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11. Únětický hrníček s nízko posazenou výdutí, která je mírně podlomena, a s uchem naseda
jícím pod okrajem; těsně nad výdutí proti uchu je tupý pupek. Povrch je částečně hlazený v šedo
hnědém až černém tónu; v. 7,3 cm; šo. 7,5 cm; šd. 4 cm (tab. V: 11). 

12. Rekonstruovaný hrnek s výše posunutou výdutí a masivním uchem, které mírně převyšuje 
okraj. Povrch je hnědočerný, drsný; v. 6 cm; šo. 7,3 cm; šd. 4 cm (tab. V: 12). 

13. Jednoduchá rohovcová čepel s pilkovitě retušovanou delší stranou, šeděmodré barvy; 
d. 6,3 cm; š. 2,8 cm (tab. V: 13). 

14. Širší plochý rohovcový úštěp s polokruhovým, jemně škrabadlovitě retušovaným ostřím, 
šeděmodré barvy; d, 6,2 cm; š. 4,5 cm (tab. V: 14). 

Předvedený bohatý hrobový celek tvoří tedy klasický inventář, kde jak keramika, tak zejména 
bronzová hřivna, cyperská jehlice, i plechová manžetová ozdoba jsou dobře datovatelné do 
mladší fáze starší doby bronzové, tj. do R BA 2 . Bližší zmínky zaslouží pouze manžetová ozdoba; 
po technické i výzdobní stránce se na první pohled velmi podobá manžetovým náramkům 
borotického typu, jak je podle známého depotu, publikovaného J. Palliardim3 nazval J . Schránil1 

a o nichž nově zevrubně pojednal J . Ondráček;6 zejména systém výzdoby negativní klikatky je 
pro náramky borotického typu příznačný, a to v celé oblasti jejich rozšíření.6 Naproti tomu tvar 
předmětu z křepického hrobu — vzhledem k jeho profilaci i umístění otvorů v jeho středu — se 
od náramků borotického typu liší. Křepická manžeta funkci náramku (náramníku) plnit nemohla; 
jde tu nepochybně o výrobní derivát náramků borotického typu, mající sice svůj původ ve stejných 
výrobnách moravsko-dolnorakouských, zastávající však zcela odlišnou funkci. Mohlo jít o kování 
opasku, nebo pravděpodobněji (podle údajné polohy v hrobě) o ozdobu čelenky, případně jiné 
okrasy (ochrany?) hlavy. Tuto hypotetickou funkci však bude třeba ověřit dalším pozorováním, 
neboť křepická manžetová ozdoba je v moravsko-dolnorakouské únětické kultuře zatím ojedinělá. 

V. Podhorský 

1 if. Tihelka, PA XLIV-2 ( 1953), 295. 
* Srov. k tomu již v Přehledu výzkumů AÚ Brno za r. 1960, 81, tab. 31 a též ve SPFFBU E 9 (19C4), 187 ad. 
3 J. Palliardi, CVMSO 16 (1899), 33 ad., tab. III. 
4 J. Schránil, Studie o vzniku kultury bronzové v Čechách, Praha 1921, 53; srov. též u K. Tihelky, op. cit., 262. 
' J. Ondráček, SlArch IX-1/2 (1961), 49 ad., zde shrnuta starší literatura. 
• .7. Ondrálek, 1. c; H. Mitscha-MUrheim, ArchA 7 (1950), 12, obr. 7. 

Das relche Grab dor tfnětlcerkultur aus Křeplce . Der publlzierte Grabkomplex der Cnéticerkultur wurde zufallig 
aus cínem beschádlgten Skcllettgrab in der Flur Přední díly" bei der Gemeinde Křepice, Bezirk Břeclav gewoimcu. 
Bine genaue Dislokatlon der Funde aus dlesem Grabe (Taf. V) ist nich bekannt, nach der intensíven Fárbung des Schádela 
des Frauenskellettes durch dle Bronzepatina lst aber deutlich, daú dle Bronzgegenstiinde in der Niihe des Kopfes der 
Leiche lagen. Das Inventář des Grabes kann man eindeutig nach der Stufe K B A a datieren. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient sich elu Blechmanschettenschmuck (Taf. V:l), welcher durch die technische Aufmachung und Verzierung mít 
den mahrlschniederdsterreichiBChen Armstulpen vom Boroticer Typus (Anm. Nr. 3—6) ganz úbereinstiminend, durch 
die Form und Funktion aber ganz unterschiedlich ist. Es geht wahrscheinlich um ein Betrlebsdcrlvat der Armstulpen 
vom Boroticer Typus, welches aber dle Funktion des Zierats (der Giirtelbeschláge, oder eher des Schutzes des Kopfes — 
nach der Lage im Grabe) hatte. 

Sondáž na novém laténském sídlišti v BezkovS (okr. Znojmo) 

V létě roku 1963 provedli studenti katedry prehistorie filosofické falukty UJEP v Brně pod 
vedením V. Podhorského sondáž v poloze „Záhony" („Velké Kusy"), vzdálené 2,5 km severo
západně od obce Bezkov. Sondou 5 X 4 m bylo objeveno nové laténské sídliště rozkládající se na 
mírném k jihu přivráceném svahu, jehož pata končí u potůčku (srov. mapku na str. 136, označeno 



MISCELLANEA ARCHAEQLOGIGA 365 

Obr. 7. Bezkov (o. Znojmo). Keramika z laténského sídliště. (Kresba: A. Šik.) 
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písmenem B). Pod 20 cm silnou oraicf byla kompaktní popelovitá kulturní vrstva, dosedající 
na žluté štěrkové podloží. Na stěně sondy byl rozpoznán zahloubený objekt. 

Při povrchové obhlídce okolí byly 400 m na jihovýchod od této lokality na severním svahu 
v trati „Malé Kusy" posbírány na ploše 15 x 20 m struskové slitky a železná struska (na uvedené 
mapce označeno Bl). Bližší zkoumání zde provedeno nebylo. 

Obsah kulturní vrstvy 

Kulturní vrstva obsahovala velké množství keramických fragmentů. Nádoby byly vyrobeny 
převážně na kruhu, materiál je jemný až velmi jemný, dobře vypálený. Charakteristické byly 
zvláště tři tvary: a) Situlovité tvary s ovaleným okrajem, hladké, nebo žebrovitě ěleněné, hrdlo 
vesměs vyhlazeno a tělo zdobeno vertikálním hřebenováním; povrch je mnohdy tuhován nebo 
opatřen tuhovým povlakem (obr. 7: 4, 5, 18, 19, 20, 21). b) Zásobnicovitý tvar s vejíitým tělem 
a s okrajem převislým; hrdlo je opět hladké a tělo je pokryto svislým rýhováním (obr. 7:12). 
c) Misky s ovaleným okrajem a s profilovanými stěnami (obr. 7: 8-11); ojediněle se vyskytly 
i misky s dovnitř zataženým okrajem. 

Z keramického materiálu byly dále nalezeny hliněné přesleny, hliněné závaží jehlancovitého 
tvaru a dva druhy mazanice; jeden z nich s otisky prutů pochází ze stěn výše uvedeného objektu, 
lícovaná mazanice z destrukce pece. Ze železných výrobků lze odtud uvést šidélko dlouhé 7 c m . 
Kromě toho byly získány struskové slitky a železná struska. Organický materiál zastupují 
zbytky mušlí, kosti, uhlíky atd. Výsledky analýzy kosterného materiálu a uhlíků jsou otištěny 
na str. 152—154. 

Veškerý materiál je uložen na katedře prehistorie UJEP Brno pod inventárními čísly 
32 951-33 250. 

Závěr 

Laténské sídliště v Bezkově doplňuje obraz keltského osídlení jižní Moravy a potvrzuje 
dřívější poznatky o velké koncentraci jejich sídlišť na Znojemsku, jež spolu s oblastmi Břeclavi, 
Mikulova a Moravských Budějovic tvoří nejjižnější výspu keltského osídlení na Moravě. Získaná 
keramika — zvláště situlovité tvary s ovaleným okrajem, vyhlazeným hrdlem a tělem zdobeným 
svislými rýhami i zásobnice vejčitého tvaru — ukazuje, že lze sídliště předběžně datovat do 
pozdní doby laténské. Význam této lokality, jakož i rozpoznání vztahů osady k místu výskytu 
železné strusky na „Malých Kusech" prokáže až výzkum. 

J. Malina 

HccjieflOBaHne na HOBOH JIATCHCKOM cejimue B nepeBHe BeaKOB, paíiOH 3HOJÍMO. CTyneHTU Kaipespu 
n p e n c T o p í m (JiuiocoifcKOro (paKyjibTera H . 3 . r typKUHe B E P H O npon3BOfliijra B HOBOM jiaxeHCKOM cejmme 
B c. BeaKOB (pauoH 3HOAHO) uccneflOBaHHH l í p u noMomii m y P$OD. H a ocHose HafifleHHoro apxeo j io r imecKoro 
MaTcpi iana ( K p í m t i n mejiesHuit mjiaK, HtejieaHoe mnj io , ocTaTKH carnaHHOií OCMB3KH CTCH H KaMeHuoro 
wepHOBa, rjiHHHHoe rpysa j io , paHOBiiHu, KOCTH H T. JI.), ocoOeHuo KepaMHKH, STO ceni ime HOWHO OTHecTH 
K noajraeMy jiaTeBCKOitry nepaojry. 

Sondagetorschung sut der neuentdeckten laténezeltllchen Sledlung In Bezkov [Bezlrk Znojmo] fuhrten 
Htudenten des Lehrstuhles ftir Prahistorie der J.-E.-Purkyné-Universitat in Brno durch. Auf Grund des gewonneaen 
Materials [Ofensaue und Eisenschlacke, eine elaerne Ahle, Bruchstticke des Lehmbewurfs, Bruchstúck einea Miihlatelnes, 
Gewicht, Splnuwirtel, Muschel- und Knochenfr&gmente u. a.], besonders aber auf Grund der Keramik, ist dlese Siedlung 
vorláuflg in die Hpatlaténezeit zu setzen. 


