3.1 NÁLEZY Z OKRESU BLANSKO
Území okresu Blansko navazuje na území okresu Brno-venkov na severu. Je převážně hornaté, jeho
západní části leží v Hornosvratecké vrchovině, východní části v Drahanské vrchovině. Středem okresu
se táhne Boskovická brázda, na značné části území v jihovýchodní části okresu se rozkládá Moravský
kras. Nejvyšším bodem jsou Skály (724 m n. m.) ve stejnojmenné přírodní rezervaci na pomezí okresů
Blansko a Prostějov, nejnižším místem pak je údolí řeky Svitavy u Adamova v nadmořské výšce 248 m.
Na území okresu Blansko převažují hnědozemě, půdy jílovito-hlinité a jílovité, v povodí Svitavy se vyskytují i černozemě. Kromě níže položených oblastí okresu, kde je klima teplejší, se průměrná roční teplota
pohybuje v rozmezí 7 až 8 °C.
Zatímco z průběhu keltského osídlení především ze střední a pozdní doby laténské je z území okresu
Blansko znám poměrně značný počet sídlištních lokalit, koncentrovaných v nižších polohách (MEDUNA
1980a, Karte 1), hrobové nálezy jsou odtud zcela ojedinělé – meč a nádoba z blíže neurčitelných poloh
na katastru Lysic (ČIŽMÁŘ 2003, 121) a nánožník(y) z Boskovic, odkud by mohl pocházet i list kopí
snad rovněž z hrobu (HLAVA 1997, 48–49). Přestože jsou tyto nálezy ojedinělé, naznačují možnost, že
lze do budoucna počítat s výskytem dalších lokalit a nálezů.

3.2 NÁLEZY Z OKRESU VYŠKOV
Území okresu Vyškov sousedí s okresy Blansko a Brno-venkov. Rozprostírá na rozhraní dvou horských
systémů – Českého masívu a Karpat. Geologická hranice mezi nimi jde Vyškovským úvalem, geograﬁcky
pak Vyškovskou branou. Severozápadně od této hranice leží Drahanská vrchovina prvohorního stáří
(na území okresu zasahuje Konická vrchovina, která je její součástí), jež je na okrajích rozlámaná v četná
údolí, např. Rakovecké údolí, údolí Malé a Velké Hané. Nejvyšším bodem s nadmořskou výškou
600 metrů je vrch Kojál u obce Krásensko, naopak nejnižším místem okresu je území u obce Šaratice
se 197 metry nad mořem. Více než polovinu výměry území okresu tvoří úrodné zemědělské půdy – nejúrodnější černozemě rovin a údolí, hnědozemě svahových hlín na úbočích kopců, méně úrodné jsou vápenité půdy karpatské části okresu a nejméně úrodné jsou křemičitopísčité půdy Drahanské vrchoviny.
Převážná většina území náleží k mírně teplé klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou kolem 8 °C,
pouze nejvýše položené části Drahanské vrchoviny v západní části okresu jsou chladnější s průměrnou
teplotou 6–7 °C.
Laténské osídlení okresu se koncentruje v nižších polohách v povodí říček Litava a Haná a jsou zde
zastoupena rovnoměrně jak sídliště, tak pohřebiště (MEDUNA 1980a, Karte 1, Karte 2). Intenzita výskytu pohřebišť v regionu je nesrovnatelně vyšší než na okrese Blansko, přičemž nejbohatší výskyt lze registrovat především v okolí Slavkova u Brna a Bučovic. Je však pravděpodobné, že alespoň částečně jde
o důsledek intenzivního působení skupiny amatérských badatelů seskupených kolem A. Procházky, působícího na Bučovsku a posléze ve Slavkově u Brna.
Zpracovávaný soubor lze charakterizovat podobně jako soubor nálezů z okresů Brno-město a Brnovenkov (ČIŽMÁŘOVÁ 2011, 7–8), tedy jako velmi rozsáhlý a bohatý, ale se značně nevyrovnanou vypovídací hodnotou. Vedle lokalit zjištěných ještě koncem 19. století (např. Dobročkovice, Slavkov) na jedné
straně jsou to i naleziště zkoumaná na vysoké odborné úrovni specialisty renomovaných institucí v posledních desetiletích (Drnovice, Brankovice, Hoštice, Hrušky, Kloboučky, Lovčičky, Milonice). Většinu
materiálu poskytly výzkumy, záchranné odkryvy či náhodné nálezy amatérských badatelů především
v období mezi dvěma válkami; mezi nimi vynikají rozsáhlé nekropole prozkoumané M. Chleborádem
a A. Procházkou v prvních desetiletích minulého století (Holubice, Kozlany, Křenovice, Marefy, Nížkovice). Z toho plyne i různá vypovídací hodnota jednotlivých souborů, a to především co se týče nálezových
okolností, kdy u starších nálezů jsou informace často jen kusé a většinou chybí i nejzákladnější dokumentace. Nejzřetelnější je posun ve vztahu k antropologickému materiálu. Ten byl v počátečních obdobích
většinou sotva registrován a eventuálně popsány zajímavosti v uložení kostry, pouze výjimečně byl vyzvednut a odborně posouzen (z okresu Vyškov Holubice, hrob 1 – SYNEK 1903). I v průběhu meziválečného období, tedy v době velmi intenzivního získávání hrobových nálezů na Moravě, byl
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