
Samozřejmě Sborník bude také publikovat příspěvky krajového his
torického 1 hospodářského vývoje poslední doby, zvláště od roku 1938 do 
dneška, vzpomínky na útisk českého lidu za nacistické okupace, na osvo
bození jižní Moravy Rudou armádou, osídlování jihomoravského kraje po 
roce 1945.

Ve stručném náčrtu pokusil jsem se nastínit úkol našeho musejního 
a vlastivědného Sborníku v oblasti historické práce. Je to úkol rozsáhlý, 
dlouhodobý. Je to celá a širá niva pro vlastivědné historické studium 
a zpracování. Může býti provedeno jen kolektivním úsilím co nejširšího 
kruhu pracovníků. Nepochybně některé velmi cenné zápisky a podklady pro 
toto kolektivní dílo odpočívají v archivech, školních i obecních kronikách, 
i v psacích stolech autorů. Úkolem Sborníku bude pomoci jim publikačně 
na slunce, na čerstvý vzduch, mezi lid.

--------- ☆ ---------

Bořivoj Dostál :

(^pravěké sídli stě il Stračltofie.

Naši pracující lidé jsou hrdi nejen na slavnou přítomnost, vytváře
nou jejich pracovním úsilím, ale rádi se zahloubají i nad minulostí, nad 
prací a životními podmínkami svých předků. Srovnání součastnosti s dáv
nými dobami nesporně přispívá к tomu, že dovedou lépe ocenit moderní 
vymoženosti, které v lidově demokratickém zřízení slouží každému občanu. 
Tradiční zájem naší veřejnosti o dějiny se v poválečných letech rozšířil i na 
archeologické výzkumy, z jejichž výsledků je rekonstruována nejstarší 
minulost naší vlasti z dob, o kterých se nezachovaly písemné zprávy. Má-li 
historická věda soustředěn svůj pramenný materiál v archivech a širší 
publikum se s ním nedostává do styku, pak prameny archeologické, pa
mátky po pravěkém obyvatelstvu, jsou roztroušeny po celém našem území 
a najdeme je téměř v každé obci. Zvláště Znojemsko je na pravěké pa
mátky velmi bohaté.1) I když je odtud již dosti nálezů známo, nejsou zda
leka všechna naleziště objevena a registrována, přestože se s nimi řada 
lidí denně setkává při různých pozemních pracích. Dokladem toho je nově 
objevené pravěké sídliště, o němž podávám zprávu.

Při otevírání nového pískoviště na pozemcích JZD v Tasovicích 
(obr. 1) v dubnu 1957 povšiml si ředitel tamější národní školy s. M. Havlík, 
že v přemísťované povrchové hlíně je množství pravěkých střepů. Na jeho 
upozornění provedl referent se zaměstnancem z Jihomoravského musea 
povrchový průzkum. Bylo zjištěno, že střepy se nacházejí nejen v prostoru 
pískoviště, ale i na polích v širokém okolí, na nichž bylo hlubší orbou po 
hospodářsko-technické úpravě porušeno rozsáhlé pravěké sídliště.

Sídliště leží v jihovýchodním cípu tasovického katastru a přechází 
svou větší částí na katastr strachotický. Rozprostírá se ve výšce asi 15 m 
(210 m nadm. v.) nad řekou Dyjí, na vyvýšenině, obtékané na východě 
Neslovským a na severu Derflickým potokem. Pro objasnění historicko-
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topografické situace uvádím, že zaniklá středověká osada Nesulovice,2) 
z níž se zachoval název Neslovského mlýna a potoka, leží asi 300 m jiho
východně. Z katastru tasovického známá zaniklá osada Popovlce by podle 
lokalisace trati „Popitzer Felder“ v josefínském katastru3) ležela asi 2 km

Obr. 1. Nálezová situace. 1 — pískoviště, 2 — prostor sídliště šrafovaně, 
3 — směr, v němž ve vzdálenosti asi 300 m stála ves Nesulovice, 4 — směr, 

v němž ve vzdálenosti asi 2 km stála ves Popovice.

severozápadně (srv. obr. 1). Objevené sídliště, rozkládající se na ploše 
téměř 5 ha (okraje a tedy i přesná plošná výměra nemohly být zjištěny pro 
vegetaci), má výhodnou polohu u řeky, skýtající nemalý zdroj obživy, mimo 
dosah záplavových vod a s dostatečným zázemím, vhodným pro země
dělské obdělávání, případně pro pastevectví. Proto bylo v pravěku několi
krát osídleno, jak o tom svědčí nálezy. Popis nejdůležitějších následuje.

Na řídké osídlení neolitické až eneolitické (3. tis. před n. 1.) ukazují: 
1. Střep ze silnostěnné nádoby, uvnitř šedohnědý, na povrchu černý, obou
stranně vyhlazený, opatřený masivním pupkem vodorovně provrtaným 
(obr. 2/1). 2. Střípek z výdutě nádoby, na povrchu žlutohnědý, uvnitř čer
ný, vyhlazený, opatřený jazykovitě vytaženým pupíkem, svisle provrtaným 
(obr. 2/2). 3. Šest okrajových střepů z mis kultury zvone, pohárů (obr. 
2/3, 4). Tři jsou žlutohnědé a tři šedohnědé; povrch je mírně drsný, rozší
řený okraj a vnitřek vyhlazen. — К okruhu kultury pozdně únětické a věte- 
řovské (kolem r. 1500 před n. 1.) patří: 1. Šedočerný vyhlazený střep 
z hrnku s vysokým rozevřeným hrdlem a nízkým vrchlíkovitým spodkem, 
odděleným od hrdla výraznou hranou, z níž je vytaženo ucho (obr. 2/5, 5a).
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2. Černý, leskle vyhlazený střep z hrnku s uchem, mírně prohnutými stě
nami a rovným dnem, opatřeným na okraji laločnatými výčnělky (obr 2/6, 
6a). Dále sem patři několik silnostěnných, na povrchu zdrsněných, uvnitř 
vyhlazených střepů s okraji slabě přehnutými. — Do pozdní doby bronzové 
a rané doby hallstattské (kolem r. 1000 před n. l.j, к t. zv. kultuře vela- 
tické, lze zařadit: 1. Střep z tenkostěnného, na povrchu i uvnitř tuhou 
vyleštěného šálku s výrazně přehnutým okrajem, vysokým hrdlem přechá
zejícím přes zaoblený lom v nízký spodek. Ucho, vytažené z okraje směrem

Obr. 2. Ukázky nálezů. 1, 2 — střepy z nádob neolitických až eneolitických, 
3, 4 — okraje mis kultury zvone, pohárů, 5, 6 — zlomky pozdně únětických 
a věteřovských hrnků, 7 až 10 — střepy z nádob kultury velatické; 5a až 10a 

— tvary nádob, z nichž vyobrazené střepy pocházejí.
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vzhůru, končí v polovině hrdla (obr. 2/10, 10a). 2. Oboustranně vyhlazený, 
žlutavý až hnědavý střep ze šálku s prohnutým hrdlem a s vrchlíkovitým 
spodkem, odděleným od hrdla výraznou hranou (obr. 2/8, 8a). 3. Při okraji 
žlutohnědý, níže šedočerný, na povrchu zdrsněný střep s uchem z látky 
(obr. 2/7, 7a). 4. Několik šedočerných a žlutohnědých střepů, zdobených 
svislými rýhami. Některé pocházejí patrně z misek (obr. 2/9, 9a), jiné, sil
nější a s rýhami provedenými hřebenem, z okřínů nebo osudí. — Blíže 
neurčltelné jsou menší silnostěnné střepy s plastickými lištami, zdobenými 
vpichy prstů, a několik silnostěnných střepů s výrazně odsazenými dny 
(jeden z nich tuhový), dále úlomek hliněného cedníku, několik nevýrazně 
opracovaných kamenných úštěpů, zvířecí kosti a lastury říčních škebli.

Z přehledu nálezů, získaných při první prohlídce lokality, je patrné, 
že sídliště bylo v rozmezí více než tisíce let několikrát obydleno. Výzkum 
by ukázal hustotu osídlení v jednotlivých obdobích a další poznatky o způ
sobu života dávného obyvatelstva. Provádění vykopávek je však záležitost 
velmi složitá, vyžadující velkých nákladů, dostatečný počet odborných 
i manuálních pracovníků a nemůže být proto proveden ihned všude, kde 
se nějaké památky najdou. Je především potřebí znát co nejvíce míst, která 
pravěký člověk obýval, a teprve podle místních podmínek (půdní složení, 
druh osídlení a j.) zvolit pro výzkum místo co nejvhodnější. К určení doby 
pravěkého osídlení stačí archeologovi několik vhodných střepů, z nichž lze 
rekonstruovat tvary keramiky (srv. obr. 2), jejich kulturní zařazení není 
pro odborníka problémem.

Prehistorický ústav brněnské university, který provádí na Znojemsku 
ve spoluprácí s Archeologickým ústavem ČSAV a Jihomoravským museem 
regionální výzkum za účelem řešení problematiky pravěkého osídlení, má 
zájem na získání co nejúplnějších podkladů pro úspěšné zpracování této 
široké tematiky. Obrací se proto na všechny občany a veřejné instituce 
(školy, NV] s prosbou, aby si všímali předhistorických památek ve svém 
okolí, jejich nálezy včas hlásili a odevzdávali do musea. Pravěký předmět, 
který je pro soukromníka bezcenný a podléhá v jeho držení časem zkáze, 
má velikou hodnotu vědeckou, která vzrůstá tehdy, je-li přesně známa 
místo jeho nálezu a nálezové okolnosti a je-li zpřístupněn pro vědecké 
pracovníky v museu.

Poznámky:

XJ Srv. F. Vildomec, Soupis praehistorických nálezů ze Znojemska, Od 
Horáčka к Podyjí Vlil (1930—1), str. 1—7, v poslední době populárněji dr. 
V. Vildomec, Praehistorie Znojemska, Vlastivědný věstník moravský XI (1956), 
str. 161—6.

2) Srv. F. V. Peřinka, Vlastivěda moravská 11., Znojemský okres, Brno 
1904, str. 470—1.

3) F. V. Peřinka, l. c., str. 494—5.
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