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u ^íšně.

Výzkumné práce no slovanském hradišti Staré Zámky u Líšně,
probíhaly v posledním roce v menším měřítku než v minulých l e 
tech, neboí je třeba zpracovat množství materiálu, který jsme
dosud získali* Ve výkopové sezóně 1957 jsme se zaměřili hlavně
na dokončení výzkumu na rozsáhlých, dříve otevřených plochách,
kde náš zájem vázalo především cesta z mladší doby bronzové /AR
v tisku/. Se slovanskou-situací, jak 3e jevilo ve světle dřívěj
ších terénních poznatků, seznámil odbornou veřejnost dr J.Poulík
ve studii Nové slovanské výzkumy na Moravě /sborník "Vznik o po
čátky Slovanů" X, 1956, 239-258/. Práce v letech 1956 o 1957 roz
šiřuji naše vědomosti o líšeňském. hradišti v některých podrobnos
tech,

zejména pokud jde o datování keramiky. Podařilo se rozpoz

nat vrstvu,

na.níž byla postavena pivní slovanská hradba s komoro

vou konstrukcí. Pozoruhodné jsou depoty železných předmětů,

z

nichž jeden tvoří sekerkovíté hřivny, druhý obsahuje srpy, ková
ní dřevěných věder, železný' klíč o další předměty. K hromadným
nálezům želez přistupují celé soupravj' mlýnských kamenů, mezi
nimiž převládají svorové žernovy. Značný počet keramických zlom
ků poskytly čtvercové o obdélníkové jámy bez ohnišť. Vyzvědám
především objekty ve čtverci JJ-XII, kde horní, přibližně čtvercovitá jáma překrývala starší ledvinovitou,

takže zde získaný m a 

teriál se řadí Ic prvořadým pramenům pro relativní chronologii slo
vanské keramiky na Starých Zámcích.
Velkým příslibem pro příští výzkum je větší slovanský objekt
s destrukcí kamenu na jižní straně /asi 10 x 5 m, hl. oca
pod povrchem/,

150 cm

jehož výzkum jsme museli odložit na příští 3ezonu.

Nepříznivé počasí znemožnilo také uzavření výzkumu hradby ve ětver
cích AB - I, kde bude 1: objasnění situace nutno otevřít pás A stej
ně hluboko po svahu jako pásy B a C.

č .Stařía
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5i®-SZ b§.^ Liäen.

Im Jahre 1957 richteten wir unser Hauptaugenmerk auf den We g aus
der jüngeren Bronzezeit und auf die Beendigung der Grabung auf
jenen Flächen, welche in den vorhergehenden Jahren aufgeschlos
sen wurden. Aus diesem Grunde wurden auch nur verhältnismässig w e 
nig slawische Siedlungsobjekte erforscht. Für die relative C hro
nologie der Keramik sind 2 Gruben wichtig, welche sich überdeck
ten.
Für das Jahr 1958 bereiten wir die Ausgrabung eines grösseren
Objektes vor /wenigstens 10 x 5 m, 150 cm tief/, welches wir
bisher nur durch enge Sonden feststellten.

