 
Počet kusů: 13 
Váha: 200 g 
 
Objekt: C - sběr 
Sonda: - 
Rok nálezu: červen 2007 
Inv. č.: 55/07 - 551711 
Počet kusů: 27 
Váha: 620 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C6 
Rok nálezu: 23.8.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551720 
Počet kusů: 81 
Váha: 900 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C6 
Rok nálezu: 23.8.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551721 
Počet kusů: 103 
Váha: 2680 g 
 
Objekt: C 
Sonda: C3 
Rok nálezu: 11.5.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551718 
Počet kusů: 94 
Váha: 2300 g 
Pozn.: 1 ks otisk kůlu 
 
Objekt: C 
Sonda: C4 
Rok nálezu: 31.7.2007 
Inv. č.: 55/07 - 551714 
Počet kusů: 140 
Váha: 3200 g 


