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Abstract

During 2010, ÚAPP Brno in conjunction with MZM Brno, continued surveys using metal detectors at selected Mora-
vian La Tène sites. The field survey has focused particularly on investigation of the settlement hinterland of the
oppidum Staré Hradisko and the power centre from the La Tène period at Němčice na Hané, on the area of Němčice
settlement and in the smaller degree also on sites in the Boskovice Furrow. Collections of finds were also obtained
over two survey periods from several sites in south Moravia. Apart from the artifacts and the information about these
sites they yielded, the survey also revealed more general knowledge, which reaffirm the necessity of carrying out metal
detector prospecting by archaeological institutions. The new finds have clearly added to our knowledge, particularly
with regards to the La Tène period, with the finding of a plastic head from Němčice, and for the Roman Age with the
finding of a provincial anchor-shaped brooch from Kuřim, the present time rare in Moravia. The finds from two sites
are important for understanding of communication between Moravia and Bohemia along the Svitava River.
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1. Úvod
Stále pokračujícím masivním sběrem amatérských hle-
dačů za pomocí detektorů kovů dochází k úniku tisíců
kovových archeologických předmětů z různých časových
období ročně. V rámci snahy minimalizovat tyto ne-
vratné škody uskutečňuje ÚAPP Brno, v.v.i. ve spolupráci
s MZM Brno od roku 2006 terénní prospekci za pomoci
detektorů kovů vybraných archeologických lokalit na Mo-
ravě. Povrchové sběry na zemědělsky obdělávaných loka-
litách byly v roce 2010 provedeny od poloviny března do
poloviny června a poté v měsících září až listopadu v cel-
kovém rozsahu cca 35 pracovních dnů pomocí detektoru
kovů značky Zetex, typ Gamma. Poloha většiny nálezů
byla přesně zaměřena pomocí GPS. Předmětem terénní
prospekce se tohoto roku staly zejména lokality na Prostě-
jovsku a Vyškovsku, v zázemí mocenského centra v Něm-
čicích a oppida Starého Hradiska, pouze v menší míře ob-
last severní části Boskovické brázdy a přilehlého území.
Jednorázová terénní akce v souvislosti s geofyzikálním
měřením byla uskutečněna na lokalitě v Němčicích. Cel-
kem bylo kromě ojedinělých zlomků keramiky nalezeno
75 drobných předmětů, z toho 69 kovových a pouze čtyři
skleněné. Kromě nálezů pravěkých a protohistorických
bylo samozřejmě získáno také velké množství neidenti-
fikovatelných a recentních nálezů.

2. Výsledky detektorového sběru v Bosko-
vické brázdě v roce 2010

V roce 2010 byl realizován sběr na jedné poloze v ob-
lasti Malé Hané, na jednom sídlišti v oblasti Kuřimské

kotliny a dva nálezy pocházejí z lokalit podél toku řeky
Svitavy. Důležitým nálezem z období popelnicových polí
je na moravském území vzácná část bronzové postranice
koňského udidla z Hradce nad Svitavou. Době laténské
s určitou opatrností je možno pouze přiřadit bronzový zá-
věsek zdobený kroužky z Jevíčka. Starší době římské ná-
leží z celkem tří lokalit dvě bronzové spony, mimo jiné na
Moravě dosud vzácná kotvovitá spona z Kuřimi, bronzové
prolamované kování z Březové nad Svitavou a bronzové
nákončí picího rohu z Jevíčka, u něhož není vyloučeno, že
by mohlo pocházet z narušeného žárového hrobu.

2.1 Soupis lokalit a nálezů
Březová nad Svitavou, okr. Svitavy

Lokalizace: na levém břehu Svitavy, ZM 24-12-08
v prostoru 350 mm od Z s. č., 53 mm od J s. č. Doba řím-
ská: bronzové prolamované peltoidní kování. Uloženo:
MZM Brno, př. č. Pa 11/2010.
Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy

Lokalizace: na levém břehu Svitavy, ZM 14-34-23
v prostoru 180 mm od Z s. č., 205 mm od J s. č. Doba
popelnicových polí: část bronzové postranice udidla. Ulo-
ženo: MZM Brno, př. č. Pa 12/2010.
Jevíčko, okr. Svitavy

1. Lokalizace: na pravém břehu Malonínského potoka
v trati „U hraniček“, ZM 24-21-11 v prostoru 400 mm od
Z s. č., 250 mm od J s. č. Doba římská: bronzové nákončí
picího rohu. Uloženo: MZM Brno, př. č. Pa 13/2010.

2. Lokalizace: v poloze „U staré kašny“, ZM 24-21-06
v prostoru 150 mm od Z s. č., 15 mm od J s. č. Doba latén-
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Obr. 1. Moravské nálezy římských kotvovitých spon z Břeclavi (1), Dobšic (2) a Kuřimi (3).
Abb. 1. Mährische Funde römischer Ankerfibeln aus Břeclav (1), Dobšice (2) und Kuřim (3).

ská ?: bronzový závěsek zdobený oboustranně kroužky.
Doba římská: část bronzové spony. Uloženo: MZM Brno,
př. č. Pa 13/2010.
Kuřim, okr. Brno-venkov

Lokalizace: na pravém břehu bezejmenného potoka,
v poloze „Bělč“, ZM 24-32-09 v prostoru 170 mm od Z s.
č., 175 mm od J s. č. Doba římská: bronzová spona. Ulo-
ženo: MZM Brno, př. č. Pa 14/2010.

3. Výsledky detektorového průzkumu na
střední Moravě v roce 2010

V roce 2010 byl detektorový průzkum realizován na de-
seti lokalitách, jednak na mocenském centru v Němčicích,
jednak na nížinných sídlištích v jeho zázemí a zázemí op-
pida Staré Hradisko.

Osídlení z období kultury popelnicových polí bylo do-
loženo pouze na čtyřech lokalitách, a to jehlicí „české
profilace“ typu Platěnice a části srpu z Klenovic, jehlicí
s paličkovitou hlavicí z Měrovic, zvláštní jehlicí s plochou
hlavicí a šipkou z Polkovic a jehlicí s profilovanou hlavicí
a šipkou z Vícova. Halštatskému období náleží bronzová
lod’kovitá spona z Polkovic. Převaha nálezů ovšem náleží

době laténské a době římské. Době laténské náležejí části
železných spon spojené konstrukce z Medlovic a z Pus-
timěře, části mötschwilských spon z Hrubčic a Měrovic,
část nauheimské spony z Pustiměře a část vinutí spony
z Polkovic. Z Klenovic, Medlovic a Polkovic pocházejí
části skleněných náramků. Z nížinného sídliště u Němčic
nad Hanou pochází železná sekera a dva bronzové spojo-
vací články z opasku. Výčet nálezů získaných z nížinných
sídlišt’ doplňuje bronzová zoomorfní hlavička a bronzová
plasticky zdobená hlavice nejasného účelu. Největší ko-
lekce nálezů z doby laténské byla získána při povrchové
prospekci mocenského centra Němčice. Jsou v něm za-
stoupeny většinou předměty běžně se na lokalitě vyskytu-
jící, vzácnějším nálezem je pouze část zoomorfní plastiky
a především na Moravě dosud ojedinělá bronzová plas-
ticky zdobená hlavice nýtu, náležející záponě, pocházející
z oblasti středního Německa.

Z doby římské bylo nalezeno osm spon různého typu,
většinou na Moravě obvyklých, přičemž důležitá je část
pozdně římské provinciální spony z Medlovic; typ do-
sud na Moravě poměrně vzácný. Výčet nálezů doplňuje
bronzové nákončí opasku z Medlovic, bronzové závěsné
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poutko z Pustiměře, bronzová přezka z Klenovic a pozdně
římský hraněný modrý korálek z Polkovic. Průběhu starší
fáze doby stěhování národů náleží patka bronzové spony
z Klenovic, náležející pravděpodobně k na moravském
území dosud neznámému typu obloukovité spony s troj-
laločnou hlavou (Bemmann 2008, 153–156).

3.1 Soupis lokalit a nálezů
Hrubčice, okr. Prostějov

Lokalizace: na levém břehu Valové v JV části tratě „Os-
trovy“, ZM 24-24-19 v prostoru 105 mm od Z s. č., 350
mm od J s. č. Doba laténská: část bronzové spony. Doba
římská: část bronzové spony. Uloženo: MZM Brno, př. č.
Pa 15/2010.
Klenovice na Hané, okr. Prostějov

Lokalizace: na pravém břehu Valové v trati „Noviny“,
ZM 24-24-19 v prostoru 225 mm od Z s. č., 180 mm od
J s. č. Doba popelnicových polí: část bronzové jehlice,
část bronzového srpu. Doba laténská: část skleněného ná-
ramku. Doba římská: část bronzové spony, bronzová pře-
zka. Doba stěhování národů: patka bronzové spony. Ulo-
ženo: MZM Brno, př. č. Pa 16/2010.
Medlovice, okr. Vyškov

Lokalizace: na levém břehu Medlovického potoka, ZM
24-42-12 v prostoru 170 mm od Z s. č., 250 mm od J s. č.
Doba laténská: zlomky pěti železných spon, část skleně-
ného náramku, bronzová zoomorfní hlavička. Doba řím-
ská: části tří bronzových spon, bronzové nákončí. Ulo-
ženo: MZM Brno, př. č. Pa 17/2010.
Měrovice, okr. Prostějov

Lokalizace: na pravém břehu Tvorovického potoka
v trati „Před Gervízem“, ZM 24-42-04 v prostoru 310
mm od Z s. č., 110 mm od J s. č. Doba popelnicových
polí: část bronzové jehlice. Doba laténská: část bronzové
spony. Uloženo: MZM Brno, př. č. Pa 18/2010.
Němčice nad Hanou, okr. Prostějov

Lokalizace: na levém břehu Brodečky a pravém břehu
mlýnského náhonu v trati „Pastviska“, ZM 24-42-03
v prostoru 430 mm od Z s. č., 100 mm od J s. č. Doba
laténská: železná sekera, dva bronzové články z opasku.
Uloženo: MZM Brno, př. č. Pa 19/2010.
Pivín, okr. Prostějov

Lokalizace: jižně obce, v blízkosti jižní strany želez-
niční tratě, poblíž pramene bezejmenného potoka, ZM 24-
24-23 v prostoru 370 mm od Z s. č., 110 mm od J s. č.
Doba římská: bronzová spona. Uloženo: MZM Brno, př.
č. Pa 20/2010.
Polkovice, okr. Prostějov

1. Lokalizace: na pravém břehu Valové v trati „Os-
trov“, ZM 24-24-24 v prostoru 385 mm od Z s. č.,
375 mm od J s. č. Doba popelnicových polí: část bron-
zové jehlice, bronzová šipka. Doba halštatská: část bron-
zové spony. Doba laténská: vinutí bronzové spony, bron-
zová plasticky zdobená hlavice, část skleněného náramku.
Doba římská: část bronzové spony, skleněný korálek. Ne-
datováno: bronzový předmět tvořený spojenými čtyřmi
kroužky Uloženo: MZM Brno, př. č. Pa 21/2010.

2. Lokalizace: na pravém břehu Valové v trati „Široký“,
ZM 24-24-25 v prostoru 30 mm od Z s. č., 310 mm od J
s. č. Doba římská: část bronzové spony. Uloženo: MZM
Brno, př. č. Pa 21/2010.

Pustiměř, okr. Vyškov
Lokalizace: severovýchodně obce, u pramene potoka,

ZM 24-42-06 v prostoru 305 mm od Z s. č., 355 mm
od J s. č. Doba laténská: část železné spony, část bron-
zové spony. Doba římská: části dvou bronzových spon,
bronzové závěsné poutko. Uloženo: MZM Brno, př. č. Pa
22/2010.
Víceměřice, okr. Prostějov

Lokalizace: v trati „Roviny“, ZM 24-42-03 v prostoru
330 mm od Z s. č., 295 mm od J s. č. Doba laténská:
části pěti bronzových spon, části osmi bronzových částí
opasků, devět celých a částečně porušených bronzových
závěsků, část bronzové ptačí plastiky, část skleněného ná-
ramku, bronzová plasticky zdobená hlavice nýtu ze zá-
pony. Doba římská: část bronzové spony. Uloženo: MZM
Brno, př. č. Pa 23/2010.
Vícov, okr. Prostějov

Lokalizace: JZ obce mezi silnicí a pravobřežním příto-
kem potoka Roudník, v poloze „Za kovárnou“, ZM 24-23-
10 v prostoru 250 mm od Z s. č., 190 mm od J s. č. Doba
popelnicových polí: část bronzové jehlice, část bronzové
šipky. Uloženo: MZM Brno, př. č. Pa 24/2010.

4. Závěrečné shrnutí výsledků prospekce
Detektorová prospekce kromě získávání vlastních ná-

lezů a jejich prostřednictvím důležitých informací o sle-
dovaných lokalitách přináší i doklady rozšiřující naše do-
savadní poznatky z širšího hlediska. Podávají svědec-
tví o geografickém rozšíření některých typů předmětů
a upřesňují tak směry dálkových kontaktů. Pro období
popelnicových polí je toho dokladem část bronzové ty-
činkovité postranice koňského udidla z Hradce nad Svi-
tavou (obr. 2: 1). Lze ji rámcově zařadit mezi nálezy
thrako-kimmerijského typu a má v dosavadních morav-
ských nálezech zesílením ústí otvorů určitou analogii
pouze v jedné z postranic z Černotína (Salaš 2005, 418,
tab. 338:28). M. Salaš se tímto černotínským nálezem za-
býval podrobněji a shromáždil k němu několik analogií
z východoevropského území (Salaš 2005, 121). Postra-
nice z Hradce nad Svitavou se však od nich výrazně od-
lišuje knoflíkovitými výčnělky na otvorech. Tímto výraz-
ným prvkem náleží v rámci skupiny A k typu II, varianta
a v třídění C. Metzner-Nebelsick, kterou autorka ovšem
uváděla pouze z jedné lokality v Chorvatsku (Metzner-
Nebelsick 1994, 386, 441, Abb. 1, 3). Podstatně geogra-
ficky bližší analogií je ovšem postranice z depotu ze Stillf-
riedu v Dolním Rakousku, kterou M. Kaus z důvodu pří-
tomnosti knoflíkovitých výčnělků ovšem považovala za
unikát (Kaus 1988/89, 254, 256, Taf. 2:4).

Pro dobu halštatskou je možno uvést bronzovou lod’-
kovitou sponu z polovic (obr. 4: 6), náležející k typu
Šmarjeta, který má těžiště svého rozšíření ve Slovinsku
(viz Teržan 1990, 220, karta 16). Rozšiřuje již poměrně
početné nálezy spon tohoto typu na moravském území,
jejichž počet se od shrnutí J. Říhovského (1993, 88-92,
Taf. 14: 142-152) zde výrazně navýšil a zasloužil by si již
souborného zpracování. J. Říhovský je znal pouze z šesti
nalezišt’ a nyní jejich nálezy evidujeme již z dalších devíti
lokalit.

Přínosný pro poznání mocenského centra Němčice je
také soubor 27 drobných předmětů získaný krátkodobou
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Obr. 2. Nálezy z detektorového průzkumu z Březové nad Svitavou (1), Hradce nad Svitavou (2), Jevíčka (3–5), Kuřimi (6),
Hrubčic (7–8) a Klenovic (9–14).
Abb. 2. Funde aus der Detektoruntersuchung in Březová nad Svitavou (1), Hradec nad Svitavou (2), Jevíčko (3–5), Kuřim (6),
Hrubčice (7–8) und Klenovice (9–14).
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Obr. 3. zpr2
Nálezy z detektorového průzkumu z Medovic (1–11), Němčic nad Hanou (12–14) a Měrovic (15–16).Funde aus der
Detektoruntersuchung in Medovice (1–11), Němčice nad Hanou (12–14) und Měrovice (15–16).
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Obr. 4. Nálezy z detektorového průzkumu z Pivína (1), Polkovic (2–11), Pustiměře (12–16) a Vícova (17–18).
Abb. 4. Funde aus der Detektoruntersuchung in Pivín (1), Polkovice (2–11), Pustiměř (12–16) und Vícov (17–18).
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akcí v průběhu geofyzikálního měření lokality. Kromě
výše uvedené bronzové hlavice nýtu je v něm zastoupeno
šest bronzových spon. Z nich náležejí čtyři mötschwil-
ským sponám stupně LT-C2, spona s vývalkovitě členě-
ným lučíkem je patrně starší a lze ji zařadit do období
stupně LT-B2. Šestou sponu lze datovat do doby římské;
jde již o třetí obdobný nález z lokality. Z bronzových
opasků byly nalezeny typologicky různé závěsky, zlomek
zoomorfní zápony a části různých článků. U části polo-
tovaru opaskového článku s destičkou se dvěma otvory
jde o další doklad výroby tohoto typu článků na lokalitě
(Čižmář, Kolníková, Noeske 2008, 662, Abb. 9: 3, 5). Ne-
obvyklým v našem prostředí je bronzová plasticky zdo-
bená hlavice pravděpodobně nýtu (obr. 5: 15), ke které
lze nalézt analogie na území středního Německa. Zde
byly ozdobnými hlavicemi nýtů zápon z období stupně
LT-B2/C1, kterým se podrobně poprvé věnoval T. Vo-
igt (1971, 221-234) a jejichž těžiště leží v oblasti střed-
ního Posálí (Grasselt 1994, 40; Kaufmann 1984, 140;
Peschel 2005, 17; Voigt 1971, 229, Abb. 6). Tato bron-
zová plastická hlavice z Němčic rozšiřuje dosavadní ná-
lezy germánského původu na území Moravy. Výčet před-
mětů doplňuje část ptačí plastiky, část bronzového zá-
věsku a část skleněného kobaltově modrého náramku typu
Haevernick 6a.

Bronzová nauheimská spona z Pustiměře (obr. 4: 15)
rozšiřuje dosud ne příliš velký počet těchto spon z pro-
středí nížinných sídlišt’ na Moravě. V souborném zpra-
cování nauheimských spon znala K. Striewe (1996, 299,
301) nálezy nauheimských spon pouze ze dvou nížinných
sídlišt’; v současné době je evidujeme již z deseti nížin-
ných lokalit.

Ze zlomků čtyř skleněných náramků jsou nejzajíma-
vější exempláře světle zeleného sít’ovaného náramku
z Polkovic, náležejícího typu Haevernick 5b a část žlutě
zbarveného náramku typu Havernick 11 z Klenovic; ob-
dobně zbarvené náramky tohoto typu se vyskytují přede-
vším na nedalekém mocenském centru v Němčicích.

Z doby římské kromě spon běžných typů zaslouží po-
zornost především bronzová kotvovitá spona z Kuřimi
(obr. 1: 3), která představuje dosud třetí nález tohoto typu
na moravském území. První byl získán při záchranném
výzkumu ÚAPP Brno, v.v.i. pod vedením Z. Čižmáře
v Dobšicích, okr. Znojmo (obr. 1: 2) a druhý detekto-
rovým průzkumem na katastru Břeclavi (obr. 1: 1). Jde
o provinciální typ spon, vyskytujících se v oblasti jižní
Panonie, mad’arské nížiny, Dácie a Balkánského polo-
ostrova a to v období od 2. století do počátku 3. století.
Tyto spony mají ve své většině kotvovitě utvářenou zá-
hlavní destičku ukončenou kuličkami, jak je tomu u spony
z Kuřimi, velmi často jsou opatřeny dvojicí kuliček na lu-
číku pod uzlíkem, stejně jako u spony z Břeclavi. Bližší
pozornost jim věnovala již před sedmdesáti lety E. Pate-
ková, která shromáždila ve své době všechny dostupné ná-
lezy spon a z jejich rozšíření vyvodila, že se nevyskytují
v západních římských provinciích a na území svobodné
Germánie a tedy, že vznikly v trácké kulturní oblasti. Od
té doby narostl počet těchto spon, nejenom v této oblasti
jejich největšího rozšíření, nýbrž i v západním sousedství
a jejich soupis nedávno předložila S. Cocis, která provedla
jejich podrobné typologické třídění (Cocis 2006, Pl. XV).

Z našeho území ovšem znala pouze jeden exemplář spony
tohoto typu ze středočeských Nebovid (Svoboda 1948, 62,
obr. 18:6). Nyní lze tedy její soupis doplnit o tři nové
exempláře z moravského území a o stříbrnou sponu z dol-
norakouského Drösingu (Nebehay, Stuppner 1989, 224,
Abb. 951) a uvést novou mapu rozšíření tohoto typu spon.

Do starší doby římské je možno zařadit i bronzové
nákončí picího rohu z Jevíčka (obr. 2: 3) a bronzové
prolamované peltoidní kování z Březové nad Svitavou
(obr. 2: 1). Nákončí picího rohu lze typologicky v třídění
J. Andrzejowkého (1991) zařadit do jeho typu D1, který
se nejběžněji vyskytuje na českých pohřebištích stupně
B1 starší doby římské (Droberjar 2006, 634, obr. 25: 18–
30). Stopy žáru naznačují, že nákončí by mohlo pochá-
zet z porušeného žárového hrobu, který by mohl indiko-
vat společně s další lokalitou na katastru Jevíčka (Hlava,
Vích 2007, 179) druhé pohřebiště v této oblasti. Bylo sice
konstatováno, že dosavadní nejstarší nálezy náležejí až
mladšímu úseku starší doby římské (Hlava, Vích 2007,
189), nicméně nedávno byly publikovány z několika lo-
kalit oblasti Malé Hané nálezy výrazně starší (Droberjar,
Vích 2009). Prolamované kování s třemi nýty k připev-
nění na kožený podklad z Březové nad Svitavou má analo-
gie v provinciálním prostředí (Oldenstein 1976, 182–183,
obr. 646, 649).

Tento nález spolu s pozdně bronzovou části postranice
udidla z Březové nad Svitavou jsou důležitými doklady
pro existenci komunikace podél řeky Svitavy směrem do
východočeského prostoru.

Do průběhu druhé poloviny pátého století lze zařadit
rombickou patku bronzové spony zdobenou soustřednými
kroužky z Klenovic (obr. 2: 9). Pochází pravděpodobně k
obloukovité sponě s trojlaločnou hlavou, které jsou často
takto zdobeny a jejichž těžiště výskytu se nachází v dolno-
labské oblasti (Bemmann 2008, 153–156, Abb. 9, 10: 1–4,
11: 6). Vyskytly se však již na dvou lokalitách (Drösing,
Ringelsdorf) v Dolním Rakousku a proto nijak nepřekva-
puje jejich výskyt i na moravském území.

Cíleným detektorovým povrchovým průzkumem byla
získána další kolekce lokalizovaných nálezů z časového
úseku od období popelnicových polí až po dobu stěho-
vání národů. Nejde však o pouhou kvantitu nálezů, nýbrž
i o skutečnost, že jsou jimi významně doplňovány naše
dosavadní znalosti o jejich geografickém rozšíření, což
lze dokumentovat na příkladu pozdně bronzové postra-
nice udidla z Hradce nad Svitavou, halštatské lod’kovité
spony z Polkovic, plasticky zdobené hlavice nýtu ze zá-
pony z Víceměřic a spony s rombickou patkou z období
stěhování národů z Klenovic.

Práce vznikla v rámci projektu GAČR č. 404/07/0786
„Mocenské centrum Němčice-Víceměřice a jeho posta-
vení na Moravě“ a institucionálního záměru MZM „Vý-
zkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě
a ideje českého národa ve středoevropském kontextu“,
MK 00009486202.
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Miloš Čižmář, Jana Čižmářová, Martin Kejzlar: Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě . . .
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Resumé
Durch gezielte Detektorprospektion wurde im Jahre

2010 eine weitere Kollektion lokalisierter Funde aus der
Zeitspanne der Urnenfelder bis zur Völkerwanderungszeit
gewonnen, die unsere bisherigen Kenntnisse aus breite-
rer Sicht erweitern. Sie bezeugen die geographische Ver-
breitung einiger Typen von Gegenständen und präzisieren
dadurch Richtungen der Fernkontakte. Für die Urnenfel-
derzeit stellt einen solchen Beleg ein Teil des bronzenen
stäbchenförmigen Seitenstücks des Pferdezaums aus Hra-
dec nad Svitavou (Abb. 1:1). Rahmenhaft kann man ihn
unter Funde thrako-kimmerischen Typs reihen und dank
der Verstärkung der Lochmündungen hat er in bisherigen
mährischen Funden eine gewisse Analogie in einem Se-
itenstück aus Černotín (Salaš 2005, 418, Tab. 338:28).
M. Salaš beschäftigte sich detailliert mit dem Exemplar
aus Černotín und trug dazu mehrere Analogien aus os-
teuropäischem Gebiet zusammen (Salaš 2005, 121). Das
Seitenstück aus Hradec nad Svitavou unterschiedet sich
davon deutlich durch knopfartige Ausläufer an den Öff-
nungen. Durch dieses ausgeprägte Element reiht es sich
im Rahmen der Gruppe A zum Typ II, Variante a in der
Klassifizierung von C. Metzner-Nebelsick, die die Au-
torin aber nur aus einer Fundstelle in Kroatien anführte
(Metzner-Nebelsick 1994, 386, 441, Abb. 1,3). Eine viel
nähere Analogie stellt jedoch das Seitenstück aus dem
Depot in Stillfried in Niederösterreich dar, das M. Kaus
wegen dem Vorkommen knopfartiger Ausläufer für ein
Unikat hielt (Kaus 1988/89, 254, 256, Taf. 2:4).

Aus der Hallstattzeit kann man eine bronzene Kahn-
fibel aus Polkovice anführen (Abb. 3:6), die dem Typ
Šmarjeta angehört, dessen Verbreitungsschwerpunkt in
Slowenien liegt (siehe Teržan 1990, 220, Karte 16). Sie
erweitert die bereits zahlreichen Funde von Fibeln dieses
Typs auf dem mährischen Gebiet, deren Zahl sich seit der
Zusammenfassung durch J. Říhovský (1993, 88-92, Taf.
14:142-152) wesentlich erhöhte und eine komplexe Bear-
beitung verdiente. J. Říhovský kannte sie nur aus sechs
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Fundstellen und heute werden ihre Funde aus weiteren
neun Fundstellen evidiert.

Gewinnbringend für die Erkenntnis des Machtzent-
rums in Němčice ist auch die Kollektion von 27 Klein-
gegenständen, die während einer kurzfristigen Aktion im
Verlauf der geophysikalischen Messung der Fundstelle
gewonnen wurde. Neben dem oben genannten bronzenen
Nietkopf sind darin sechs Bronzefibeln vertreten. Vier da-
von gehören den Mötschwiller Fibeln der Stufe LT-C2 an,
die Fibel mit wulstartig gegliedertem Bügel ist wohl äl-
ter und wird in Stufe LT-B2 gereiht. Die sechste Fibel ist
in die Römerzeit zu datieren; es geht um den bereits drit-
ten ähnlichen Fund aus der betreffenden Fundstelle. Aus
Bronzegürteln wurden typologisch verschiedene Anhän-
ger, ein Fragment des zoomorphen Hakens und Teile wei-
terer Glieder gefunden. Bei dem Teil des Halbprodukts
eines Gürtelglieds mit Platte mit zwei Öffnungen handelt
es sich um einen weiteren Beleg der Herstellung dieses
Gliedtyps auf der Fundstelle (Čižmář – Kolníková – No-
eske 2008, 662, Abb. 9:3, 5). Ungewöhnlich in unserem
Milieu ist der bronzene, plastisch verzierte Kopf, wahrs-
cheinlich aus einem Niet (Abb. 4:15), zu welchem Ana-
logien aus dem Territorium Mitteldeutschlands vorkom-
men. Dort handelte es sich um verzierte Köpfe der Haken-
niete aus Stufe LT-B2/C1, welchen sich detailliert zum
erstenmal T. Voigt widmete (1971, 221-234) und deren
Vorkommenschwerpunkt im mittleren Saalegebiet liegt
(Grasselt 1994, 40; Kaufmann 1984, 140; Peschel 2005,
17; Voigt 1971, 229, Abb. 6). Dieser plastische Bronze-
kopf aus Němčice erweitert bisherige Funde germanischer
Herkunft aus dem Gebiet Mährens. Die Auszahlung von
Gegenständen rundet ein Teil einer Vogelplastik, ein Teil
des Bronzeanhängers und ein Teil des kobaltblauen Gla-
sarmrings des Typs Haevernick 6a ab.

Die Nauheimer Bronzefibel aus Pustiměř (Abb. 3:15)
erweitert die bisher bescheidene Zahl dieser Fibeln aus
dem Milieu der Flachlandsiedlungen in Mähren. In
ihrer zusammenfassenden Bearbeitung Nauheimer Fibeln
kannte sie K. Striewe (1996, 299, 301) nur aus zwei
Flachlandsiedlungen; gegenwärtig werden sie schon in
zehn Flachlandsiedlungen evidiert.

Von Fragmenten von vier Glasarmringen sind am inte-
ressantesten der hellgrüne rastrierte Armring aus Polko-
vice, der dem Typ Heavernick 5b angehört, und ein Teil
des gelbfarbenen Armrings des Typs Haevernick 11 aus
Klenovice; ähnlich gefärbte Armringe dieses Typs kom-
men vor allem in dem unweiten Machtzentrum in Něm-
čice vor.

Aus römerzeitlichen Funden verdient neben Fibeln üb-
licher Typen vor allem die bronzene Ankerfibel aus Kuřim
(Abb. 5:3) Aufmerksamkeit, die neben Fibeln aus Dob-
šice, Bez. Znojmo (Abb. 5:2) und Břeclav (Abb. 5:1) den
dritten Fund dieses Typs auf dem mährischen Gebiet dar-
stellt. Es handelt sich um den Provinzialtyp von Fibeln,
der in Südpannonien, in der ungarischen Ebene, in Da-
zien und auf der Balkanhalbinsel vorkommt, und zwar in
der Zeitspanne von dem 2. bis zum Anfang des 3. Ja-
hrhunderts. Diese Fibeln haben meistens eine ankerför-
mige, mit Kugelchen abgeschlossene Kopfplatte, wie es
bei der Fibel aus Kuřim der Fall ist, sind häufig auf dem
Bügel unter dem Knoten mit einem Kugelpaar versehen,

ähnlich wie man es bei der Fibel aus Kuřim beobachtet.
Nähere Aufmerksamkeit widmete ihnen schon vor 70 Ja-
hren E. Patek, die alle damals vorhandenen Fibelfunde
zusammentrug und aus ihrer Verbreitung deduzierte, dass
sie in westlichen römischen Provinzen und auf dem Terri-
torium der freien Germania nicht vorkamen und dass sie
also im thrakischen Kulturbereich entstanden waren. Se-
itdem stieg die Zahl dieser Fibeln nicht nur auf dem Ge-
biet ihrer größten Verbreitung, sondern auch in der westli-
chen Nachbarschaft, und ihr Verzeichnis unterbreitete un-
längst S. Cocis, die ihre detailierte typologische Klassifi-
zierung durchführte (Cocis 2006, Tab. XV). Aus unserem
Gebiet kannte sich lediglich ein Exemplar dieses Typs
aus dem mittelböhmischen Nebovidy (Svoboda 1948, 62,
Abb. 18:6). Nun kann man ihr Verzeichnis also um drei
neue Exemplare aus dem mährischen Gebiet und eine Sil-
berfibel aus dem niederösterreichischen Drösing (Nebe-
hay – Stuppner 1989, 224, Abb. 951) ergänzen und eine
neue Verbreitungskarte dieses Fibeltyps anführen.

In die ältere Römerzeit kann man auch einen bronzenen
Endbeschlag des Trinkhorns aus Jevíčko (Abb. 1:3) und
den bronzenen durchbrochenen peltoiden Beschlag aus
Březová nad Svitavou (Abb. 1:1) reihen. Der Endbeschlag
des Trinkhorns ist in der typologischen Klassifizierung J.
Andrzejowskis zum Typ D1 zu reihen, der am häufigs-
ten auf böhmischen Nekropolen der Stufe B1 der älteren
Römerzeit vorkommt (Droberjar 2006, 634, Abb. 25:18-
30). Brandspuren deuten an, dass der Endbeschlag aus ei-
nem angeschnittenen Brandgrab stammen könnte, das ge-
meinsam mit einer weiteren Fundstelle auf dem Kataster
von Jevíčko (Hlava – Vích 2007, 179) eine zweite Nekro-
pole in dieser Region signalisieren könnte. Es wurde zwar
festgestellt, dass bisherige älteste Funde erst dem jünge-
ren Abschnitt der älteren Römerzeit angehören (Hlava –
Vích 2007, 189), nichtdestoweniger wurden unlängst aus
mehreren Fundstellen in der Kleinen Hannakei deutlich
ältere Funde publiziert (Droberjar, Vích 2009). Der dur-
chbrochene Beschlag mit drei Nieten zum Befestigen auf
eine lederne Unterlage aus Březová nad Svitavou hat Ana-
logien im Provinzialmilieu (Oldenstein 1976, 182-183,
Abb. 646, 649). Dieser Fund gemeinsam mit dem spät-
bronzezeitlichen Teil des Seitenstücks aus Březová nad
Svitavou stellt einen wichtigen Beleg der Existenz ei-
ner Verkehrsachse entlang dem Fluss Svitava in Richtung
Ostböhmen dar.

In die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts ist der rhom-
bische Fuß einer Bronzefibel zu reihen, der mit konzent-
rischen Ringen verziert und aus Klenovice stammt (Abb.
1:9). Er war wohl Bestandteil einer Bogenfibel mit Drei-
lappenkopf; solche Fibeln sind oft so verziert und ihr Vor-
kommensschwerpunkt liegt am Unterlauf der Elbe (Bem-
mann 2008, 153-156, Abb. 9, 10:1-4, 11:6). Sie wurden
aber schon auf zwei Fundstellen in Niederösterreich ent-
deckt
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