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Výzkumjkaténského sídliště ve Strochotíně.

Od 20. do 30. V.1957 byl proveden výzkum ve štěrkovně ve Stra- 
chotíně (okr.Hustopeče), kde v r. 1956 objevil I.Peškař laténský
sídelní objekt. Na ploše odkryté v úzkém pásu mezi severní stěnou
Štěrkovny a cestou se vyrýsoval zbytek jámy, částečně zničené ode
bíráním Štěrku /jáma č. 1/57/. Delší osa, 150 cm dlouhá, směřovala
od SV k JZ, Jihozápadní část objektu zničili dnešní občané při těž
bě štěrku. V těchto místech dosahovala jáma maximální šířky 95cm.
Dno leželo v hloubce 120 cm od povrchu. Zásyp tvořila tmavá hlína,
v níž se nalezlo malé-množství atypických střepů,oproto-se kultur
ní příslušnost jámy č. 3-/57 nedalo stanovit.

V sondě nad vychodili stěnou se objevil půdorys jámy č. 2/57-
Měla tvar obdélníka se zaoblenými roby, o rozměrech 345 x 294 cm,
delší osa byla orientována ve směru Z -V. Dno objektu leželo v hloub
ce 30 cm pod úrovní štěrku /celková hloubka 75 cm od povrchu/.
Výplň jámy tvořila tmavá hlína, v níž se nalezlo jen málo střepů.
V severozápadním rohu objektu byla vrstva popela s četnými malými
uhlíčky, silná 15 cm, v půdorysu nepravidelně kruhovitá /průměr
130 cm/. Jde patrně o zbytek ohniště.

Zařazení objektů je problematické, poněvadž oba obsahovaly
velmi málo materiálu. Vzhledem k tomu, že v jámě č. 2/57 se našlo
několik laténských střepů lze objekt zařadit do tohoto období.
Bližší časové určení není možné.

J.Meduna

Grabung in Strachotín, Bezirk Hustopeče.

Durch die Grabung in Strachotin wurden 2 prähistorische Objekte
entdeckt. Die Grube Nr. 1/57, teilweise zerstört durch Schotter
aushub, enthielt nur atypisches Scherbenmaterial, sodass eine
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kulturelle Eingliederung nicht ¿-.."glich ist.
Grube Nr. 2/57 mit einem länglichen Grundriss, ist mit ihrer län
geren Achse in Richtung W - 0 orientiert und enthielt einige La- 
tene Scherben, womit die Datierung in diesen Kulturabschnitt mög
lieh ist. Eine nähere, zeitliche Einteilung ist nicht möglich.
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