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Vyz~:.um_ 1 abónsk ého sídliště v Klentnici /o.Mikulov/.
Jiří Meduna . •

Laténské sídliště v Klentnici se rozkládá 400 m severně 
od obce v trati "U vodovodu” na- východním svahu sedla, které od
děluje masiv Pavlovských kopců od Tabulové hory. Hlavní část 
sídliště leží na parcele c„ 998/1, pod silnicí z ELentnice do 
Pavlova. Ha povrchu zoraných polí se tu nachází množství 1atén
ského střepového materiálu a jsou tu patrné popělovité zásypy 
několika velkých objektů. Od severněji položených parcel je par
cela c. 998/1 oddělena terénním zářezem, který je patrně zbytkem 
koryta dnes vyschlého potoka, který pramenil nad silnicí Klentni- 
ce-Pavlov. Jelikož byla parcela o. 998/1 připravena k setí, pro
vedli jsme výzkum na severní straně terénního zářezu na pare. 
c. 994/1 s kde byl ústavem r. 4,957 prokopán laténský sídelní ob
jekt. Vyhloubili jsme tu zjištovací sondu 2 m širokou a 30 m 
dlouhou. Výzkum ukázal, že pod 30 cm silnou vrstvou ornice leží 
50 cm mocná vrstva hnědé hlíny s horákovskými střepy. V jižním 
konci sondy spočívala' na horákovské vrstvě černošedá popelovítá 
hlína, na začátku sondy 6.5 cm silná, postupně se vsak vytrácející. 
Z ní se zahlubovaly objekty č. 1 a 3» jejichž výplň měla zcela 
shodné zbarvení, /viz.obrázek/. Interpretace a datování objektů 
naráží na potíže, nebot objekt 6. 3 neposkytl žádné nálezy a 
v obj. o. 1 se našlo 7 latinských a 2 římské střepy, materiál, 
který byl zřejmě do objektu druhotně spláchnut, Helze proto sta
novit, zda jámy vznikly v době laténské či římské.

Výzkumem v r. 1958 se nepodařilo zachytit žádný latén
ský sídelní objekt. V příštím roce bude proveden výzkum na pare.6. 
998/1, kde se při povrchovém sběru našlo mnoho laténských střepů 
a zlomky skleněného a "lignitového" náramku. 2 materiálu dosud 
získaného lze usuzovat, že klentnické sídliště patří do mladšího 
laténu, poněvadž mezi stropy se vyskytly i střepy s vhlazovanými 
vlnicemi, což je výzdoba charakteristická pro mladší dobu 1atén
skou i když má nepopiratelné starší kořeny /3. Filip, Keltové ve 
střední Evropě, Praha 1956» 188-189/.

Die_ Grabung einer latenezeitllchen^ffledlTmg_ j.n Klentnloe,, Bezz 
HxKüIov7’’Mxt"*der’’Äüsgrä5üng7~3xe”Im“3'iEre l558-iü? der”Tat3ne- 
zeitlichen Siedlung in Klentnice durchgeführt wurde, stellte man 
fest, dass auf der Lössunterlage eine 50cm starke HallstattSchicht 
/Horakowerkultur/, mit wenigen Scherben liegt. Ober ihr, im südli
chen Teil der Sonde, befand sich eine schwarzgraue asebenartige 
Erde, von der sich die Objekte Nr.l. und 3 vertieften, die jedoch 
kein verlässliches Datierungsmaterial .brachten. Diese Ausgrabung 
wird nächstes Jahr auf den nebenliegenden Parzellen, wo ein rei
ches latere zeitliches Material gefunden wurde., weitergeführt.
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