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LATÉNSKÉ SÍDLIŠTĚ V BLANSKU – „V DÍLECH“
THE LA TENE SETTLEMENT IN BLANSKO – „V DÍLECH“
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ABSTRACT:
This paper deals with the analysis of archaeological material obtained during a research in Blansko – “V Dílech”.
The main focus is put on analyzing the ceramic and other (metallic, glass and stone) artifacts brought up from
sunken structures as well as from the “cultural layer”. The occurrence of certain types of ceramic findings in
Blansko shows a very strong relationship to the contemporary settlement of Bořitov, which was an important
economic and commercial center of the region. Besides the late Latène period, another two phases of settlement
at the site were proven – indirectly showing the problematic chronological association of archaeological structures
and the need for excavating not only the sunken structures but also the “cultural layer”.
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ÚVODEM
V posledních dvou dekádách je v problematice laténských sídlišť na Moravě věnována
velká pozornost studiu geograficky uzavřených regionů. Jako první byla celkově
vyhodnocena oblast Podyjí (ČIžMÁŘ 1992; 2002), následoval soupis laténských nalezišť
získaných převážně z povrchových sběrů a starších nálezů z českomoravského pomezí,
Lysické sníženiny, Kuřimska a Ivančic (HLAVA 2003; ČIžMÁŘ 2003, 107–114; VÍCH 2005).
Došlo i k prezentaci a zhodnocení starších i novějších výzkumů z Boskovicka a Uničovska
(HLAVA 2007; HLAVA–VÍCH 2007), stejně jako k celkovému vyhodnocení pozdně laténského sídliště v Bořitově (ČIžMÁŘ 2003). Mapa laténských sídlišť podle J. Meduny (1980a,
Karte 2), respektive její nejzápadnější část náležející Boskovické brázdě, je tak skoro v celé
své délce vyplněna pomyslnou, takřka nepřerušenou linií tvořenou laténskými sídlišti (srov.
HLAVA–VÍCH 2007, Mapa 1; ČIžMÁŘ 2003, obr. 25–27).
Lokalita v Blansku – „V Dílech“ byla zachycena roku 2001 při výstavbě obchodního
domu „Kaufland“.1 Na jejím výzkumu se podíleli pracovníci Archeologického ústavu AV
ČR v Brně, jmenovitě J. Doležel, B. Komoróczy a M. Lukáš, kteří lokalitu předběžně
publikovali následujícího roku (DOLEžEL–KOMORÓCZY 2002). Autoři popsali metodu
výzkumu spolu s nálezovými okolnostmi, jež doplnili popisem objektů a stručným
vyhodnocením materiální náplně sídliště, podle něhož jej datovali do pozdní doby laténské
(Lt C2 až D1). Zmínky o sídlišti v Blansku později využil M. Čižmář (2003, 111) jakožto
jediného dokladu průniku Keltů do území Moravského krasu. Jeho poznatek do jisté míry
převzala i J. Čižmářová do „Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku“ (ČIžMÁŘOVÁ
2004, 100–101, 129–130), kde navíc konstatovala, že „největší význam tohoto sídliště
spočívá v tom, že jde o první doklad proniknutí keltského obyvatelstva do údolí Svitavy,
v pravěku neosídleného“. Tento názor je z části pravdivý, nelze však opomenout několik
nálezů paleolitické industrie zaznamenané v bližším okolí povrchovými sběry J. Doležela
či M. a A. Štrofových (OLIVA–ŠTROF 1985, 10; ŠTROF 1979a, 15; týž 1979b, 7).
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