
Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní 
Moravy 

J O S E F U N G E R 

Chceme-li z archeologického hlediska studovat některé společenské jevy 
k nimž patří i období prvé krize feudalismu a husitství, musíme mít dostatek 
prostředků k poměrně jemnému datování archeologických pramenů. Ze zku
šenosti víme, že nejčastějším nálezem při archeologických výzkumech je kera
mika, a proto její chronologie je právem v centru pozornosti archeologického 
bádání. Při rozpracovávání chronologie středověké keramiky se postupuje něko
lika směry. Velmi významné je zpracování keramiky datované hromadnými ná
lezy mincí. Zvláště pro Cechy a Polsko máme z poslední doby k dispozici 
moderní, dobrou kresebnou dokumentací opatřené katalogy (Radoměrský-Rich-
ter 1974; Mikolajczyk 1977). Při detailnějším poznávání vývoje keramiky však 
jen s materiálem od hromadných mincovních nálezů nevystačíme, protože min
ce se ukládaly zpravidla jen do určitých keramických typů jako jsou hrnce a 
džbány. Jiný způsob jak se dobrat vývoje keramiky vypracovala v podstatě 
již pravěká archeologie. Používá se při něm typologického srovnávání nálezo
vých celků s maximálním využitím stratigrafických pozorování. V období stře
dověku můžeme pro upřesnění datování nálezových celků využívat i písemných 
pramenů a ve šťastnějších případech i nálezů mincí. Také tato metoda má své 
úskalí a její přesnost a spolehlivost závisí na počtu, obsahu a kvalitě zpracová
vaných nálezových celků. Jejich spolehlivost je často omezena příměsí starší 
a v ojedinělých případech dokonce i mladší keramiky. Je proto nutné každý 
takový celek podrobit zevrubné kritice a vyhodnocení. 

Při studiu keramiky z venkovského prostředí 14. a počátku 15. stol se na 
jižní Moravě, respektive v jihovýchodní části Dyjskosvrateckého úvalu na sou
toku Jihlavy a Svratky, můžeme zatím opřít o dva publikované nálezové cel
ky. Jeden z nich tvoří keramika objevená při výzkumu požárem zničeného ob
jektu v trati „Hrudy" u Sakvic (Novotný 1976). Další celek byl získán z Přibic 
(Unger 1979). K těmto publikovaným souborům bych chtěl připojit ještě třetí 
ze zaniklé osady Teplaný. 

O záchranném archeologickém výzkumu zaniklé osady Teplaný u Vrano-
vic (okr. Břeclav), který roku 1970 provedlo Historické oddělení Moravského 
muzea v Brně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, bylo již něko
likráte pojednáno na stránkách odborného tisku (Michna-Unger 1971; Unger 
1977; Unger-Michna 1980). V rámci tohoto příspěvku budou popsány a 
zhodnocenynálezy z objektů odkrytých v úseku 2, který se nacházel přibližně 
uprostřed osídlené plochy. Po skrývce humusové vrstvy mocné 0,6—0,8 m se 
ve štěrkopísčitém podloží rýsovala nepravidelná skvrna zasahující mimo zkou
manou plochu. U jihovýchodního okraje skvrny se rýsovala kůlová jamka (14a) 
v níž byla rozlišena jak výkopová jáma o průměru 0,4 m, tak i vyhnilý kůl 
mající v průměru 0,23 m. Při preparaci nepravidelné skvrny byly rozlišeny cel
kem čtyři kruhové zahloubené objekty z nichž dva (14/1, 14/2) zasahují mimo 
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Obr. 1. Vránovi ce, zaniklá osada Teplaný. Nalezená situace v části úseku 2. 1 - černá hlína, 2 - Šedo-
lerná hlína, 3 — písek, 4 — jíl, 5 — mazanice, 6 — rostlý terén. 

zkoumanou plochu. Jáma 14/5 přibližně kruhového půdorysu měla průměr hor
ní dochované části 1,4 m a maximální průměr 1,8 m. Oproti současnému po
vrchu dosahovala hloubky 2,94 m. Jáma byla zasypána šikmými vrstvami jílu, 
písku, černé a šedočerné hlíny s mazanicí a úlomky keramiky. Jáma 14 se na
cházela jihozápadně od jámy 14/5 a měla rovněž kruhový půdorys o maximál
ním průměru 1,25 m a hloubce od současného povrchu 2,89 m. Zásyp jámy 
tvořil ve spodnější části písek s čočkami černé hlíny, kdežto nahoře vrstva čer
né hlíny v níž byl nalezen téměř celý džbán a zlomky další keramiky. Jáma 
14/1 zasahuje mimo zkoumanou plochu. Jednalo se jen o mělkou kruhovou já
mu s téměř kolmými stěnami a rovným dnem. Zasypána byla černou hlínou 
s mezivrstvou písku. Jáma 14/2 zasahovala rovněž mimo zkoumanou plochu a 
její výzkum nebyl dokončen (obr. 1). 

Keramické nálezy pocházejí jen z jámy 14/5 a jámy 14. Po vytřídění a skar-
taci bylo z jámy 14/5 evidováno deset keramických střepů z okrajů nebo stěn 
nádob a poklic. Způsobem provedení a výzdobou se ze souboru vymykají dva 
starší střepy. Z ostatních zlomů dva pocházejí z okraje hrnců, dva z okraje 
zvonovítých poklic a tři ze zásobnic. Hrnce i zásobnice byly vyrobeny z jemně 
zrnité hlíny obsahující příměs slídy. Zásobnice byly vyrobeny z tuhového ma
teriálu. 

Mnohem výraznější je keramický soubor z jámy 14. Zvláště keramiku 
z vrstvy černé hlíny v hloubce 191,80 m n. m. (obr. 1) lze považovat za dosti 
spolehlivý sídlištní nálezový celek obsahující po vytřídění a rekonstrukci tři
náct kusů (obr. 2 :1—10). Z nich šest pocházelo z hrnců, tři ze zvonovitých 
pokliček a dva z džbánů. Džbán a dvě pokličky se podařilo rekonstruovat ce
lé. Keramika byla vyrobena z písčitého materiálu do něhož byla přimíšena dr-
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cená slída. Okraje hrnců byly formovány dvojím způsobem. Byly buď vně 
vyhnuty, rozšířeny a podžlabeny (obr. 2 : 1—3, 5), nebo byly vytaženy nahoru 
a na vnější straně zdobeny vodorovnými rýhami (obr. 2 : 4, 6). Rekonstruovaný 
džbán má štíhlý tvar. Z okraje vybíhá páskové ucho zdobené šikmými záře
zy. Na plecích, džbánu, přibližně v úrovni kořene ucha se nachází pět plastic
kých vypnulinek. Jinak je horní polovina výduti džbánu zdobena šroubovicí 
a pod největší výduti i jednoduchou vlnicí (obr. 2 : 10; 3:2). Obě rekonstruo
vané pokličky se liší vlastně jen velikostí (obr. 2:8, 9; 3:1). Obě mají zvono-
vitý tvar s prohnutými stěnami a rozšířeným okrajem. Pro rámcové datování 
nalezeného souboru z objektu 14 můžeme využít jak písemných pramenů, kte
ré uvádějí ves Teplaný mezi léty 1257 až 1358 (CDM III, 254; ZDB III, 287) 
i vyhodnocení jiných nálezů z této osady, které je možno datovat na přelom 
14. a 15. stol. (Unger 1977). 

Srovnání keramiky ze všech tří uvedených nálezových celků ukazuje na 
příslušnost k jednomu keramickému horizontu, jehož absolutní datování se za
tím nedá spolehlivě určit s větší přesností než asi na půlstoletí. Rozborem 
nálezů z „Hrůdků" u Sakvic dospěl B. Novotný k datování na sklonek 14. pří
padně počátek 15. stol. (Novotný 1976, 85). Datování přibického celku na pře-

Obr. 2. Vranovice, zaniklá osada Teplaný. Nálezy z obj. 14. 
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lom 14. a 15. stol. je podepřeno jak rozborem skleněných nálezů, tak i histo
rických okolností (Himmelová 1979; Unger 1979). Rovněž i celek ze zaniklých 
Teplán souvisí podle typologického srovnání s ostatními tamějšími nálezy se 
závěrečnou fází osídlení této lokality. Můžeme tedy keramický horizont zatím 
přibližně datovat někam do posledních třech desítiletí 14. a prvých dvou desí
tiletí 15. stol. 

Keramika tohoto horizontu byla vesměs vyráběna z jemně zrnitého mate
riálu s příměsí jemněji nebo hruběji drcené slídy. Jemně plavený materiál byl 
použit jen u trojnožek a tuha byla přidávána jen do keramické hmoty velkých 
zásobnic. Zatím exaktně není ověřen způsob výroby nádob a pokliček. Přesto
že na dnech chytí stopy po odříznutí domnívám se, že keramické tvary 
většinou byly tvářeny na rychlorotujícím hrnčířském kruhu. Výzdoba ke
ramiky je velmi chudá a omezuje se v podstatě na šroubovici, vlnici a vyp-
nuliny. Barva nádob je černá až šedočerná nebo hnědočerná. 

Obr. 3. Vranovice, zaniklá osada Teplaný. Poklička (v. 80 mm) a džbán (v. 340 mm) 
z objektu 14. 

Nejčastějším keramickým tvarem byly hrnce. Zvláště charakteristické jsou 
vyšší štíhlé hrnce s největší výdutí v horní polovině těla (Novotný 1976, tab. 
XI : 6; Unger 1979, obr. 3 : 2). Jejich výzdobu tvoří šroubovice a někdy jedno
duchá mírná vlnice (Novotný 1976, tab. XI : 6). Zajímavé a charakteristické 
jsou džbány. Tvarem a velikostí se sice liší, ale mají ucha zdobena šikmými 
záseky. Horní polovinu těla mají zdobenu šroubovici a někdy i mírnou vlnicí. 
Charakteristické jsou pro ně i plastické vypnuliny na plecích (Novotný 1976, 
tab. XI : 4, 5, 7; Unger 1979, obr. 3:1). Pokličky z tohoto horizontu patří 
k zvonovitému typu (Novotný 1976, tab. XII : 1—3; Unger 1979, obr. 2 :24 až 
27). Zdá se, že během 14. stol. byly ploché pokličky (Unger 1977, obr. 2 : 1), 
které v této oblasti převažovaly, vytlačeny tvarem připomínajícím zvon. Tuto 
změnu bude třeba hledat pravděpodobně v technologii tváření keramiky. Jest
liže staršímu výrobnímu způsobu, kdy byla keramika tvářena z válečků od
povídal tvar ploché pokličky, nebo i tzv. mísy-poklice, pak formování na rych
lorotujícím kruhu odpovídal spíše tvar pokličky zvonovitého tvaru. Poměrně 
hodně rozšířeny byly i mísy. Charakteristické jsou pro ně zesílené nebo i vně 
vyhnuté okraje (Novotný 1976, tab. XI :3; Unger 1979, obr. 2 :18—19). Jedi-
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ným keramickým tvarem s polevou byly pánvičky na třech nožkách s tulej-
kovitým držadlem. Poleva měla žlutohnědou barvu a nacházela se jen na vnitř
ní straně pánviček (Unger 1979, obr. 2 : 23). Dalším keramickým tvarem jsou 
kahánky s promáčknutými hubičkami na okraji (Novotný 1976, tab. XII : 6, 7). 
V nálezech se objevují i střepy z masivních zásobnic vyrobených z tuhového 
materiálu. Keramický sortiment tohoto horizontu byl pravděpodobně doplněn 
o naběračky s nahoru vytaženým držadlem (Unger 1979, obr. 2 :17). I když za
tím ještě neznáme celou tvarovou náplň tohoto keramického horizontu, je mož
no jej charakterizovat jako dosti bohatý a rozmanitý. 

Zatím nemůžeme říci, zda nálezy ze zmíněných celků obráží produkci ře
meslníků z blízkých měst, z nichž by přicházely v úvahu především Pohořelice 
a Hustopeče, nebo i produkci Brna. Pozoruhodné je, že se zde neobjevují kach
le a jiná keramika ze vzdálenějších produkčních center, což je způsobeno jak 
nižším sociálním prostředím, tak i tím, že charakteristická keramika severo
moravského výrobního okruhu z okolí Loštic i brněnské poháry pronikají ve 
větší míře na jihomoravský trh až v pokročilejším 15. stol. 

Naznačený přehled ukazuje také rozdíly mezi keramikou jihomoravskou, 
severomoravskou a keramikou z jihozápadní Moravy. Rozpracování těchto a 
případně dalších okruhů v budoucnosti jistě přinese nejen další zjemnění chro
nologie, ale i další podklady pro studium ekonomických změn jichž je keramika 
obrazem. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Keramik aus der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts im ländlichen Milieu Südmährens 

Bei der Ausarbeitung der Chronologie der mittelalterlichen Keramik geht man 
in mehreren Richtungen vor. Neben der Auswertung münzdatierter Keramik arbeitet 
man auch mit Fundkomplexendie von stratigraphischen Beobachtungen unterlegt sind. 
Bei dem Studium der ländlichen Keramik aus dem 14. und Anfang des 15. Jahr
hunderts kann man sich in Südmähren, bzw. im Südostteil der Talsenke Dyjsko-
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svratecký úval am Zusammenfluß der Jihlava und Svratka vorläufig auf zwei veröf
fentlichte Münzfunde stützen (Novotný 1976; Unger 1979). Zu diesen Fundkomplexen 
stellen wir nun einen dritten Fund in der Ortswüstung Teplaný, der aus dem Ob
jekt Nr. 14 kommt (Abb. 1). Die geborgene Keramik war aus sandigem Material 
erzeugt, dem glimmergemagerter Ton beigemischt wurde. Die Topfränder sind ent-
wederausgestülpt (Abb. 2:1—3, 5) oder hochgezogen (Abb. 2:4, 6). Es gelang einen 
Krug (Abb. 2:10; 3:2) und zwei Stürzen (Abb. 2:8, 9, 3:1) zu rekonstruieren. 

Der Vergleich der keramischen Funde aller drei Fundkomplexe weist auf die 
Zugehörigkeit zu einem und demselben Horizont hin, den man vorläufig annähernd 
in die letzten drei Jahrzehnte des 14. und die ersten beiden Jahrzehnte des 15. Jahr
hunderts stellen kann. Die Keramik dieses Horizontes wurde durchwegs aus fein
körnigem Material mit einer Beimischung mehr oder weniger grob zermalmten Glim
mers hergestellt. Fein geschlämmtes Material verwendete man nur bei Pfannen mit 
drei Füßen und Graphit wurde ausschließlich der keramischen Masse zur Herstel
lung großer Vorratsgefäße beigemischt. Die keramischen Formen wurden wahr
scheinlich auf schnell rotierenden Fußtöpferscheiben gedreht. Das Formensortiment 
dieses Horizontes besteht aus Töpfen, Krügen, Glockendeckeln, Schüsseln, kleinen 
Schüsseln mit drei Füßen und Innenglasur, Tonlämpchen, Vorratsgefäßen und of
fenbar auch Pfannen. 

Vorläufig kann man nicht sagen, ob die Funde dieser Ensembles die handwerk
liche Produktion der nahen Städte (Pohořelice, Hustopeče) oder auch aus Brno 
repräsentieren. Die Ubersicht läßt die Unterschiede zwischen der südmährischen, 
nordmährischen und südwestmährischen Keramik erkennen. Die Untersuchung die
ser, allenfalls auch weiterer Herstellungsbereiche wird die Chronologie sicherlich 
verfeinern und Unterlagen für das Studium der ökonomischen Entwicklung schaf
fen, die die Keramik so gut widerspiegelt. 

T e x t e zu den A b b i l d u n g e n 
Abb. 1. Vranovice, Ortswüstung Teplaný. Situation in einem Teil das Abschnitts 2. 

1 — schwarzer Lehm, 2 — grauschwarzer Lehm, 3 — Sand, 4 — Ton, 5 — Bau
lehm, 6 — gewachsenes Gelände. 

Abb. 2. Vranovice, Ortswüstung Teplaný. Funde aus dem Objekt Nr. 14. 
Abb. 3. Vranovice, Ortswüstung Teplaný. Stürze (H. 80 mm) und Krug (H. 348 mm) 

aus dem Objekt Nr. 14. 
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