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Opevněná osada na Tabulové hoře u Klentnice.
Jiří ňíhovský
Ve dnech 1. ažv25. září t.r. pokračovaly Archeologický
ústav CsAV v Brně ve zjišťovacím výzkumu na plošině Tabulové
hory u Klentnice. Navázal při něm na 2 m širokou sondu, prokopa
nou v délce 90 m již v roce 1952 / J. Ríhovský Opevněná osada na
Tabulové hoře u Klentnice na Moravě, AR VII 1955 > 28 - 52 /, V
tomto roce jsme v této sondě dosáhli délky 150 m a dostali se až
do středu hradiska.
Podobně jako v roce 19p2, rozdělili jsme si sondu v
l^aždém sektoru / dlouhém. 20 m / na deset čtverců o hraně 2 m za
účelem získání pomocných nálezových celků. Archeologický materiál
z každého čtverce byl sbírán zvlášt ze dvou vrstev; a/ z povrchové
vrstvy nad kamením, b/ z destrukční vrstvy kamení a mazanice. V
podloží je zvětralá skála a hrubý štěrk. Po odstranění povrchové
vrstvy černé humusovíté hlíny, silné 15-20 cm, se objevily na ce
lém povrchu sondy hustě a nepravidelně rozhozené vápencové kameny
s kousky mazanice, střepy a zvířecími kostmi. Nikde nebylo možno *
najít stopy po systematickém ukládání, které by-mohlo naznačit
tvar nebo rozsah určitých objektů. Kamenitá kulturní^vrstva byla^
silná 10 - 20 cm a obsahovala střepy, bronzové předměty a kamenné
i pazourkové nástroje z eneolitu, z kultury únětické, středodunajské mohylové, velatické a podolské. Nálezy jednotlivých kultur
jsou ve slabé kulturní vrstvě zcela zpřeházeny, což svědčí o čet
ných povrchových úpravách.
Na dvou místech jsme sondou zachytily velké nahromadě-s
líny zvířecích kostí, které obklopovaly větší hromadu spálených
kostí. Mezi zvířecími se našly i kosti lidské /na,př. dvě spodní
čelisti /. K nejdůlešitějším nálezům patří zlomkym pazourkových
pilek, bohatě zdobené bronzové kopí, bronzová jehlice a hliněná
nádobka ve tvaru boty s otvorem na špici.

Die befestigte Siedlung auf' dem Tafelberg /Tabulová hora/ bei
KI|ňtnxč|7_Iň"3ieiě£i~J'anřě šetitě Sii''lrcEaöIögIsöHe“Anitält der
SEäci7~d7-Wissensohaften in Brno eine Grabung zur Festä-lung der be
festigten Siedlung auf dem Tafelberg fort. Es fand sich dabei
reiches keramisches Material, bronzene Gegenstände und Stein-Sowie
Feuersteingeräte aus dem Eneolithikum, der Aunjetitzer ,donaulän
discher Hügelgräber-, Velatitzer - und Podoler-Kultur. Ungünstige
Bodenverhältnisse machten es unmöglich Spuren von Siedlungsobjek
ten zu finden. In der_ dünnen steinigen Kulturschicht waren Fun
de aus verschiedenen Kulturen ganz durcheinander geworfen. Zu dem
wichtigsten Inventar gehören Bruchstücke von Feuersteinsägen, eine
verzierte bronzene Speerspitze, eine Nadel und ein Gefäss in Form
eines Schuhes, das eine Öffnung auf der Spitze hat.

