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Lokalita je známa ojedinělými nálezy pravěké 

keramiky (ale i parohových shozů) již od 1. pol. 20. 

století. Asi hodinu chůze SZ směrem se nachází tzv. 

nádrž Modlany, které předcházel velkoplošný 

archeologický výzkum provedený v pol. 70. let 20. 

stol. Díky němu bylo doloženo osídlení 

neolitickými zemědělci od 5. tisíciletí př. Kr. až po 

5. stol. po Kr. 

Archeologický výzkum ve Věšťanech byl proveden 

v roce 2015 před výstavbou výrobní haly na ploše 

110 x 80 m na jižním okraji obce. Zahájení 

zemních prací nebylo archeologům včas 

oznámeno. Stavba byla pochycena de facto 

náhodou. Po příchodu na staveniště jsme byli 

bohužel svědky poměrně výrazných terénních 

zásahů do původních nálezových situací (např. 

částečně zahloubená chata nebo hutnická dílna). Po 

okamžitém zastavení veškerých prací jsme vstoupili 

v jednání s investorem s cílem uzavřít dohodu o 

provedení záchranného archeologického výzkumu, 

jak ukládá zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči. 

 

Postupně jsme výzkumem odkryli několik 

archeologických objektů dokládající jak obytné, tak 

i výrobní (železářské) aktivity. Bylo zde doloženo 

osídlení v několika vlnách: 1) ve starší době železné 

– halštatské (7. – 6. stol.), 2) na přelomu letopočtu 

(počátek starší doby římské)  3) v pozdní době 

římské/časné době stěhování národů (konec 4. 

stol. př. Kr.).  

 

Nejstarší typ obydlí představovala mírně zahloubená chata (viz 

obr. 3-4), v jejímž středu jsme kromě torz několika nádob 

spočívajících při tehdejší úrovni podlahy zachytili stopy po 

otevřeném ohništi. Z východní kratší strany se po několika 

„schodech“ vstupovalo do chaty. 

Ideální rekonstrukce polozahloubené chaty ze starší doby železné 

(Archeologický skanzen Asparn an der Zaya, Dolní Rakousko); zdroj: 

https://baudenkmaeler.wordpress.com) 

Při vybírání odpadových 

vrstev uvnitř chaty jsme 

ještě navíc vyzvedli 

několik částí příčně 

odřezaných výsad jeleního 

parohu - asi kovovým 

nástrojem (pilkou?) 

Z etnoarcheologických 

pozorování např. víme, že 

pakliže se parohovina 

nechá určitou dobu 

louhovat ve vodě, dojde ke 

změknutí tkáně natolik, že 

jsou její další úpravy 

mnohem snazší.  

V případě nálezu tohoto parohu by bylo možné uvažovat o jeho využití např. pro výrobu střenky nože či 

kotoučků pro finální výrobu např. spínadel (knofllíků) oděvu. 

 

K dalším poznatkům jsme dospěli až 

během laboratorního ošetření 

archeologických nálezů. Podařilo se 

nám na několika vzácně dochovaných 

artefaktech identifikovat stopy jak po 

„kuchyňském“ zpracování zvířecích 

kostí (zářezy nožem?), tak i po 

úmyslné úpravě tvaru kloubní hlavice 

dlouhé kosti s cílem vytvořit nástroj 

např. pro plastickou výzdobu 

keramické nádoby.    

(Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

http://www.archeoseverops.webmium.com/

