
bylo objeveno při hloubení melioračních rýh na středu mírného svahu, přivráceného к jihu, zveda
jícího se nad silnicí, spojující Uherské Hradiště-Sady a Vésky. Svah je v severojižní ose na vý
chodním i západním okraji přerušen mělkými širokými terénními rýhami, které sledují směr spádnic. 
Západní okraj západní rýhy vytváří zároveň patu návrší, na němž stojí dnešní kostel v Uherském 
Hradišti-Sadech. Svah s pohřebištěm je podle speciální mapy umístěn ve čtverci 37 — 82 v části A. 
Přístup к pohřebišti vede zčásti po polní cestě, orientované v délce asi 200 m J —S a stáčející se 
potom do směru severovýchodního. Pohřebiště leží na prodloužené ose prvního úseku polní cesty.

Meliorační rýhy v té části odvodňovaného pole, kde porušily kostrové hroby, jsou orientované 
Z —V. Vzdálenost mezi nimi je 10 m a zahloubeny jsou 120 cm. Žluté sprašové podloží je překryto 
asi 75 cm silnou vrstvou váté tmavohnědé hlíny, jejíž horní část tvoří ornici. Dále, mimo předpo
kládané okraje pohřebiště, tvoří podloží žlutozelený slin.

Porušené kostrové hroby byly zjištěny v profilech pouze dvou rýh, vyhloubených vedle sebe. 
V severnější z nich bylo napočítáno šest hrobů, jejichž vzdálenosti od sebe jsou, počítaje od vý
chodu к západu — 3, 4, 3, 9 a 7 metru. Z některého z těchto hrobu byl při hloubení rýhy vyhozen 
na povrch střep s podhrdlím nádoby, zdobené po obvodu v horní části výduti těla tří až pětinásob
nou jemně rytou vlnicí s ostrými vrcholy, pod kterou je vyryta pětinásobná obvodová rýha. Pod 
rýhou je umístěna opět obvodová několikanásobná nízká, jemně rytá vlnice. Střep je vyroben z hrub
šího hlinitopísčitého materiálu. Nádobu, jejíž součástí střep byl, lze označit za tenkostěnnou. Síla 
střepu je 0,3 cm. Barva vnější strany je hnědě tmavošedá, vnitřní je poněkud světlejší. Lom je černý. 
Podle vnitřních i vnějších rýh byla nádoba obtáčena. Hroby, jejichž dna jsou zahloubena do spraše 
v celkové hloubce kolem 100 cm, mají jednotnou orientaci — JZ — SV, tedy lebka je na JZ straně 
a její obličejová část směřuje к SV.

V druhé, jižní rýze, byl zachycen pouze jeden hrob, který byl i prozkoumán. Z tohoto hrobu byly 
porušeny pouze spodní části kostry nohou. Kostra byla uložena opět v hloubce 100 cm a byla od
kryta pod jižním profilem této rýhy. Orientace je shodná jako u předchozích pohřbů. Nebožtík byl 
uložen na dno hrobové jámy tak, že lebka spočívala na týlní straně, byla však poněkud skloněna 
a stočena vlevo. Osa lebky potom svírá s osou páteře tupý úhel, jehož ramena jsou otevřena vý
chodně. Kosti nohou jsou opět od osy páteře vychýleny vpravo, takže svírají tupý úhel, otevřený 
západně. Tato poloha se nezdá být dost přirozená. Kosti levé paže svírají v loketním kloubu ostrý 
úhel. Kostra ruky leží na prsní kosti. Kosti pravé paže svírají v loketním kloubu tupý úhel a kostra 
ruky je uložena na středu kosti pánevní. Celková zachovaná délka kostry je 173 cm. Pod okrajem 
levé pánevní kosti byla nalezena malá železná přezka oválného, téměř kruhového tvaru bez trnu, 
se železnou úchytkou. Celková délka — 3,3 cm, šířka — 2,3 cm, dále železné protáhlé jazykovité 
pásové nákončí, délka — 4,7 cm, šířka — 2 cm, síla — 0,4 cm a konečně železný tyčinkovitý necelý 
předmět, snad šídlo — délka 4,7 cm, maximální průměr — 0,4 cm.

Podle nepřítomnosti hrobů v dalších dvou nejbližších rýhách se dá soudit, že pohřebiště bylo 
maximálně rozloženo na ploše 30 X 30 m. Nález dalších hrobů lze mimo plochu vytyčenou oběma 
výkopy rýh předpokládat mezi severní a následující, ještě severněji vyhloubenou rýhou. Je pravdě
podobné, že tu jde o menší venkovské pohřebiště.

Podle jediného střepu nádoby nelze přesněji toto pohřebiště datovat, zdá se však, že se tu mohlo 
pohřbívat v první polovině 9. a okolo přelomu 8. a 9. stol.

DAS SLAWISCHE S KELETTGRÄBER FELD 
VON UHERSKÉ HRADIŠTĚ-SADY

Auf der Feldflur „Mezicesty“ im Gemeindegrund der Ortschaft Mařatice nahe dem Ostrand der 
Gemeinde Uherské Hradiště-Sady entdeckte man bei Meliorationsarbeiten ein Skelettgräberfeld, 
dessen Gräber in den Lösuntergrund des sanften, gegen Süden geneigten Hangs eingelassen waren. 
In den Profilwänden zweier Meliorationsgräben traf man insgesamt sieben SW —NO orientierte 
Skelettgräber an, von denen eines untersucht wurde. Beim Skelett lag eine Eisenschnalle, eiserne 
Riemenzunge und ein Eisengegenstand, vielleicht ein Pfriem. Vermutlich war hier der Teil eines 
kleinen Dorffriedhofs zutage gekommen, der nach der Aussage der Keramikfunde zu Ende des 8. 
und ersten Hälfte des 9. Jhs. belegt worden war.

BRECLAV-POH ANSKO V ROCE 1968

BOŘIVOJ DOSTÁL, filosofická fakulta UJEP Brno 
Tab. 25-31

Na velkomoravském hradisku Pohansku u Břeclavě se v roce 1968 soustředil výzkum prováděný 
katedrou prehistorie filosofické fakulty UJEP (vedoucí výzkumu prof. dr. F. Kalousek, zástupce

40



doc. dr. В. Dostál, CSc.) vedle drobnějších prací (dokončení výzkumu u žárového pohřebiště a řezu 
válem v severovýchodní části hradiska, sondáž v zalesněné části hradiska) na odkryv na severo
východním předhradí a v bývalé lesní školce.

Severovýchodní předhradí Pohanská představuje oválný, mírně zvýšený areál o ploše asi 2,5 ha, 
vymezený zhruba vrstevnicí 156 m a uzavřený mrtvými rameny řeky Dyje (tab. 25). Při jarních 
záplavách zůstává tato plocha nad vodou. Domněnka, že tento přirozeně chráněný terén tvořil 
předhradí Pohanská, byla potvrzena v roce 1960, kdy v místě plánované budovy archeologické sta
nice byl proveden záchranný výzkum na ploše 575 m2. V kulturní vrstvě byly ojedinělé nálezy 
střepů eneolitických, pozdněhalštatských, laténských a římskoprovinciálních, hlavní masu však před
stavoval materiál středohradištní (tab. 29: 12—19). Slovanské komplexy byly reprezentovány je
denácti hroby a stejným počtem sídlištních objektů. Hroby byly kostrové, zčásti uložené v řadě. 
Z jejich inventáře lze uvést nože, kování vědra, nádobu, zlomky kostěného hřebene se zdobenými 
postranními ploténkami, páskový prsten, náušnice s plechovým trubičkovitým závěskem a náušnice 
s dvoustranným hrozníčkovitým závěskem, imitovaným z tardovaného filigránu (tab. 28: 1 — 9). Lité 
olověné knoflíky s oušky, zdobené plastickými tečkovanými lištami a soustřednými kroužky z hrobu 
10 (tab. 28: 4 — 5), připomínají podobné exempláře v belobrdské kultuře, kde jsou pokládány za 
import, přinesený Maďary z východu. — Sídlištní objekty sestávaly ze tří polozemnic (1 čtvercová, 
2 menší obdélníkové) patrně obytného účelu a osmi jam (kruhového, oválného a obdélníkového 
půdorysu) hospodářského určení. Keramický inventář z objektů a většinou i ze sídlištní vrstvy má 
starohradištní i středohradištní ráz; z ostatních nálezů lze uvést železný talíř, kosu, klíč, sekerovitou 
hřivnu, nože, zlomek sekery, ocílku, parohový roubík a zlomky žernovů.

Při kampani v roce 1968 byla na severovýchodním předhradí prokopána poměrně malá plocha 
350 m2, v úseku ohroženém při stavbě mostu. Výzkum se omezil na část okraje terénní vlny (tab. 25) 
zvedající se asi s metrovým výškovým rozdílem nad inundovaný terén. Po skrytí povrchové vrstvy 
se objevil téměř souvislý, 2 —4m široký pás kamenů, vytrácející se na západní straně, kde byl po
rušen při úpravě polní cesty, která zasáhla až do podloží. Po odstranění vrstvy kamenů a tmavého 
humusu se v podloží objevil palisádový žlábek v délce 28 m, probíhající zhruba po okraji terénní 
vlny, dále větší množství kůlových jamek, většinou na severní straně žlábku, čtyři jámovité sídlištní 
objekty (2 oválné, 2 obdélníkovité) a podél žlábku bylo rozmístěno sedm kostrových hrobů (tab. 26, 
tab. 28:17). Celkově lze nálezovou situaci interpretovat tak, že okraj terénní vlny, na níž se před
hradí rozkládalo, byl chráněn dřevěnou palisádou, к níž patrně z vnitřní strany přiléhal hlinitý 
stupeň zpevněný kůly, vzdálenými 1—2m od palisády a spojenými snad navzájem proutěným vý
pletem. Povrch takto vzniklého ochozu byl vydlážděn vrstvou plochých kamenů, které se po zbor
cení palisády postupně svážely po sklonu terénní vlny. Řada kůlových jamek při severní straně 
výkopu souvisí podle všeho s nějakým nadzemním kůlovým objektem, stejně jako plocha s kom
paktní vrstvou kamenů nedaleko něj; к objasnění celkové situace však bude třeba dalšího odkryvu. 
Čtyři zahloubené sídlištní objekty obsahovaly rámcově středohradištní střepy; ze starší kulturní 
vrstvy se do výplně objektu 13 dostala bronzová a do objektu 14 silně zrezivělá železná pásová 
zápona nesporně laténského původu (tab. 29:8 — 9). Laténskému období by mohl patřit i velký 
modrý dvoukónický korál zdobený třemi pásy žlutých rýh (tab. 29:10). Z výplně objektů pochází 
i zlomek pořízu, přeslen (tab. 29:5, 7), brousek, šídlo, nůž; sídlištní vrstva obsahovala vedle ně
kolika střepů eneolitických a ojedinělého střepu halštatského též větší množství střepů laténských 
a převážně střepy středohradištního rázu. — Podél palisády, většinou na její jižní straně, na svahu 
terénní vlny, bylo zahloubeno sedm kostrových hrobů (č. 12 — 18), orientovaných shodně se směrem 
palisády a zřejmě tedy s ní současných. Kamenná destrukce, vzniklá po zhroucení palisády, je pře
krývala. V hrobě 18 byla bronzová náušnice s trubičkovitým závěskem a nádoba středohradištní 
profilace (tab. 29:3 — 4). Jinak byl pouze v hrobě 15 železný nůž a pazourkové úštěpy (tab. 29: 
1—2), ostatní hroby byly bez přídavků. Za zmínku však stojí ještě hrob 16, v němž byla kostra 
ve skrčené poloze, vhozená do východní části jámy; jde tu patrně o další doklad vampyrismu.

Nej významnějším přínosem výzkumu na severovýchodním předhradí Pohanská v roce 1968 je 
zjištění jeho opevnění. Sledováním jeho průběhu bude možné přesně zjistit rozsah předhradí, ověřit, 
zda jeho fortifikace navazuje na hradbu vlastního hradiska, či zda jde o samostatný opevněný kom
plex toho druhu, jaké se nacházejí v okolí mikulčické akropole.1

V bývalé lesní školce uvnitř hradiska byla již v roce 1961 otevřena vedle několika sond souvislá 
plocha 1075 m2. Bylo na ní prozkoumáno 8 objektů (č. 54 — 58, 62, 63, 1 nečíslován), z toho sedm 
polozemnic, většina zhruba o rozměrech 3X3 až 4 X4 m, jedna menší— 4 X2 m, a dále jeden nad
zemní objekt kůlové konstrukce. Polozemnice č. 54 byla kombinována se zděným nárožím, v němž 
bylo patrně umístěno otopné zařízení. Objekty tvořily dvě skupiny, vzdálené navzájem asi 25 ni. 
Podle všeho šlo o dvě menší hospodářské usedlosti. Inventář objektů je rámcově středohradištní: 
obsahuje keramiku s římsovitými okraji, kování vědérek, železné hřeby, skoby, brousky, nože, klíč, 
sekerkovitý nástroj s týlními laloky, rombickou šipku, ostruhu typu IA a různá kování (tab. 30). — 
Opodál sídlištních objektů byl též objeven ojedinělý dětský kostrový hrob bez milodarů.

V sezóně roku 1968 byla v lesní školce skryta značná plocha buldozerem; 1100 m2 z ní bylo 
archeologicky prozkoumáno. Byla na ní objevena skupina šesti kostrových hrobů, nacházející se na

41



prázdném místě mezi osmi zahloubenými sídlištními objekty (tab. 27). S výjimkou hrobu 5 obsa
hovaly všechny pohřby po nádobě poměrně jednoduché středohradištní profilace (tab. 31: 1 — 3). 
Nejpozoruhodnější exemplář představuje téměř kulovitá láhev, zdobená spirálou z dvojitých vlnic; 
nádobka je velmi masivní, hrubě modelovaná a působí starobylým vzhledem. Podle výskytu kera
miky v hrobech i podle jejích archaických tvarů lze soudit, že uvedené pohřby patří к starší fázi 
středohradištních kostrových hrobů, tedy patrně do první poloviny 9. století. — Ze sídlištních ob
jektů byl úplně prozkoumán pouze protáhlý zahloubený objekt č. 1. Obsahoval středohradištní ke
ramiku s válcovitě i rtovitě seříznutými okraji a s obvyklou rytou výzdobou Stejné varianty úpravy 
okrajů i výzdoby jsou i v zahloubených objektech velmožského dvorce. Bližší relativně chrono
logické zařazení bude možné až po detailním zpracování keramiky z celého hradiska. Výplň ostat
ních objektů nebyla zatím vybrána, takže o jejich časovém zařazení nelze nyní hovořit. — Z kul
turní vrstvy ve školce pocházejí vesměs drobné otřelé střepy středohradištní profilace a výzdoby, 
dále zlomky kování z věder, nože, hřeby, zlomek ostruhy, železné kroužky, tulejkovité šipky se 
zpětnými háčky, kostěná šídla, roubík, brusle, brousek (tab. 31:8—10, 12 — 19). Nejpozoruhodněj
ším nálezem z kulturní vrsty je bronzové pozlacené nákončí, které může poskytnout pevnější chro
nologickou oporu pro celý nálezový soubor z areálu školky, ukáže-li se být jednotný. Avers nákončí 
má poloreliéfní výzdobu provedenou nepravým klínovým řezem; obvod lemují esovité motivy, ústřed
ním prvkem jsou dvě nad sebou umístěné zvířecí hlavy s výraznýma polokulovitýma očima a za- 
hrocenou tlamou; к horní hlavě přiléhají velké uši, připomínající palmetové listy, spodní hlava je 
bezuchá a má zdvojený obrys. Střední část výzdoby by bylo možné popsat jako úponkový motiv 
nebo dvě ptačí hlavy. Na týlní straně jsou tři nýty. Revers nákončí je v podstatě hladký, konkávní, 
v horní části je nýty přichycen obdélníkový plíšek, který přidržoval spolu s nýty nákončí na řemeni; 
v prohloubené střední části je vyryta značka je tvaru zrcadlovitě obráceného Z. Esovité voluty umís
těné na obvodu aversu mají analogie na náramcích z Looveen a na ostruhách z Barieben, které 
klade F. Steinová do druhé poloviny 8. století.* 1 2 Zvířecí hlavy lze srovnat s hlavami na koncích 
ramen očkovitých ostruh z Welsleben, i když mezi výzdobou na zmíněných ostruhách a popisovaném 
nákončí jsou vedle shod i jisté rozdíly. Pro chronologii je důležité, že na ostruhách z Welsleben je 
vedle hlav na ploténkách ostruh ještě další zvířecí ornament na ramenech, který se hlásí ke stylu 
Tassilova kalichu (smíšený kontinentální severovýchodofranský a inzulární jihoanglický umělecký 
styl) a i když je vývojově o něco starší, patří v každém případě do 8. století.3 Celkový ráz nákončí 
z Pohanská a technika jeho výzdoby ho řadí к okruhu karolinských importů nebo místních výrobků 
se silným karolinským ovlivněním z přelomu 8.-9. až sklonku prvé čtvrtiny 9. století.

Chronologické svědectví nákončí je v souladu s nálezy ostruh typu IA na sídlišti ve školce, které 
se vyskytují již v raném 9. století. Nálezy nákončí, ostruh, stejně jako klíčů nasvědčují, že v tomto 
sídlištním areálu nešlo o prosté zemědělské usedlosti, ale že tam bydleli zámožnější jedinci povinní 
vojenskou službou, v níž si mohli získat i honosné atributy svého společenského postavení, tedy lidé 
blízcí okruhu příslušníků knížecí družiny.

Poznámky:
1 J. Poulík, Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích, Praha 1963, 3, 123; týž, Pevnost v lužním lese, Praha 1967, 

198-200.
2 F. Stein, Adelsgräber des achten Jahrhunderts in Deutschland, Berlin 1967, Text 3, Taf. 65: 17, 18; 69: 12, 13.
3 W. Schulz, Zeugnisse karolingischer Metallkunst in Mitteldeutschland, Mannus 32, 1940, 267, 272. Abb. 1. Po

dobný motiv je též na ploténkách ostruh z Hambacher Wald u Jülichu — srov. G. Haseloff, Der Tassilokelch, Mün
chen 1951, Taf. 14.

BŘECLAV-POHANSKO I M JAHRE 1968

Die Erforschung des großmährischen Burgwalls Pohansko bei Břeclav wurde im Jahre 1968 auf 
die Grabung in der nordöstlichen Vorburg und in der Baumschule eingestellt.

Die Besiedlung der nordwestlichen Vorburg bewies schon die Grabung im Jahre 1960; damals 
kamen 11 Skelettgräber und 11 Siedlungsobjekte zum Vorschein. Im Jahre 1968 wurden die Spuren 
einer Palisadenbefestigung entdeckt. Längs der Palisade befanden sich 7 Skelettgräber, die durch 
einen Ohrring mit röhrchenartigem Anhängsel und durch ein wellenverziertes Gefäß in die mittlere 
Burgwallzeit datiert sind. Weiter wurden 4 Siedlungsgruben und ein Teil eines oberirdischen Pfo
stenhauses festgestellt. Die Kulturschicht enthielt außer den wenigen äneolithischen, latènezeitli- 
chen und römerzeitlichen überwiegend die mittelburgwallzeitlichen Scherben und andere Funde.

In der Baumschule wurden schon im Jahre 1961 zwei kleine, aus 7 Grubenwohnungen und 1 
Pfostenbau bestehende Gehöfte entdeckt. In der Grabungskampagne 1968 wurden 8 weitere Sied
lungsgruben und 6 Skelettgräber mit Gefäßen bloßgelegt. Den interessantesten Fund aus der Kul
turschicht stellt eine bronzene vergoldete Riemenzunge dar, die mit stilisierten Tierköpfen und 
S-förmigen Voluten verziert ist; man kann sie unter die karolingischen Importstücke oder unter 
die einheimischen, durch karolingische Vorbilder beeinflußten Erzeugnisse des ersten Viertels des
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9. Jahrhunderts einreihen. In denselben Zeitabschnitt gehören offenbar auch die Gräber, die starke 
heidnische Bräuche aufweisen, sowie auch das Inventar der Siedlungsobjekte und der Kulturschicht, 
das außer der mittelburgwallzeitlichen Keramik, den Pfeilspitzen und Schlüsseln auch die Sporen 
des Typus IA enthielt.

DIE ERGEBNISSE DER FÜNFZEHNTEN G RAB UNGS KAMPAGNE 
IN MIKULČICE 
(Bez. Hodonín)

ZDENĚK KLANÍC A, AÚ ČSAV Brno 
Tab. 32-56

Die Plangrabung im slawischen Burgwall „Valy“ bei Mikulčice gehört zu den großzügigsten
Grabungen in der Tschechoslowakei. Ähnlich wie in den voraufgehenden Jahren setzte sich der 
Leiter der Grabung Prof. Dr. J. Poulik, Mitglied der Tschechoslowakischen Akademie der Wissen
schaften, in der Grabungskampagne 1968 wiederum die Lösung mehrerer wichtiger Probleme zum 
Ziel.

I. Um die Anfänge der slawischen Besiedlung gründlich zu erhellen, begann man mit der Aus
grabung eines Teils der Siedlung nordwestlich der IV. Kirche. Man nahm an, daß in dieser Rich
tung auch Objekte mit altertümlichen Funden zutage kommen könnten und erschloß 15 Quadrate 
von üblichen Ausmaß (25/-7 bis -9, 26/-7 bis -12, 27 bis 28/-10 bis -12), die an die früher unter
suchte Fläche anschließen (Taf. 32—37).

II. Südöstlich der IV. Kirche entdeckte man 1965 einen Friedhof mit Überbleibseln heidnischen 
Brauchtums und Funden, die augenscheinlich zum Bereich östlich der March Beziehungen haben. 
Nach dem angetroffenen Schutt nehmen wir an, daß hier ein sakraler Bau gestanden haben könnte, 
die XI. Kirche.1 Die Lösung der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen diesem Friedhof und den 
Gräbern und die IV. Kirche bestanden habe, sollte die Erschließung von 9 Quadraten südlich der 
IV. Kirche ('2Л1-2 bis -3, 28/-1 bis -3, 29/0 bis -3) bringen (Taf. 38).

III. Die Begräbnisstätte bei der dreischiffigen Basilika ist bislang nicht vollständig ausgegraben. 
Gräber mit Beigaben setzen in westlicher Richtung des Atriums der Basilika fort, wie man nach 
der Abdeckung von Quadrat -4/+5 feststellen konnte und reichen offenbar in den Raum südwest
lich und südlich der Kirche.

IV. Im Jahre 1968 konnte endlich die sehr schwierige und anspruchsvolle Untersuchung im Be
reich der Brücke, der Befestigungsanlagen und des Tors, das zur Siedlung an der Westseite der 
Hauptburg führte, beendet werden. Unsere wichtigste Aufgabe in diesem Bereich war es Funde zu 
gewinnen, die die Datierung der ältesten Schicht der vom Feuer zerstörten Holzumwehrung er
möglichen (Quadrat -A, -B/-24 bis -25, -C bis -E/-24, -25, Taf. 39, 40) 2

Bei der Untersuchung des Geländes im weiteren Umkreis der Fundstelle entdeckte man einige 
neue Plätze, die wesentlich zur Bereicherung unserer Kenntnis der Umgebung des Burgzentrums 
beitragen. Es sind dies:

V. Das Skelettgräberfeld und einige Siedlungsobjekte verschiedenen Alters auf der kleinen An
höhe der Flur „Žabník“ (Taf. 41).

VI. Ein weiteres Gräberfeld, das beachtenswerte Funde lieferte, auf dem Platz der „kde nic ne
roste“ genannt wird (Taf. 42).

Über die Probegrabung in der ausgedehnten Fundstelle „na hrúdu“, die auch zur weiteren Um
gebung des Burgzentrums zu rechnen ist und an der Straße, die von Nová Ves nach Kopčany führt, 
liegt, die zahlreiche Belege einer vor- und frühgeschichtlichen Besiedlung brachte, wird an anderer 
Stelle dieses Jahrbuchs berichtet, da die Lokalität zur Gemarkung Moravská Nová Ves gehört.

I. Quadrat 25/-7 bis -9, 26/-7 bis -12, 27 bis 28/-10 bis -12
Die Bedingungen zur Untersuchung der Siedlung im Bereich der Hauptburg, dem Fürstensitz, 

waren lange nicht so günstig, wie in der befestigten Siedlung westlich vom Fürstensitz. Denn eine 
jahrhundertelange intensive Besiedlung hatte hier die Reste früher Siedlungsobjekte weitaus gründ
licher zerstört. In der westlichen befestigten Siedlung erschloß man mehrere zehn Lehm-Sandfuß
böden, die stratigraphisch ungemein wertvolles Material lieferten. Stratigraphischen Wert haben 
die Funde von der Hauptburg zum Großteil nicht und können in der Regel auch nicht in Zusam 
manhängen, die der Fundkomplex einer Schicht bietet, beurteilt werden, sondern zumeist nur nach 
typologischen Gesichtspunkten. Das gilt sowohl für die Keramik, als auch für Bronze- und Eisen
gegenstände. Nur in den tiefsten Objekten — in Gruben, die in den Untergrund eingetieft sind,
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