
Abstrakt (česky) 

Základním úkolem je vyhodnocení archeologických výzkumů provedených na raně 

středověkém hradišti Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí) do roku 1963. Základním pramenem budou 

nálezové vypracované L. Hrdličkou a L. Skružným uložené v archivu Archeologického ústavu 

AV ČR, Praha, v. v. i. Hlavním úkolem je shromáždění dostupné terénní dokumentace z dosud 

provedených výzkumů a vyhodnocení jednotlivých sídlištních a pohřebních komponent s cílem 

rekonstrukce jejich uspořádání na akropoli hradiště. Diplomantka se zaměří především na 

rozsah pohřebiště a rekonstrukci zachycených stavebních konstrukcí. Zpracování a 

vyhodnocení terénních nálezových situací bude provedeno v prostředí GIS. Při zpracování 

movitých nálezů bude věnována pozornost zejména výběru keramických souborů klíčových 

pro vývoj hradiště. Součástí celkového vyhodnocení bude srovnání s výsledky povrchových 

průzkumů detektory kovů a geofyzikálního měření a další nedestruktivních metod 

archeologického výzkumu provedených Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě a 

Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., které budou diplomantce k dispozici. 

 

Abstrakt (anglicky) 

The basic task is an analysis of the archaeological researches performed at early 

medieval fortification site Vraclav (Ústí nad Orlicí district) since 1963. The basic source is the 

documentation of the finds elaborated by L. Hrdlička and L. Skružný, archived at the Institute 

of Archaeology aft he Academy of Sciences of the Czech Republic, Public Reasearch 

Institution. The main task is to gather available field documentation from researches done so 

far and analyses particular settlementary as well as mortueary components with the aim to 

reconstruct their arrangement on the acropolis of fortification site. The author of the diploma 

theses will focus primarily on the extent of the burial ground and reconstruction of documented 

building constructions. The GIS environment will be used for processing and analysis of field 

finds situations. During the processing of the movable finds special attention will be paid to the 

selection of the ceramic sets crucial for the development of the fortification site. The part of the 

overal analysis will be a confrontation with the results of the surface researches done using the 

metal detectors as well as geophysical measurements and other non-destructive methods aft he 

archaeological reaserch performed by the Regional Museum in Vysoké Mýto as well as the 

Institute of Archaeology of the Academy of Science of the Czech Republic, Publiv Reaserch 

Institution which will be place dat the disposal of the author od the diplomat heses. 

 


