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ABSTRAKT 

 

Práce se zabývá rondelem v lokalitě v Praze 6-Ruzyni, který je datovaný do mladšího 

neolitu, období kultury s vypíchanou keramikou. Práce představuje výsledky zpracování 

materiálu z výplní objektů rondelu, na kterém byla provedena kvantitativní, kvalitativní a 

prostorová analýza a její interpretace. Díky rozboru zejména keramického materiálu bylo 

možné relativně datovat výplně rondelu. Interpretace analýzy materiálu a jeho prostorové 

uspořádání se pokusily postihnout tendence spojené s formativními procesy a vznikem výplní 

objektů rondelu. Práce přináší zpracování archeologického materiálu a terénní dokumentace 

z větší části prozkoumaného rondelu v rámci sídliště období kultury s vypíchanou keramikou 

a je příspěvkem k poznání mladoneolitické sídelní struktury a rondelů obecně. Součástí práce 

je katalog nálezů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

mladý neolit – kultura s vypíchanou keramikou – rondel – prostorová analýza – formativní 

procesy – keramika – kamenná industrie – mazanice – zvířecí kosterní pozůstatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on research of the rondel (circular ditch) located in the Prague- 

-Ruzyně area, dated to Late Neolithic Era with the Stroked Pottery culture. Quantitative, 

qualitative and spatial analysis of rondel´s object fillings were carried out and the results and 

interpretation are presented in this thesis. Particularly thanks to Stroke-ornamented pottery 

analysis, it was possible to determine the relative chronology of the ditches filling. The 

interpretation of the material analysis and material spatial distribution tried to describe the 

trends associated with the formative processes and the development of origin of the ditches 

fillings. This work brings the results of processing of archeological findings and field 

documentation of a fully explored rondel, situated in the settlement of the Stroked Pottery 

culture. This work contributes to the understanding of Late Neolithic settlement structure and 

the rondels in general. Catalogue of findings is included.  

 

KEY WORDS: 

 

Late Neolithic – Stroked Pottery culture – Circular ditch – spatial analysis – formation 

processes – pottery – lithics – daub – animal skeletal remains 
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1 Úvod 

Předmětem práce je zpracování a interpretace archeologických nálezů a situace 

rondelu, datovaného do mladšího neolitu, období kultury s vypíchanou keramikou v Praze- 

-Ruzyni (Praha 6), který byl zkoumán společně se sídlištěm této kultury v rámci záchranného 

archeologického výzkumu v letech 2003 a 2006. Tento rondel je v současnosti jedním z mála 

téměř kompletně prozkoumaných rondelů ve střední Evropě, proto je velmi žádoucí zabývat 

se jeho výpovědním potenciálem. Tato práce je příspěvkem ke studiu rondelů v rámci 

mladoneolitických sídelních areálů a rondelů obecně.  

Se studiem rondelů je spojena řada otázek, které souvisejí s jejich primární funkcí, 

podobou, umístěním v rámci sídliště a také mladoneolitické oikumeny obecně. Za tímto 

účelem jsem zkoumla jednotlivé archeologické objekty jako pozůstatky po konstrukčních 

prvcích rondelů a analyzovala movité nálezy z výplní jejich objektů, především tedy příkopů. 

Výsledky takových studií se dají vzájemně porovnávat a zasazovat do pomyslné mapy 

neolitických kruhových areálů.  

Důležitá je otázka odpadu. Protože je zjevné, že ať již rondely sloužily k jakémukoliv 

účelu, popřípadě jako sociokultovní
1
 areály, nám se, vzhledem k obsahu svých výplní, jeví 

jako areály odpadní, neboť tuto funkci s vysokou mírou pravděpodobnosti plnily po skončení 

té primární. Problematice teorie odpadu a odpadních areálů se u nás věnují např. E. 

Neustupný (např. 2007), P. Květina (2002, 2007) nebo I. Pavlů (1990, 2011). Odpadovým 

areálem rozumí prostor, kam lidé ukládají artefaktové i ekofaktové zbytky s úmyslem jejich 

definitivního odložení. Uložení do odpadového areálu je jednou formou zánikové 

transformace, výstupu z živé kultury na rozhraní pre- a post-depozičních procesů (Neustupný 

2007, 67)
2
.  

  Vzhledem k tomu, že v posledních letech přibývá výzkumů s objevy rondelů, a 

analýzám s interpretacemi bylo podrobeno jen nemnoho z nich, je na místě věnovat se jejich 

zpracování a interpretaci, a to také pro možnost vzájemného porovnávání a utvoření 

celistvějšího obrazu o rondelech a mladoneolitické sídelní struktury jako takové.  

 

                                                 
1
 Rondely označuje pojmem sociokultovní areály (architektura) V. Podborský (1999). Je chápán ve 

smyslu vztahu k životu lidí a jejich duševnímu smýšlení a jednání. 
2
 Teorie odpadů v archeologii je rozvedena v šesté kapitole této práce. 
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2 Otázky a cíle práce 

Hlavním předmětem práce je analýza a interpretace archeologických nálezů z výplní 

příkopů rondelu v Ruzyni. Analýzy mají za úkol následující cíle:  

1. Ukázat vztah mezi nálezy ve výplních příkopů, určit jejich kvantifikaci, prostorové 

uspořádání horizontální i vertikální, hloubkové.  

2. Odhalit podobu zaplňování příkopů rondelu v horizontální i vertikální rovině. 

V souvislosti s tímto bodem uvádím tři základní interpretační modely, reflektující vztah 

movitých nálezů z výplní příkopů k rondelům, které formuloval J. Řídký v práci, analyzující a 

interpretující nálezy z příkopu rondelu ve Vchynicích (Řídký et al 2007, 629), které se snažím 

ověřit na nálezové situaci v ruzyňském rondelu. 1) Movité nálezy z výplní příkopů jsou 

pozůstatky aktivit spojených s primární funkcí rondelu, které v jeho prostoru a blízkosti 

probíhaly a pozůstatky vybavení rondelů. 2) Nálezy z výplní příkopů nemají s obdobím 

funkce rondelu nic společného a jsou dokladem pozdějšího využití prostoru po ukončení 

primární funkce rondelu. 3) Různé prostorové horizontální i vertikální partie příkopů 

reprezentují různé způsoby zaplňování a s tím i odlišné chronologické a funkční horizonty. 

3. Zjistit možnou podobu a funkci rondelu.  

4. Vymezit časové a prostorové vztahy rondelu se sídlištěm kultury s vypíchanou 

keramikou, jehož je součástí, což může přispět ke studiu vnitřní struktury mladoneolitických 

sídelních areálů a rozšířit základnu pro srovnávání jednotlivých lokalit.   

 

K dosažení těchto cílů vyplývají pracovní úkoly, kam patří nezbytná kvalitativní a 

kvantitativní analýza nálezů z objektů rondelu a jejich následná interpretace, která může 

otázky zodpovědět. Jedním z úkolů práce je také vytvoření katalogu nálezů, jejich kresebné a 

fotografické dokumentace a také dokumentace terénní.   

 

3 Východiska práce 

3.1 Metody 

Provedena byla důkladná kvalitativní, kvantitativní a prostorová analýza nálezů 

z výplně příkopů a dalších objektů rondelu. Kategorie a způsob analýzy artefaktů vychází 

z metodiky, kterou použil  J. Řídký při rozboru souboru nálezů z výplně příkopu rondelu ve 

Vchynicích (Řídký et al. 2012).  

Nalezeny byly fragmenty keramických nádob, kamenná industrie v podobě BI, ŠI, 

mlýnů a OKI, mazanice a zvířecí kosterní pozůstatky. Jednotlivá metodická východiska 
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zacházení s materiálem během analýz jsou uvedena pro každou skupinu archeologických 

nálezů zvlášť v příslušných částech kapitoly 6. 

Výsledkem analýz jsou data, která jsou následně interpretována z různých hledisek, 

kvantitativních i kvalitativních. Kvantitativní zohledňují zastoupení nálezů a jejich četnost 

(vč. hmotnosti). Z kvalitativních hledisek jsou pak sledovány nejrůznější citlivé ukazatele, 

které mohou vypovídat o různých trendech. Např. keramika díky výzdobě a tvarům nádob 

může být hodnocena z hlediska chronologického, u nálezů kamenné industrie můžeme 

sledovat výrobní technologie, sledovat zdroje surovin a zabývat se jejich účelem. Zvířecí 

kosterní pozůstatky jednak mohou vypovědět mnohé o hospodaření a jednak díky zásahům 

člověka mají značný výpovědní potenciál. Provedením prostorové analýzy nálezů v objektech 

rondelu, jak horizontální (plošné), tak vertikální (hloubkové), můžeme rekonstruovat události 

po skončení původní funkce rondelu. Prostorová distribuce artefaktů může napovědět o 

mechanismech naplňování příkopů a skladbě „odpadu“ v jejich výplních. Kombinací 

interpretací těchto analýz je možné odpovědět na otázky, stanovené v úvodu práce.  

3.2 Pramenná základna 

Pramennou základnu práce tvoří výsledky terénních výzkumů z let 2003 a 2006. Jedná 

se jednak o terénní dokumentaci v podobě plánů a příčných řezů zkoumaných objektů a 

jednotlivých sond a segmentů, která byla částečně digitalizována. Jednak o nálezy samotné 

spolu s připojenou informací o jejich nálezových okolnostech. Pro všechny nálezy je 

zaznamenána jejich poloha v rámci objektů, segmentů a sond. Dokumentace jejich 

hloubkového uspořádání bohužel však nebyla během výzkumů vždy důsledně provedena. Jen 

u několika málo sond je důsledně dodržováno odebírání výplní po 20cm mechanických 

vrstvách, jinde jsou uvedené údaje pro hloubkové prostorové analýzy nepoužitelné. Z tohoto 

důvodu je provedení některých přesnějších analýz hloubek uložení nálezů nemožné nebo 

generalizované v limitech dokumentace nebo je provedeno výběrově tam, kde je dokumentace 

těchto hloubek ucelená. Z části výzkumu z roku 2006 byla k dispozici zpracovaná evidence 

nálezů. U nálezů z části výzkumu 2003 jsem tuto evidenci sestavila na základě popsaných 

sáčků s nálezy. Práce využívá literaturu a prameny, které jsou citovány.  

3.3 Stručné dějiny bádání k problematice rondelů 

Rondely se objevují na počátku mladšího stupně StK ve střední Evropě. Kruhové 

objekty, sestávající z příkopů a palisádových žlábků jsou typické pro oblast podunajské 

lengyelské kultury, na Moravě kultury s malovanou keramikou i v širší oblasti postlineárního 

vývoje především v Čechách, saském Polabí a Bavorsku (Pavlů – Zápotocká 2007, 61).  
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První prozkoumaný rondel byl na území ČR v Krupech u Mladé Boleslavi v druhé 

polovině 19. století. Následovaly v první polovině 20. století objevy v Bylanech (Kutná Hora, 

Pavlů – Rulf – Zápotocká 1995) a v 70. letech ve Vochově (Plzeň-sever) a následovaly 

v Lochenicích, Holohlavech (Hradec Králové) a Praze-Vinoři (Řídký 2011, 26). K nárůstu 

objevů nových rondelů v okolí sídlištních areálů StK dochází od konce minulého století do 

současnosti
3
. Patří sem celá řada objevených rondelů (Např. v Praze-Krči, v Březně, 

Poděbradech-Choťánkách…) včetně ruzyňského. Poslední rondely odhalily výzkumy 

v Kolíně, při stavbě obchvatu města v roce 2009 (Šumberová et al 2012) a ve Vchynicích 

(Řídký et al 2012). V současné době je evidováno pro území ČR asi 35 rondelů a nové objevy 

stále pokračují
4
. V Praze byly zatím objeveny čtyři rondely: v Praze-Vinoři, dva v Krči  

(Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 226-228) a v Ruzyni. Nejblíže je ruzyňskému rondelu ten 

v Horoměřicích-Chotole, vzdálený vzdušnou čarou pouze 3 km.  

Z konstrukčního hlediska se vyskytuje několik typů rondelů, které kombinují jeden až 

čtyři soustředné příkopy s palisádovými žlábky. Různé jsou také počty vchodů, jejich tvar a 

orientace, stejně jako velikost průměru „kruhů“ a hloubek a průměrů jejich částí (příkopů, 

palisádových žlábků i vchodových úseků). Typologii rondelů dle jejich konstrukčních prvků 

shrnuje J. Řídký (2011, 12-17).  

Nabízí se několik vysvětlení možné funkce rondelů (Řídký 2011, Podborský 1999, 

2006 aj.). Mezi nejčastější hypotézy patří uvažování o funkci: ekonomické, sociální, vojenské, 

astronomické a sakrální. Objevují se také hypotézy, možné interpretace rondelů jako hřišť 

(Květina – Květinová – Řídký 2009).     

 

 

4 Výzkum rondelu v Praze-Ruzyni 

4.1 Historie a okolnosti výzkumu 

V letech 2003–2010 proběhla série předstihových výzkumů v Ruzyni v Praze 6, která zde  

odhalila multikulturní lokalitu včetně sídliště kultury s vypíchanou keramikou s rondelem.   

V srpnu roku 2003 provedlo MMP při ulici na Hůrce na západním okraji katastrálního 

území Ruzyně v Praze 6 záchranný archeologický výzkum před zahájením výstavby areálu 

Business Park Karlovarská. Výzkum, vedený M. Kostkou, zachytil v místech zrušeného 

areálu Pražských uhelných skladů a zahradnictví část sídliště kultury s vypíchanou keramikou 

s rondelem. V roce 2003 byla prozkoumána necelá třetina rondelu. 

                                                 
3
 Historii výzkumů v Čechách shrnují např. J. Řídký (2011), I. Pavlů a M.  Zápotocká (2007). 

4
 V evropském měřítku poznatky o rondelech shrnul např. J. Petrasch (1990). 
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Výzkum pokračoval v únoru až červnu roku 2006 na ploše 1,5 ha před další fází 

výstavby areálu, na místě budoucích multifunkčních hal D a E. Tento výzkum pod vedením 

M. Kuchaříka (MMP) navázal na jižní okraj plochy, prozkoumané v roce 2003. Byl dokončen 

výzkum rondelu a také prozkoumána podstatná část sídelního areálu StK. Kromě neolitického 

osídlení byly prozkoumány také časně eneolitické sídlištní objekty, pohřebiště únětické 

kultury, sídlištní objekty z mladší doby bronzové a objekty z pozdní doby římské.  

Poslední fáze výzkumu na lokalitě proběhla v letech 2007-2010, pod vedením P. 

Huštáka a M. Kuchaříka (Labrys, o. p. s.) na ploše 2,26 ha na západním okraji areálu, přičemž 

byl zachycen západní okraj sídelního areálu StK.  

Předběžné výsledky výzkumů byly shrnuty (Kostka 2004; Kostka – Kuchařík – Řídký 

– Švácha 2011), avšak archeologická data ani materiál dosud nebyly podrobeny důkladnější 

analýze. 

Výzkumy v letech 2003 a 2006 (plán ploch výzkumů z let 2003 a 2006 zachycuje Tab. 

IV) prozkoumaly celkem 820 zahloubených pravěkých objektů, které byly rovnoměrně 

rozmístěny po celé ploše výzkumu až na zvýšenou koncentraci v jihozápadní části. Ve 

východní části plochy byly archeologické situace značně zasaženy recentní zaniklou 

zástavbou.  

4.2 Lokalizace zkoumaných ploch 

Zkoumaná lokalita je situována severně od Litovického potoka. Lokalitu obchází ulice 

Na Hůrce (Tab. VI). Na mapě (1 : 10 000 ZM 12-23-25) lze lokalitu vymezit koordináty (Z:J) 

256:363; 245:364; 243:377; 258:378; 258:366 mm. Nadmořská výška se pohybuje mezi 329,5 

a 337 m n. m.  

4.3 Přírodní podmínky 

Plocha výzkumu je situována na mírném jižním svahu nad Litovickým potokem, jehož 

dnešní koryto se nachází cca 100 m na jih od okraje zkoumané plochy. 

Geomorfologicky lokalita přísluší do provincie Česká Vysočina, Poberounské 

subprovincie, Brdské oblasti, celku Pražská plošina, podcelku Kladenské tabule a okrsku 

Hostivické tabule (Kovanda a spol. 2001, 15). Geologickým podložím jsou na lokalitě eolické 

a deluvioeolitické sedimenty, spraše, sprašové hlíny a drťové spraše a půdy v okolí jsou 

hnědozemě (Kovanda a spol. 2001, příloha 1, 4).  

Potenciální přirozenou vegetací v oblasti je lipová doubrava (Tilio-Betuletum), pro 

kterou je typické zastoupení vegetace dubu zimního, méně pak letního, významné je 

zastoupení lípy srdčité (Neuhäslová et al 1998). 
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4.4 Metodika výzkumu 

Samotný záchranný archeologický výzkum v roce 2003(?), 2006, 2008 a 2010 

předcházelo geofyzikální měření R. Křivánka (ARÚP), avšak vzhledem k množství 

moderních navážek recentního odpadu v ornici a vyrovnávek svažitého terénu nepřinesl 

použitelné výsledky.  

Samotný terénní výzkum začal skrývkou ornice bagrem se lžící s rovnou hranou. 

Zahloubené objekty, jež byly identifikovány tmavší výplní, jasně odlišitelnou od okolní 

béžovo-okrové spraše, byly po ručním začištění povrchu skrývky rozděleny podle rozsahu a 

tvaru na poloviny nebo menší segmenty a posléze zkoumány ručním vykopáváním.  

Objekty lineárního tvaru jako příkopy rondelu, nebo žlabovité objekty byly zkoumány 

průběžnými střídavými sondami, které byly vedeny napříč. Rozsáhlé objekty, jako hliníky, 

byly zkoumány metodou čtvercové sítě o délce strany 2 m. V severní až severozápadní části 

rondelu byly oba jeho příkopy překryty kulturní vrstvou, která byla nerovnoměrně zachována 

v omezeném prostoru. Výzkum této části v roce 2003 byl prováděn ve čtvercových 

segmentech opět o straně 2 m a po odebrání kulturní vrstvy byla v příslušných segmentech 

zvlášť vybírána i výplň příkopů rondelu pod kulturní vrstvou. 

 

4.4.1 Dokumentace v terénu 

Půdorysy a řezy všech objektů byly standardně kresebně, písemně a fotograficky 

dokumentovány. Polohopisné a výškopisné zaměření výzkumu bylo provedeno pomocí totální 

stanice v systému S-JTSK, výškopisně v systému Balt po vyrovnání. Půdorysně vymezitelná 

recentní narušení byla dokumentována geodetickým zaměřením. 

Terénní a dokumentační práce výzkumu roku 2003 byly realizovány formou 

subdodávky společností Ing. Milan Čermák-Peres a výzkumu roku 2006 pak společností Ing. 

Miloš Racek.  

 

4.4.2 Zpracování dat 

Kresebná terénní dokumentace byla digitalizována pomocí programu Corel Draw výše 

jmenovanými společnostmi. Autorem plánu rondelu a ploch výzkumů r. 2003 a 2006 je Bc. 

Hynek Švácha (Terra Verita, s. r. o.). Textová dokumentace výzkumu r. 2006 byla převedena 

do kontextové databáze v programu MS Access spol. Labrys, o. p. s. a z části výzkumu r. 

2003 jsem ji provedla na základě informací na sáčcích zapůjčených nálezů z MMP.  

Autory kresebné dokumentace nálezů jsou Mgr. Tereza Davidová, která je odbornicí 

na kreslení keramiky období StK a Bc. Hynek Švácha (oba Labrys, o. p. s.), který nakreslil 
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kostěnou a kamennou industrii. Kresebná dokumentace mazanice s otisky je má vlastní práce, 

stejně jako všechny fotografie nálezů.   

 

4.5  Dosavadní výzkum v okolí lokality 

Severní břeh Litovického potoka mezi Hostivicí a Ruzyní patří k archeologicky 

nejprozkoumanějším územím v Praze (Lutovský – Smejtek a kol. 2005; Pavlů – Zápotocká 

2007). Katastrální území Ruzyně je bohaté na pravěké nálezy, především pak břehy  

Litovického potoka.    

Pokud se jedná o nálezy StK jako první v regionu objevil část sídliště StK při 

výzkumu při výstavbě školy J. A. Jíra v roce 1922 (Olmerová – Pavlů 1999, 55).  

J. Richterová v roce 1972 zdokumentovala čtyři objekty z období StK u velkoskladu zeleniny 

p.p.č. 589/1 (Richterová 1980). Záchranný archeologický výzkum před výstavbou retenční 

nádrže Jiviny odkryli J. Kovářík a M. Fridrichová v letech 1981-2 sídlištní areál StK (ADČ). 

Z Konopa potom v roce 1983 v blízkosti křížení ulice Drnovské s železniční tratí odkryl 

sídlištní objekty StK (ADČ, SAS). Posléze v roce 1999 M Šmolíková z MMP a D. Baštová 

zdokumentovaly část polokulturního naleziště včetně objektů StK. V roce 2005 bylo v k. ú. 

Ruzyně v lokalitě Ztracená zkoumáno několik objektů StK při výzkumu, který předcházel 

pokládce kabelů. Z téže lokality jsou další nálezy a situace StK dokumentovány ze 

záchranného archeologického výzkumu při stavbě státní rostlino-hospodářské správy v roce 

2008. 

Přímo na lokalitě výzkumu BPK Karlovarská, kde se sledované sídliště StK 

s rondelem nachází, zkoumala M. Fridrichová v roce 1973 zahloubené objekty StK a také 

únětické a bylanské kultury při výkopech pro inženýrské sítě v prostoru bývalých Uhelných 

skladů. Další akce byla vyvolána v roce 2003 stavbou BPK Karlovarská, jak je popsáno výše. 

 

5 Rondel a sídliště kultury s vypíchanou keramikou 

Předmětem této práce je analýza poměrně bohatého souboru nálezů z rondelu 

z výzkumů z let 2003 a 2006 a také jednoho objektu (č. 25, z r. 2003) vztahujícího se 

k sídlišti. Jedná se o kulturní vrstvu, která příkopy rondelu překrývala v jeho severní části. 

Sídliště StK bych ráda zpracovala následně. Část materiálu ze sídliště StK z objektů výzkumu 

2006, jmenovitě keramiku, jsem orientačně zhodnotila pro možnost srovnání s materiálem v 

rondelu. Materiál ze sídliště obsahuje také uhlíky a vzorky určené pro makrozbytkové aj. 

analýzy. Ráda bych se jím zabývala ve své doktorské práci. 
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5.1 Sídliště kultury s vypíchanou keramikou 

Z výzkumů z let 2003 a 2006 bylo celkem identifikováno 106 objektů, příslušejících do 

období StK podle nálezů příslušné keramiky. Na základě keramických nálezů je možné 

identifikovat několik chronologických fází StK II/III-StK V. Obecně by se dalo říci, že 

keramika fáze StK II/III je nejméně zastoupena a vyskytuje se v několika objektech SV a také 

J části zkoumané plochy 2006. StK III-IV je potom zachycena v objektech, rozmístěných 

v celé ploše výzkumů. Fáze StK V pak byla rozpoznána v objektech plochy z výzkumu 2003 

a také v objektech rondelu, čemuž se věnuje příslušná kapitola práce (Kap. 6.1).   

 

5.1.1 Stavební konstrukce – kůlové a sloupové jamky 

Výzkumy odhalily několik typů sídlištních objektů, které byly převažující skupinou 

odkrytých objektů. Jednak na většině plochy byly zachyceny půdorysy staveb kůlové 

konstrukce z řad či nepravidelných shluků sloupových a kůlových jamek, více jich bylo 

v západní části plochy z výzkumu roku 2006, ve východní části jich bylo méně, což bylo dost 

možná způsobeno recentním ponížením terénu. Většina půdorysů domů má s mírnou 

odchylkou orientaci S-J. U východního okraje téže plochy v blízkosti rondelu byl odkryt další 

půdorys stavby. Jednalo se o dvě rovnoběžné, mírně prohnuté řady na husto uspořádaných 

kůlových jamek v orientaci SZ-JV, které místy tvořily jednolitý žlábek. V ose tohoto 

půdorysu byly odkryty dvě sloupové jamky.  

 

5.1.2  Sídlištní jámy, sila, hliníky 

Dobře rozpoznatelné byly půdorysy objektů kruhového nebo oválného tvaru, jednalo se o 

zásobní objekty nebo sila. Velké množství mazanice pocházelo z objektu 633, přičemž mnoho 

fragmentů neslo otisky konstrukcí. Výjimečným nálezem jsou podlouhlé válcovité kónicky 

zakončené výčnělky s dobře zřetelným otvorem, pocházející nejspíše ze stavebních konstrukcí 

domů. Dále bylo na ploše výzkumu odhaleno několik rozsáhlých neolitických hliníků (např. 

obj. 65, 340, 475, 790, 5098 a 5147).  

 

5.1.3 Výrobní aktivity 

V severozápadní části plochy byly zaznamenány výrobní aktivity. Ze dvou objektů 110 a 

829 zde bylo získáno několik desítek silicidových čepelek a úštěpů, přičemž větší koncentrace 

štípané industrie se vyskytovala i v okolních objektech. Zdali se jednalo o dílnu, nebo o 

deponii výrobků bude možné odhalit až podrobným vyhodnocením sídlištní části výzkumu. 
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5.1.4 Kulturní souvrství 

Na několika místech plochy byly zachyceny také zbytky kulturního souvrství, ale 

vzhledem k jejímu tmavému zabarvení, které bylo téměř totožné s barvou recentní zeminy 

nad podložím, se dalo souvrství během skrývky rozlišit jen díky obsahu viditelných zlomků 

keramiky nebo mazanice. 

 

5.2  Rondel 

Ruzyňský rondel má tvar nepravidelného oválu, jehož delší osa je orientována SSZ-

JJV (téměř však S-J) (viz Tab. I, II). Rondel je tvořen dvěma příkopy, které obklopují vnitřní 

prostor, který je navíc uzavřen trojicí palisádových žlábků, jež nejsou zachovány po celém 

obvodu. Průměr prostoru, vymezeného vnějším příkopem (včetně šířky příkopu) je v ose 

SSZ-JJV, kde je největší, 50 m a v ose V-Z, kde je nejmenší, 45 m (viz Tab. III). Průměr 

prostoru, který je vymezen vnitřním příkopem (včetně jeho šířky) je největší opět v ose SSZ-

JJV, kde činí 43 m a nejmenší v ose V-Z  s průměrem 38 m. Jedná se tedy ve srovnání 

s jinými rondely v ČR i mimo ni o malý rondel (Řídký 2011, 14)
5
, pro které bývá spíše 

typický pouze jeden příkop. Příkopy a žlábky jsou na SV a JZ části přerušeny dvěma vstupy. 

Tvarovou analogií může být rondel v Pranharsberg 2 v Dolním Rakousku (Trnka 1991).  

Je nutné brát v potaz, že terén nad objekty rondelu byl velmi narušen a snížen 

novodobými zásahy. V místech rondelu, především pak jeho jižní polovině, byl terén 

v minulosti plošně snížen asi o 0,5 m a navíc v místě, kde stávaly budovy bývalého 

zahradnictví, byl archeologický terén zničen úplně, stejně jako u několika tras výkopů 

inženýrských sítí. Bylo možné dobře rozlišit stopy po zaniklých sklenících, které se 

projevovaly jako dlouhé pravidelné řady obdélníkových jamek po betonových patkách a žlabů 

(viz. Tab IV).  Skleníky a budovy zahradnictví zachycuje archivní snímek z roku 1988 a stav 

plochy v roce 2003 před započetím výzkumu a v roce 2012 již s postavenými halami ukazují 

letecké snímky v Tab. VI.  

 

5.2.1  Rozložení objektů v rámci rondelu a jejich evidence 

Rozložení objektů, segmentů a sond v rondelu společně s vyznačením zkoumaných 

ploch v obou fázích výzkumu je patrné v Tab. I. Při výzkumu v roce 2006 navázalo číslování 

                                                 
5
 Ve své práci J. Řídký (2011, 14)  malé rondely charakterizuje rozměry 50-70 m, ruzyňský rondel je 

tedy zatím jeden z nejmenších objevených rondelů s dvěma příkopy. 
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objektů a sond na číselnou řadu výzkumu roku 2003. V práci toto číslování a označení 

respektuji.  

Oba příkopy rondelu jsou v obou částech výzkumu označeny čísly 43 (vnitřní příkop) 

a 44 (vnější příkop). Při výzkumu r. 2003 severní část příkopů rondelů překrývala kulturní 

vrstva StK (obj. 25), kterou se tato práce také zabývá. Čtverce zkoumané v rámci objektu 25 

jsou značeny jako segmenty (seg.). Přičemž segmenty objektu 25, kde se pod touto vrstvou 

nevyskytovaly příkopy rondelu (44 a 43), jsou v práci označovány číslem objektu a segmentu 

(např. obj. 25/ seg. 3), a tímto způsobem jsou označeny také případy, kdy sice pod objektem 

č. 25 příkopy byly, ale příslušné nálezy a situace přísluší této vrstvě (obj. 25) a ne příkopům. 

Tam, kde se v práci hovoří o příkopech rondelu, jež byly ukryty pod vrstvou, respektive 

objektem č. 25, jsou tyto značeny číslem příkopu (44 nebo 43) s číslem objektu č. 25 

v závorce, aby bylo zřejmé, že se jedná o segmenty, kde se příkopy rondelu nacházely pod 

kulturní vrstvou (např. obj. 44 (25)/ seg. 31). Části objektů mimo objekt 25 jsou značeny jako 

sondy (s.). Ostatní objekty byly kopané po úsecích, které byly zkoumány částečně. Výčet 

zkoumaných objektů je uveden v Tab. IX.  

Terénní dokumentace, tedy půdorysné plány a příčné řezy ze sond a segmentů z obou 

výzkumů jsou součástí příloh této práce. Tab. VIII je plán rondelu s vynesenými referenčními 

čísly plánů a jsou v něm vyznačeny řezy, které jsou součástí dokumentace v následujících 

Tab. X-XXXII.   

 

5.2.2  Příkopy 

Vnitřní příkop je označen jako obj. 43, vnější jako obj. 44. Šířka vnitřního příkopu se 

pohybuje v rozmezí 1,1-2,2 m a vnějšího příkopu mezi 0,9-2,30 m. Příčné řezy příkopů mají 

převážně hrotitý tvar. Méně zahrocené jsou průřezy vnějšího příkopu, mají spíše tvar 

lichoběžníku. Obecně by se dalo říci, že příčné průřezy obou příkopů pod obj. 25 z části 

výzkumu r. 2003 jsou méně zahrocené. U všech je patrné rovné dno minimálně o šířce 20 

cm
6
. Tento rozdíl však je nejspíše způsoben tím, že v některých segmentech zřejmě nejsou 

spodky příkopů dokopané úplně celé. Jisté je to např. u segmentů č. 33 až 36
7
. Např. ploché 

dno v seg. 36 mohlo dosahovat šíře až 80 cm. Příkopy jsou přerušeny dvěma vstupy – na SV a 

JV, ke kterým se vrátím v další části. Pozoruhodné je přerušení vnějšího příkopu na SSZ, 

patrně se však nejedná o další vchod, je však viditelné, že přerušení příkopu je záměrné.  

Vzdálenost obou příkopů, tedy šíře prostoru mezi nimi se pohybuje mezi 1,2-2,5 m. 

                                                 
6
 dle ústního sdělení M. Kostky z MMP, vedoucího výzkumu z roku 2003. 

7
 viz. předchozí pozn. 
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Hloubka vnitřního příkopu se pohybuje v rozmezí 1-2 m, ten byl výrazně hlubší, než 

ten vnější s hloubkami v rozmezí 0,65-1,6 m. Nejmenší hloubky a šířky však nebyly 

naměřeny u příkopů v severní části rondelu, jak by mohl naznačovat výše zmíněný stav 

„nedokopanosti“ některých segmentů z roku 2003. Velikost vnějšího příkopu se totiž v J a JV 

části rondelu zmenšuje jak v hloubce, tak šířce příkopu. U sond na jihu příkopu (č. 34, 35) 

činí šíře příkopu jen 1m s hloubkou 65 cm. Nejmarkantněji je to znát v JV části příkopu, kde 

jeho šíře dosahuje jen 45 cm a hloubka dokonce pouze 15 cm (sondy 41, 42). I s tím, že 

musíme mít na zřeteli nedochovanou možná několik desítek centimetrů mocnou vrstvu 

příkopu, díky výše popsaným novodobým úpravám, je patrné, že je zde šíře i hloubka příkopu 

výrazně menší. To otevírá několik otázek, jednak ohledně způsobu budování příkopů rondelu 

a jednak také o jeho nedokončenosti. Není známý žádný rondel, který by bylo možné 

považovat formálně za dokončený, přičemž hotovy bývají jen půdorysné dispozice a nikoliv 

jednotlivé kompozice (Oliva 2002, 170). To naznačují i nedokončené příkopy, které jsou 

pravděpodobně načaté pro pozdější prohloubení. Tyto rozdílné výšky dna příkopů a šíře 

příkopu podporují teorii o postupném prohlubování příkopů (Trnka 1997). Nasvědčují také, 

že byl rondel budován po úsecích několika skupinami kopáčů, které zodpovídaly za konkrétní 

úsek (Oliva 2002, 170). Experimenty hloubení příkopu rondelu nástroji, jež byly používány 

v neolitu v Belgii v obci Glabeek ve vlámském Brabantsku (Broes – Bosquet 2007), ukázaly 

na pravděpodobnost stupňovitého prohlubování příkopů, čímž vnikal hrotitý tvar průřezu 

příkopem. Příkop byl po vykopání zanechán svému osudu a byly na něm sledovány 

postdepoziční procesy, což ukázalo, že příkopy vyžadovaly častou údržbu, neboť jinak bylo 

dno rychle zaplněno splachem a příkop zarůstal vegetací. 

O nedokončenosti rondelu možná svědčí objekt 45, který může být vnímán jako 

počátek budování třetího příkopu. Objekt přiléhá na SV straně k vnějšímu příkopu. Jedná-li se 

ovšem o záměr zbudovat třetí příkop nebo jiný objekt, se nedá spolehlivě určit. Tomu, že se 

nejedná o třetí příkop, by mohla napovídat velikost rondelu, protože u malých rondelů se 

zpravidla tři příkopy nevyskytují.  

 

5.2.3 Palisádové žlábky  

V prostoru rondelu, vymezeném příkopy, byly zachyceny tři palisádové žlábky 

(objekty 46, 48, 55, 56, 979-981). Průměr prostoru vymezeného vnějším žlábkem se pohybuje 

v rozmezí 30-33 m, prostředním 25-30 m a vnitřním 20-24 m (viz Tab. III). Šířka žlábků se 

pohybuje od 0, 25 do 0,5 m a jejich hloubka od 0,1 do 0,25 m. Příčný řez má většinou tvar 

lichoběžníku až obdélníku, přičemž spodní hrana je někdy více zaoblená. Vnější žlábek je od 

vnitřního příkopu vzdálen kolem 3 m. Prostor mezi prostředním a vnějším žlábkem je menší 
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(kolem 1,5 m) než mezi prostředním a vnitřním (kolem 3 m). Žlábky jsou přerušeny v místech 

vstupů na SV a JZ. Jejich přerušení je patrné také (nepočítáme-li narušení recentními zásahy) 

v S části (výzkumu r. 2003) a na JZ části rondelu, což však může být dáno snížením terénu a 

také tím, že zde původně žlábky byly mělké.  

V prostoru mezi vnitřním příkopem a vnějším žlábkem bylo zkoumáno sedm 

podlouhlých, oválných, žlabovitých útvarů (obj. 5023, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5148) a 

jeden podobný, ale menší, také mezi vnitřním a prostředním žlábkem (obj. 983), u kterého ale 

není zřejmé, jestli se jedná o objekt stejného charakteru a účelu jako u sedmi prve 

jmenovaných. Na dně dvou z těchto objektů (5105 a 5148, Tab. XXIII) byly zachyceny 

jamky, které by mohly být po prutech. Tyto objekty je možné interpretovat jako související 

s konstrukcí rondelu, mohly se podílet při podpoře konstrukce palisády. Kromě palisádových 

žlábků nejsou z rondelů známy pozůstatky po nadzemních konstrukcích. Nevíme, jestli 

vnitřní prostor mezi palisádami nebyl zastřešen
8
, nebo zdali nebyl uprostřed příkopy, resp. 

palisádami obklopeném prostoru navršen materiál, vybraný z příkopů. To otevírá otázku po 

odklizení této zeminy obecně.  

V některých zkoumaných úsecích žlábků byly ve dně zachyceny spodky kůlových 

jamek a několik kůlových jamek bylo také zachyceno při obvodu. Koncentrují se především 

v JV části (obj. 5008, 5014, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028 a 5029) s průměry 0,3-

0,4 m a dochovanou hloubkou 0,1-0,25 m (půdorysný plán i příčný řez je v Tab. XXII-

XXIII). Objekty jsou bez nálezů a jejich výplň je shodná s výplní vrchních vrstev jako 

příkopy rondelu. Můžeme se jen dohadovat, jsou-li původní součástí konstrukce rondelu. 

Nabízí se také možnost jejich interpretace coby pozůstatků součástí opor palisád jako 

v případě předchozích objektů. Na okraji vnitřního příkopu v s. 16 a 18 byly zaznamenány 

kůlové jamky, které mohou být též svědectvím konstrukčních prvků. 

Uvnitř plochy rondelu při jižním okraji byl prozkoumán obj. 794, nepravidelná jáma o 

rozměrech 5,75x4 m a hloubce 0,7 m. Dle keramického materiálu byl objekt datován také do 

StK, ovšem nejspíše nebyl součástí rondelu a patřil tedy nejspíše k pozdější fázi sídliště po 

skončení používání rondelu (nejspíše se jedná o hliník).  

 

5.2.4 Otázka valů 

Rekonstrukčních modelů je několik. Některé počítají s odvozem zeminy mimo areál 

rondelu, jiné počítají s vybudováním valů vně příkopů po obvodu rondelu. Proč problematiku 

deponování zeminy uvádím právě na tomto místě vyplývá ze třetího interpretačního modelu 

                                                 
8
 O možnosti zastřešení prostoru rondelu, jehož nosnou konstrukcí by mohly být palisády (viz. Daim –

Neubauer Hrsg. 2005, 68). 
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jejího umístění. Použil jej např. P. Demján při rekonstrukci rondelu ve slovenském Svodíně. 

U tohoto rondelu se dvěma příkopy a trojicí palisádových žlábků jako v Ruzyni
9
 autor 

uvažuje o vyplnění prostoru mezi palisádami zeminou z příkopů, čímž měl vzniknout 

dřevohliněný val
10

. Pokud bychom vzali v úvahu tuto možnou interpretaci, mohly by tyto 

objekty sloužit jako opora tohoto valu při jeho nestabilitě, čemuž by mohla také nasvědčovat 

koncentrace těchto objektů v JV části, která se svažuje a mohla mít případné problémy se 

stabilitou. Zemina získaná z hloubení příkopů by se mohla vejít do prostoru mezi palisádami a 

čistě hypoteticky mohla tvořit val.  O vztyčení palisády na náspu nebo tvoření valu se stěnou 

vyplétanou a omazanou mazanicí uvažují např. F. Broes a D. Bosquet díky zkušenostem 

s experimenty s hloubením příkopů (Broes – Bosquet 2007, 146). Existenci valu potvrdily 

např. sedimentologické rozbory výplně z příkopu rondelu Gnanendorf v Rakousku (Trnka 

1991, 308–310). Sprašové hlíny ve výplních příkopů my mohly i v případě ruzyňského 

rondelu ukazovat na splachování materiálu původně vybraného při hloubení příkopů a 

umístěného do valů vně příkopů (Tab. Vb, částečně ale také podíl těchto sprašových vrstviček 

bude nejspíše dán „odloupáváním“ stěn příkopů. Někteří badatelé jsou však zastánci teorie, že 

vytěžená zemina byla rozvlečena po okolí (Petrasch 1990, Podborský et al 1999 aj.). 

 

5.2.5 Vstupy 

Dva vstupy přerušují příkopy a žlábky v ose SV-JZ. Vstupní části jsou tvořeny 

protáhlými rameny (obj. 51, 799, 936 a 44/52-58) která vybíhají z vnitřního příkopu, přerušují 

vnější příkop a pokračují ven z areálu. Zdá se, že vstupy byly konstruovány až po vyhloubení 

obou příkopů a jsou přidány dodatečně. Délka koridorů je na JZ 13,5 m a na SV 12 m (od 

vnějšího konce ramene po jeho napojení na vnitřní příkop).  Příčné řezy ramen jsou hrotité, 

šířka se pohybuje mezi 0,8 m a 2 m a jejich hloubka od 0,8 m do 1,7 m. Hloubka i šířka 

ramen se směrem zevnitř areálu ke koncům snižuje. Jedná se o jediný případ vstupu tohoto 

typu u rondelů v Čechách (Řídký 2011, 44). Na Moravě disponuje podobnými vstupními 

objekty s rameny rondel v Mašovicích (Čižmář 2002), který má však vstupy čtyři. Z terénní 

dokumentace lze usuzovat na sekundární dostavění vstupních koridorů. Je patrné, že příkopy 

mohly být ukončeny a vstupy byly tvořeny jen jejich přerušením a posléze k nim byly vstupní 

části (obj. 799, 936, 51 a 44/ s. 52-58) dostavěny. Nejvíce patrné je to v sondách 1 a 4 obj. 

936 a s. 1 obj. 799.  Je zde možné dohadovat se o reparacích okolí vstupů.  

 

                                                 
9
 Maximální délka průměru mezi vnějšími příkopy tvoří ve Svodíně 155 m. 

10
 Rekonštrukcia rondelu 2 (velký rondel) na lokalitě Svodín, Busahegy. Internetový zdroj: 

Academia.edu:http://www.academia.edu/1744974/Reconstruction_of_Rondel_2_Large_Rondel_from_the_site_

Svodin_Busahegy_SW_Slovakia_, 5. 5. 2013 

 

http://www.academia.edu/1744974/Reconstruction_of_Rondel_2_Large_Rondel_from_the_site_Svodin_Busahegy_SW_Slovakia_
http://www.academia.edu/1744974/Reconstruction_of_Rondel_2_Large_Rondel_from_the_site_Svodin_Busahegy_SW_Slovakia_
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5.2.6 Vrstvy ve výplni příkopů a žlábků 

Dokumentace vrstev výplně v příkopu rondelu v Ruzyni nebyla během výzkumu vždy 

důkladně evidována. V některých případech dokonce dochází k zmatení přirozených 

stratigrafických vrstev s mechanickými, uměle vytyčenými, což je patrné v kresebné 

dokumentaci z výzkumu. Tím je narušena informace jednak o povaze jednotlivých 

přirozených vrstev výplně, o jejich vertikálním uspořádání včetně nálezů, které obsahovaly. 

Objekty v superpozici s objekty rondelu se podařilo však zachytit díky odlišným výplním. 

Obecně se dá říci, že příkopy rondelu byly zaplňovány střídavě tmavší a světlejší 

hlínou s nepravidelným výskytem vrstev s velkým podílem jílu (ze spraše), které jsou jednak 

dokladem odlamování stěn příkopů a jednak možná také splachování materiálu z původní 

výplně příkopů, deponované ve valech v blízkosti příkopů zpět po zániku prvotní funkce 

rondelu (fotografie profilů viz Tab.Va a Vb). Pozorovaná byla ve většině zkoumaných úseků 

příkopů vrchní tmavě hnědá vrstva hlíny, kterou je možné označit jako finální zánikový 

horizont.    

5.2.7 Objekty v superpozici s objekty rondelu a jeho prostorem 

Kromě vrstvy, objektu 25, který překrývá S a SZ část obou příkopů, je možné označit 

kromě recentních zásahů několik objektů v superpozici s rondelem (jsou zaznamenány v Tab. 

Tab. IX a vykresleny v celkovém plánu plochy výzkumu Tab. IV). 

Z výplně obj. 5157, který narušuje vnější příkop na JV v oblasti jeho nejužší a nejmělčí 

části tj. sond 42, 43 a 44 (půdorysný plán Tab. XIX, řez Tab. XXIX) je nepravidelného 

půdorysu o rozměrech 5,5 x 2,5 m s hloukou 0,65 m. Z výplně objektu byl vyzvednut jeden 

keramický fragment z období StK, jež není možné přesně určit a jednak neopracovaný zlomek 

železitého pískovce, ze kterého, jak bude popsáno později, je vyrobena většina mlýnů 

z příkopů rondelu a také kamennný nástroj, zřejmě nůž
11

 (Tab. 133, 1).  

V těsné blízkosti tohoto objektu se nachází kůlová jamka (obj. 5102) bez nálezů. Objekt 

5033, též bez nálezů, opět vně vnějšího příkopu na J, přiléhající k sondám 36 a 37 (půdorys 

Tab. XIX, řez Tab. XXIX) má nepravidelný lehce kruhový půdorys s rozměry 2 x 2 m 

s hloubkou 0,45 m.  

Další objekt č. 801 byl zkoumán opět vně vnějšího příkopu na SZ. Přiléhá k sondám 19 a 

20 (Tab. XVIII) s rozměry 1,2 x 1 m a hloubkou do 30 cm. Nálezy z tohoto objektu jsou dva 

fragmenty keramiky, které lze určit jen obecně do zemědělského pravěku, zlomek mazanice a 

fragment železa, což nasvědčuje až pozdějšímu zaplnění tohoto objektu.  

                                                 
11

 Jedná se o ohlazený plochý valoun (možná původně polotovar ploché sekerky) s osekanou pracovní 

hranou ze silicifikovaného prachovce.  
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Obj. 800 (znázorněný v celk. plánu Tab. IV) se nachází v těsné blízkosti SZ vstupu, jeho 

severního ramene (obj. 936/ s. 4) s nepravidelným půdorysem s maximálními rozměry 2,5 x 

1,3 m a hloubkou 0,2 m obsahoval dva zlomky mlýnů, které není možné datovat.  

Obj. 989 v superpozici s prostředním palisádovým žlábkem na SZ byl zkoumán během 

výzkumu r. 2003 a odhalen i výzkumem r. 2006, není z něj žádný datovatelný materiál.  

Obj. 5021 s rozměry 0,8 x 0,6 m byl prozkoumán jen částečně, nachází se v JZ vstupním 

objektu, jeho J části mezi příkopy 44 a 43 (Tab. XX), neobsahuje žádný materiál.  

Devět keramických fragmentů
12

 obecně z období StK pochází z obj. 797 nepravidelného 

půdorysu (s rozměry 1,2 x 0,8 m, hl. 0,3 m) blíže neurčitelné funkce a vztahu k rondelu, též 

v blízkosti J části JZ vstupu stejně jako několik fragmentů zvířecích kostí. 

V příkopy a žlábky ohrazeném prostoru rondelu, jeho J části, se nachází v superpozici 

s tímto vnitřním prostorem mělké (max. hloubka 30 cm) objekty 794 a 5045 (patrné v plánu 

v Tab. IV). Obj. 5045 je menší objekt s oválným půdorysem s rozměry 1,2 x 0,9 m s nálezem 

mazanice. Objekt 5045 je situován v těsné blízkosti obj. 794, od kterého je ale oddělen 

(vzhledem k recentnímu odebrání terénu však být nemusel). Z objektu 794, který má 

nepravidelný půdorys a rozměry 5,5 x 3 m, jsou známy nálezy keramických fragmentů 

z období StK fáze III-IV
13

, ŠI, mazanici a zvířecí kosti. Nálezy jsou velmi blízké materiálu 

z výplně příkopů rondelu i okolnímu sídlišti StK. Vznikl nejspíše po zániku primární funkce 

rondelu. Objekty s vysokou pravděpodobností nepatří ke konstrukci rondelu.  

 

6 Vyhodnocení archeologického materiálu z rondelu  

Při interpretacích rondelů je možné vycházet z jejich tvaru půdorysu a rozměrů, 

prostorového umístění a uspořádání objektů v rámci rondelu a jejich chronologického vztahu 

s okolními objekty, a také z nálezů výplní objektů rondelu a objektů v jeho blízkém okolí 

(Řídký 2012, 630).  Právě analýza a následná interpretace těchto nálezů je hlavním úkolem 

práce a věnuje se jí celá šestá kapitola. V náplních příkopů rondelu byly objeveny fragmenty 

keramických nádob, kamenná industrie, mazanice a zvířecích kosterní pozůstatky.  

V této kapitole je provedena komplexní analýza jednotlivých kategorií nálezů, 

sestávající jednak z jejich popisu a jednak interpretací.  

Popis artefaktů je základním předpokladem analýzy artefaktů (Pavlů 2011, 30). Teorií 

analýzy artefaktů se z různých úhlů pohledu zabývá I. Pavlů, který upozorňuje na skutečnost, 

že výběr popisných znaků nemá v principu žádné zákonitosti (Pavlů 2011, 25). Uvažuje o 

                                                 
12

 Fragmenty jsou spojitelné v šest jedinců. 
13

 Jedná se o 99 zlomků a asi 46 jedinců, asi polovina fragmentů je zdobena vpichy a jedno tělo nádoby 

je vrtané. 
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možnosti třízení popisů artefaktů na popisy identifikační, srovnávací a interpretační
14

. 

V analýzách nálezů v této práci, ze kterých posléze vychází jejich interpretace, je použito 

interpretačního popisu znaků. Popisem je daný artefakt vlastně nahrazen sérií znaků a jejich 

konkrétních hodnot, které vstupují jako konkrétní data do vlastní analýzy 
15

 (Pavlů 2011, 30). 

Způsob popisu znaků je uveden vždy v každé podkapitole, zabývající se jednotlivými 

skupinami materiálu.  

Interpretaci analýz pak následuje celkové vyhodnocení nálezů, jejich prostorová 

analýza (uspořádání) a výběr různých vlastností, díky nimž může být sledováno např. 

zaplňování příkopů a dalších otázek, stanovených v úvodu práce a možných dalších dílčích 

poznatků.  

 

6.1 Keramika 

Zlomky keramických nádob jsou nejčastějším archeologickým nálezem a představují 

významný pramen k zemědělskému pravěku (Salač 1998, Rulf 1998
16

). Keramiku je možné 

studovat z několika hledisek, jednak podle tvaru, ornamentace a jiné výzdoby a jednak podle 

technologie a charakteristiky keramické suroviny (Lička 1983)
17

. Pravěká keramika pak je 

pramenem k řešení otázek morfologicko-chronologických, morfologicko-geografických a 

morfologicko-funkčních s přijetím předpokladu, že se tvary a výzdoba keramických nádob 

mění v čase a prostoru (např. Neustupný 2007, Květina 2002, Pavlů 2000).  

6.1.1 Metodika zpracování keramiky 

Keramický soubor posuzuji z několika hledisek, jež jsou sledována na fragmentech 

keramiky, spojených v jednotlivé keramické jedince. Všechny fragmenty keramiky jsou 

rozděleny do jedinců, tedy částí původně jedné nádoby sestávajících z několika fragmentů, 

spojených na základě různých ukazatelů, např. totožnosti materiálu keramického těsta, 

                                                 
14

 Jako identifikační znak je např. surovina, z níž jsou artefakty vyrobeny. Tento znak tedy odlišuje 

artefakty formálně shodné. Srovnávací znak popisu vyjadřuje podobnost artefaktů, jedná se o „styl“. Variabilitu 

uvnitř homogenních skupin předmětů rozlišují interpretační znaky popisu, jež pracuje s variabilními znaky. 

Příkladem jsou charakteristiky tvaru, apod., které jsou sice formální, ale je možno je předem kategorizovat podle 

jejich statistického chování v kvantifikovaných souborech a vytvářet tak znaky druhotné úrovně, které 

charakterizují třídy artefaktů s určitou variabilitou.  
15

 Uspořádaná soustava znaků vytváří konkrétní popisný systém, který je problémově orientovaný a 

slouží ke studiu dané problematiky, zůstává také otevřený pozdějšímu studiu, srovnávání i doplňování o další 

znaky. 
16

 Tématem celého vydání AR L, 1998 je keramika jako archeologický pramen. 
17

 Technologií pravěké, zejména pak neolitické keramiky období StK se zabývali M. Bareš a M. Lička 

(1975, 137-244) a Bareš – Lička – Růžičková (1981). Upozornili na důležitost přírodovědeckých metod 

zkoumání keramiky. Keramiku ze sledovaných lokalit podrobili analýzám: mikroskopické analýze výbrusu 

polarizačním mikroskopem, atomové absorpční analýze, spektrální analýze, rentgenové difrakční analýze, 

diferenční termické analýze (DTA), termogravimetrické analýze (TG), dilatometrické analýze, ad. M. Lička ve 

své disertační práci (1983) popisuje vlastní experimenty, simulující výrobní proces neolitické keramiky, 

soustředil se především na výpal keramiky. 
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výzdoby nebo evidentní příslušnosti k jedné nádobě na základě dvou či více k sobě 

„pasujících“ fragmentů.  

Na jedincích pak jsou sledovány a vyhodnoceny jejich vlastnosti. Jednak kvantitativní, 

mezi které patří sledování počtu fragmentů, jedinců a jejich váhy, jednak kvalitativní.    

          Základní tvarové vyhodnocení a vyhodnocení technologických vlastností a výzdoby 

keramiky je provedeno metodikou na základě prací M. Zápotocké (Steklá 1959, Zápotocká 

1970, 1978), kterou používá J. Řídký v pracích zabývajících se rondely a zpracováním nálezů 

z náplní jejich příkopů (Řídký 2011, Řídký et al. 2012).  

Z kvalitativního hlediska je na keramice sledována jednak technologie keramiky, která 

je měřena podílem jemného a hrubého zboží
18

. Sledována je dále kvalita keramického těsta, 

které je třízeno na plavené, neplavené s kaménky a písčité. Dále je hodnocena barva 

keramické hmoty
19

. Povrchová úprava keramiky je sledována v kategoriích hlazeného, 

leštěného povrchu a povrchu nedochovaného.  

Největší pozornost je věnována výzdobě keramiky a jejímu tvarosloví
20

. Výzdoba je 

nejdříve rozdělena podle typu výzdoby na plastickou, kam zahrnuji pupky, rohovité výčnělky, 

plastické pásy a vhlubovanou výzdobu (např. přesekávané okraje, nebo plastické pásy na 

povrchu nádoby), zdobenou vpichem a malovanou
21

. Jedinci zdobení vpichem jsou dále 

děleni podle technik vypíchaného ornamentu, motivu hlavního ornamentu a podle umístění 

výzdoby, je-li to možné určit. Dále jsou hodnoceny tvary nádob u jedinců, kde je to možné 

určit. Dále je sledováno zastoupení částí nádob, se sledováním prezence lomu těla nádob, 

jejich okrajů se sledováním jejich průměrů, kde to bylo možné určit a den včetně jejich tvaru. 

Sledované jsou reutilizované fragmenty.    

Určení relativního datování keramiky vychází ze sledování výzdoby a tvarů 

keramických nádob na základě typochronologie sestavené M. Zápotockou (1959, 1970, Pavlů 

– Zápotocká 2007). 

Další parametry, které je možné na keramickém materiálu pozorovat, jsou kritéria, 

která mohou odkazovat na kvalitativní a kvantitativní aspekty transformačního procesu, jeho 

                                                 
18

 Index daný podílem hrubého a jemného zboží charakterizuje dvě hlavní technologické skupiny 

neolitické keramiky. Obě se liší nejen zpracováním matrice a úpravou povrchu, ale také tvarovým spektrem 

(Pavlů 2011, 67). 
19

 Při určování barvy keramiky byl brán ohled na to, že i jedna nádoba může být ve svých částech různě 

zbarvena, ať je to způsobeno výrobním procesem, např. výpalem, jejím používáním nebo postdepozičními 

procesy. Hodnocen byl tedy z hlediska barevnosti vnější povrch nádoby. Důležité je také si uvědomit odlišné 

vnímání barevných odstínů různými lidmi. Proto je barva keramiky spíše jednou z doplňkových sledovaných 

vlastností.  
20

 Zde je využito upravených kategorií, jež vycházejí z článků M. Zápotocké (Steklá 1959, Zápotocká 

1970, 1978). 
21

 Nejedná se o malovanou keramiku ve smyslu moravské malované keramiky, ale o stopy malby, resp. 

barvy na keramice obd. StK. 
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fragmentarizace a abraze (Květina 2005)
 22

. V této práci však nejsou podrobně hodnoceny, 

tyto vlastnosti jsou pro keramický soubor shrnuty obecně a bylo by možné se jimi zabývat ve 

speciální práci, rozebírající pouze keramický materiál.  

6.1.2 Rozbor keramiky 

Všechny sledované údaje o technologických vlastnostech, tvarech a výzdobě keramiky 

jsou uvedeny v Tab. XXXIII-XXXV. Katalog kreseb keramiky z výplní objektů rondelu je 

v Tab. 37-88, v Tab. 1-36 pak keramiky z objektu 25. Fotografie keramických nálezů jsou 

v Tab. 144-149. 

Z výplní všech objektů rondelu, kde se nacházel keramický materiál (obj. 43, 43 (25), 44, 

44 (25), 46, 51, 55, 799, 936, 981)
23

 pochází celkem 1014 keramických fragmentů, které bylo 

možné spojit do 653 jedinců (64 %). Celková hmotnost keramiky je 11 785 g. Na jednoho 

jedince vychází tedy průměrně 1,55 fragmentu a 18 g.  Zastoupení keramických fragmentů 

v jednotlivých objektech ukazuje tabulka na obr. č. 1. 

 

Objekt č. Objekt Fragmenty Jedinci Fragmentů na jednoho jedince Poznámka 

43 vnitřní příkop 458 266 1,7 vč. obj. 43 (25) 

44 vnější příkop 378 257 1,5 vč. obj. 44 (25) 

44/ s. 52-58 SV vstup J část 30 18 1,6  

46 prostřední žlábek 4 4 1  

51 SV vstup S část 57 41 1,4  

55 vnější žlábek 2 2 1  

799 JZ vstup J část 49 43 1,4  

936 JZ vstup S část 14 12 1,2  

981 vnitřní žlábek 1 1 1  

Obr. 1. Zastoupení keramických fragmentů a jedinců v jednotlivých objektech. 

   

V souboru převažuje jemná keramika (73 %) nad hrubou (27 %). Tvary nádob mohou 

být určeny u 83 jedinců, což je 13 % ze všech jedinců. Tvar je hodnocen na základě obrysové 

křivky a poměru výšky a šířky nádoby. U pohárovitých tvarů napovídá lom těla u vysokých 

hruškovitých nádob rohatý výčnělek. Celkem bylo určeno 8 keramických tvarů (viz obr. 2). 

   

 

                                                 
22

  V rámci metrických vlastností jednotlivých keramických fragmentů je možné hodnotit kritéria, která 

mohou odkazovat ke kvalitativním a kvantitativním aspektům transformačních procesů jak to je provedeno 

v rozboru keramického materiálu z rondelu ve Vchynicích (Řídký et al 2012, 649-652). 
23

 Identifikace objektů je patrná v celkovém plánu rondelu (Tab. I) a jejich přehled pro snadnou 

identifikaci je uveden Tab. IX. 
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Obr. 2: Zastoupené tvary nádob. 1: miskovitý se zaobleným dnem; 2: miskovitý s plochým dnem; 3: 

miskovitý zvoncovitý; 4: vysoký hruškovitý, 5: pohárovitý; 6: pohárovitý na nožce; 7: kotlovitý; 8: 

hrncovitý. 

 

Nejvíce tvarů nádob je možné určit jako pohárovitých, jedná se o 33 jedinců a 40 % ze 

všech určených tvarů (viz např. Tab. 51: 3; 62: 2; 61: 3; 77: 3; 85: 2). Jeden z těchto 

pohárovitých tvarů je na nožce (TTab. 63: 1). Následují tvary miskovité s 20 takto určenými 

jedinci (24 %), které se dají dále rozdělit na 5 miskovitých tvarů s plochým dnem (viz Tab. 

50: 1, 2; 58: 3), 3 se dnem zaobleným (viz Tab. 43: 6; 52: 3), 2 miskovité zvoncovité a 10 

miskovitých nebylo blíže určeno. U 12 jedinců (14 %) jsou určeny kotlovité tvary (Tab. 73: 1; 

56: 1), u 9 hruškovité vysoké
24

 (11 %; viz např. Tab. 41: 3; 59: 1; 79: 1), a stejný počet 

hrncovitých (11 %; Tab. 68: 1, 53: 1). Rohovitý výčnělek v Tab. 53: 2, Tab. 147: 7 byl 

nejspíše součástí kraje nádoby hmoždířovitého tvaru.    

Nádoba v celku se nedochovala žádná. Z větší části se dochovaly jen dvě nádoby. 

Jeden pohárovitý tvar na kresbě Tab. 51: 3 a na fotce v Tab. 144: 4 asi ze 70 % z původní 

velikosti nádoby, která je doplněna patinovanou sádrou a jeden miskovitý tvar s plochým 

dnem (Tab. 50: 2; Tab. 144: 5) a asi 40 % původní nádoby. Celý profil se zachoval u tří 

jedinců, dvou miskovitých s plochým dnem (Tab. 50: 1, 2) a se zaobleným dnem (Tab. 52: 3). 

Fragmenty jsou poměrně malé, průměrně na jeden fragment vychází 11, 5 g. 

V souboru převažují stěny (69 %) nad okraji (22 %) a dny (9 %). Lomených je 10 % 

stěn (44 jedinců), což je z chronologického hlediska důležitý ukazatel. Nejvíce měřitelných 

průměrů okrajů nádob se pohybuje v intervalu 16-20 cm (27 %), méně v intervalu 21-30 cm 

                                                 
24

 Na přítomnost vysokých hruškovitých tvarů ukazovali také nálezy rohatých výčnělků  (Tab. 81: 5; 

44: 20; 63: 3, Tab. 145: 2, 3, 6). 
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(21 %), 11-15 cm (17 %), 5-10 cm (5 %) a nejméně s průměrem 30 a více cm, naměřených 

pouze u 3 jedinců (2 %). Většina den je plochá (89 %), u čtyř jedinců zaoblená (7 %) a jedno 

na nožce.  

Keramická hmota je většinou neplavená (60 %), následovaná plavenou hmotou (37 %) 

a hrubou neplavenou hmotou s kaménky (3 %). Barevně převažují různé odstíny šedé (62 %) 

nad béžovou (15 %), černou (13 %) a okrovou (10 %).  

Nezachovaný, nebo velmi setřený povrch má 67 % souboru, 29 % má povrch hlazený 

a u 4 % je možné zaznamenat povrch se stopami leštění.  

Technická zařízení jsou možná pozorovat u 6 % souboru. Jedná se o pupky, ucha a 

rohaté výčnělky
25

. Pupky tvoří 47 % z těchto zařízení, nacházejí se zde okrouhlé (např. Tab. 

51: 3; 54: 1, 81: 3, 4), oválné pupky (Tab. 64: 3; 67: 1) různé velikosti
26

, s vhlubovanou 

výzdobou (Tab. 67: 40), zaoblené i zahrocené (Tab. 75: 3, 77: 3
27

)
28

. Ucha jsou zastoupena  

29 %, jsou různé velikosti, od velkého ucha, které je určeno pro úchyt rukou jako Tab. 74: 2 

s výškou asi 4 cm a průměrem otvoru 1,4 x 1,2 cm, po malá ucha, připomínající pupky a 

malým otvorem z boku (např. Tab. 54: 5), sloužící nejspíše k zavěšení nádoby, nebo jejímu 

ozdobení. Jako zvláštní kategorie byly vyřazeny rohovité výčnělky, indikující vysoké 

hruškovité tvary nádob (24 %; Tab. 41: 3; 45: 7; 63: 3;  81: 5). Zvláštním výčnělkem je potom 

fragment s inv. č. A 536 698 (Tab. 59: 1) s vysokou pravděpodobností z vysoké hruškovité 

nádoby a již výše zmíněný rohovitý výběžek z okraje nádoby s inv. č. A 536 342, Tab. 56: 2, 

který může poukazovat na hmoždířovitý tvar nádoby. 

Zdobených je 37 % souboru, z toho 95 % je zdobena vpichem, 3 % plasticky a 

malování se dochovalo na 2 % jedinců (např. Tab.144: 5), jedná se o stopy barvy na keramice, 

ne o malování keramiky ve smyslu moravské malované keramiky. Z plastické výzdoby se 

jedná o plastické pásy s přesekáváním (vhloubené prvky) (Tab. 37:3; 53: 1; 56: 1; 79: 5) o 

přesekávanou (vhloubenou) výzdobu na okraji nádoby (Tab. 66: 3; 70: 2), nebo o krátké 

plastické pásky s přesekáváním, hodnocené také jako pupky (Tab. 67: 2). 

Vpichem je celkově zdobeno 229 jedinců, což je 35 % všech jedinců. Podíl vpichem 

zdobené keramiky je v souboru malý, neboť v jiných lokalitách středních Čech se pohybuje 

mezi 45-60 % (Řídký 2011, Tab. V.4), je však srovnatelný s keramickým souborem z výplně 

příkopu rondelu ve Vchynicích (Řídký et al 2012, 649). Výzdobná technika se dala určit u 194 

z nich, kde bylo rozlišeno 7 výzdobných technik vpichu. Dvojvpich se vyskytuje v nejvíce 

případech a je rozdělen na dvě kategorie. Velký dvojvpich je zastoupený nejvíce (55 %; např. 

                                                 
25

 Pro označení těchto součástí nádob se držím souhrnného označení termínem technická zařízení, jsem 

si však vědoma, že některé měly ryze praktický účel, jiné výzdobný, nebo kombinaci obojího.  
26

 Možné je souhrnné označení také jako výčnělek (Sklenář 1998, 9). 
27

 tyto jsou většinou na lomu nádoby a indikují pohárovité tvary StK IVb-V. 
28

 V souboru byl v obj. 25/ s. 5 a hloubce 0-20 cm objeven pupek LnK (inv. č. A 431 260, Tab. 45: 6, 

146: 11). K intruzím keramiky se však dostanu dále, nejsou samozřejmě započítány do této analýzy. 
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Tab. 65: 1; 50: 2, 53: 4) a trojvpich (27 %; tab: 44: 4, 69: 2; 86: 1; 84: 2, 3). Následuje malý 

dvojvpich (7 %, Tab. 34: 4; 39: 1, 2; 48: 2; 65: 3; 73: 4; 78: 4; 80: 1; 85: 4) čtyřvpich (7 %; 

Tab. 72: 2, 5; 73: 2; 76: 2). Ve čtyřech případech tremolový vpich (2 %; Tab. 73: 6; 86: 2). 

V jednom pak rössenský
29

 (0,5 %; Tab. 62: 1) a v jednom jednoduchý vpich (0,5 %; Tab. 44: 

3). Jednovpich je také zaznamenán na jednom jedinci v kombinaci s velkým dvojvpichem 

(Tab. 59: Tab. 146: 2). Na jiném jedinci je možné sledovat kombinaci brázděného vpichu 

s rytou linií a možná rössenským vpichem (Tab. 85: 5, Tab. 148: 9). Rytá linie je patrná u 

jednoho jedince, ale není možné spolehlivě určit, jestli není rýha způsobena zacházením při 

výzkumu, nebo se jedná o intruzi keramiky LnK (Tab. 44:  3). 

Pokud jde o umístění vypíchávané výzdoby, asi 8 % jedinců mělo výzdobu umístěnou 

v pásech pod okraji a zbytek na těle nádoby, její vnější části. Vnitřní výzdoba není 

zaznamenána. Hlavní výzdobný motiv je možné identifikovat u 105 jedinců, tj. u 46 % 

vpichem zdobených nádob s celkem 6 motivy. Z motivů převládají blíže nespecifikované  

V-motivy (43 %; např. Tab. 58: 3; 696: 1; 70: 4; 79: 1; 84: 2), následované pásy (37 %; Tab. 

39: 3; 50: 2; 63: 1; 77: 1),  cikcaky (7 %; Tab. 38: 4; 40: 2; 54: 2) a šachovnicí (6 %; Tab. 78: 

6; 84: 3). U-motivy tvořily 4 % motivů (Tab. 52: 2; 75: 2) a 3 % krokvice (Tab. 37: 2; 49: 3; 

79: 4). Vedlejší zaznamenané motivy bylo např. uspořádání trojvpichů do kruhu nebo oblouku 

(Tab. 72: 1), křížení výzdobných pásů čtyřvpichu (Tab. 54: 6, Tab. 146: 10), nebo různé 

kombinace, např. šachovnicovitého motivu s pásy (Tab. 84: 3, Tab. 146: 10, 148: 2, 4, 12, 

Tab. 149: 9, 13). 

V keramickém souboru z objektů rondelu byly nalezeny tři reutilizované fragmenty. 

Ve vnitřním příkopu s. 3 se jedná o fragment, jehož lomy byly záměrně ohlazeny a uprostřed 

vyvrtán otvor
30

 (Tab. 43: 4, Tab. 147: 2a), stejně jako u podobného fragmentu z téhož příkopu 

s. 5 (Tab. 45: 8, 147: 2b). Jiný reutilizovaný předmět, upravený záměrně do tvaru 

připomínající trsátko s velmi ohlazenými boky se našel ve vnějším příkopu s. 9 (Tab. 75: 2, 

Tab. 147: 4)
31

. Zvláštností jsou nepatrné tečky na povrchu fragmentu A 431 516 z vnějšího 

příkopu seg. 43, které na to, aby vznikly přirozenou cestou mají pravidelné rozestupy, je tedy 

možné, že se jednalo o cvičný materiál pro vrtání.  

Z hlediska abraze se zachovalo nejvíce fragmentů s částečně otřelými hranami, 

ostrohranných, nebo zcela setřených hran bylo minimum.  
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 Rössenský vpich se od ostatní „klasické“ výzdoby vypícháváním liší technikou vpichu, kdy každý 

vpich zůstává samostatný, bývá hlubší, než obyčejný vpich, způsobeným jednorázovým otisknutím hrotu 

nástroje (Zápotocká 1978, 513-514). 
30

 Používané zřejmě jako přeslen. 
31

 Může se jednat o hladítko na organický materiál, např. na vydělávání kůže. 
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6.1.3 Datace keramiky 

Při datování keramiky vycházím z typochronologie, vypracované M. Zápotockou 

(Zápotocká 1970, Pavlů – Zápotocká 2007).  Dle tohoto dělení je možné většinu souboru klást 

do mladšího stupně kultury s vypíchanou keramikou (cca 4800-4500 BC). Zastoupeny jsou 

pak všechny fáze tohoto období – IVa, IVb i V.  

 Zastoupena je většina chronologicky mladších technik vypíchaného ornamentu jako 

velký dvojvpich, trojvpich, čtyřvpich, tremolový vpich, vzácně i rössenský a brázděný. 

Projevuje se také rozmanitost motivu ornamentu vypíchané výzdoby, objevuje se šachovnice i 

výzdoba rozdělena do horizontálních zón.  

Ve tvarech jsou zastoupeny vysoké hruškovité tvary s rohovitými výčnělky i hrubé 

kotlovité nádoby s pupky typické pro fázi IVa, stejně jako jeden hmoždířovitý tvar. 

Zastoupené jsou pohárovité tvary (často bez zdobení vpichem) a ostřejší profilace tvarů, u 

hrubé keramiky, vhlubovaná výzdoba na okraji i výduti hrncovitých tvarů nádob (ostřeji 

profilovaných než kotlovitých), typické pro fázi IVb, stejně jako pohárek na nožce a 

miskovité zvoncovité tvary. V souboru se nacházejí také nezdobené pohárovité tvary 

s lomenou výdutí a přesekávané zdobení na výduti (Tab. 37: 3) a hrncovité tvary typické pro 

fázi V.   

Ze středního stupně StK, fáze III můžeme v souboru také pozorovat některé tvary a 

techniky výzdoby, jako jsou malé dvojvpichy (Tab. 34: 4; 39: 1, 2; 48: 2; 65: 3; 73: 4; 78: 4; 

80: 1; 85: 4) a miskovitý tvar nádoby se zaobleným dnem (Tab. 52: 3). Jejich zastoupení je 

však na rozdíl od mladší fáze malé. Z fáze I a II nebyla nalezena z rondelu žádná keramika.     

K otázce intruzí keramiky se vrátím v části práce, pojednávající o prostorových 

analýzách č. 7.2.4.  

6.2 Kamenná industrie  

Další významnou složkou nálezového fondu je kamenná industrie. Kamenná industrie 

ukazuje (společně s kostěnou) na výrobní prostředky neolitických lidí. Z kamene je totiž 

zhotovována většina nástrojů pro zpracování organických materiálů (především dřeva, kůže, 

obilí a jiných rostlin, bourání zvířat…).  

6.2.1  Metodika 

Z nálezů byly nejprve vyřazeny pseudoartefakty, tedy neopracované kameny, jejichž 

tvary jsou přirozené a podoba s artefakty je náhodná. Soubor byl petrograficky určen Mgr. 

Radkem Vodrážkou, geologem a paleontologem z České geologické služby, určení 

morfologických a výrobních kategorií bylo konzultováno s Mgr. D. Thurzem, Ph.D.  
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Kamenná industrie je v práci rozdělena na štípanou industrii (ŠI), broušenou industrii 

(BI), v jejímž rámci je zvlášť vymezena kategorie mlýnů a tzv. ostatní kamennou industrii 

(OKI). V každé z těchto kategorií jsou dále artefakty děleny podle toho, jestli se jedná o 

nástroj, jeho fragment, polotovar, surovinu k výrobě nebo výrobní odpad. V každé skupině je 

sledována kamenná surovina artefaktu. Blíže je pak specifikována morfologická kategorie 

nástroje.  

Celkem bylo z objektů rondelu získáno 75 kusů kamene (26 650 g), které nesou stopy 

opracování člověkem.  

6.2.2 Štípaná kamenná industrie 

Do štípané industrie patří 18 kusů (285 g). Surovinou více než poloviny nálezů ŠI je 

SGS
32

. Jedná se převážně o úštěpy, které byly kategorizovány jako výrobní odpad při výrobě 

ŠI, které převažují nad čepelemi. Zachována byla 4 jádra, která byla částečně těžena, přičemž 

jedno z plattensilexu (Tab. 118: 1, Tab. 150: 1). Mezi nástroje kromě čepelí počítáme 

odštěpovač (Tab. 108: 1) a dvě škrabadla s retuší (Tab. 113: 1). Zastoupení jednotlivých 

druhů surovin, výrobních a morfologických kategorií ŠI je uvedeno v tabulce na obr. 3. 

Suroviny kromě SGS a plattensilexu
33

 jsou hodnoceny jako místní nebo v běžném 

blízkém dosahu sídliště.  
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Bazaltoid 1 6     1         1    -  - 

Plattensilex 2 11   1     1 1     1 
Tab. 118: 1, Tab. 
108: 1 Tab. 150: 1 

Buližník 1 6         1 1       Tab. 131: 1  - 

Kyselý 
subvulkanit 1 6     1       1      -  - 

Prachovec 2 11     1   2 1 2     Tab. 111: 3  - 

SGS 
 (silicit 

glacigenních 
sedimentů) 10 55 2 1 5   2 1 4 3 2 

Tab. 106: 1, 3, 107: 
1, Tab. 111: 1, 2, 
Tab. 113: 1, Tab 
118: 4, Tab. 124:  2, 
Tab. 126: 1 Tab. 150: 2 

Železitý 
pískovec 1 5     1       1     Tab. 114: 3  - 

Celkem 18 
 

2 2 9 0 5 4 9 4 3 
  Obr. 3. Zastoupení druhů surovin, výrobních a morfologických kategorií ŠI z objektů rondelu. 

                                                 
32

 SGS je termín, který zastřešuje pazourky bez bližší identifikace, bez určení typu. SGS jsou jak 

křídové tak jurské rohovce (silicity) morénového původu.  
33

 Plattensilex je s nejvyšší pravděpodobností bavorské provenience, nejbližší výskyt SGS je oblast 

Frýdlatnského výběžku. 
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6.2.3 Broušená kamenná industrie 

V souboru je určeno 17 ks jako BI (1764 g). Suroviny jsou místně dostupné, jen zdroj 

amfibolitu byl určen jako manuport ze vzdálenosti cca 50 km. K výrobě BI bylo užíváno 

speciálních technik, jako je řezání, vrtání, broušení apod. V průběhu výroby prochází BI 

stadiem polotovaru nebo také sekundárními úpravami poškozeného předmětu k novému 

použití (Sklenář 1989, 33).  

V tabulce na obr. 4 jsou nálezy BI kategorizovány. Ve čtyřech případech se jedná o 

fragmenty hotových výrobků, sekerek. V pěti se jedná o vývrtky z výroby sekerek nebo 

sekeromlatů (např. Tab. 118: 2, Tab. 114: 1, fotografie v Tab. 150: 3, 5, Tab. 151: 1-3). 

Několik zlomků sekerek ukazuje na jejich reutilizaci nebo nepovedený kus (např. foto Tab. 

150: 4, 6, kresby Tab. 110: 2, 114: 2, 118: 3). Surovina fragmentů sekerek je většinou 

amfibolit, nebo metabazit
34

. V jednom případě se jednalo o původně broušený nástroj, ze 

kterého se štípalo jako jádra (Tab. 124: 1). U dvou případů se jedná o výrobní odpad v podobě 

úštěpu při výrobě BI (v jednom z nich možná o surovinu, jež měla být dále použita na výrobu BI). 

 

D
ru

h
 s

u
ro

vi
n

y 

P
o

če
t 

% 

Fragment 
nástroje Výrobní odpad 

K
re

sb
a 

Fo
to

gr
af

ie
 

Se
ke

rk
a 

N
eu

rč
en

ý 

V
ýv

rt
ek

 (
ze

 s
ek

er
ky

) 

Ji
n

ý 

Amfibolit 5 29 2   3   

Tab. 106: 4, Tab. 
114: 2, Tab. 
118:1, Tab. 124: 
3, Tab. 127: 3 

Tab. 150: 3, Tab. 150: 6, 
Tab. 151: 2, 3 

Křemenec 3 18   
 

 1 1 Tab. 124: 1  - 

Prachovec 2 12   2    1 Tab. 132: 1   

Kys. subvulkanit 2 12 2       
Tab. 110: 2. Tab. 
122: 1 Tab. 150: 4 

Hadec/serpentinit 1 6     1   Tab. 118: 2 Tab. 150: 5 

Metamorf. hornina 
neurč. 1 6     1   Tab. 114: 1 Tab. 151: 1 

Bazalt 1 6       1     

Železitžý pískovec 2 12       2 Tab. 127: 1   - 

Celkem 17    4 2 6  5     

Obr. 4. Zastoupení druhů surovin BI, fragmentů nástrojů a výrobního odpadu. 

                                                 
34

 U metabazitů není možní určení provenience bez bližšího zkoumání (výbrusu pod mikroskopem). 

Není vyloučené, že se jedná o metabazit typu Pojizeří (Jistebsko) z Jizerských hor. Je to ale spíše 

nepravděpodobné, neboť v Jistebsku těžba suroviny v mladší fázi neolitu ustává (Prostředník – Šída 2010, 29), a 

také existují bližší zdroje této suroviny. 
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6.2.4 Mlýny 

Mlýny
35

 jsou v souboru zastoupeny 24 kusy (21601 g). Ani jeden nebyl zachován 

vcelku, všechny byly rozbité. Zdali se jedná o horní nebo dolní mlýn bylo možné určit z tvaru 

bokorysu, úpravy těla nástroje a orientace makroskopických stop na jeho pracovní ploše. 

Následující tabulce na obr. 5 ukazuje rozložení horních, dolních a neurčitelných mlýnů 

v surovinovém spektru. V surovině k výrobě mlýnů převládá železitý pískovec až slepenec, 

který je místní provenience. Nejvíce je v souboru mlýnů, identifikovaných jako spodní (66 

%), vrchních je jen třetinové množství, než spodních (21 %). Spodní mlýny jsou 

zaznamenány na kresbách v Tab. 105: 1, 116: 1, 117: 1, 119: 1, 120: 1, 121: 1, 122: 2, 125: 1, 

128: 1 (zároveň na fotografii v Tab. 151: 6), 126: 3, 129: 1 (Tab. 1515: 4), 131: 2, vrchní 

mlýny potom v Tab. 104: 1, 115: 1 a 130: 1 (Tab. 151: 5). 

Druh suroviny Počet % Vrchní Spodní Neurčeno 

Arkózový pískovec 2 8 1 1   

Slepenec 2 8   1 1 

Vulkanická brekcie (tuf) 1 4     1 

Železitý pískovec 10 42 2 7 1 

Železitý slepenec 8 33 1 7   

Železitý  vápenec 1 4 1     

Celkem 24   5 16 3 
Obr. 5. Zastoupení vrchních a spodních mlýnů a typů suroviny. 

6.2.5 Ostatní kamenná industrie 

Do uvedené kategorie jsou řazeny artefakty, vyrobené různými technikami, jako je 

otloukání, hlazení, řezání, vrtání. Ostatní kamenné industrie je evidováno 16 ks (3000 g).  

Rozložení artefaktů OKI zachycuje tabulka na obr. 6. Dva artefakty byly určeny jako 

„roztěrky“, což jsou kusy, které mají na hranách patrná obroušení a ohlazení (Tab. 108: 1, 2, 

Tab. 152: 3), která mohla vzniknout roztíráním materiálu na podložce, nedají se však zařadit 

do kategorie mlýnů ani otloukačů. Např. předmět na Tab. 109: 1, Tab. 152: 4 byl používán 

patrně jako pracovní podložka při štípání kamene, zároveň ale nese stopy po tom, že mohl 

sloužit jako otloukač. Další artefakt, zařazený do kategorie „jiný“  původně nejspíše sloužil 

jako horní mlýn, který však byl druhotně využit k výrobní činnosti, což ukazuje důlek, který 

vznikl broušením (brousek ?, kresba Tab. 127: 1, Tab. 152: 5). Zvláštním nálezem jsou tři 

fragmenty silicifikované ordovické konkrece (prvohorní), jedná se o tzv. šárecké kuličky z 

letenského souvrství (foto Tab. 153: 1-3). Otvory jsou pozůstatky chodbiček ichnorodů 

(phycosiphon isp.), červovitých organismů.  Jedná se o manuport ze vzdálenosti několika set 

                                                 
35

 V práci zacházím s označením mlýn – spodní a vrchní. Jedná se o dvojdílný nástroj, označovaný také 

jako zrnotěrka nebo drtilo s podložkou (Sklednář 1989, 59). 
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metrů. Všechny tři kusy nesou stopy po řezání nebo štípání a našly se v jedné sondě (Obj. 43, 

s. 14), což ukazuje, že byly používány k nějakému účelu a záměrně odloženy. Nejčastějším 

nálezem OKI byl valounový otloukač. Nalezen byl jeden drobný brousek z jemného 

glaukonického pískovce. 

 
Ty

p
 O

K
I 

B
u

liž
n

ík
 

K
ře

m
en

 

K
ře

m
en

ec
 

K
ře

m
en

n
ý 

p
ís

ko
ve

c 

P
ís

ko
ve

c 

G
la

u
ko

n
ic

ký
 p

ís
ko

ve
c 

P
ra

ch
o

ve
c 

Že
le

zi
tý

 p
ís

ko
ve

c 

O
ro

vi
ck

á 
ko

n
kr

ec
e

 

C
e

lk
e

m
 

K
re

sb
a 

Fo
to

 

brousek           1       1 Tab. 132: 2 Tab. 152: 6 

roztěrka     1       1     2 Tab. 108: 1,2 Tab. 152: 3 

valounový 
otloukač   2   1 1         4 

Tab. 113: 2, Tab. 
123: 1, Tab. 107: 2 Tab. 152: 1 

valounový 
sekáč 1 1               2 Tab. 103:1 Tab. 152: 2 

Jiné         1       3 4 Tab. 127: 1 
Tab. 152: 5, konkrece: 
Tab. 153: 1-3  

Pracovní 
podložka     1   1     1   3 

Tab. 109: 1, Tab. 
106: 2 Tab. 152: 4 

Celkem 1 3 2 1 3 1 1 1 3       

Obr. 6. Zastoupení jednotlivých typů OKI včetně určení suroviny. 

 

6.3 Zvířecí kosterní pozůstatky 

Archeozoologické analýzy souborů kostí, zubů a parohů z neolitických objektů 

ukazují na skladbu chovaných zvířat i způsob zacházení s nimi. Neolitičtí lidé na území České 

republiky se soustředili na chov skotu, ovcí, koz a prasat, přičemž v období StK na rozdíl od 

předchozího období LnK již nepřevládal jednotný model hospodaření zaměřený hlavně na 

chov skotu (Kovačiková 2012, 67). 

Nálezy z výplní objektů rondelu v Ruzyni patří v prostředí sídlišť StK k bohatým 

souborům. Výsledky rozboru souboru jednak poukazují na způsob hospodaření lidí, žijících 

v období StK na tomto sídlišti, ale získaný soubor dat je také možné podrobit srovnání 

s jinými celky ze sídlišť s rondely i sídlišť období StK a neolitu obecně.   

6.3.1 Analýza souboru zvířecích kosterních pozůstatků 

Archeozoologickou analýzu na osteologickém materiálu provedl Mgr. Dušan Thurzo, 

Ph.D. Určen je stav zachování kostí, druhové zastoupení zvířat, jejich úmrtní věk a některé 

taxonomické ukazatele. Další fází analýz osteologického materiálu je sledování 

intencionálních zásahů člověka na kostech, jako jsou řeznické zásahy, řezání, štípání nebo 
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záměrné lámání kostí, pálení či okus od psa. V neposlední řadě jsou v souboru rozpoznány 

kostěné artefakty ať nástroje, nebo záměrně účelně opracované kosti.  

   Osteologický materiál vykazuje v převážné míře jednotné znaky a jedná se o 

relativně homogenní soubor. Kosti jsou hodně fragmentarizované, proto je zastoupeno hodně 

kostí neurčených savců, jež bylo možné rozdělit na savce střední nebo velké velikosti, některé 

malé fragmenty byly zcela neurčitelné. Počet fragmentů v souboru je 1571 ks, které byly 

přiřazeny do 772 jedinců, které byly dále hodnoceny. Jedinci jsou myšleny celky jedné a více 

kostí, které tvořily původně celek a prokazatelně patřily jednomu zvířeti (typicky třeba čelist 

se zuby, nebo vřetenní s loketní kostí se srůstem). Fyzický stav materiálu je však zachovalý, 

neboť kosti jsou jen mírně porézní a částečně demineralizované. Většina souboru má šedo-

žlutou až světlehnědou barvu.  

Soubor kostí sestává z 1571 fragmentů o hmotnosti 29 553 g, které tvoří 772 jedinců, 

kteří byli dále určováni. Druhově je možné určit 48 % jedinců (41 % pochází obecně 

z velkých savců, 9 % ze středně velkých savců a 2 % nebylo možné určit vůbec). Určené 

nálezy kostí savců prokázaly přítomnost tří druhů hospodářských zvířat, ze kterých se našly 

všechny části těl. Skotu (73 %), prasat (13 %) a ovce/kozy (11 %)
36

. Zbylá 3 % náleží jelenu 

(7 jedinců) a koni (1 jedinec). Jiná lovená zvířata nebyla prokázána, ale jejich výskyt není 

vyloučen vzhledem k počtu neurčených kostí. Také u prasat není jednoznačné rozlišení 

domácích a divokých forem. Jeden fragment holenní kosti jelena vykazuje výraznější korozi 

na povrchu kosti, takže se dá předpokládat i jiná tafonomie u tohoto nálezu. Diskutabilní je 

původ ojedinělého nálezu kosti koně. V období existence rondelu není vyloučena existence 

divokého koně v okolní přírodě, resp. jeho chov, pravděpodobnější je, že se jedná o 

manuport
37

.  

 

Dožitý věk zvířat bylo možné rozdělit do skupin juvenilní, subadultní a adultní u 198 

jedinců, tj. asi u čtvrtiny souboru, a to především na základě znaků na epifýzách dlouhých 

kostí a na stavu zubů. Z těchto je 45 % určeno jako adultních, 15 % subadultních a 40 % 

juvenilních jedinců. Věkové zastoupení porážených zvířat tedy ukazuje na skutečnost, že 

konzumována byla mláďata i dospělci. U skotu je možno pozorovat preferenci subadultních 

jedinců, kteří sice nedosáhli dospělosti, ale již poskytovali dostatek masa. Na několika 

kostech je možné pozorovat patologické změny, což svědčí i o starých jedincích v chovu 

(např. pažní kost tura, Tab. 161: 2). Pozoruhodná je také zahojená zlomenina nohy ovce/kozy 

(Tab. 161: 3). 

                                                 
36

 To potvrzuje syntézu datových souborů, že v období StK nepřevládal jednotný model hospodaření 

chovu skotu, jako tomu bylo v období LnK (Kovačikova et al 2012). 
37

 Nalezená hlezenní kost mohla být součástí stažené kůže, která mohla být importem. 
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Mnoho kostí nese stopy řezání, rozbíjení a štípání. Jen z části se jedná o recentní 

poškození během exkavace nebo laboratorního zpracování. Způsob zpracování zvířecích 

kadáverů svědčí o snaze maximálního využití i těch částí těl, které nedisponují téměř žádnou 

svalovinou. Nepoškozené se zachovaly jen prstní články a část obratlů. Rozštípání a 

zpracování se nevyhnula ani jedna dlouhá kost. Patrná je snaha o získání morku. Mnohé kosti 

nesou stopy oddělování masa a šlach řezáním. Jedním z patrných řeznických zásahů je také 

oddělování hlavy od těla na prvním krčním obratli tura (Tab. 162: 3). 

Dobře zachovalý povrch většiny kostěných fragmentů svědčí o tom, že byly rychle 

překryty sedimentem a nebyly dlouhodobě vystavené povětrnostním vlivům. Jen malá část 

kostí nese stopy ohně, takže je velmi nepravděpodobné, že by se kosti používaly jako 

palivo
38

.  

Jako recentní intruzi možno označit ojedinělý prstní článek středně velkého savce. 

Menší soubor fragmentů dlouhých kostí velkého savce (Tab. 160: 2) je pravděpodobně 

pleistocenního stáří a jedná se o starší intruzi z podložních sprašových sedimentů, která se 

nejspíše dostala do výplně neolitického objektu v souvislosti s hloubením objektů. Vzhledem 

k charakteru těchto nálezů (fragmenty kompakty dlouhé kosti) a jejich nízké atraktivity, je 

velmi málo pravděpodobné, že by se mohlo jednat o záměrné manuporty. 

 

6.3.2 Kostěné artefakty 

Jen malá část kostí sloužila jako surovina na výrobu nástrojů. Štípaná byla i 

metapodia
39

 skotu, která kromě morku nedisponují svalovinou vhodnou ke konzumaci. Velmi 

pevná kompakta bovidích metapodií však vzhledem ke své pevnosti představuje vhodný 

materiál na výrobu kostěných předmětů utilitárního charakteru, co dokládají nálezy 

kompletně nebo jen ve zlomcích zachovaných kostěných artefaktů. Proximální a distální části 

dlouhých kostí skotu byly často osekány do tvaru zahrocených klínovitých předmětů, není 

proto vyloučeno ani to, že se jednalo o nástroje. Žádné traseologické stopy však pozorovány 

nebyly.  

Pozorované zásahy člověka jsou zaznamenány také v Tab. XXXVII, kde je 

v poznámce uvedeno, o jaký druh nástroje se jedná (vycházím z pojmosloví K. Sklenáře, 

2000) a ve sloupcích, které přísluší fotografii a kresbě jsou uvedena čísla tabulek, kde se 

příslušná vyobrazení nachází. Mezi nástroje se dají počítat bodce (např. Tab. 160: 4), hrot 

(Tab. 160: 1), šídla (Tab. 137:1) rydla či šídla (Tab. 135: 1, 2, Tab. 159: 2), dlátko (Tab. 135: 

                                                 
38

 Převážná většina spálených kostí se navíc během výzkumu dá zachytit jen plavením sedimentů. 
39

 Záprstní kosti. 
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5, Tab. 159: 4) a také „brusle“ a jejich zlomky (Tab. 136: 1, Tab. 162: 2, 159: 5), jednalo se 

nejspíše o nástroje, určené ke zpracování (hlazení) organického materiálu (kůže).  

 

6.4 Mazanice 

Mazanice je při zpracování neolitických sídlišť často opomíjena, přestože patří mezi 

velmi časté nálezy s nezanedbatelným výpovědním potenciálem. Studium mazanice může 

odhalit mnohé o stavebních konstrukcích i o různých topeništích. V poslední době se 

neolitické mazanici začíná věnovat pozornost. M. Lička a Z. Mach (2010), kteří se zabývají 

mazanicí především jako pramenem k poznání neolitických pecí. Práce J. Řídkého a kol. 

(2012), jež se zabývá analýzou a interpretací nálezů z rondelu ve Vchynicích se mimo jiné 

podrobně věnuje právě také mazanici. Ve své práci používám způsob analýzy mazanicového 

souboru po vzoru této práce. Jednak je logika zpracování přehledná a jednak bude  možné 

lépe oba soubory porovnat. 

Pro každý objekt, sondu či segment byl stanoven počet zlomků a jejich hmotnost. Dále 

byly zlomky mazanice rozděleny do tří skupin. Jednak bylo možné pozorovat zlomky s otisky 

konstrukcí, zlomky s povrchovou úpravou (stěnové nebo z topenišť)
40

 a amorfní. Toto 

rozdělení ukazuje Tab. XXXVIa a b. V rámci kategorie byly zlomky vyčísleny a rozděleny 

podle průměrné velikosti do tříd v intervalech po 3 cm
41

.   

V druhé fázi pak byly důkladně zpracovány fragmenty mazanice s otisky 

konstrukčních prvků a povrchovou úpravou. Sledovány jsou kombinace typů otisků, průměr 

otištěných dřevěných stavebních prvků a prezence nebo absence povrchové úpravy. 

V klasifikaci těchto znaků plně přebírám deskriptivní systém, který vytvořil D. Stolz při 

zpracování mazanice z vchynického rondelu (Řídký et al 2012, 667). Mazanice s otisky 

konstrukcí a úpravou povrchu je tedy členěna v kategoriích, které ukazuje tabulka na obr. 7, 

jednotlivé kategorie se pak v souboru kombinují. 

 

A otisky tyče (průměr 2-6 cm) AJ otisky tyče s povrchovou úpravou 

B otisky tesaných a štípaných 

konstrukčních prvků 

BJ otisky tesaných a štípaných konstrukčních prvků 

s povrchovou úpravou 

C otisky kuláčů (průměr větší než 6 cm) CJ otisky kuláčů s povrchovou úpravou 

H otisky prutů (průměr 0-1,9 cm) HJ otisky prutů s povrchovou úpravou 

Obr. 7: Deskripční systém pro zlomky mazanice s otisky konstrukcí a povrchovou úpravou (Podle D. 

Stolze). 

 

                                                 
40

 V této kategorii jsou zařazeny fragmenty s povrchovou úpravou, jsou nerozlišeny zlomky mazanice 

ze stěn domů a součásti pecí nebo ohnišť, neboť jejich určení bylo v mnoha případech nejednoznačné. 
41

 V článku, jehož metodikou jsem se inspirovala, je provedeno podrobnější rozdělení mazanice, 

především jsou odlišeny zlomky z otopných zařízení od konstrukčních (Řídký et al 2012, 667-677). 
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Z výplně objektů rondelu pochází 595 fragmentů mazanice s hmotností 7134 g. Otisky 

konstrukčních prvků byla zaznamenána na 40 fragmentech (7 %). V materiálu mazanice je 

možné pozorovat rostlinné příměsi. Barva hmoty mazanice je většinou okrová a béžová, 

v některých případech i šedá. Velikost zlomků se pohybuje od 0,5 do 14 cm. Velké fragmenty 

jsou ale výjimečné, větší 9 cm jsou jen 4 ks.  Převažují malé zlomky mezi 0,5 a 3 cm (351 ks 

a 59 %), následované těmi ve velikosti 3-6 cm (218 ks a 37 %), zbývající fragmenty 

s velikostí 6-9 cm se vyskytují ve 22 kusech (4 %). V mazanici byly rozpoznány také dva 

plastické prvky, výčnělky, která zaznamenává Tab: 164: 5, 6. 

Tabulka  XXXVIb ukazuje zastoupení zlomků s otisky konstrukčních prvků, úpravou 

povrchu a jejich kombinací. Souhrnně se dá říci, že ze 40 fragmentů s otisky konstrukčních 

prvků převládají ty s otisky prutů v různých kombinacích (12 ks), následují otisky tesařských 

prvků a jejich kombinace (10 ks), dále tyče (8 ks) a kuláče (3 ks). Vybrané fragmenty 

mazanice s různými otisky konstrukčních prvků a jejich kombinacemi jsou schematicky 

kresebně zdokumentovány v Tab. 138-143. Tab. XXXVIb na kresby v příloze odkazuje, 

přičemž u každé kresby jsou uvedeny zkratky kombinace, jež klíčuje typ otištěného prvku, 

úpravu povrchu a jejich kombinace
42

. Velikost fragmentů s otisky se pohybuje nejčastěji 

v rozmezí mezi 3-6 cm. Fotografie k jednotlivým fragmentům jsou v Tab. 163 a 164 jsou 

zaznamenány v tabulce XXXVIb pro snadnou orientaci a dohledání. Některé povrchy byly 

vyhlazeny, jiné prokazovaly svým rozpraskáním, že prošly vysokými teplotami (Tab. 164: 2), 

a u jiných se na hladkém povrchu nachází vrstva, připomínající nános vrstvy omítky nebo 

barvy (Tab.  164: 3, 8, 9). Bez chemické analýzy ale zůstává otázkou, jedná-li se o barvu, 

omítku, nebo jev, který vznikl žárem např. v peci.  

Nejspíše se jedná oběžný sídlištní odpad, není však vyloučeno, že se nemůže jednat o 

pozůstatky destrukce nějaké stavební konstrukce (např. ohrazení).  

 

7 Prostorová analýza „odpadu“ z rondelu 

Prostorová analýza je provedena dvojí. Jednak horizontální, tj. prostorová analýza 

artefaktů ukazující jednak na celkové rozložení nálezů (odpadu) v objektech rondelu a jednak 

uspořádání jednotlivých skupin artefaktů dle jejich druhu. Vedle četnosti fragmentů (a jedinců 

v případě keramiky) byla sledována hmotnost a to v relativní hustotě v jednotlivých sondách. 

                                                 
42

 Způsob kresebné dokumentace otisků konstrukčních prvků a úpravy povrchu na mazanici také 

vychází z typáře D. Stolze (Řídký et al 2012, 670-675). Je však pro chudší zastoupení otisků i úprav povrchu 

zjednodušený takto: nakreslen je vždy obrys fragmentu mazanice, který je natočen tak, aby byl otisk co možná 

nejzřetelnější. Některé kusy, především ty s různými kombinacemi, jsou kresleny dvakrát, neboť jsou za účelem 

zachycení prvku pootáčeny. Silnou čarou je vytažen otisk konstrukčního prvku, čárkování uvnitř fragmentu 

značí úpravu povrchu, stejně jako tečkování ze strany, je-li fragment otočen upraveným povrchem z profilu.   
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Pro každou sondu byl vypočítán objem
43

, který byl následně dělen počtem fragmentů 

(jedinců) a hmotností (g), což ukázalo hustotu zlomků (jedinců) a g artefaktů na m
3
. Tato 

metoda „relativní hustoty“ byla zvolena proto, aby bylo možné četnost artefaktů srovnávat 

nezkresleně, neboť každý segment a sonda mají jiný obsah jednak vzhledem ke svému 

umístění v rámci rondelu a především pak díky recentním snížením terénu, mnohým z nich 

chybí odhadem několik desítek cm.  

Díky tomuto výpočtu bylo pak možné jednotlivé úseky srovnávat. Tato analýza otevírá 

interpretační možnosti konstrukce rondelu. Prostorově, co se týče rozmístění v ploše 

(horizontální), jsou analyzovány nálezy z obou příkopů (obj. 43 a 44) a třech částí vstupních 

objektů (obj. 799, 936 a obj. 44/ s. 52-58) z rondelu z výzkumu roku 2006. Z výzkumu roku 

2003 pak jsou takto analyzovány oba příkopy a jejich sondy (obj. 43, 44) a vstupní objekt 

(obj. 51). Do analýzy nejsou zařazeny segmenty obou příkopů pod objektem 25, důvodem je 

podstata dělení čtvercovou sítí těchto segmentů, ze kterých je nemožné spočítat (nebo jen 

velmi nepřesně) jejich objem, analýza by tak byla nepřesná a nesourodá.  

 A jednak vertikální analýza, kterou nebylo možné učinit v celém rozsahu vzhledem 

k nedůslednému odebírání mechanických vrstev a tedy nesrovnatelnosti dat. Výplně sond sice 

byly odebírány po mechanicky determinovaných stratigrafických jednotkách, což je 

předpoklad pro studium významných tendencí, spojených s formativními procesy (Erneé 

2008, 97-111), ale ne všude s důsledným dodržením stratigrafických úrovní. Byly proto 

vybrány sondy, kde bylo značení hloubkových úrovní nálezů jednoznačné a tyto také 

disponují větším množstvím nálezů. Sondy pak byly podrobeny “vertikální“ analýze, sledující 

uspořádání nálezů v sondě podle hloubky. Taková analýza může ukázat na způsob zaplňování 

příkopů, jednak jeho rychlost a také obsah.  

Na tomto místě se vrátím k teorii odpadu. Na základě klasické teorie odpadu M. B. 

Schiffera rozděluje V. Neustupný (1996 i 2007) odpad na primární (jež zůstává ležet tam, kde 

se používal), sekundární (přemístění na jiné místo od místa jeho vzniku a používání) a odpad 

de facto (jež zůstal na svém místě v případě náhlého opuštění místa). P. Květina (2007) 

upozorňuje na skutečnost, že pro porozumění zaniklým sídlištím musíme jejich pozůstatky 

studovat ne jako reprezentativní výsledek živé kultury, ale s předpokladem, že jednotlivé 

nálezy i jejich celek prodělaly řadu proměn. K deponování souboru předmětů dochází po 

jejich vyřazení ze systémového kontextu v dlouhém intervalu a na jeho vzniku se podílely 

činitelé, transformace (Květina 2007, 4). S otázkou odpadu také souvisí vznik odpadového 

areálu, který je záležitostí na rozhraní predepozičních a postdepozičních transformací 

(Neustupný 2007, 67). V. Neustupný otázku odpadních areálů, především těch zahloubených, 

                                                 
43

 V případech sond s hrotitým příkopem se jednalo o výpočet objemu hranolu s trojúhelníkovou 

podstavou, v případech sond s plochým dnem pak o objem hranolu s lichoběžníkovou podstavou. 
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podrobuje kritice. Píše o důvodech, proč zahloubené objekty jen výjimečně mohly sloužit 

jako odpadové areály. Zahloubené objekty totiž po ukončení jejich funkce zůstaly otevřené 

(např. pro ukládání odpadu) jenom krátce, neboť byly zaneseny splachem s obsahem okolní 

kulturní vrstvy
44

. Následná analýza (vertikální) otevírá mimo jiné možnost dialogu s touto 

teorií.   

 

7.1 Prostorová analýza (horizontální) a její interpretace 

Tabulky, které porovnávají prostorové uspořádání (relativní hustotu) nálezů 

v objektech rondelu, kromě vyňatých výše zmíněných, ukazují srovnávací grafy v Tab. 

XXXVIII-XLIII. Celkové počty všech nálezů a jejich hmotnost (Tab. XXXVIII) ukazují, že 

se archeologický materiál více koncentroval ve vnějším příkopu, než ve vnitřním
45

. Větší 

množství je ho také ve vstupních objektech, v obou částech jihozápadního (Obj. 936 a 799) a 

v severní části severovýchodního (Obj. 51). Jižní část SV vstupu (Obj. 44/ s. 52-58) mají 

naopak koncentraci nálezů nízkou. V některých sondách je hustota archeologického materiálu 

výrazně vyšší, u jiných výrazně nižší než u jiných.  

 

7.1.1 Vnitřní příkop 

V objektu 43 je v jednotlivých sondách hustota archeologického materiálu spíše 

vyrovnaná. Jako výjimka by se mohla jevit s. 33, zde je ale koncentrace ks nálezů spíše 

podprůměrná, průměrný počet g/m
3
 zde zvyšuje výskyt těžkého mlýnu. Na koncentraci nálezů 

jsou bohatší s. 5, 9 a 25, bez nálezů pak s 27, 41 a 43. 

 

7.1.2 Vnější příkop 

Vnější příkop je na rozdíl od vnitřního nálezově bohatší jak v koncentraci ks, tak 

hmotnostní. Zvýšená průměrná hmotnost v s. 13 a 43 je opět dána výskytem těžkých 

kamenných artefaktů, oproti tomu sondy, kde je vysoká jak koncentrace počtu kusů i 

hmotnosti, jsou s. 7, 20, 33 a 37.  

7.1.3 Vstupy 

V J části SV vstupu je koncentrace počtu nálezů i jejich hmotnosti malá. Výjimkou je 

jeho s. 55, kde jsou obě koncentrace zvýšené díky velkému množství kostí. (Tab. XLII). S 

                                                 
44

 Další nepravděpodobnost ukládání odpadů v zahloubených objektech ukazuje V. Neustupný na 

skutečnost, že by odpad musel obsahovat větší množství celistvých částí nádob. 
45

 Vnější příkop je dochován do menších hloubek, ale v této analýze by se to nemělo projevit, neboť 

operuje s přepočtem kusů nálezů a hmotnosti na m
3
.  



41 

 

část tohoto vstupu má poměrně vysokou průměrnou hmotnost nálezů, kde je vyšší 

koncentrace mazanice a kostí, ale hlavní je tu přítomnost těžkého mlýnu. U JZ vstupu, obou 

jeho částí, je výskyt nálezů srovnatelný s vnějším příkopem. Větší koncentrace počtu nálezů a 

jejich hmotnosti je u J části tohoto vstupu u s. 7 a 9, což je především dáno větším počtem 

kostí i mazanice. 

7.1.4 Keramika 

Příslušné grafy v Tab. XXXIX a XL ukazují hustotu a koncentraci počtu keramických 

fragmentů, jedinců a hmotnosti keramiky na m
3
.  Na první pohled je z grafů zřejmé, že tyto tři 

veličiny spolu korelují, tzn. že v sondách, kde je nejvyšší hustota keramických fragmentů, 

nalézá se i nejvíce jedinců a hmotnost je také nejvyšší. To je dané tím, že se fragmenty 

keramiky zachovaly v podobné velikosti a hmotnosti.  

Ve vnitřním příkopu je keramiky méně, než ve vnějším a je zde zastoupena 

rovnoměrně. V příkopu vnějším je potom pozorována zvýšená koncentrace v s. 5, 7, 9, které 

jsou v další kapitole analyzovány také prostorově. Jak bude ukázáno, keramika se v nich 

nachází spíše v horních partiích. To otevírá prostor pro úvahu, že v jižní části rondelu mohla 

být také koncentrace vyšší ve svrchních partiích, které však díky recentním snížením terénu 

chyběly. Ve zbytku příkopu je pak koncentrace víceméně vyrovnaná. Obě části SV vstupu 

(obj. 51 a obj. 44/52-58) vykazují spíše podprůměrnou koncentraci keramiky, stejně jako 

S část vstupu JZ. Koncentrovaně se keramika pak vyskytuje v obj. 799, s. 9, tedy na konci 

ramene J části JZ vstupu.  

7.1.5 Kamenná industrie 

Grafy pro relativní hustotu kamenné industrie jsou v Tab. XL a XLI. V souboru je jich 

ve srovnání s keramikou, kostmi a mazanicí velmi málo a proto se nedá jednoznačně ukázat 

na zvýšené koncentrace v některých segmentech. Jedině snad je možné obecněji říci, že více 

kusů mlýnů se vyskytovalo v s. 33 vnitřního a s. 43 vnějšího příkopu. Více kusů OKI bylo 

zaznamenáno v s. 43 vnějšího příkopu. Koncentrace BI je také vyšší v s. 43 vnějšího příkopu 

a ŠI v s. 21 a 22 vnitřního a 41 vnějšího. Vysledovat je možné to, že v s. 43 vnějšího příkopu 

bylo zaznamenáno vzhledem k jeho malému obsahu poměrně hodně těchto nálezů. 

7.1.6 Zvířecí kosterní pozůstatky 

Nálezy zvířecích kostí, zubů a rohů vypovídá o jejich rovnoměrném zastoupení je ve 

vnitřním příkopu rondelu. Zajímavé je to u příkopu vnějšího, kde je průměrná koncentrace 

vyšší, a to u s. 20, 33 a 37, ale především také u s. 5, 7, 11 a 13 v S části rondelu, které jsou 

v další kapitole hodnoceny hloubkově. Zde a také v J části JZ vchodu (s. 8, 9) jejich 

koncentrace jak na počet kusů, tak g/m
3
 převyšuje průměr několikanásobně. Zvýšený výskyt 
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lebečních partií nebyl prokázán v objektech SV vchodu, u objektů JZ vchodu však bylo 

nalezeno několik fragmentů z lebek tura a neurčeného velkého savce. V J části vstupu jsou to 

v s. 6 a 9 čelisti alespoň ze dvou jedinců tura i s několika zachovanými zuby. Ze severní části 

vstupu potom ze všech objektů lebka tura s bázemi rohů, dva fragmenty čelisti velkého savce, 

několik zubů skotu a jeden fragment lebky velkého neurčeného savce. Existuje několik 

interpretací, které vysvětlují tuří lebky v rondelech ve spojení s kultem (Podborský 2006, 144, 

147). Interpretací k nálezům tuřích lebek je několik, např. lebky u vstupů by měly ukazovat na 

pozůstatky kultovních hostin, nebo mohly sloužit jako původní vybavení rondelu, kdy měly 

být zavěšeny, nebo jinak vystaveny u vchodů (Bertemes–Northe 2006, 274). Ale v případě 

ruzyňského rondelu kromě obj. 936 a 799 jsou lebky v souboru distribuovány rovnoměrně 

s jinými částmi těl a není jich v souboru výrazně více, než jiných kosterních pozůstatků. 

7.1.7 Mazanice 

Hustota nálezů (Tab. XLIII) mazanice je ve vnitřním příkopu poměrně vyrovnaná 

s vyšší koncentrací v s. 9. Vnější příkop není na mazanici o mnoho bohatší, pouze v s. 20 byla 

zaznamenána její větší koncentrace. Sonda 20 se nachází nedaleko JZ vstupu a jeho okraj je 

narušen jiným objektem. Není tedy vyloučené, že množství mazanice může souviset 

s destrukcí původního vybavení rondelu. Avšak bez bližšího hloubkového určení nálezu se to 

nedá potvrdit ani vyvrátit. Ve vchodových objektech byla koncentrace mazanice průměrná.  

 

7.2 Hloubková prostorová analýza (vertikální)  

Hloubkovou analýzu bylo možné provést u 15 sond 3 objektů, kde byly při výzkumu 

vrstvy důsledně odebírány po mechanicky determinovaných stratigrafických jednotkách po 20 

cm (téměř ve všech případech). V každé z těchto hloubkových úrovní byly spočítány artefakty 

jednotlivých typů a vsazeny do grafu pro přehledné srovnání. Grafy jsou v příloze v Tab. 

XLIV, ukazují zastoupení jednotlivých druhů artefaktů a zároveň všech artefaktů v hloubkové 

úrovni, které jsou uspořádány od úrovně povrchu po dno pro každou sondu zvlášť.  

 

7.2.1 Objekt 43 

U vnitřního příkopu (obj. 43) byla analýza uskutečněna pro s. 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 11. 

Sondy 2 a 4, situované v SZ části nevykazují žádný výrazný trend v uložení odpadu. Mezi 

nejčastější nálezy patří keramika a kosti, přičemž v s. 2 se koncentrují spíše ve svrchních 

partiích příkopu (0-60 cm), zatímco v s. 4 je většina nálezů v úrovni spodní (60-180 cm) a 

nesvrchní část se vyskytuje minimum nálezů (0-40 cm nic a 40-60cm 1 ks kosti). U s. 2 je 
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možné soudit na ukládání keramiky v pravidelných intervalech, neboť její počet roste úměrně 

se zvětšujícím se prostorem příkopu směrem k povrchu (až na úroveň 0-20).   

Sondy 3, 5, 7, 9 a 11 vnitřního příkopu jsou situovány na SV a dají se zde pozorovat 

dva odlišné trendy zaplňování příkopu u třech jižních a dvou severních sond
46

. Sondy 3, 5 a 7 

(J) vykazují zastoupení drtivé většiny nálezů ve svrchních partiích příkopu (20-40 cm). Jedná 

se téměř výhradně o keramiku, následovanou kostmi. Naopak s. 9 a 11 mají největší 

koncentrace nálezů ve středních a spodních partiích (40-dno, nejvíce kolem 80 cm hloubky). 

V zastoupení tu má významnou úlohu vedle keramiky a kostí také mazanice, která se ve třech 

sondách, orientovaných jižněji, nevyskytuje téměř vůbec (1 ks). Přičemž patrné je, že kosti se 

vyskytují spíše blíže dna (80-100 cm) a mazanice ve středních partiích (40-80 cm). Vzhledem 

k tomu, že je zde příkop dost hrotitý (viz řezy např. Tab. XXVI), ukazuje to na poměrně 

rychlé, záměrné zaplňování příkopu odpadem.  

 

7.2.2 Objekt 44 

Sondy 5, 7, 9, 11 a 13 SV části vnějšího příkopu rondelu mají obecně největší 

koncentraci nálezů ve svrchních a středních partiích. Je zde možné sledovat trend, kdy 

ve dvou jižněji orientovaných sondách (s. 5 a 7) jsou nálezy rozložené rovnoměrněji ve všech 

hloubkových úrovních s více než polovičním zastoupením keramiky, která je následována 

nálezy kostí. U třech sond na sever (s. 9, 11 a 13) jednak značně přibývá nálezů kostí na úkor 

keramických nálezů a jednak se nejvíce nálezů koncentruje v středních partiích příkopu (20-

60 cm), což může ukazovat na záměrné ukládání odpadu, především tedy kostí v této části 

příkopu. Mazanice se v sondách vnějšího příkopu téměř nevyskytuje (4 ks celkem ve všech 5 

analyzovaných sondách). 

7.2.3 Vstupní objekt 51 

Prozkoumány po dvaceticentimetrových stratigrafických úrovních byly tři sondy 

severní části SV vstupního objektu rondelu. Nálezy jsou rozloženy téměř rovnoměrně ve 

všech hloubkových úrovních, přičemž nepatrně více jich je při povrchu (0-20 cm) a ve 

spodních partiích (60 cm-dno). Vzhledem k hrotitému příčnému profilu příkopu (viz řez Tab. 

XXX) je hustota nálezů mnohem vyšší ve spodních partiích příkopu, což opět může ukazovat 

na jeho počáteční rychlé zaplňování odpadem. Zastoupeny jsou nálezy keramiky, kostí a 

mazanice víceméně rovnoměrně. 
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 Přičemž je třeba mít na zřeteli, že s. 7 a 9 jsou od sebe vzdáleny pouze kolem 1 m.    
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7.2.4 Intruze keramiky 

Při interpretaci chronologie zaplňování objektů rondelu by mohly napovědět také 

nálezy keramických intruzí, tedy příměs keramiky nesoučasné (Rulf 1997, 441)
47

. Intruze 

keramiky byly zaznamenány v 25 případech (viz Tab. XXXIIIa), bohužel k nim nejsou 

v objektech rondelu z výzkumu 2006 opět zaznamenány důsledně hloubkové úrovně, proto je 

těžké je zařadit do úvah o zaplňování příkopů, ani je jednoznačně přiřadit ke splachovým 

horizontům a vůbec s jejich vypovídací hodnotou pracovat. Jedině v případě třech intruzí ve 

vrstvě obj. 25, kde se tyto nacházely v povrchových vrstvách, ta však není objektem 

prostorových analýz této práce. Obecně se dá říci, že 25 keramických fragmentů, 

identifikovaných jako intruze je velmi malé procento na celý keramický soubor. Jedná se 

především o keramické fragmenty, datovatelné do doby bronzové, zemědělského pravěku 

obecně a dále do novověku. U dvou případů se nejspíše jedná o fragmenty keramiky LnK.   

 

7.2.5 Srovnání a interpretace 

Sondy vnějšího a vnitřního příkopu vykazují odlišné způsoby zaplňování, co se týče 

rychlosti (hloubek) i spektra nálezů. Přestože je vnější příkop mělčí, než ten vnitřní (viz řezy 

Tab. XXVI) obsahuje srovnatelné množství nálezů, rozdíl je však v jejich složení. Zatímco ve 

vnitřním příkopu převládají nálezy keramiky a mazanice, vnější příkop obsahuje nepoměrně 

více kostí a mazanici téměř žádnou. Rozdíl v distribuci je také v severojižním směru. 

V severní části obou příkopů jsou zaznamenány větší koncentrace kostěných nálezů, je pro ně 

typické, že jsou uloženy spíše ve středních a vrchních partiích příkopu. Otázkou je, jestli sem 

tyto kosti byly záměrně deponovány jako „řeznický“ nebo „kuchyňský“ odpad, nebo se jedná 

o splachové horizonty, neboť tato severní část příkopu by byla při splachu ze svahu ze severu  

první v cestě a kosti by mohly být, vzhledem ke svým vlastnostem, jednoduše splachem 

přineseny. Analyzovaná část vstupního objektu pak má také odlišný charakter, spíše 

vyrovnaný s větší hustotou nálezů ve spodních partiích příkopu vzhledem k jeho hrotitosti. To 

by mohlo ukazovat na jeho záměrné rychlé naplnění odpadem po ukončení původní funkce 

rondelu, stejně jako u severních sond vnitřního příkopu. Bohužel vzhledem k tomu, že nejsou 

k dispozici přesné údaje o hloubkách nálezů ve zbytku sond příkopů rondelu, je nemožné 

tvořit obecné závěry pro celý rondel. 
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 Teorií keramických intruzí se zabývá např. J. Rulf (1997) a P. Květina (2002). 
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8 Analýza a vyhodnocení nálezů z objektu 25 

8.1 Rozbor keramického souboru a jeho datace 

Z objektu 25, tedy kulturní vrstvy, jež překrývá severní část rondelu, pochází 954 

fragmentů, které byly rozděleny do 472 jedinců (49,5 %) o hmotnosti 7519 g. Jeden jedinec je 

tedy průměrně tvořen dvěma fragmenty a 16 g.  

V souboru převažuje keramika jemná (76 %) nad hrubou (24 %). Tvary nádob je 

možné určit u 55 jedinců, tzn. u 12 % všech jedinců. Celkem bylo určeno 7 keramických 

tvarů, viz obr. 8.  

 

Obr. 8: Zastoupené tvary nádob v obj. 25. 1: miskovitý kónický s plochým dnem; 2: vaničkovitý; 3: 

vysoký hruškovitý; 4: pohárovitý; 5: pohárovitý na nožce; 6: kotlovitý; 7: hrncovitý. 

 

Nejvíce identifikovaných tvarů je pohárovitých (53 %; např. Tab. 08: 1; 13: 1; 25: 

1,2). Jeden z jedinců pohárovitého tvaru je na nožce jako u souboru z rondelu (1,8 %; Tab. 

29: 6). Z 15 % jsou zastoupeny hruškovité vysoké tvary (Tab. 22: 2; 36: 3,6), následovány 

miskovitými tvary, 3,6 % je miskovitých kónických tvarů s plochým dnem, a 7,3 % 

miskovitých blíže neurčených), tvary hrncovitými (9%, Tab. 1: 1,3; 23: 3) a kotlovitými 

s vyhnutým okrajem (5,5 %; Tab. 12: 5), a kotlovitých bez vyhnutého okraje (3,6 %; Tab. 33: 

3). Ojedinělý je nález jednoho fragmentu ze dna vaničkovité nádoby (1,8 %; tab: 9: 5). 

Ve své celistvosti se nedochovala ani jedna nádoba, ani celý profil (okraj–výduť–dno). 

V souboru převažují stěny (63 %) nad okraji (27 %) a dny (10 %). 13 % stěn je lomených, 

nejvíce měřitelných průměrů okrajů nádob se pohybuje v rozmezí 11-15 cm (47 %) a 16-20 
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cm (34 %), následuje průměr mezi 5-10 cm (12 %) a mezi 21-30 cm (7 %). Průměry 30 cm a 

více nebyly naměřeny. Dna nádob jsou většinou plochá (90 %), v případě 4 jedinců pak 

zaoblená (8 %) a jedno dno na nožce (2 %).  

Většina jedinců, zhruba 2/3 je z neplavené keramické hmoty (64 %), 1/3 potom 

z plavené (33 %) a minimum z neplavené hmoty s kaménky (3 %). Z barev převažují odstíny 

šedé (65 %) nad béžovou (18 %), okrovou (11 %) a černou (6 %). Velmi setřený až 

nezachovaný povrch má 79 % souboru, 25 % potom má zachovaný hlazený povrch a u 2 % je 

patrné leštění. 

Technickými zařízeními disponuje 33 jedinců (7 %). Jedná se opět o pupky, ucha a 

rohovité výčnělky. Pupky tvoří 85 % z těchto zařízení a opět se nacházejí pupky okrouhlé 

(např. Tab. 12: 4,5), oválné (Tab. 4: 1; 13: 6) i s vhlubovanou výzdobou (Tab. 13: 1; 18: 3; 

24: 6), špičaté (Tab. 13: 1) i zaoblené (Tab. 12: 4,5). Rohovité výčnělky se v souboru 

vyskytují 4 (12 %; Tab. 6: 7; 22: 2; 36: 3, 6) a ucho je zaznamenáno u jediného jedince (3 %; 

Tab. 15: 3). Jeden jedinec mohl být určen jako cedník (Tab. 6: 6), zachována je jen malá 

okrajová partie, podle které lze s jistou mírou pravděpodobnosti usuzovat na miskovitý tvar 

cedníku. 

Zdobených je 38 % jedinců z celého souboru. Z toho je 95 % je zdobena vpichem a 5 

% má plastickou výzdobu. Ve výzdobě vpichem dominují velké dvojvpichy (73 %; např. Tab. 

21: 1; 13: 1-5) nad trojvpichem (13 %; Tab. 06: 5; 8: 4; 16:2; 22: 2), tremolovým vpichem (6 

%; např. Tab. 02: 2; 24: 2, 35: 2), čtyřvpichem (3 %; Tab. 06: 4; 14: 8; 32: 3; 35: 4,3) a 

malým dvojvpichem (4 %, Tab. 06: 3; 07: 3; 08: 2,3; 09/ 3). Ve dvou případech se vyskytuje 

pětinásobný vpich (1 %; Tab. 16: 5; 30: 2). Kombinace vpichů je rozpoznatelná na jednom 

jedinci, jedná se o kombinaci tremolového vpichu s dvojvpichem (Tab. 21: 2). Brázděný ani 

rössenský vpich se nevyskytuje.  

Umístění vypíchané výzdoby je ve většině na těle nádoby (84 %), pásy pod okrajem 

tvoří 16 %. V jednom případě se výzdoba objevuje na zespodu na dně (Tab. 27: 4), ale zevnitř 

není zdobena žádná nádoba. Motiv hlavního ornamentu bylo možné určit u 90 jedinců 

dobených vypichovanou výzdobou (52 %). Převládají obecně V-motivy (42 %; Tab. 11: 1,2; 

16: 2; 35: 4), následované pásy (31 %; Tab. 23: 4; 30: 2; 29: 6 ), dále U-motivy (10 %; Tab. 3: 

2; 14: 8, 24: 7; 29: 1), krokvice (8 %; Tab. 8: 4, 13: 1,2), cikcaky (7 %; Tab. 2: 1; 36: 1) a 

šachovnice (2 %; 28: 4; 36: 4). 

V souboru je patrných 12 reutilizovaných fragmentů. Jedná se jednak a hlazené 

předměty trsátkovitého tvaru, některé mají boky upravené do tohoto tvaru a vyhlazené (Tab. 

7: 4, 7) jiné jsou takto vyhlazené a nesou stopy po vrtání (Tab. 7: 6), přeslen připomíná 

hlazený a vrtaný fragment s otvorem o průměru 0,8 cm (Tab. 23: 2), jeden fragment 
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s vyvrtaným otvorem má na povrchu příškvarky
48

 (Tab. 26: 8). Ze segmentu 4 obj. 25 potom 

pochází 7 fragmentů, které buď nenesou žádné, nebo jen částečné stopy hlazení, ale jejich tvar 

napovídá o úpravě do podoby trsátkovitého (lichoběžníkového), trojúhelníkovitého nebo 

obdélníkovitého (až čtvercovitého) tvaru, přičemž nenesou stopy po vrtání. U některých 

dalších fragmentů v segmentu 4 a jeho blízkosti podobná úprava není vyloučena. 

Z hlediska abraze je v souboru minimum ostrohranných střepů, většina je s částečně 

otřelými hranami nebo se zcela setřenými hranami v přibližném poměru 50:50. Jeden 

keramický fragment má průměrně 8 g, fragmenty jsou malé.   

Většinu souboru je možné klást do mladšího stupně StK do fází IVa, IVb a V. 

Zastoupeny jsou chronologicky mladší techniky vypíchaného ornamentu (velký dvojvpich, 

troj-, čtyř- a pětivpich, tremolový vpich), v motivu ornamentu se vyskytují též chronologicky 

mladší typy (šachovnice, pásy…) a keramika bez výzdoby (pohárky). Z tvarů jsou zastoupeny 

vysoké hruškovité tvary s rohovitými výčnělky z fáze IVa, nejpočetnější jsou především 

pohárovité tvary s ostřejší profilací (lomenou výdutí), typické pro fázi IVb a V. Miskovité 

kónické tvary s plochým dnem jsou dalším ukazatelem stupně IVb, stejně jako kotlovité tvary 

s vyhnutým okrajem. Jediný tvar poháru s nožkou je možné zařadit do fáze IVb a vaničkovitý 

tvar náleží do fáze IVb-V. Hrncovité tvary jsou pak typické pro fázi V.  

Ze starších fází StK I a II se v souboru fragmenty nevyskytují. Do středního stupně 

StK, fáze III je možné zařadit několik fragmentů s malými dvojvpichy a některé motivy 

ornamentu jako jsou krokvice. Tohoto materiálu je ale v souboru zastoupeno málo.  

 

8.2 Kamenná industrie 

Soubor kamenných artefaktů z objektu 25 byl podroben stejné analýze, jako materiál 

z objektů rondelu. Celkem se jedná o 42 artefaktů o váze 11 318 g. 

8.2.1 Štípaná kamenná industrie 

Štípané industrie bylo v souboru 20 kusů (52 g). Surovinou 60 % nálezů ŠI je SGS. 

Jedná se převážně o úštěpy, ale také o fragmenty nástrojů a nástroje celé (např. škrabadlo 

nehtovité: kresba Tab. 89: 3, Tab. 153: 5, škrabadlo Tab. 91: 1, Tab. 154: 1, nebo 

dlátka/odštěpovače Tab. 91: 2, 92: 5, Tab. 154: 2, 3). Soubor obsahuje jeden úštěp bavorského 

plattensilexu (Tab. 89: 4, Tab. 153: 6), jež je klasifikován jako výrobní odpad. Buližník
49

 je 

druhou nejvíce zastoupenou surovinou v souboru ŠI. Určeno bylo jedno buližníkové jádro, ze 

                                                 
48

 Nejspíše smolné. 
49

 Buližníky z proterozoika barrandienu. 
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kterého již se patrně štípalo (Tab. 98: 1, Tab. 154: 4). Dalšími nálezy jsou čepele a jejich 

zlomky a různé úštěpy (viz tabulka na obrázku 9). 
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Buližník 7 35   1 5   1 1 5 1   
Tab. 89: 1, 90: 1,2, 92: 
2,3, 98: 1, 5 Tab. 154: 4 

SGS 12 60 4 4 4       4 2 6 

Tab. 89: 1, 2, 3, 6, 91: 
1, 2, 92: 5, 96: 1, 98:4, 
99: 1, 102: 2 

Tab. 153: 4, 5, 7, 8 154: 
1, 2, 3, 5 

Plattensilex 1 5     1       1     Tab. 89: 4 Tab. 153: 6 

Celkem 20   4 5 10 0 1 1 10 3 6     

Obr. 9. Zastoupení druhů surovin, výrobních a morfologických kategorií ŠI z objektů rondelu. 

 

8.2.2   Broušená kamenná industrie 

V souboru je určeno 5 ks jako BI (753 g). Jedná se o jeden otloukač z jemného 

železitého pískovce (Tab. 90: 3). Dále o dva fragmenty nástrojů z amfibolitu, které představuj 

jednak odštípnutý fragment týlní části sekery (Tab. 92: 4, Tab. 155: 1) a fragment 

sekeromlatu (Tab. 99: 2, Tab. 155: 2). Další fragment z metabazitu představuje část vrtaného 

sekeromlatu (Tab. 100: 2), který dle pracovních stop (viz foto, Tab. 155: 2) sloužil druhotně 

jako otloukač. Velký úštěp silicifikovaného prachovce, suroviny z výroby BI, nebo polotovar 

BI (Tab. 92: 1). 

8.2.3 Mlýny 

Mlýny jsou v souboru zastoupeny 14 kusy (10 074 g). Opět jsou hodně rozbité. Vrchní 

mlýn byl rozpoznán jeden (Tab. 98: 2). Spodních mlýnů 7 (Tab. 91: 3, 93: 1, 94: 1, 95: 1, 7: 1, 

101: 1, Tab. 156: 1). Zbylých 6 nebylo určeno. V surovině k výrobě mlýnů převládá železitý 

pískovec a slepenec, který je místní provenience.  

 

Druh suroviny Počet % Vrchní Spodní Neurčeno 

Vulkanická brekcie (tuf) 1 7,1   1   

Železitý pískovec 9 64 1 4 4 

Železitý slepenec 4 29   2 2 
Celkem 14   1 7 6 

Obr. 10. Zastoupení vrchních a spodních mlýnů a typů suroviny v objektu 25 
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8.2.4 Ostatní kamenná industrie 

OKI je zastoupena v objektu 25 třemi kusy (439 g). Jedná se o křemencový valounový 

otloukač (Tab. 96: 2, Tab. 156: 2), rozbitý brousek z křemenného slepence (Tab. 102: 2) a o 

opukový předmět, z něhož se zachovala kruhová výseč s reziduem vrtaného otvoru uvnitř. 

Mohlo se jednat o přeslen nebo závěšek (Tab. 100: 1, Tab. 156: 3). 

8.2.5 Zvířecí kosterní pozůstatky 

Soubor kostí sestává z 926 fragmentů o hmotnosti 9606 g, které tvoří 361 jedinců. 

Druhově je určeno 32 % jedinců (36,5 % pochází obecně z velkých savců, 30 % ze středně 

velkých savců a 1,5 % nebylo možné určit vůbec). Soubor je více fragmentizován než u 

rondelu a tím také je možné přiřadit méně kostí k určitým druhům.  

Fyzický stav materiálu je zachovalý srovnatelně jako u rondelu včetně barevnosti, jen 

je více fragmentizován.  Druhové zastoupení bylo možné určit 31 % souboru. Z neurčených 

se jedná o velké savce v 54 %, středně velké savce v 44 % a ve 2 % o neurčitelné. Ze zvířat se 

opět našly všechny části skeletů. Druhové zastoupení je 69 % skot, 22 % ovcí/koz a jen 8 % 

prasat. Zbylé 1 % náleží jelenu (1 fragment) a vlku/psu (1 fragment). Lovená fauna se 

vyskytuje tedy jen ojediněle.  

Dožitý věk zvířat bylo možné rozdělit do skupin juvenilní, subadultní, kultní a fetus u 

49 jedinců (14 %)
50

. Z těchto je určeno jako adultních 21 %,  subadultních 6 %, juvenilních 

65 % a 8 % jako kostí plodů. Zde je možné pozorovat větší poměr juvenilních jedinců, což 

však může být dáno dobrým zachováním fragmentů, ze kterých byl věk úmrtní určován. 

Nalezeny byly tři schránky bezobratlých. V segmentu 4 se jedná o schránku mlže čeledi 

velevrubovitých (Unionidae), kteří žijí v řečištích a můžou být považovány za potravu i 

surovinu, je možné, že se jedná o manuport  z blízkého potoka. Dvě ulity plže potom pochází 

ze segmentu 25, jeho výskyt je zde přirozený.    

Mnoho kostí opět nese stopy řezání, rozbíjení a štípání, přičemž způsob zpracování je 

podobný jako u souboru z rondelu. Opět je na mnoha kostech patrné záměrné štípání a stopy 

po odstraňování tkání (Tab. 158: 5, 6). 

Jen malá část kostí sloužila jako surovina na výrobu nástrojů (viz Tab. XXXVII). 

Mezi nalezené nástroje patří bodce (např. Tab. 158: 2,4), šídla (Tab. 157: 2) hladítko
51

 (Tab. 

157: 4), dlátko (Tab. 157: 1) a také „brusle“ (Tab. 158: 3). Zvláštním nálezem je potom 

profilovaný artefakt, vyrobený z kompakty dlouhé kosti, kde je patrné precizní zpracování 

kostěného materiálu. Jedná se nejspíše o součást spony opasku, nebo závěšek (Tab. 134: 1, 

Tab. 158: 1). V literatuře jsem nenašla ekvivalent. Může se jednat také o intruzi vzhledem o 
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 Opět u menšího procenta než rondelu (oproti 45 %), kvůli již zmiňované fragmentizaci materiálu. 
51

 Dle K. Sklenář, 2010, s. 8. 
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okrajový segment 11 objektu 25 a jeho vrchní část (hloubka 0-10 cm) a skutečnost, že na 

lokalitě se vyskytovaly např. objekty z doby bronzové.  

8.2.6 Mazanice 

Z objektu 25 pochází 322 fragmentů mazanice s hmotností 2563 g. Otisky 

konstrukčních prvků byla zaznamenána u 14 (4,3 %) fragmentů. Barva hmoty je též jako u té 

z příkopů rondelu většinou okrová až béžová s rostlinnými příměsemi. Velikost zlomků se 

pohybuje od 0,5 do 15 cm, přičemž v kategorii 12-15 cm je jen jediný fragment a v kategorii 

9-12 cm se fragmenty nevyskytují a v kategorii 6-9 cm jen 4 kusy. Převažují fragmenty ve 

velikosti 0,5-3 cm (75 %) a 3-9 cm (24 %). V objektu 25 jsou tedy o poznání menší fragmenty 

než v objektech rondelu.  

Tabulka XXXVIb ukazuje zastoupení zlomků s otisky konstrukčních prvků, úpravou 

povrchu a jejich kombinací. U 14 fragmentů s otisky konstrukcí a povrchovou úpravou 

převládají ty s otisky prutů v různých kombinacích (8 ks), následují otisky tyčí a kuláčů (po 4 

ks) a v jednom případě je zastoupen otisk tesaného prvku. Vybrané fragmenty jsou také 

kresebně a fotograficky zaznamenány Tab. 138-143 a Tab. 163-164. Velikost fragmentů 

s otisky se pohybuje nejčastěji v rozmezí mezi 3-6 cm.      

Ojedinělým a neobvyklým nálezem je hrudka přetavené pryskyřice
52

 o průměru 4 cm a 

7 g hmotnosti z obj. 25/ seg. 5 a hloubky 20-30 cm (Tab. 98: 3, Tab. 144: 1). Pryskyřice se 

používala jednak k uchycení kamenných nástrojů do rukojetí a často jsou její stopy patrné na 

povrchu keramiky (Tab. 26: 8, Tab. 147: 3) Jedná se záměrně vytvořený kus sebrané 

suroviny, určený k výrobě nástrojů
53

.  

 

8.3 Srovnání nálezů z objektu 25 s nálezy z rondelu 

V nálezech keramiky jsou zastoupeny stejné tvary jako v příkopech rondelu. Jedná se 

o keramiku stejného stáří. Co se týče roztříštěnosti fragmentů, v obj. 25 jsou zastoupeny 

menší fragmenty (8 g na jednoho) než v objektech rondelu (11,5 g na jednoho), abraze střepů 

je výraznější u obj. 25
54

. Menší jsou v objektu 25 i fragmenty kostí. Ve vrstvě 25 se nachází 

sice menší množství archeologických nálezů, než z rondelu, ale pokud bychom chtěli 

srovnávat relativní hustotu, tak je tato vrstva na nálezy bohatší.  

 

                                                 
52

 Surovina byla určena Ph.D. Petrem Pokorným, ARÚP. 
53

 V seg. 5 i v okolních segmentech se vyskytuje ŠI, což by mohlo tuto skutečnost potvrzovat.  
54

 Což by mohlo napovídat o záměrném ukládání keramického odpadu do příkopů rondelu, neboť dle E. 

Neustupného bývá keramika záměrně odložená v odpadním areálu méně roztříštěna, než ta, co se běžně nachází 

v kulturních vrstvách (Neustupný 1996, 498).  
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9 Závěr 

Rozložení objektů rondelu v Praze-Ruzyni vykazuje některé specifické znaky. Jedná 

se ve srovnání s jinými rondely o malý rondel, pro který je většinou charakteristický 

jednoduchý příkop. Ruzyňský rondel disponuje však dvěma příkopy a navíc trojicí 

palisádových žlábků, které obklopují jeho vnitřní prostor. Pozoruhodný je náznak budování 

třetího příkopu vně vnějšího příkopu v SV části, což může napovídat o existenci plánování 

rozšíření areálu. Další zvláštností je pak záměrné přerušení pouze vnějšího příkopu na S 

straně. Výrazné je zúžení příkopů, patrné v JV části, což může být přičítáno buď 

nedochovanému stavu vrchních částí příkopu, díky recentním ponížením terénu, nebo v této 

části nebyl příkop vůbec dokončen.   

Podle terénní dokumentace je možné usuzovat, že jako první byl hlouben vnitřní 

příkop rondelu a posléze vnější. Ramena vstupu jsou podle svědectví dokumentace hloubena 

až posléze. Vychází z vnitřního příkopu a je do nich zaústěn i příkop vnější.  

Nálezy z rondelu ani jeho prostorové uspořádání nesvědčí a priori o jeho primární 

funkci. Je však možné uvažovat o podobě jeho nadzemních částí. K odhalení původní podoby 

nadzemních konstrukcí rondelu napovídají vedle palisádových žlábků také zvláštní podlouhlé 

zahloubené objekty, zachovalé ve V a JV části mezi vnitřním příkopem a palisádou. Tyto 

objekty se jeví jako pozůstatky možné opory palisády nebo vnitřního valu. Tuto interpretaci 

podporuje skutečnost, že jejich dna často nesou stopy po kůlech, jež mohly konstrukci 

podepírat a také jejich situovanost pod pravděpodobně nejvíce staticky namáhanou částí 

palisády, vzhledem k jejímu umístění ve svahu. V okolí palisádových žlábků se objevuje 

množství dalších kůlových nebo sloupových jamek. Val je ve studiích o rondelech často 

diskutovaným problémem. Otázka existence valu je spojená s deponováním zeminy, získané 

hloubením příkopů. Některé teorie uvažují o rozvezení zeminy do okolí a jiné o konstrukci 

valu vně nebo uvnitř areálu. Je možné, že vytěžená zemina byla umístěna do prostoru mezi 

palisádami a tvořila tak vnitřní dřevohliněný val. Zmíněné objekty by pak mohly být 

pozůstatky právě po jeho stabilizačních oporách. Teorii o existenci valu v ruzyňském rondelu 

podporuje výskyt tenkých sprašových vrstev ve výplních příkopů. Jedná se s vysokou 

pravděpodobností o splachy deponovaného materiálu z příkopů, ať již uvnitř nebo vně areálu. 

Možnou podobu rondelu v Ruzyni rekonstruuje model, vyrobený pro účely výstavy MMP 

„Cesta do hlubin města aneb 12 nej... objevů pražské archeologie“ v roce 2010 (Tab. VII). 

Důležitou otázkou položenou v úvodu práce je způsob zaplňování příkopů rondelu. Na 

základě studia nálezů a nálezových situací lze vyloučit první z interpretačních modelů, tedy že 

nálezy jsou současné s primární funkcí rondelu a obsahují pozůstatky jeho vybavení. To 

dokazuje zjištění, že dna příkopů neobsahují téměř žádné nálezy. Jako pravděpodobný se jeví 
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druhý z modelů, totiž že jsou nálezy dokladem pozdějšího využití prostoru po ukončení 

primární funkce. 

Pokusy s hloubením hrotitého příkopu a následná pozorování událostí po jeho opuštění 

(Broes – Bosquet 2007) ukázaly na poměrně rychlé zanášení dna příkopu přirozenými splachy 

a následné zpomalení přirozeného zanášení příkopu díky tomu, že jeho stěny porostly 

vegetací. Výplně příkopů ruzyňského rondelu mají v některých příčných profilech patrnou 

podobnou splachovou vrstvu téměř bez nálezů. Střední partie potom tvoří výrazně zvrstvená 

výplň, která nejspíše vznikla epizodickým sesouváním zeminy z okolí. V těchto vrstvách se 

vyskytují právě sprašové vrstvičky, které, jak je uvedeno výše, napovídají o postupném 

splachování původní zeminy z příkopů deponované v okolí. Vrstvy středních partií obsahují 

nálezy, obvyklé pro běžný sídlištní odpad. Je možné, že část nálezů se dostala do příkopů 

rondelu přirozeně se splachy, ale u některých je dost možné předpokládat jejich intencionální 

uložení jako odpadu. Např. mlýn není v příkopech dochován ani jeden vcelku. Mocná svrchní 

tmavá vrstva výplní příkopů obsahuje nejvíce nálezů. Jsou to nálezy vzdálenější době provozu 

rondelu, než jsou ty ve vrstvách pod ní. Jedná se o běžný sídlištní materiál – keramiku, 

zlomky mazanice i s fragmenty s otisky stavebních konstrukcí nebo s povrchovou úpravou, 

velké množství zvířecích kostí i výrobní odpad a zlomky nástrojů kamenné industrie. Je 

pravděpodobné, že s odstupem času od opuštění původní funkce rondelu byl areál znovu 

využit k ukládání odpadu. 

Podle poměrně současné datace nálezů z příkopů je však možné předpokládat, že se 

zaplnění příkopů odehrálo v poměrně krátkém časovém horizontu od jeho primárního 

opuštění. O tom svědčí kulturní vrstva StK (obj. 25), která v severní části příkopy rondelu 

překrývá. Nálezy z tohoto objektu se dají hodnotit jako současné s nálezy z výplní rondelu.  

Sledování prostorového uspořádání artefaktů v objektech rondelu vykazuje několik 

tendencí. Artefakty se koncentrují více ve vnějším příkopu, než ve vnitřním. Jejich 

koncentrace je vyšší také ve vstupních objektech, především pak u JZ vstupu, kde je zvýšený 

počet nálezů mazanice a kostí. V rámci příkopů je rozložení artefaktů v jejich průběhu 

poměrně vyrovnané s výjimkou několika málo segmentů lehce převyšujících průměrnou 

koncentraci nálezů a některých bez nálezů. Zajímavá je skutečnost, že v s. 43 vnějšího 

příkopu, kde je zúžen (viz výše), je zastoupeno poměrně hodně nálezů kamenné industrie. 

Nálezy zvířecích kostí se nápadně koncentrují v severní části rondelu, kde je však dochována 

vrchní partie příkopů, chybějící v jižní části vinou recentních zásahů. Zvýšený výskyt 

lebečních partií turů nebyl prokázán, zastoupení různých částí těl je úměrné. Nebyla 

zachycena vrstva s velkou koncentrací mazanice jako např. ve vchynickém rondelu (Řídký et 

al 2012), je až na pár nevýrazných výjimek zastoupena rovnoměrně. 
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Sídlištní objekty StK na prozkoumané ploše bylo možné díky keramice datovat do fází 

II-V, což dokládá kontinuitu sídlení v této poloze. Ukazuje to na skutečnost, že se podoba 

využití areálu v čase měnila. Některé identifikované objekty sídliště StK jsou s vysokou 

mírou pravděpodobnosti současné s dobou původního využívání rondelu, do jeho výplně se 

však intencionálně dostaly až nálezy s dobou využívání nesoučasné. Na sídlišti převažují 

objekty StK fáze IVa-V, současné s artefakty většiny výplní příkopů rondelu. Nabízí se 

vysvětlení, že zahloubené části rondelu po určité době od opuštění jeho původního využívání, 

ať již byly jeho důvody jakékoliv, sloužily druhotně jako odpadový areál přilehlého sídliště.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



54 

 

10 Prameny a literatura 

Prameny:  

Kuchařík, M. – Švácha, H. 2006: Nálezová zpráva. Business Park Karlovarská hala D, E, 

Praha 6-Ruzyně. Archiv NZ MMP. 

 

Literatura: 

 

Bareš, M. – Lička, M. 1976: K exaktnímu studiu staré keramiky. K otázkám vztahu    

vypíchané a lengyelské kultury, Sborník Národního muzea A 30, č. 3-4, 137-244. 

 

Bareš, M. – Lička, M. – Růžičková, M. 1981: K technologii neolitické keramiky I., Sborník  

Národního muzea A 35, č. 3-4, 137-227. 

 

Broes, F. – Bosquet, D. 2007: Fabrication d´outils de terrassier et creusement des fossés 

rubanés: de la théorie á la pratique. Notae Praehistoricae 27, 131-149. 

 

 

Čižmář, Z. 2002: Dvojitý rondel kultury s moravskou malovanou keramikou v Mašovicích, 

okr. Znojmo. In: I. Cheben – I. Kuzma edd., Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2001, 

Nitra: Archeologický ústav SAV, 57-72. 

 

Daim, F. – Neubauer, W. (Hrgs) 2005: „Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisrräben. 

Katalog zur Niederösterreichischen Landesaustellung 2005. Wien. 

 

Demján, P. : Rekonštrukcia rondelu 2 (velký rondel) na lokalitě Svodín, Busahegy. 

Academia.edu . 

 

Erneé, M. 2008: Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. PA – Supplementum 

20. Praha. 

 

Kostka, M. 2004: Praha-Ruzyně, sídliště kultury s vypíchanou keramikou (včetně rondelu) a 

knovízské osídlení s pohřby v bývalém areálu Pražských uhelných skladů. Archeologické 

výzkumy v Čechách 2003. Sborník referátů z informačního kolokvia. Supplément 56, 20. 

 

 

Kostka, M. – Kuchařík, M. – Řídký, J. – Švácha, H. 2011: Kruhy a zase kruhy – neolitický 

rondel v Praze-Ruzyni. Praehistorica XXIX. Praha, 139-152. 

 

Kovačiková L. 2012: O zvířatech. In: Šemberová R. et al: Cesta napříč časem a krajinou. 

Katalog k výstavě ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008–

2010, 67-70. 

 

Kovanda, J.  a kol. 2001: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha. 

 

Květina, P. 2002: Příspěvek k otázce formativních procesů archeologického materiálu. 

Bylany Varia 2, 21-38. 

 

Květina, P. 2007: Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech. AR LIX, 

3-28. 

 



55 

 

Květina, P. – Květinová S. – Řídký, J. 2009: Význam her v archaických společnostech. 

Archeologické možnosti studia. AR LXI., 3-30 

 

Lička, M. 1983: Technologie neolitické keramiky a její exaktní studium. Praha. 

 

Lička, M. – Mach, Z. 2013: Mazanicový sídlištní odpad jako zdroj informací o neolitických 

jednokomorových pecích. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra, 153-172. 

 

Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol. 2005: Pravěká Praha. Praha. 

 

Pavlů, I. 2011: Analýza artefaktů. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové. Svazek 

2. Hradec Králové. 

 

Neuhäslová Z. et al 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 

 

Neustupný, E. 1996: Poznámky k pravěké sídlištní keramice. AR 48, 490-509. 

 

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň. 

 

Oliva, M. 2002: Těžní jámy, rondely, hradiska… jak se to rýmuje? In: E. Neustupný (ed.): 

Archeologie nenalézaného. Dobrá Voda u Pelhřimova, 153-186. 

 

Olmerová H. – Pavlů, I. 1991: Neolitický sídelní areál v Liboci, k. ú. Praha 6-Dolní Liboc, 

Archeologica Pragensia 11, 5-64. 

 

Pavlů, I. 2000: Life on a Neolithic Site. Bylany – Situational Analysis of Artefacts. Praha. 

 

Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1995: Bylany Rondel. Model of the Neolithic Site. 

Praehistorica Archaeologica Bohemica 1995. PA – Supplementum 3, 7-123. 

 

Pavlů, I.: Die charakteristischen Einfüllungen von Grabenanlagen. Prag, 171-178. 

 

Pavlů, I. 2011: Analýza artefaktů. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, sv. 2. 

Hradec Králové. 

 

Pavlů, I. 2011: Artefakte und die Funktionvon Kreisgrabenanlagen. Tagunges des 

Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 6, 273-278. 

 

Pavlů, I. – Zápotocká, M. 2007: Archeologie pravěkých Čech 3. Neolit. Praha. 

 

Petrasch, J. 1990: Mittleneolitische Kreisgrabenalagen in Mitteleuropa. Bericht der Römisch-

Germanischen Kommision 71, 407-564. 

 

Podborský, V. a kol. 1999 :Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno. 

 

Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno 

 

Prostředník, J. – Šída, P. 2010: Pravěká těžba v Jizerských horách. Příběh kamenných seker. 

Trutnov. 

 

Richterová, J. 1980: Záchranný výzkum neolitického sídliště v Praze 6-Ruzyni, Archeologica 

Pragensia 11, 5-64. 

 



56 

 

Rulf, J. 1997: Intruze keramiky. Příspěvek ke kritice pramenů. AR 49/3,439-461.  

 

Rulf, J. 1998: K výzdobě české neolitické keramiky. AR 50, 20-34. 

 

Řídký, J. 2011: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období. DABP 10. 

Praha-Brno.  

 

Řídký, J. et al. 2012: Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve 

Vchynicích (okr. Litoměřice). AR LXIV, 628-694. 

 

Salač, M. 1998: Keramika jako archeologický pramen. AR 50, 7-15. 

 

Sklenář, K. 1989: Archeologický slovník. Část 1., Kamenné artefakty. Praha. 

 

Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník. Část 3., Keramika a sklo. Praha. 

 

Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník. Část 4., Kostěné artefakty. Praha. 

 

Steklá, M. 1959: Třídění vypíchané keramiky. AR 11, 211-260. 

 

Šumberová, R. et al 2012: Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze 

záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008-2010. Praha. 

 

Trnka, G. 1991: Studien zu mittelneolitischen Kreisgrabenanlangen. Mitteilungen der 

Prähistorichen Kommision der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 26. Wien. 

 

Trnka, G. 1997: Zur Bauweise mittelneolithischer Kreigrabenanlagen. In: Sborník prací FF 

Brněnské univ. M 2, 41-48. 

 

Vencl, S. 1964: Základní tvarosloví neolitické kamenné industrie, Zprávy Čs. spol. 

archeol. při ČSAV VI, 17-18, 23-24. 

 

Zápotocká, M. 1970: Die Stichbandkeramik in Böhmen und in Mitteleuropa. Sonderdruck. In: 

Anfänge des Neolithikums II, Köln. Wien, 1-66.  

 

Zápotocká, M. 1978: Ornamentace neolitické vypíchané keramiky: technika, terminologie a 

způsob dokumentace, AR 30, 504-534.  

 

Internetové zdroje: 

 

Archeologická databáze Čech: https://twist.up.npu.cz/ (16. 4. 2013) 

 

Digitální mapa Prahy: http://mpp.praha.eu (3. 5. 2013) 

 

Demján, P. : Rekonštrukcia rondelu 2 (velký rondel) na lokalitě Svodín, Busahegy, 

www.academia.edu 

(http://www.academia.edu/1744974/Reconstruction_of_Rondel_2_Large_Rondel_from_the_site_Svodin_Busah

egy_SW_Slovakia_ (5. 5. 2013) 

 

Státní archeologický seznam NPÚ ČR: https://twist.up.npu.cz/ (16.4.2013) 

 

 

 

https://twist.up.npu.cz/
http://mpp.praha.eu/
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/1744974/Reconstruction_of_Rondel_2_Large_Rondel_from_the_site_Svodin_Busahegy_SW_Slovakia_
http://www.academia.edu/1744974/Reconstruction_of_Rondel_2_Large_Rondel_from_the_site_Svodin_Busahegy_SW_Slovakia_
https://twist.up.npu.cz/


57 

 

11   Seznam příloh 

ČÁST 1 

Tab. I: Celkový plán rondelu s čísly objektů segmentů a sond. (A3) 

Tab. II: Celková fotografie zkoumaného rondelu během výzkumu roku 2006. 

Tab. III: Plán rondelu s vyznačenými průměry prostoru mezi příkopy a žlábky. 

Tab. IV: Celkový plán zkoumaných ploch výzkumů z let 2003 a 2006. (A3) 

Tab. Va: Celkový pohled na S část rondelu, zkoumaného v roce 2003. 

Tab. Vb: Výběr z terénní fotodokumentace z výzkumu rondelu. 

Tab. VI: Poloha rondelu na mapě Prahy a leteckých snímcích z let 1988, 2003 a 2012. 

Tab. VII:  Rekonstrukční model ruzyňského rondelu (foto: MMP) 

Tab. VIII: Plán rondelu s referenčními čísly kresebné dokumentace s vyznačením příčných    

 řezů, pro které je v práci k dispozici kresebná dokumentace. 

Tab. IX: Rozložení prozkoumaných objektů rondelu a jejich částí. 

Tab. X-XXIII: Kresebná terénní dokumentace – půdorysné plány.  

Tab. XXIV-XXXII: Kresebná terénní dokumentace – příčné řezy. 

Tab. XXXIII: Tabulka zastoupení keramických jedinců podle kategorie, materiálu, barvy a  

                       povrchové úpravy. 

Tab. XXXIV: Tabulka zastoupení tvarů nádob a typů fragmentů. 

Tab. XXXV: Tabulka zastoupení keramických jedinců podle výzdoby, reutilizované fragmenty. 

Tab. XXXVIa: Tabulka zastoupení nálezů mazanice dle velikosti a typu. 

Tab. XXXVIb: Tabulka zastoupení nálezů mazanice s otisky podle typu a úpravy povrchu. 

Tab. XXXVII: Výběr z tabulky zvířecích kostí – nástroje a výrazné zásahy člověka. 

Tab. XXXVIII-XLIII: Grafy, zobrazující prostorovou analýzu (horizontální). 

Tab. XLIV: Grafy, zobrazující prostorovou analýzu (vertikální-hloubkovou). 

 

ČÁST 2 – KATALOG NÁLEZŮ 

Tab. 1-88: Kresby keramiky. 

Tab. 89-133: Kresby kamenné industrie. 

Tab. 134-137: Kresby kostěných artefaktů. 

Tab. 138-143: Kresby mazanice. 

Tab. 144-149: Fotografie keramiky. 

Tab. 150-156: Fotografie kamenné industrie. 

Tab. 157-162: Fotografie kostěných artefaktů. 

Tab. 163-164: Fotografie mazanice. 
 
 


