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Abstract: New primeval settlements in the Znojmo-Hraditì cadastre: a contribution to the knowledge of
primeval settlements at the NE border of the Podyjí National Park. In 2003, during rescue archaeological
diggings, four new primeval settlements were discovered in the Znojmo-Hraditì cadastre at the northern
border of the Podyjí National Park. These are the first stratified finds in the area between Podmolí and
Znojmo-Hraditì, and they significantly augment our hitherto scanty information on the frequency of
primaeval settlements in this exposed space lying on the left bank of the Dyje River.
Key words: Znojmo-Hraditì, rescue diggings, primeval settlements, Neolithic, early Bronze Age, late
Hallstatt/early Latene period

ÚVOD
Pøi zemních pracích na trase výtlaku kanalizace Maovice  Znojmo-Hraditì se podaøilo
na nìkolika místech zachytit doklady pravìkého osídlení. Následný záchranný archeologický výzkum, který provedli pracovníci Ústavu archeologické památkové péèe Brno, byl
zahájen 14. 10. 2003 a trval a do poloviny roku 2004. Pøedkládané informace tak lze brát,
vzhledem k èásteènému zpracování archeologického nálezového fondu, jako pøedbìné
výsledky z doposud málo archeologicky probádaného prostoru severovýchodního okraje
NP Podyjí, trati Velké panské a Goldberg1.
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PØÍRODNÍ POMÌRY
Polohy Velké panské a Goldberg se nachází západnì od katastru Znojma-Hraditì. Jsou
vymezeny okrajem intravilánu Znojma-Hraditì, silnicí do Maovic a lesním porostem
NP Podyjí (viz obr. 1). Katastr Znojma-Hraditì náleí geomorfologickému celku Jeviovická pahorkatina (DEMEK 1987, 246), která tvoøí jihovýchodní èást Èeskomoravské vrchoviny. Jihovýchodní èástí Jeviovické pahorkatiny je podcelek Znojemská pahorkatina
(DEMEK 1987, 574). Je charakterizovaná jako èlenitá pahorkatina proøezaná hlubokými
údolími øek Dyje, Jeviovky, Rokytné, Jihlavy a Oslavy. Tvoøí ji krystalické horniny a vyvøeliny dyjského plutonu s ostrùvky miocénních usazenin. Místy se zde vyskytnou zbytky
starých tropických zvìtralin (kaolíny). Okraje pahorkatiny u Dyjsko-svrateckého úvalu tvoøí
soustava høbetù a sníenin. Nejvyí bod Na skalném v Mysliboøickém høbetu má nadmoøskou výku 556 m n. m. (DEMEK 1987, 574). Obì polohy s pravìkým osídlením jsou
souèástí atovské pahorkatiny (DEMEK 1987, 493). Ta je proøezána hlubokými zaklesnutými meandry øeky Dyje. V západní èásti je tvoøena bíteskou rulou, svory, krystalickými
vápenci a køemenci; ve východní èásti pak granodioritem a ulou dyjského masívu. Ve sníeninách se nacházejí neogenní usazeniny. Nejvyí bod je Vìtrník  510 m n. m.
Nadloí obou tratí je tvoøeno hnìdou ornicí, pod kterou se nachází výrazný pùdní horizont. Ten pravdìpodobnì mùeme ztotonit z tzv. horizontem B a jeho vznik èasovì poloit
na poèátek a v prùbìh neolitu. Totoná situace byla zachycena i na významné polykulturní
lokalitì v Maovicích  Penièném (LISÁ 2003). Podloí je tvoøeno nepravidelnì zvlnìným reliéfem skály dyjského masívu, který místy vystupuje a na povrch (viz obr. 1 

Obr. 1. Výøez ze ZM ÈR 341121 v mìøítku 1:10 000 s vyznaèením jednotlivých sídli a poloh dùleitých
objektù.
Abb. 1. Ausschnitt aus der geographischen Karte der Tschechischen Republik im Maßstab 1:10 000 mit
Bezeichnung einzelner Siedlungen und Situierung wichtiger Objekte.
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Tab. I. Základní charakteristika objektù.
Tab. I. Grundcharakteristik der Objekte.
objekt tra
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

Velké panské
Velké panské
Velké panské
Velké panské
Velké panské
Velké panské
Velké panské
Velké panské
Velké panské
Goldberg
Goldberg

sídlitì

typ

délka

íøka

hloubka

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4

jáma
soujámí
jamka
jáma
hliník
zásobní jáma
zásobní jáma
jamka
zásobní jáma
polozemnice
jáma

2,80
2,94
nezj.
? 2,10
4,18
1,20/1,90
1,46/2,08
1,60
1,26/1,80
3,42
2,10

1,64
min. 1,78
1,50
? 1,90
nezj.
1,20/1,90
1,46/2,08
nezj.
1,26/1,80
2,38
2,04

0,38
0,88
0,36
0,86
0,56
0,90
1,26
0,32
0,80
0,43
0,52

Pozn.: Rozmìry jsou uvádìny v metrech. Rozmìry u zásobních jam znamenají prùmìr ústí a maximálního
podhloubení stìn objektu.

sídlitì 3 a východnì sídlitì 4). Vzniklé deprese jsou vyplnìny nepøíli kvalitní degradovanou jílovitou spraí bez vápenných konkrecí, která se jeví odlinì od výraznì èlenìného
profilu v Maovicích  Penièném (ÈIMÁØ 2001b, 5758; HAVLÍÈEK, SMOLÍKOVÁ 2003,
39). Táhlý svah má nejvyí bod s nadmoøskou výkou 374 m n. m.
HISTORIE VÝZKUMÙ
Celé území intravilánu Znojma-Hraditì je hustì osídleno a je jako soupis publikováno
s øadou pramenù v obsáhlém soupisu Pravìku Znojemska (PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972,
142147). Náhodný nález aurignacienské
aurignasienské èepele z období mladého paleolitu je jedním
z nejstarích dokladù pravìkého osídlení tohoto prostoru (PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972,
41, obr. 5: 9; 142). Zjitìny jsou i ojedinìlé nálezy neolitické brouené industrie a pøedevím blíe nelokalizovaná sídlitì obou stupòù (I.II.) kultury s moravskou malovanou keramikou (PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972, 142). Ojedinìlé nálezy jeviovické keramiky dokládají existenci výinného sídlitì v pozdní dobì kamenné. Pøekvapivì nejsou publikovány nálezy ze starí doby bronzové, jejich velká intenzita je doloena na protìjím hradním
ostrohu a vìtinì historického jádra Znojma (BERKOVEC, MERDA 2002, 208; ÈIMÁØ 2001a,
172174; 2002, 206207, obr. 13). Ze severozápadního okraje intravilánu pochází náhodné nálezy zlomkù keramiky a bronzových pøedmìtù støedodunajské mohylové kultury (BC
 ØÍHOVSKÝ 1964, 36, tab. 3: B; PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972, 144). Velkou intenzitu osídlení zaznamenáváme v období mladí a pozdní doby bronzové, kdy zde vzniká hradisko
s opevnìním (kultura podolská  HB2), doloeno je pohøebitì (HB2), publikované jsou
jednotlivé bronzové pøedmìty i depot bronzových náramkù (HAB  PODBORSKÝ 1970,
60, 217, obr. 15: 2122; PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972, 103, obr. 26: 2021, 144145).
Pod sýpkou je zachyceno pohøebitì a stopy sídlitì ze závìru doby øímské (4. stol. n. l. 
PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972, 146, Tab. LII: 11, 13). Nejvýznamnìjí etapou je nepochybnì
výstavba slovanského hradiska s osídlením v rozmezí 8.10. století, doloeno je pohøebitì i významné sídlitní struktury. Objevy sakrální architektury nebyly odbornou veøejností
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doposud jednoznaènì pøijaty (PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972, 147; KLÍMA 2001a, 3755;
2001b, 324, 2002, 115120).
Doklady pravìkého osídlení z extravilánu Znojma-Hraditì jsou velmi sporadické. Jedná se právì o prostor západnì od okraje intravilánu, vymezený Gránickým potokem na
severní stranì a øekou Dyjí na jiní. Z prostoru mezi kaplí p. Marie a Èerveným rybníèkem
jsou zachyceny z povrchových sbìrù ojedinìlé artefakty típané industrie z mladého paleolitu (aurignacien)2 a z mladích období pravìku pouze ojedinìlé drobné zlomky keramiky, které nelze blíe zaøadit2,3. V celém tomto prostoru není proveden ádný záchranný èi
systematický ploný výzkum, mimo zjiovacího výzkumu J. Kovárníka na pomìrnì vzdáleném Královì stolci. Ten prokázal støedovìký a recentní pùvod známých kamenných
struktur (KOVÁRNÍK 2001, 102). Z této lokality vak pochází i ojedinìlé nálezy neolitické
brouené industrie3.
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÍDLI A JEJICH DATOVÁNÍ
Sídlitì 1  západní èást trati Velké panské
Sídlitì se nachází na nejvyím místì táhlého svahu s nadmoøskou výkou v rozmezí 356
365 m n. m., nedaleko bezejmenného pravobøeního pøítoku Maovického potoka a bezejmenného pøítoku øeky Dyje. Jejich prameny se pravdìpodobnì podle situace v terénu
nacházely podstatnì výe, u samého okraje sídlitì (obr. 1). Rozlohu osady není moné
pøesnì urèit; povrchové sbìry na poli i v lesním porostu (nalezeno pouze jedno drtidlo) se
ukázaly prozatím málo úèinné. Osídlená plocha se nachází z èásti na rovinì, èásteènì má
východní sklon (obr. 1). Podloí je tvoøeno degradovanými spraemi.
Celkem je na trase výkopu v délce 120 m zachyceno 5 objektù. Jejich charakteristiku
zachycuje tabulka I. Z pìti objektù náleí tøi typu jamka, jáma (typ 1, 2), po jednom pøípadu
je zastoupeno jednoduché soujámí (typ 4a  501) a hliník (typ 4c  504  PAVLÙ, ZÁPOTOCKÁ 1985, 9). Výzkumem se podaøilo zcela nebo èásteènì prozkoumat 3 objekty (500
501, 503), zbylé dva byly ovzorkovány a pochází z nich pouze nìkolik zlomkù keramiky
a típané industrie (tab. II).
Z jam 500501 a 503 se podaøilo získat pomìrnì poèetnou kolekci nálezù, která nám
pøesto nedovoluje podrobnìjí èasové zaøazení sídlitì (tab. II). Povrchy vìtiny keramicTab. II. Zastoupení jednotlivých skupin nálezù v objektech
Tab. II. Vertretung einzelner Fundgruppen in Objekten
objekt

Ke

I

BI

Br

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
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x
x

x

x

Dr

dr

Ka

Ko

x
x

x
x

M
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

KPI

U

jiné nálezy
jehlan grafitu, pøeslen
luté barvivo

uhlíky
surový grafit

Obr. 2. Pùdorys a profily objektù 500, 502 a 504 s výbìrem nálezù z jámy 500.
Abb. 2. Grundriß und Profile von Objekten 500, 502 und 504 mit der Auswahl von Funden aus Grube 500.
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kých fragmentù byly pravdìpodobnì porueny korozí, na kterých zcela chybí zbytky malované výzdoby (mimo pohárku z jámy 503  obr. 6: 1 a dalího støepu z jámy 501). Ve kále
keramických tvarù dominují mísy. Zastoupeny jsou prosté konické mísy (jáma 503  obr.
5: 2), s mírnì (jáma 501  obr. 3: 5) èi výraznì vnì vyhnutým okrajem (jáma 503  obr.
5: 1). Pøítomné jsou i drobné a zvlátní varianty, jako napø. drobná polokulovitá miska
z jámy 500 (obr. 2: 1) nebo zvlátní miska s dovnitø zataeným okrajem a dvojicí drobných
výènìlkù z jámy 503 (obr. 6: 2), její paralely známe z doposud nezpracovaného výzkumu
v Maovicích  Penièném. Øada okrajù vak mùe pocházet i z mís na nokách. Tato
keramická tøída je zastoupena nìkolika variantami. Pomìrnì masivní mísu, pravdìpodobnì
na velké duté noze, pøedstavuje fragment z objektu 503 (obr. 5: 3). V objektu 501 se naopak setkáváme z drobnìjími variantami krátkých dutých noh (obr. 3: 3; 4: 2). Zlomky tenkostìnných pohárkù a pohárù pochází ze vech tøí objektù. Zjitìny jsou pøedevím esovitì
profilované pohárky s mírnì zesíleným okrajem (obr. 6: 5) a oddìleným hrdlem od horní
èásti výdutì (obr. 6: 1). Fragmenty den ukazují na tenkostìnné varianty s baòatým tìlem
a rovným, plochým (obr. 4: 5) nebo konkávním dnem (obr. 4: 6; obr. 6: 4). Støednì hrubá
a hrubá uitková keramika je pak zastoupena nìkolika zlomky hrncù (obr. 3: 7; 4: 1) a puten s charakteristickými dvojicemi rohatých uch (obr. 5: 4). V jednom pøípadì je doloen
zlomek høibovité nádoby (obr. 6: 6  jáma 503). Keramickou kálu doplòují poèetné nabìraèky s ikmou (obr. 4: 3; 6: 7) nebo rovnou tulejí (obr. 6: 8).
Plastická výzdoba je zastoupena rùznými typy výènìlkù. Typické jsou rùzné varianty
oválných, vertikálnì umístìných výènìlkù (obr. 4: 9; 6: 6, 9). Poèetný je tento typ se dvìma
kruhovými dùlky (obr. 3: 1; 5: 3; 6: 1). Ojedinìle se vyskytují hrotité (obr. 3: 4) èi miniaturní typy (obr. 6: 2). Vhloubená výzdoba je zastoupena jedním pøípadem jemnì pøesekávané vnìjí hrany okraje hrnce (obr 3: 7).
Mezi ostatní nálezy keramiky mùeme poèítat 2 koleèka vyrobená ze støepù nádob (obr.
2: 3, 6) a koleèko z provrtem (obr. 3: 2). Textilní výrobu dokládá polovina kulovitého pøeslenu. Figurální plastika, èi jiné keramické nálezy nejsou zastoupeny.
Z ostatních nálezù je zastoupena kolekce típané a brouené industrie. Z objektu 500
pochází 6 ks (surovina, útìp, srpová èepel, èepele), které jsou vyrobeny z plazmy a rohovce
typu Krumlovský les  druhá varieta (RTKLII). Útìp a èepelka s otupeným bokem pochází z jámy 502; z jámy 503 pak surovina a útìp vyrobené z plazmy. Èepel z hrany jádra je
vyrobena z RTKLII a dalí èepel z otupeným bokem snad ze silicitu glacigenních sedimentù (SLGS). Zlomek suroviny a vysoké èepelové krabadlo z objektu 501 jsou také vyrobeny z plazmy. Celkovì v souboru dominuje v podstatì místní plazma a RTKLII, jako pøíklad
suroviny importované na kratí vzdálenost.
Z objektù 500 a 501 máme celkem 9 ks brouené industrie. Typologicky dominuje plochá sekerka (celkem 6 ks  1 ks z objektu 500, 5 ks z objektu 501  obr. 11), za ní je
sekeromlat (2 ks z jámy 500  obr. 11) a kopytovitý klínek z objektu 501 (obr. 4: 8). Pouze 2 sekerky jsou dochovány bez pokození, které náleí variantì s asymetrickým pøíèným
profilem a asymetrickým ostøím. K této variantì náleí pravdìpodobnì dalí dva pokozené kusy bez dochovaného ostøí. U pìti sekerek jsou plnì vytvoøené kolmé, hranami odsazené boky. Detailní surovinová provenience nebyla provedena, zastoupeny jsou vak nepochybnì tzv. zelené bøidlice, který
které by mohly pocházet z eleického zdroje. Pouze jeden
sekeromlat se dá pøiøadit variantì se symetrickým bøitem. Kopytovitý klínek trojúhelníkového profilu náleí k drobnìjím formám, které ukonèují vývoj tohoto ve starím neolitu
oblíbeného typu brouené industrie. Z ostatní brouené industrie (OBI) jsou zastoupeny
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Obr. 3. Pùdorys a profily objektu 501 s výbìrem nálezù.
Abb. 3. Grundriß und Profile des Objekts 501 mit Fundauswahl.
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Obr. 4. Výbìr nálezù z objektu 501 a pùdorys s profily objektu 503.
Abb. 4. Auswahl von Funden aus Objekt 501 und Grundriß mit Profilen des Objekts 503.
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Obr. 5. Výbìr nálezù z objektu 503.
Abb. 5. Auswahl von Funden aus Objekt 503.
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v objektu 503 zlomky zrnotìrek (Dr), vyrobené z místní suroviny (maovický lom) a 2 ks
brousku, který je vyroben z jemnozrnného pískovce. Ze stejné jámy pochází i hrudky lutého barviva. K mimoøádným nálezùm náleí nepochybnì jehlan surového grafitu z objektu 501. Tohoto tvaru bylo docíleno cíleným obruováním jednotlivých stran artefaktu. Uití
grafitu v období kultury s moravskou malovanou keramikou, které je doloeno pouze ojedinìlými nálezy a také ve spojení s technologií výroby tzv. nepravé terry nigry, bylo zpracováno M. Hlavou v jeho diplomové práci (HLAVA 1997).
Na základì rozboru keramického materiálu mùeme zaøadit vech pìt objektù k jednomu sídliti kultury s moravskou malovanou keramikou, které mùeme podle souboru keramiky zaøadit pouze rámcovì do prùbìhu fáze Lengyel I (fáze Ia, b MMK  ÈIMÁØ et al. in
press). Pøi jeho èasovém zaøazení tak vycházíme z výskytu èi absence charakteristických
tvarových a výzdobných prvkù. Mimo dvou pøípadù (èervená malba) není doloena malovaná ani rýsovaná výzdoba. Naopak je zastoupeno pøírodní luté barvivo, jeho pouití k výzdobì je pro fázi Lengyel I typické. Charakteristické jsou oválné výènìlky se dvìma dùlky,
doloen je jeden zlomek z høibovité nádoby. Ty mùeme také zaøadit ke starím prvkùm,
které se nejblíe vyskytují na lokalitì v Maovicích  Penièném. Naopak nejsou zastoupeny mladí prvky, jako jsou výènìlky typu soví hlavièka, dovnitø zesílené plece
u mís, seøíznuté okraje èi mladí typy výènìlkù.
Sídlitì 2  východní èást trati Velké panské
Sídlitì se nachází v nejbliím okolí napojení polní cesty, vedoucí od silnice ZnojmoHraditì  Maovice, na lesní plochu NP Podyjí (viz obr. 1). Osídlená plocha je rozloena
na mírném svahu se sklonem k východu a ostrým sklonem k jihu. Má nadmoøskou výku
v rozmezí 345352 m n. m. Pøiblinì 100 m jiním smìrem je v terénu patrný výrazný
terénní záøez, vytvoøený èinností bezejmenného levobøeního pøítoku øeky Dyje (obr. 1).
Podloí tvoøí pomìrnì kvalitní jemnozrnná svìtle lutá spra, kterou místy støídá její degradovaná jílovitá forma. Trasa výkopu proala prostor polní cesty, kde byla mimo ornice
zjitìna i pomìrnì mocná recentní vyrovnávka, sloená z velký lomových kamenù a skalní
drtì, pøípadnì stavební suti.
V rozmezí 200 m výkopu se podaøilo zachytit celkem 4 objekty (tab. I). Tøi z nich patøí
typu zásobní jáma (3  viz tab. I  505506, 508), jáma 507 pak typu jamka. Ze zásobních
jam 505506, 508 byl ovzorkováním získán pouze malý soubor nálezù, pøedevím drobných zlomkù keramiky (tab. II). Ty nám umoòují pouze rámcové zaøazení osady do období
starí doby bronzové. Nejdùleitìjí èást nálezù pochází z drobné, pravdìpodobnì kruhové
jamky, kterou výkop témìø zcela znièil (jáma 507  obr. 7). Na jejím dnì se nacházela
mení koncentrace keramiky. Z ní se podaøilo zachránit ve výkopku zeminy fragmenty esovitì profilované mísy s vnì vyhnutým okrajem, letìným hrdlem a plecemi a drsnìnou
spodní èástí výdutì (obr. 7: 6) a dále spodní èást vìtí nádoby (zásobnice  obr. 7: 7) s drsnìným povrchem. Soubor je doplnìn pøedevím nìkolika zlomky okrajù mis s rovným,
dovnitø rozíøeným okrajem (obr. 7: 1, 3), støepem z horní èásti výdutì zásobnice se dvìma horizontálními neèlenìnými plastickými páskami a drsnìnou výdutí (obr. 7: 2) a zlomkem pohárku s plastickým výènìlkem. Povrchy jsou vìtinou letìné, ménì èasto hlazené.
Keramika z jámy 507 náleí klasické fázi únìtické kultury a umoòuje tak pøesnìjí èasové zaøazení celého sídlitì. Zajímavostí je nezdobený støep ze spodní èásti výdutì slovanského hrnce z jámy 506, který mùeme rámcovì zaøadit do støedohraditního období.
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Obr. 6. Výbìr nálezù z objektu 503; pùdorys a profily objektù 505506.
Abb. 6. Auswahl von Funden aus Objekt 503; Grundriß und Profile der Objekte 505506.

101

Obr. 7. Profil objektu 507 s výbìrem nálezù.
Abb. 7. Profil des Objekts 507 mit Fundauswahl.
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Obr. 8. Pùdorysy a profily objektù 508509 s výbìrem nálezù z jámy 509.
Abb. 8. Grundrisse und Profile der Objekte 508509 mit der Auswahl von Funden aus Grube 509.
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Obr. 9. Pùdorys a profil objektu 510. 12  výbìr nálezù z objektu 509; 3  nález z objektu 510.
Abb. 9. Grundriß und Profil des Objekts 510. 12  Auswahl von Funden aus Objekt 509; 3  Fund aus
Objekt 510.

104

Obr. 10. Výbìr nálezù z objektu 510.
Abb. 10. Auswahl von Funden aus Objekt 510.

Sídlitì 3  západní èást trati Goldberg
Toto sídlitì se nachází u samotného východního cípu lesa NP, v prostoru u køíku. Svah
s mírným sklonem k východu a prudkým k jihu, má nadmoøskou výku v rozmezí 340344
m n. m. Podloí, které tvoøí skála dyjského masívu, vystupuje v tomto prostoru a na povrch. Byl zde zjitìn pouze jeden objekt (polozemnice  jáma 509), jeho typ nám umoòuje v tomto prostoru pøedpokládat existenci trvalejího osídlení. Objekt obdélného tvaru
se zaoblenými rohy mìl mírnì ikmé, konvexní stìny a rovné dno (tab. I). Vysekán byl do
skalního podloí. V prozkoumané èásti se podaøilo zjistit jednu kùlovou jámu, která byla
souèástí nadzemní døevìné konstrukce objektu (obr. 8).
Inventáø objektu tvoøila pøedevím keramika, ojedinìlé zlomky zvíøecích kostí, mazanice a zrnotìrka. Za dùleitý lze povaovat nález surového grafitu, jeho pøíslunost k urèitému místnímu zdroji mùe potvrdit a podrobná analýza (tab. II, obr. 12). V keramice, která
je pro zaøazení objektù nejdùleitìjí, pøevaují pøedevím nezdobené mísy a misky se
zataeným okrajem (obr. 8: 1, 3; 9: 12). V keramické hmotì se u nich objevuje výrazná
pøímìs hrubì drceného grafitu (obr. 8: 1; 9: 12), ojedinìle v kombinaci s tuhovaným letìným povrchem (obr. 8: 3). Vìtina povrchù této keramické tøídy je vak hlazená, pøípadnì pokozená korozí. Zbylé keramické tøídy nelze pro zlomkovitost pøesnì urèit; pøítomny jsou støepy z hrubých nádob, pravdìpodobnì hrncù èi zásobnic. Pouze jediný zlomek
spodní èásti výdutì nádoby má vhloubenou výzdobou (drobné ploché oválné dùlky  obr.
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8: 2). Ojedinìlé støepy neolitické keramiky (MMK) a zlomky okrajù hrncù a zásobnic
s prstovaným hrdlem (pozdní doba bronzová?) mùeme zaøadit jako intruze. Celkovì lze
nálezový inventáø charakterizovat jako velmi chudý. Nedostateèná kála keramických tøíd,
tak jako absence vhloubené a plastické výzdoby nám neumoòuje blií zaøazení souboru.
Mùeme ho tedy datovat pouze rámcovì a to do období pozdního haltatu a èasného laténu
(HD/LTA).
Sídlitì 4  východní èást trati Goldberg
Poslední ze sídli se podaøilo zachytit v prostoru za zahradami u køíku (obr. 1). Rozkládá
se na mírném svahu v nadmoøské výce 325330 m n. m. Podloí je v tomto prostoru
tvoøeno degradovanou spraí, smìrem k obci je vak vystøídána skálou dyjského masívu.
Jeden prozkoumaný objekt øadíme k typu 2  jáma (tab. I).
Objekt se podaøilo, mimo èást, kterou znièil výkop, prozkoumat celý (obr. 13). Na dnì
se nacházela velká koncentrace archeologických nálezù (tab. II, obr. 9). Tu tvoøily pøedevím témìø celé nádoby a øada dalích fragmentù, mezi nimi se nacházelo nìkolik vìtích,
zcela rozpadlých lomových kamenù (obr. 14). Ve zbytku jámy na severní stranì výkopu se
pak podaøilo objevit velký polotovar kamenné sekery (viz MERDA 2004). Jiní okraj koncentrace tvoøila mírnì esovitì profilovaná mísa s vnì vyhnutým okrajem se zbytky smolného nátìru na vnìjím povrchu (obr. 10: 1  nádoba 1) s pùvodnì 4 velkými vertikálními
uchy. Ty jsou vyrobeny z váleèkù oválného a kruhového prùøezu a umístìny od okraje po
maximální výdu mísy (obr. 10: 1  nádoba 1). Ve støední èásti objektu se nacházely fragmenty èervenì malované putny, kterou se zatím nepodaøilo rekonstruovat, dvou hrncù s plastickou výzdobou (obr. 10: 34  nádoba 34) a okraj velkého hrnce èi putny (obr. 10 
nádoba 5). Soubor je doplnìn fragmenty tenkostìnné ostøe profilované misky s plastickou
výzdobou, kterou mùeme mimo poøadí oznaèit jako nádoba 6 (obr. 9: 3). Ve vlastním
zásypu objektu, nad koncentrací nádob, se nacházely pouze drobné zlomky keramiky, mazanice, osteologického materiálu a típané industrie. Ta je reprezentovaná 2 kusy èepelí,
z nich jedna je pøepálená a druhá je vyrobena z plazmy (okolí Jeviovic, Bojanovic).
Pro èasové zaøazení objektu je dùleitá pøítomnost dvou charakteristických znakù. Pøedevím je to tenkostìnná miska s ostrou profilací a drobnými výènìlky typu soví hlavièka umístìnými pøímo na lomu maximální výdutì (obr. 9: 3). Druhým jsou fragmenty hrnce s výènìlky stejného typu (obr. 10: 4). U obou nalezených hrncù (obr. 10: 34) se dá
navíc pøedpokládat existence plastické výzdoby i na nedochovaném okraji nádoby. Na základì tìchto nálezù mùeme objekt zaøadit do období druhého stupnì lengyelské kultury
(Lengyel II, fáze IIa1  ÈIMÁØ et al. in press). Okraj z putny se seøíznutým okrajem je
ménì chronologicky citlivý (obr. 10: 2). Dùleitý je doklad monochromní èervené malby
na fragmentech putny. K nejzajímavìjím tvarùm, které vyboèují z bìné kály je mísa se
ètyømi vertikálními uchy (obr. 10: 1) a zbytky smolného ploného nátìru na vnìjím povrchu. Vertikální ucha se v jiných variantách v moravském materiálu objevují pøedevím jako
ucha pásková, ji ve fázi Ic (Brno  Bystrc  ÈIMÁØOVÁ, RAKOVSKÝ 1988, 494, obr. 1, 9).
ä
Obr. 11. Výbìr kamenné brouené industrie z objektù 500 a 501.
Abb. 11. Auswahl geschliffener Steinindustrie aus Objekten 500 und 501.
à
Obr. 12. Detail surového grafitu z objektu 509.
Abb. 12. Detail des Rohgraphits aus Objekt 509.
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Z materiálu stejného stáøí, jako je jáma 510, pak mùeme uvést pøímé paralely masivních
páskových uch na mísách z lokality Støelice-Sklep (KOTUØÍK 1973, 51, Taf. 3: 17, 52, Taf.
4: 15; PODBORSKÝ 1993, 119, 64: 18).
ZÁVÌR
Ètyøi sídlitì z katastru Znojma-Hraditì významným zpùsobem roziøují a zpøesòují nae
doposud útrkovité informace o pravìkém osídlení této èásti NP Podyjí a extravilánu obce.
Prozatím 11 zdokumentovaných a prozkoumaných objektù s poèetným souborem archeologických nálezù ukazuje na velkou a dlouhodobou sídelní aktivitu na levobøeí øeky Dyje
u pramenù dvou jejich bezejmenných pøítokù. V prozkoumaných objektech se podaøilo
prokázat intruze nálezù keramiky dalích dvou období  mladí/pozdní doby bronzové a støedohraditnímu období, které je pravdìpodobnì spojeno z velkomoravským hradiskem v intravilánu Znojma-Hraditì. Tyto zlomky ukazují na monost existence stálých sídli a nelze je charakterizovat jako nahodilé artefakty. Podle intenzity osídlení se zdá, e prostor
západnì od Znojma-Hraditì byl plonì osídlen v pravìku a ranné dobì dìjinné a nelze
vylouèit pøítomnost jiných, doposud výzkumem nezjitìných, kultur. Pøirozenì tak dolo k
propojení sídlení aglomerace Hraditì a údolí Maovického potoka.
Poznámky
1

2
3

Za ústní informaci o místním názvu trati Goldberg dìkuji tímto doc. PhDr. Bohuslavu Klímovi, CSc.
z PF MU Brno.
Za ústní informaci dìkuji Mgr. Petru Nerudovi, PhD. z ústavu Anthropos MZM Brno.
Za ústní informace dìkuji Doc. PhDr. Jaromíru Kovárníkovi, CSc. z JMM Znojmo.

ZUSAMMENFASSUNG
Bei Erdarbeiten auf der Trasse der Kanalisationsleitung zwischen Maovice und Znojmo-Hraditì wurden
auf mehreren Stellen Belege urzeitlicher Besiedlung festgestellt. Die vorliegenden Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabung, die durch Mitarbeiter des Instituts für Bodendenkmalpflege Brünn durchgeführt wird,
sind als vorläufige Informationen aus dem bisher archäologisch kaum erforschten Raum des Nordostrandes
des Nationalparks Thayatal, konkret aus Fluren Velké panské und Goldberg zu verstehen.1
Während die aus dem Intravillan von Znojmo-Hraditì stammenden zahlreichen archäologischen Funde
in der Fachliteratur genügend beschrieben wurden (PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972, 142147; ØÍHOVSKÝ 1964,
36, tab. 3: B; KLÍMA 2001a, 3755; 2001b, 324, 2002, 115120), sind Belege der urzeitlichen Besiedlung
des Extravillans sehr sporadisch. Aus Oberflächenlesen stammen vereinzelte Artefakte der Spaltidustrie des
Jungpaläolithikums (Aurignacien) und aus jüngeren Perioden der Urzeit isolierte kleine Keramikfragmente,
die näher nicht datiert werden können.
Die bisher freigelegten 11 Objekte mit zahlreichen archäologischen Funden weisen auf eine umfangreiche
und langfristige Siedlungsaktivität auf dem linken Ufer der Thaya an den Quellen ihrer zwei namenlosen
Zuflüsse hin. Anhand der Analyse des Keramikmaterials aus der Siedlung 1 (Abb. 1) können alle 5 Objekte
ã
Obr. 13. Celkový pohled od západu na prostor sídlitì 4 s jámou 510 v popøedí; v pozadí Hraditì a Znojmo.
Abb. 13. Westliche Gesamtansicht des Siedlungsraums 4 mit Grube 510 im Vordergrund; im Hintergrund
Hraditì und Znojmo.
ß
Obr. 14. Celkový pohled na koncentraci keramiky a kamenù na dnì jámy 510.
Abb. 14. Gesamtansicht der Konzentration von Keramik und Steinen auf dem Boden der Grube 510.

109

nur rahmenhaft in den Verlauf der Phase Lengyel I gereiht werden (Phase Ia,b der Mährischen bemalten
Keramik; ÈIMÁØ et al. in press). Bei seiner Datierung gehen wir von dem Vorkommen oder der Abwesenheit
charakteristischer Form- und Zierelemente heraus. Bis auf zwei Fälle (rote Malerei  Abb. 6: 1) ist weder
gemalte noch gerissene Verzierung belegt. Es kommt jedoch der gelbe Naturfarbstoff vor (Tab. II), dessen
Anwendung für die Phase Lengyel I typisch ist. Charakteristisch sind ovale Ausläufer mit zwei Grübchen
(Abb. 3: 1, 4: 4, 5: 3, 6: 1), es wurde ein Fragment eines pilzförmigen Gefässes entdeckt (Abb. 6: 6). Für die
Datierung der Siedlung 2 (Gruben 505508  Abb. 1) ist die Keramikkollektion aus der Grube 507 von
Bedeutung, die der klassischen Phase der Aunjetitzer Kultur angehört (Abb. 7). Aus einer Halbwohngrube
(Siedlung 3) stammt die Kollektion der Graphittonkeramik, vor allem Schalen mit eingezogenem Rand (Abb.
8: 1, 3; 9: 12). Weitere Formen sind nicht allzu zahlreich und ihre bescheidene Skala sowie die Abwesenheit
eingetieften und plastischen Dekors erlaubt keine nähere Datierung der Kollektion. Sie kann also nur rahmenhaft in die Periode der späten Hallstattzeit und frühen Latènezeit (HD/LTA) gereiht werden. Im Objekt 510
(Siedlung 4  Abb. 1, 13, 14) gab es auf dem Boden eine Konzentration von archäologischen Funden
(Tab. II, Abb. 9, 14), vor allem Keramik. Im Überrest der Grube auf der Nordseite der Grabung wurde ein
großes Halbprodukt einer Steinaxt gefunden (siehe den Beitrag MERDA 2004). Für die Datierung des Objekts
ist die Anwesenheit zweier charakteristischer Merkmale von Bedeutung. Erstens geht es um eine dünnwandige Schale mit scharfer Profilierung und kleinen Ausläufern des Typs Eulenköpfchen auf dem Höhepunkt
der Maximalausbauchung (Abb. 9: 3), zweitens um Topffragmente mit Ausläufern desselben Typs (Abb.
10: 4). Anhand dieser Funde kann das Objekt in die zweite Stufe der Lengyel-Kultur gereiht werden (Lengyel
II, Phase IIa1  ÈIMÁØ et al. in press). Zu den interessantesten Formen, die sich der geläufigen Skala
entziehen, gehört die Schüssel mit vier Vertikalhenkeln (Abb. 10: 1) und Überresten eines Pechaufstrichs auf
der Außenoberfläche. Vertikalhenkel kommen in anderen Varianten in dem mährischen Material vor allem als
Bandhenkel vor, und zwar bereits in der Phase Ic (Brno-Bystrc  ÈIMÁØOVÁ, RAKOVSKÝ 1988, 494, Abb. 1,
9). Aus dem Material desselben Alters wie die Grube 510 können dann direkte Parallelen massiver Bandhenkel auf Schüsseln aus Støelice-Sklep angeführt werden (KOTUØÍK 1973, 51, Taf. 3: 17, 52, Taf. 4: 15;
PODBORSKÝ et al. 1993, 119, 64: 18).
Vier Siedlungen auf dem Kataster von Znojmo-Hraditì erweitern und präzisieren wesentlich unsere
bisher fragmentarischen Informationen über die urzeitliche Besiedlung dieses Teils des Nationalparks
Thayatal und des Extravillans der Gemeinde. In den erforschten Objekten konnten Keramikintrusionen aus
zwei nachfolgeden Perioden  der Jung/Spätbronzezeit und der Mittelburgwallzeit nachgewiesen werden,
wo wahrscheinlich ein großmährischer Burgwall im Intravillan von Znojmo-Hraditì existierte. Diese Fragmente weisen auf die Möglichkeit der Existenz ständiger Siedlungen hin und können als zufällige Artefakte
nicht charakterisiert werden. Der Besiedlungsintensität nach scheint es, daß der Raum westlich von ZnojmoHraditì in der Urzeit und in der frühgeschichtlichen Zeit flächenweise besiedelt war, und die Anwesenheit
anderer, bisher nicht entdeckter Kulturen kann nicht ausgeschlossen werden. Auf eine natürliche Weise kam
es also zur Verknüpfung der Siedlungsagglomeration von Hraditì mit dem Tal des Maovický Bachs.
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