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Římská osada u Mušova.
Vladimír Grob.

Vesnice Mušov leží na pravém břehu spojené Jihlavky a Svratky, 
poblíž jejich vtoku do Dyje, u říšské silníce z Brna do Vídně, asi 12 km 
severozápadně od Mikulova. Dva km nad Mušovem, směrem k Brnu, 
je vrch zvaný Zeiselberg, jehož hlavní část nese jméno Burgstall a sahá 
až do výše 222 m nad mořem. Okolí je ploché, takže Zeiselberg je 
dobře ovládá. Geologicky je toto území utvořeno tak, že na základní 
vrstvě třetihorní je nanesen humus. Stavební materiál římský jsou jed
nak říční oblázky, jednak kamení, dopravené z nedalekých Polav- 
ských vrchů.

Ve vlastivědné literatuře uvádí se Mušov už od XVII. stol. jako 
naleziště římských mincí, od polovice minulého století dokonce i jako 
naleziště římské keramiky a cihel.

Když r. 1921 Jos. Dobiáš'} a dva roky po něm Em. Šimek') po
jednávali o Mušově a dokladech uváděných pro existenci římské stanice 
v jeho okolí, musili oba dospěti k výsledku zápornému, poněvadž ne
bylo možno zjistiti vyhovujícím způsobem, že by nálezy ze starší doby 
uváděné a v literatuře přejímané byly autentické. Nálezy mincí samy 
o sobě k tomu nestačily, rovněž nikoliv objev domnělé římské studně 
r. 1882* * 3) a kanálu nalezeného r. 1890, ale nepublikovaného.4) Teprve 
r. 1925 v únoru pří amatérském kopání, jež provedl vlastník pozemku 
a o němž se dodatečně dověděl i brněnský památkový úřad, zjištěny 
skutečné zbytky římského zdivá a cihly značené kolkem X. legie. Tento 
nález ukázal důležitost Mušova a nutnost pečlivého odborného pro
zkoumání. Dal tedy Státní archaeol. ústav v létě r. 1926 prozkoumati 
mušovský Burgstall, kde k nálezům došlo, svým konservátorem pro 
antické památky Ant. Gnirsem, a za rok potom, v září 1927, přikročil 
k soustavnému kopání, jež bylo umožněno pouze vydatnou podporou 
pana presidenta republiky. Kopání bylo řízeno Ant. Gnirsem neoby
čejně pečlivě a obratně, a přes krátkost času — říjnová chladna a 
noční mrazy nutily ukončití práce a zachrániti nalezené zbytky staveb 
před zkázou — vedly k překvapujícím výsledkům. Zjištěno především, 
že ona domněle římská studna, objevená r. 1882, není stavbou římskou, 
nýbrž novodobou, pocházející někdy z první polovice XIX. století. Za 
to zbytky zdivá, nalezené r. 1925, vedly k objevu dosti rozsáhlého 
komplexu lázeňských staveb ; zjištěno při tom, že původní amatérské 
kopání vážně poškodilo apsidu největší lázeňské místnosti.

1) Dva příspěvky k topografii válek markomannských a kvádských. Český ča
sopis historický XXVII, 1921, str. 135—143.

z) Čechy a Morava za doby římské, Praha 1923, str. 124 nn.
3) A. Schweden—S. Kern, Oer politische Bezirk Nikolsburk in historischer, sta

tistischer und topographischer Beziehung II, Mikulov 1884,
4) viz Sudeta, Zeitschrift für Vor-und Frühgeschichte, II. 1926, str. 83.
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Gnirs zjistil, že se lázně skládaly aspoň ze čtyř hlavních místností, 
z nichž jsou tři celkem zachovány. Leží v řadě za sebou od severu 
k jihu. Nejdále na jih leží caldarium, basen pro teplou vodu, 
4 m široký a 8 m dlouhý, ukončený na západní straně apsidou, do 
níž ústilo pod podlahou basenu praefurnium, to jest topný kanál, 
jímž se přiváděl horký vzduch. Podlaha basenu spočívala na cihlových 
pilířcích, z nichž se částečně zachovaly základy. Podlaha basenu byla 
ze zvláštní nepropustné malty (opus signinum) a stěny z opracovaného 
lomového kamene byly rovněž pokryty maltou, do níž přimíšeny ro
zemleté cihlv, aby neprosakovala voda. Zdi mají tloušťku 60 cm a jsou 
zachovány jen do nepatrné výše. Voda se přiváděla olověným potrubím ; 
otisk jedné trubice v maltě přívodního kanálku se též zachoval, ale 
nikoliv na původním místě. Horký vzduch, proudící pod visutou pod
lahou (suspensura) basenu, byl veden pod podlahu sousední, sever
něji ležící místností, kde procházel zděnými kanálky. Tato místnost 
jest 3 m široká, vystavěna — jak se zdá — o něco později, anebo 
aspoň přestavěna. Její podlaha byla výše než podlaha v basenu. Nej
spíše tu byla parní lázeň (laconicum). Dále na sever přiléhala k parní 
lázni jiná místnost, 2'/s m široká, ale z té se zachovaly sotva zbytky 
zdí. Mnohem lépe jest zachován základ další, v celém komplexu 
nejsevernější místnosti. Její rozměry jsou 5 m od západu k vý
chodu a 2'80 m od severu k jihu. Zdi, o něco silnější než pří basenu, 
jsou značně porušeny, základy jsou nejlépe dochovány na straně se
verní a východní, a v koutě mezi nimi dokonce i kus vrchní podlahy 
(pavimentum). I zde byla podlaha visutá. Zachováno jest dosud 31 
pilířků, anebo aspoň jejich základů. Úplné pilířky se skládaly z pěti 
čtvercových cihel 22X22 cm, o úhrnné výšce 31 cm. Vzdálenosti mezi 
nimi jsou přibližně 15 cm. Na východní straně ústí do této místnosti 
právě uprostřed stěny praefurnium, 40 cm široké, obloukovitě ohnuté. 
V jižní stěně jsou podstavce 4 dutých cihel (t u b u 1 i), jimiž horký 
vzduch proudil vzhůru. Účel tubulů byl jednak ohřívati stěny, ale hlavně 
působití dobrý tah horkému vzduchu, přicházejícímu praefurniem do 
hypokausta pod suspensurou. Stěny praefurnia i pilířky jsou popras
kány horkem.

K západní stěně této místnosti přiléhá kus odtokového kanálu 
v tupém úhlu zatočeného a o něco jižněji jiný kus, konvergující s prvním.

Severně od komplexu lázeňského našel Gnirs jinou budovu, sklá
dající se ze čtyř komnat vedle sebe, orientovanou přesně od západu 
k východu. Jsou na ní patrny stopy přestavby, a také úroveň podlah 
je různě vysoko. Komnata nejvýchodnější (č. 22), rozměrů 5’80X3’90 m, 
má podlahu položenu ná zaklenutých kanálcích.

Podlaha sama je z maltovíny, zachována sice po celé ploše, ale 
její povrch jest šikmo proryt na některých místech řádkovým okopá
váním z dob, kdy byla na ní vinice. Jest totiž jen asi */< m pod ny
nějším povrchem pole. V jihozápadním cípu komnaty ústí pod podlahou 
praefurnium, rovněž ohnuté (č. 23). Byly v něm nalezeny hojné zbytky 
popela ze spáleného dřeva. Základy zdí jsou skoro metr široké, jako 
v celém tomto komplexu. Komnata na západ přiléhající (č. 21) má pod
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lahu níže než předcházející a následující, proto bylo spojení usnadněno 
prahy, jež jsou oba zachovány. Rovněž pavimentum jest skoro celé 
uchováno. Podlaha jest také visutá a byla kdysi vytápěna ze západní 
strany zvláštním praefurniem (č. 19), jehož zbytky jsou zachovány. 
Později však toto praefurnium zrušeno a zbudována komnata (č. 17) 
rozměrů 3krát 4 m, jejíž visutá podlaha spočívala jednak na zbytcích 
zrušeného praefurnia, jednak na cihlových pilířích, a konečně se opírala 
o základy staré zdi, při přestavbě splanované (č. 18). Nejdále na západ 
končí tento komplex staveb místností, u níž možno topné zařízení po-

Obytná budova.
14 pokoj s odrytým hypokaustem ; 15 praefurnium; 16 tubuli; 17 přestavěný pokoj; 
18 stará zeď; 19 zrušené praefurnium; 20 studně; 21 pokoj s prahy; 22 pokoj s pod

lahou nejvýše ležící ; 23 praefurnium se Zachovalým popelem.

zorovati nejpohodlněji. Zdi této místnosti (č. 14) jsou sice skoro úplně 
zničeny, ale za to zachován rozsáhlý kus pavimenta, mnoho cihlových 
sloupků nesoucích suspensuru i krycích plochých cihel, překrývajících 
kanálky mezi sloupky a nesoucích vlastní podlahu. Sloupky jsou stejně 
uspořádány, jako v oné svrchu připomenuté lázeňské budově. Upro
střed jižní stěny této místnosti (velké 3krát 4 m) ústí do jejího hypo
kausta praefurnium (č. 15) vestavěné do domovní zdi. U severní stěny 
zachovány in situ dva tubuli (č. 16). Vnitřní stěny byly zdobeny hladkým 
štukem; na světlém podkladě střídala se výzdoba červenou, modrou a 
žlutou barvou. Jemný štuk byl na povrchu pečlivě obroušen, jak svědčí 
nalezené úlomky. Také nalezen zlomek štuku s vrytými 4 písmeny, slovo 
však se z nich nedá určití. Není vyloučeno, že stavba pokračovala 
ještě dále na západ. Celková délka zachovaného komplexu jest 21 m, 
šířka 6 m. V jižní zdi u onoho pokoje nesoucího stopy přestavby jest 
studně (č. 20), která však — jak se zdá — nemá souvislostí se stavbou.

Cihly obou komplexů nesou značky LEG X G P F. Značky jsou 
v dvojí úpravě a popsal je už Dobiáš.')

5) Obzor praehístorický IV, 1925, str. 25 nn.
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Ve vzdálenosti asi 9 m od severního cípu burgstallského valu0) 
v hloubce asi 40 cm objeven několikavrstvový základ z hrubých ob
lázků a malty v délce asi 2 a půl metru. Orientován je přesně od 
severu k jihu, tak jako ostatní nalezené budovy. Jeho pokračování 
bylo nalezeno roku 1928 těsně u praefurnia v základě zdi asi 2 m 
silné. Kulturní vrstva římská nalezena nepatrnými zbytky i v jižním 
cípu Burgstallského návrší, mnohem vydatnější však v jeho východ
ním cípu, který jest nyní na druhé straně říšské silnice u svahu 
k někdejšímu řečišti spojené Jihlavky a Svratky (č. 14). V těchto místech 
našel Gnirs množství střepů, mezi nimi úlomky oné zvláštní červené 
keramiky (terra sigillata) s plastickou výzdobou. I toto naleziště 
potřebuje ještě dalšího důkladného probadání.’)

Jak patrno z kolků na cihlách, byla osada mušovská zbudována 
za účasti 10. legie, jejíž hlavní sídlo bylo od začátku II. stol. po Kr. 
ve Vindoboně. Byly to pravděpodobně markomanské války za císaře 
Marea Aurelia, jež vedly ke zřízení římské osady ležící tak daleko 
za Dunajem. Ale jako jinde, tak i zde archaeologický nález nás staví 
před zajímavou otázku : to co se dosud u Mušova našlo z římských 
staveb, ukazuje celým rázem na to, že šlo o osadu sice opevněnou, 
ale přece nikoliv výhradně vojenskou stanici. Je nyní ještě předčasno 
pouštěti se do úvah, jaký byl počátek a jaký vývoj římské osady nad 
Mušovem, poněvadž teprve dokončení výkopných prací a znalost všeho 
zachovaného materiálu může býti základem bližšího určování. Jest 
si jen přáti, aby Státní ústav archaeologický mohl co nejdříve a nej
úplněji provéstí výzkum Burgstallu, jehož římská osada patří jistě 
k nejpozoruhodnějším římským osídlením severně Dunaje.

* *
*

Un village romain près de Mušov en Moravie.

En automne 1927 on a déblayé sur le Burgstall tout près de 
Dyje, les restes d'une maison romaine composée de 4 chambres 
situées une à côté de l'autre. Sous les planchers il y a des petits 
canaux pour l'échauffage à l’air chaud: même deux fourneaux (prae
furnia) ont été constaté. Le troisième avait été mis hors de service 
lorsque la maison a du subir une reconstruction. Les parois ont été 
assez richement décorés.

Tout voisins se trouvent les thermes. Très bien à reconnaître

6) Stáří burgstallského valu není zjištěno. Bezpečných nálezů, které hy pouka
zovaly na praehistorické osídlení, dosud není. Gnirs sám se kloní k názoru, že prae- 
historický původ možno připustití.

7) úlomky červené keramiky (.terra sigillata“) byly nalezeny porůznu i jinde na 
Burgstalle, srv. na př. Jiittner v pr. Mikulovského gymnasia 1925 str. 7 a Mafzura-Jütfner 
v Sudetě II. str. 84. — O úlomcích tašek, cihel a pod., které nebyly in situ, zvláště 
nemluvím.
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est un caldarium, auquel est uni un bain à vapeur. Un des apparte
ments dans les bains a conservé admirablement l'embouchûre du prae
furnium et un grand nombre des pilliers en briques destinnés pour 
supporter le pavement. En outre on a trouvé un peu distant deux blocs 
en pierre, probablement les restes de l'enceint, et sur divers endroit 
les fragments de la terre cuite romaine, des tuilles, des briques et c. 
Parmi les fragments de la terre cuite il y a aussi des petites pièces 
rouges à décoration plastique (terra sigillata).

* * 
*

Napsati tento referát by mi nebylo bývalo možno bez laskavosti správy Státního 
ústavu archaeologického, jež mne nejen pozvala k závěrečné prohlídce dosavadního vý
kopu, ale dovolila mi i nahlédnouti do úřední relace Gnirsovy, jíž jsem doplnil své 
poznámky a skicy učiněné na místě. Pro důležitost mušovského nálezu pokusil jsem se 
i o soupis zpráv, které byly uveřejněny o kopání v r. 1925, 1927 a 1928.
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E. NOWOTNY : Römische Forschung in Oesterreich 1912—1924. Römisch-germanische
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K. JÜTTNER: Spuren einer römischen Ansiedelung bei Muschau. 52. Jahresbericht des

Staats-Realgymnasium in Nikolsburg, Mikulov 1925, str. 3—11.
JOS. MATZURA : Muschau an der Thaya-eine Station römischer Truppen. Deutsch

mährische Heimat XI 1925, str. 161 —166.
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O mincích pojednal :

JOS. SKUTIL: Římské mince z Mušova. Obzor praehístorický III. 1924, str. 137.
„ „ Soupis antických minci nalezených na Moravě. Numismatický časopis

československý III. 1927, str. 113—171.

Obrázky některých částí výkopů jsou jednak v uvedeném druhém čl. Dobiášově 
v Nár. Listech, jednak v odpoledníku Lidových Novin z 28. ledna 1928.
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