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Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci r. XL, 
1928 přináší několik příspěvků k moravské prachistorii. Je to pře
devším poučný článek Jar. Böhma : Příspěvky k moravské prehistorii 
(str. 52—64), jenž je začátkem soustavné publikace nových zisků 
olomouckého musea ; autor chce však přihlížeti podle potřeby i k star
ším nálezům, dosud nevydaným, anebo neuspokojivě vydaným. V tomto 
prvém příspěvku všímá si nálezů náležejících ke šňůrové keramice 
středoevropské, popisuje je svědomitě (připojeny jsou i dvě tabulky) 
a pojednává všeobecně o některých zvláštnostech moravských nálezů 
této skupiny. — Ant. Gottwald (str. 65—68^ s tabulkou) probírá 
Hroby a sídliště lužického rázu u Slatinic. — Řada drobných zpráv 
a doplňků (str. 139—145) vztahujících se k praehistorii pochází od 
J. Skutila a je doprovozena mapkou poučující o místech nálezů 
ojedinělých kamenných nástrojů ze staršího neolithika na Moravě.

V. G.
□□□

Ernst Nischer-Falkenhof, Das römische Reich und die Sudeten
länder. Sudeta IV, 1928, str. 40—51. Autor podává krátký sou
stavný výklad o tom, kdy se Římané dostali za válečných výprav 
na půdu ,zemí sudetských“. Přihlíží jenom ke zprávám literárním, 
zanedbávaje úplně svědectví archaeologických. Příslušných prací čes
kých nezná a neužívá, a i jinak jeho znalost novější literatury má 
velké slabiny. V. G.

□□□

Anton Gnirs, Ein Limes und Kastelle der Römer vor der 
norisch-pannonischer Donaugrenze. Ein vorläufiger Bericht. Sudeta 
IV, 1928, str. 120—153. — Nálezy zbytků římských staveb na 
Stupavě a u Mušova vzbudily velkou pozornost i v zahraničí, po
něvadž byly prvními autentickými doklady římských staveb, ležících 
ve značné vzdálenosti na sever od Dunaje. Výkopy nejsou dosud 
ukončeny a proto nebylo lze přikročiti k jejich úřednímu publiko
vání. Pro nehotovost nemohly býti ani náležitě konservovány a proto, 
aby nevzaly za své poruchami povětrnosti, bylo nutno přikrýti je 
zase zemí. A. Gnirs, jenž výkopy osobně řídil, rozhodl se aspoň 
předběžnou zprávou seznámiti veřejnost s tím, co našel. Jeho práce 
přichází velmi vhod, ač ovšem lze pochybovati, že volba Sudety 
byla pro předběžnou publikaci na místě : je to revue celkem velmi 
málo známá. Stupavský nález svědčí o vojenské stanici, je však 
zachován ve stavu velmi špatném, poněvadž dřívějším soukromým 
kopáním, jakož i obděláváním polí zničilo se skoro všechno zdivo. 
Vlastnické poměry jednotlivých částí pole znemožnily prokopání 
soustavné. Lepší poměry po všech stránkách jsou na Mušově. Gnirs 
i tu užívá výrazu kastel, ač sám není neochoten souditi, že tu mohlo 
býti třeba jen sídlo římského residenta v germánském území. Cel
kové zhodnocení mušovského nálezu jak co do přesného určení


