128

MISCELLANKA ARCHAK0L0G1CA

Význam miroslavBkýoh Školních sbírek tkví tedy zejména ve zmíněném oelku pozdněhalátatském, který signalizuje možnost existence plochých žárových pohřebišť pozdněhalštatského data,
která jsou obecným znakem své doby ve středoevropské oblasti, nedotčené v Ha D — L A
ještě přímým zásahem keltské moci ze západu a trákoskýtským světem z jihovýchodu.
V. Podhorský
' 3PFFBU E 8 (1903), 28, tab. X V I .
Nepublikováno; materiál uložen v Moravském museu v Brna.
• L. Rájek PA X X X X I (1036—1038), 86 ad.; F . Spurný, Zprávy pam. p#e XIII (1953), 219 ad., 250 ad.: V.SaHovi,
F A X L V I (1056), 76 ad.; J. Neústupný * kol., Pravgk Československa 1060, 803, obr. 112:2.
1

H a l l s t a t t e r F a n d ě t n den S e h u l s a m m l o n g e n i n Miroslav ( K r . Z n o j m o ) . Aus dem U mirek der Stadt Miroslav
(Xr. Znojmo), dle lm Bereich des mahrlsch-krumlov'schen Zentralgebietes der sudmáhrlschen Horakover Kultur der Halí*
stattzeit llegt ( H C—D), stud elnlge hallstatter Gr&ber bekannt: aus der ehemaligen Dockalschen Ziegelei wlrd lm Museum
von Znojmo eln verMltnlsm&sslg reichhaltiges Orab mít elnem gemalten QefaB aufbewahrt (Anm. Nr. 1) und In den Schulsammlungen der Mlttelschule in Miroslav beíinden sich Graberfunde aus drel welteren Orten des stadtlschen KatasturH:
aus der Lage „Štěpánov" — Stelnbruch stammt eln spatnallstáttlsches Brandgrab mit elnerfl&schenformlgenAschennrne und swet Bronzerlngen (Abb. 1), auf weltere zeretorte Qraber welsen GefaBe mlt Knochen, dle zufiilllgerwelse in der
Nádražní ulice (BannhofatraBe)
Abb. 2 :1,2 — und lm Areál der Fabrik Fruta, V E B ln Miroslav — Abb. 2 : 3 -fuifgefunden wurden, lun.

HalStatské osídlení Palliardiho hradiska u Vysočan
Při horním toku řeky Želetavky, asi 2 km severně obce Vysočan (okr. Znojmo), je nad
tzv. Koberovým mlýnem výšinné opevněné sídliště. K objevení této —z hlediska strategického —
vynikající polohy došlo někdy v době mezi oběma světovými válkami. Místo bylo nazváno po
slavném archeologovi Znojemska a Moravskobudějovioka J . Palliardim a nese v odborné litera
tuře název Palliardiho hradisko nad Želetavkou u Vysočan.
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Obr. 3. Vysočany. Schematický plánek Palliardiho hradiska nad Želetavkou (podle J . Poláčka).
(Kresba: A. Šik.)
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Na nalezišti sbíral materiál L. Meduna, pozdější pracovník jihlavského muzea, po r. 1948 též
František a Vědomi] Vildomcovi; V. Vildomec tu také provedl sondáž a z jeho pera pochází
dosud jediná publikovaná, zpráva o lokalitě. Mezi léty 1949—1959 zde prováděl se skupinou
učitelů výkopy J. Sobotka, ředitel školy v Dol. Lažanech. V r. 1959—1960 zorganizoval na lo
kalitě archeologický výzkum J . Poláček z tehdejšího Krajského muzea z Jihlavy; pořídil nový
plán hradiska a podrobnou rukopisnou nálezovou zprávu. J . Poláček připravuje také kom
plexní publikaci lokality, se základním popisem terénu a rozborem veškerého archeologického
materiálu (zejména z eneolitu, starší doby bronzové a slovanské). V této stati se chci omezit pou
ze na publikaci halštatské keramiky z Palliardiho hradiska a na uvedení základních údajů,
potřebných pro zhodnocení významu tohoto místa v dějinách jihomoravského halštatu. Podo
týkám, že jsem se tohoto tématu již dotkl, teprve nyní však mám možnost materiálem do
ložit některé dříve naznačené vztahy.
Z celkového počtu keramického materiálu tvoří halštat pouze zlomek procenta; jde o střepy,
uložené v muzeu v Moravských Budějovicích (obr. 4) a o několik typologicky shodných střepů,
které uvádí v citované nálezové zprávě J . Poláček.
Nejstarším halštatským fragmentem je část stěny etážovité nádobky s jedním dochovalým
uchem (obr. 4 : 5), hnědě leštěného povrchu; jde o výrazný tvar stupně HA, na Moravě vzácný,
který by — vzhledem k poloze hradiska — ukazoval k jižním Čechám; je v dosud známém ma
teriálu z místa zatím osamocený a nesouvisí s ostatními halštatskými fragmenty, které jsou
mladší. Na druhé straně však tento zlomek svědčí o funkci polohy i v mladší době bronzové — což
dosud nebylo známo.
Ostatní halštatský keramický materiál tvoří jednotný mlodohalštatský komplex, pro jehož
datování je rozhodující jak typologie, tak výzdoba, i posléze výskyt tuhové keramiky (obr. 4 : 15
až 17). Typická jsou nízká široká osudí (obr. 4 : 1,3), která již dávno ztratila ostrost troj členného
profilu klasické horákovské keramiky a naopak se u nich projevuje sklon k typické profilaoi
období halštatsko-laténského (lahvovité tvary). Příznačná je i výzdoba, zvláště nepravidelně
trojúhelníkový kolek na obvodu pod hrdlem druhého exempláře (4 :3), jemuž je zbytečné vy
hledávat analogie, neboť je v pozdněhalštatské sídlištní keramice běžný. — Stejně charakteristické
jsou misky (či šálky) s prohnutým hrdlem (obr. 4 : 2, 4, 6—-9, 14); i ty nesou typologické znaky
pozdněhalštatského vývoje, zejména šikmé zářezy či důlky na lomu pod hrdlem, i aplikaci
„poklasických" výzdobných prvků na vnitřní ploše: kromě zcela běžného vlešťování (obr. 4 : 4,
14) je tu i rastrovaný ornament s motivem kříže na vnitřním dně a nepravý kolečkovaný orna
ment (4 : 9). Zlomek šálku s masivním uchem s růžkovitým výčnělkem (obr. 4 :5) má obdoby
např. v samých Střelicích a Jaroměřicích, i v jižních Cechách a právě tento keramický typ má
na moravských lokalitách vždy pozdní nálezový profil (Křenovice, Oslavany-Náporky). — Po
sléze jsou tu typické s o u d k o v i t é nádoby (obr. 4 :15—17), vyrobené z tuhové keramické masy,
s ostře vřezanými otisky v linii pod vyhlazeným hrdlem a maltovanou výdutí. — M i s k y se za
taženým okrajem a častými vtuhovanými vzory (obr. 4 : 10—13) na vnitřní straně jsou sice
charakteristickým prvkem mladohalštatské keramiky, k dílčí periodizaci se však nehodí.
Lze-li tedy — jak vidno — datovat předvedený keramický materiál vesměs do pozdního
stupně jihomoravské horákovské kultury (HD-LA), je nutno konstatovat, že výšinná poloha
Palliardiho hradiska u Vysočan byla osídlena, resp. povšimnuta halštatským obyvatelstvem
teprve v závěru celého období (pomineme-li ojedinělý nález z HA); objevuje se nám tu obdobná
situace jako v řadě jiných výšinných sídlišť na jižní Moravě. Zároveň je nápadná, sporadičnost
nálezů halštatského stáří na hradisku, která sotva připouští domněnku, že by i opevnění polohy
(příkop I a II — srov. obr. 3) pocházelo teprve z halštatu. I když bereme v úvahu nesystematičnost
starších výzkumů, i fakt, že na lokalitě existovaly již v 18. století 3 lomy na kámen (ostroh hra
diska tvoří rulový podklad), které mohly nálezovou situaci poněkud zkreslit, zůstává sporadič
nost halštatskýoh nálezů přece jen velmi nápadná. Také vzhledem k posunutí lokality na západní
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okraj katastru horákovské kultuiy, i k významné strategické poloze místa (ostroh je ve výši
cca 400 m nadm. v., až 40 m nad hladinou Želetavky, která jej meandrovitě obtéká úzkým
malebným údolím) musíme předpokládat spíše přechodné využití Palliardiho hradiska halštatským člověkem; mohlo to být nejspíše při střežení západních cest, spojujících jižní Moravu
a jižními Čeohami a ostatním západohalštatským světem. Na tyto spoje k západu by ukazo
valo i další hradisko u Slavonie a pravděpodobni rovněž halštatská opevněná poloha „Turec
ký kopec" na katastru Hornic (blízko Vysočan).
V. Podhorský
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I". Yildumev, Palliaruiliu hradisko nad ŽelrUvkou, Alt M l 1651, 31—33, obr. 23, 30, 31.
* Původní plánek uvádí i V. VUdomec, op. cit., obr. 23.
Pudle Poláčkovu podrobného plánu přetiskuji st* uvolením.
autora schematické zobrazení polohy (obr. 3).
* „Palliardiho hradisko na Zeletavce, kat. obce Vysočany luul Dyji, okr. Znojmo*' (nálezová zpráva archeologického
výzkumu v r. 1959 —1960), rukopis uloíen v A C ČSAV pob. Brno, ěj. 1863 zc dne 3. 8. 1981.
V. Podhorský, K problematice halstatského osídleni jihozápadní Moravy, Sbornfk TT. — Vlldomcňv - - AÚ ČSAV
pob. Brno, 1963, 51 ad.
J. Poláček, op. cit, tab. III: 14, 15, IV: 25—28, Sb.
* A. Undner, MAGW 35 1905\ tab. M : 23—24; J. BBhm, Kronika objeveného veku, Praha 1941, obr. 30: 4; E. jaková—
A. Ryboví—V. Xaldond. PA 1,-1, 1959, 92, obr. 37: 2—4. — Srov. k tomu též V. Podhorská, S P F F B U E 10, 1986, pozn..
f. 37.
Nové hlášené J. Holenkem, jemuž současně děkuji za sděleni.
Sděleni V. SoiwJinpont z Jihlavského muzea: také ji děkuji za tuto informaci.
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Dle httllBtatter UeNledlung úm Palilardl-BurglvallB bel V y s o č a n y . Am Uberlauf der Želelavka, etwa 2 kru
iiordlich von Vysočany (Kr. Znojmo), beflndet sich liber der ehemaligen Koberschen MQhle eine erhdhte, befestlgte
Siedlung, die bereits scit den zwanzíger Jahren diosen Jahrhunderts bekannt igt und nach dem berUhmten muhrischen
Archaologen „Palliardi-Bnrgwall bei Výměnný" genannt wlrd. Wánrend der Jalire dra Sanunelns von Materiál und nach
den Erforschungen (Anm. Nr. 1—3) aufdieser Lokalltat wurde eine grosse Menge archaologischen MaterialB zusammen*getrageu, namentllch aus dem Eneolith, der iilteren Bronzezek und dem fruhen Mittelalter; eine klelnexe Kollektton blldedie Hallstatter Keramik (Abb. 4), die uilt Auuuahme deB Fragmentu eines etageartigen Gefásses (Abb. 4 : 5) eine typische Fonn der spaten Stufe der sudmiihrifichen Horakover Kultur darstellt (H D — L A), und das auch durch dle technluche Aufifuhrung (Vorkommen von Graphit-Keramik). Dleaes Materiál zelgt, daQ dle Lage ln der sp&ten HaUstattzeit wahrHcheinllch nur voriibergehend bei der Bcwachung der westlichen Wege, dle damals Sudm&hren mit SQdbohmen und der
nbrigen westhallfltáttlselien Welt verbanden. ausgenutzt wurde.

Spektrální analýza a metalografický rozbor laténukých nálezů z Bezkova
Zpráva doplňuje článek uveřejněný v SPFPBU E 10 (1965) na str. 354n. Na laténském sídlišti
v poloze „Záhony" 2,5 km sz. od obce Bezkov byla získána spolu s jiným materiálem železná
struska a železné sídlo. V potůčku tekoucím u paty této lokality jsme zjistili bahenní rudu. Ze
severně exponovaného místa, vzdáleného odtud 400 m směrem k jihovýchodu, pochází z plochy
15 x 20 m nálezy železné strusky a slitků (prostor hutí?). Tím vyvstaly otázky provenience
železné rudy a souvislosti předpokládaných hutí se sídlištěm, které se pokoušíme řešit pomocí
spektrální analýzy. Vycházíme z poznatku, že každé naleziště železné rudy obsahuje stopy
určitých prvků, které jsou pro dané ložisko specifické.
Spektrální analýza byla provedena pomocí těchto přístrojů: mřížkový spektrograf PGS 2"
Zeiss, obloukový generátor PGD 1 a projektor Optica Milano. Aby se zamezilo případným
diferencím, bylo použito jednotných budících podmínek : předexposice 0, exposice 20, nosná
elektroda SU 304, protielektrod 0 6, zakončení půlkulovitými oblými uhlíky Kablo Topolčany, fotomateriál Agfa Blau Extra Hart.
Spektrální kvalitativní rozbor železné strusky, sídla a bahenní rudy. V tabulce jsou uvedeny
výsledky provedených analýz. Značení představuje hrubý polokvantitativní odhad a to: -— . . .
Obr. 4. Vysočany. Halštatská keramika z Palliardiho hradiska. (Kresba: V. Podhorský
a A. Šik.)

