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Sídliště z doby římské v Křepicích /okr.Hustopeče/.
Ivan Peškař
Y trati "Záhumcnice", která se táhne podél východního
okraje obce Kropic na Hus topě esku, zjisti 0. Strouhal z ATI ČSAV
v Brně stopy osídlení z doby římské a na jaře r.1958 zaznamenal
polohu orbou narušeného sídelního objektu, z jehož výplně za
chránil četný střepový materiál. Od 6.X. do 8.XI.1958 provedla
odbočka AÚ ČSAV v Brně v těchto místech výzkum, jímž byly’od
kryty celkem čtyři půdorysy chat.
Sídliště se rozkládá v jižní části "Záhumenic" na
spodním useku k ZJZ klesajícího svahu údolí, jimž protéká potok
"Točka". Kulturní vrstvy s nálezy z doby bronzové, římské a slo
vanské prostupují syté hnědou humusovitou hlínou, místy až
200 cm mocnou, která kryje žluiš zbarvené jílovité podloží.
Vrstva ornice na zkoumané ploše nikde nezasahovala hloubě jivnéž
30 cm pod povrch a místy byla pouze 15 cm silná. Sypká výplň
nestejně hluboko zapuštěných spodních částí jednotlivých objektů
z doby římské se barvou téměř neodlišovala od okolní půdy, ale
dobře se oddělovala od udupaného, tvrdého dna, jež vytvořilo zře
telné půdorysy chat téměř úplně shodně orientovaných delší osou
ve směru SV - JZ. Jde vesměs o příbytky s půdorysem ve tvaru čtyř
úhelníků se zaoblenými rohy a většinou s výklenkovitým rozšířením
jihovýchodní strany, u objektu č.I kromě toho ještě s výklenkem
v západním rohu. Chata č.I V měla jednoduchý půdorys ve tvaru pros
tého lichoběžníku, jenž zároveň s půdorysem chaty c.III vykazuje
typické rozmístění jamek po kůlech, které nesly konstrukci obydlíš
dva kůly byly zapuštěny proti sobě ve středu kratších stran, dvě
protilehlé dvojice kůlů pak v okraji delších stěn. Podle zachovale
části půdorysu lze soudit, ze podobnou konstrukci měla i chata č.
II, jejíž západní roh 13/1 zničen zahloubením slovanského objektu.
Odchylné uspořádáni nosných kůlů u chaty 5.1 bylo zřejmě ovlivněno
vytvořením výklenku v západním rohu stavení. Rozměry příbytků, vy
mezené obrysem udusané podlahy, se pohybují mezi 390 x 290 cm
/č.IV/ a 500 x 370 cm 4- 90 cm s výklenkem /o.Il/, hloubka dna pod
povrchem mezi 60 cm/č.l/ a 130 cm/č.IV/,, Kůlové jamky v průměru
30-60 cm byly zapuštěny 30 - 70 cm pod úroveň podlahy, v níž byly
utvořeny mísovité zahloubeniny uprostřed délky při jihovýchodní
stěně objektů č.I,II a IY.
Půdorysy těchto obydlí se jak rozmístěním kůlů, tak i
výklenkovitým rozšířením mezi dvěma kůly jedné z delších stran
shodují se sídelními objekty, odkrytými při výzkumu v Komořanech
Vyškova / srov.K.Ludikovský,Sídliště z doby přelomu letopočtů,
Véda a život 1958,5.9, str.529-531/. Na rozdíl od nich vsak v žádné
chatě na křepickém sídlišti nebyly zjištěny stopy po ohništi. Také
mazanice se zde téměř nevyskytla a zvířecí kosti se v zásypu objektů
objevily jen^ojediněle.
Většinu nálezů tvoři střepy v ruce robené keramiky, na níž
převládá výzdoba vtlačováných důlků s nehtovým vrypem a šítovitě se
křížící rýhy. Hojně se vyskytuje také ornament obloučků rytých
hřebenem, několikanásobná cikcakovitě lomená vlnice i hladká černá
keramika s povrchem leštěným. Ozubeným kolečkem provedená výzdoba
je doložena jen na několika střepech.
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Z poměrně početné skupiny keramiky, importované z .římských
provincií, je třeba uvést zlomky-prstencových, misek, oranžové
cervenavých džbánů i,jiných tvarů, lampičku s firemním kolkem
CRE3CE p tři nezdobené střepy terry sigillaty.
s
Sídliště lze zatím předběžně zařadit do konce II. a první
poloviny III, století.

Einejcaiaerzeitlicho Siodltmg in Kf;epieeiiti,Bez, Hustope5eA
Bei der Ausgrabung der kaiserzeitliehen Siedlung in Kropioe
wurden die Grundrisse von 4 Hütten freigelegt, die eine vier
eckige Form hatten, in den meisten Fällen jedoch erweiterte
Bischen besassen. Die Wohnungen, deren Ausmasse sich zwischen
390x290 cm und 500x370 cm bewegen, hatten einen gestampften
Bussboden, der 60-130 cm tief unter der heutigen Oberfläche
liegt und mit der Längsachse in ITQ--SW Richtung orientiert ist.
In der Füllung der Objekte waren Scherben germanischer Keramik,
die hauptsächlich mit Dingertupfen und Fingernägeleindrücken,
überkreuzten Furchen und Linien, Schwungbogen, Wellenbändern
und vereinzelt auch mit Rädchenornament verziert waren, weiter
Scherben provinzialer Keramik, z.B, eine Tonlampe mit dem
Stempel CRES'OE, Terra sigillata, Ringschüsseln u.a.
.8
Die Siedlung kann vorläufig in das Ende des Il.Jhs. und in die
erste Hälfte des III. Jhs. eingereiht werden.
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