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Mikromorfologie v archeologickém kontextu jako 
nástroj pro interpretace vzniku výplní pravěkých 
objektů: případová studie z Tvrdonic, okr. Břeclav
Micromorphology in the archaeological context as a tool for 
interpretation of prehistoric feature fi lls: A case study from 
Tvrdonice, Břeclav district
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AB S T R AC T

Micromorphology in the archaeological context is a methodological tool of 
modern multidisciplinary archeology. It is basically a microscopic character-
ization of sediments in a direct context of archaeological situations with the 
aim of detecting formation processes, the knowledge of which is essential for 
further interpretations. This method was applied to the sediment fi ll of two 
features in a stratigraphic relationship from the locality Tvrdonice – “Pole 
od Týnecka”. Samples were taken from a La Tène recessed structure fi ll and 
an earlier Bronze Age pit that is superimposed below the La Tène feature.
From a macroscopic and micromorphological point of view, it is evident that 
the fi ll of an Early Bronze Age feature consists of wind-blown sands in super-
position with in situ or slightly displaced soil material. Micro-layers detected 
macroscopically are only related to object leveling. The layer of soil beneath 
the “fl oor” of the La Tène recessed building displays signs of long-term bi-
oturbated soil, i.e. the La Tène building was founded in an existing depres-
sion. The active fl oor layer of the La Tène building is represented by alternat-
ing layers of lighter and darker laminae. While the darker laminae represent 
the trampled layer, the lighter laminae consist of recrystallized ash, which 
impregnates the trampled layer. On a social level, this fi nding can be inter-
preted as the creators of the La Tène recessed building choosing to minimize 
labour costs by using the recessed terrain and thus avoiding the excavation 
of the building fl oor. The utility area possessed a purposefully modifi ed sur-
face, which is related to ergonomic effi  ciency, but its function is unknown. 
The uppermost part of the fi ll is formed by backfi ll that does not show any 
signs of pedogenic infl uences, which indicates that the object was intention-
ally fi lled (leveled).
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1. Úvod
Mikromorfologie v archeologickém kontextu je metodický 

nástroj používaný při multidisciplinárních archeologických vý
zkumech, a to nejen v zahraničí (souhrnně Karkanas,  Gold
berg  2019; Macphail, Goldberg 2017; Nicosia, Stoops 2017, 
Goldberg, Macphail, 2006) ale i u nás (Dejmal et al. 2014; 
Kuna et al. 2012; 2013; Lisá et al. 2013; 2015; 2017; 2018; 
2019; 2020a; 2020b; Nejman et al. 2018; Novák et al. 2012; 
Parma et al. 2015; 2011). Podstatou této metody je mikrosko
pické studium neporušených vzorků připravených do formy 
tenkých průřezů (výbrusů) a to nejlépe ve formátu 7 × 10 cm 
(tzv. mamutí vzorky). Na těchto vzorcích lze poté za pomoci 
binokulárního a polarizačního mikroskopu detekovat nejen zr
nitostní složení, vytříděnost a provenienci zdrojového materi
álu, ale především formační procesy zahrnující jak ty primární, 
tak zejména postdepoziční.

Jednou z oblastí, kde lze mikromorfologickou analýzu po
měrně dobře využít, je studium výplní archeologických objektů. 
Otázka zanášení objektů ve vztahu k jejich artefaktuální náplni 
není standardní součástí ani systematických archeologických 
výzkumů, natož záchranných. Teoretické i aplikované studie 
formativních procesů výplní archeologických objektů byly v ČR 
provedeny spíše ojediněle, z nejvýznamnějších se jedná o studie 
Petra Květiny (2005) na neolitickém sídlišti v Bylanech u Kutné 
Hory a M. Kuny et al. (2012) na sídlišti z mladší doby bronzové 
v  Roztokách u  Prahy. Michal Ernée (2008) studoval formaci 
kulturních vrstev a I. Vostrovská et al. (2013) se zabývala mi
kroprostorovou evidencí archeologických nálezů v neolitickém 
zahloubeném objektu v TěšeticíchKyjovicích.

Dnes je již poměrně zřejmé, že výplň objektu nemusí 
nutně odrážet dobu a způsob jeho využití, jedná se naopak 
většinou o mladší sídelní odpad nebo starší kulturní vrstvy. 
Výplně pravěkých objektů z  hlediska formačních procesů za 
použití mikromorfologie v archeologickém kontextu byly po
měrně dobře zpracovány především na neolitických lokalitách 
(Matthew  et  al. 2000; Karkanas, Efstratiou 2009; Shillito, 
Ryan 2013; Koromila et al. 2018) v prostředí telů, kde dochází 
velmi vhodně k postupnému pohřbívání jednotlivých sídlištních 
úrovní. Na našem území byly výplně pravěkých objektů z hlediska 
formačních procesů zpracovávány poměrně málo (Tichý et al. 
2010) a pokud ano, tak šlo především o výplně příkopů (Goláňová 
et al. 2020) a speciálně výplně neolitických rondelů (Lisá et al. 
2015; 2013a) nebo o paleolitické situace (Lisá et al. 2013b; 2014, 
2018; Nejman et al. 2018; Nerudová et al. 2012; Škrdla et al. 2009).

Na příkladu pravěkého objektu, resp. dvou objektů v super
pozici, ukážeme možné interpretační využití metody mikro
morfologie v archeologickém kontextu. V návaznosti na otázky 
kladené archeologem v terénu byly z výplně objektu/ů odebrány 
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celkem tři mikromorfologické vzorky pokrývající ve dvou pří
padech výplň starobronzového objektu v podloží a v jednom 
případě přechod od výplně starobronzového objektu přes lami
novanou vrstvu báze laténské zahloubené stavby až po šedou 
homogenní výplň této stavby. Po makroskopickém zhodnocení 
studovaného profilu vyvstaly k mikromorfologické analýze ná
sledující otázky:
1. Jaká je formační historie tmavých a světlých vrstev (proplás

tek) ve výplni starobronzového objektu? Jedná se o jednorá
zovou depozici nebo o přirozené zaplnění? Dají se identifiko
vat fáze relativní stability při zaplňování objektu?

2. Jaká je provenience tmavých a světlých vrstev, případně 
zdroj karbonátů detekovaných na povrchu artefaktů?

3. Vykazuje vzorek odebraný ve svrchní části výplně starobron
zového objektu stejné parametry jako vzorek odebraný ve 
spodní části starobronzového objektu?

4. Jaká je vnitřní mikrostruktura laminované vrstvy z báze la
ténské zahloubené stavby? Dají se zde identifikovat nějaké 
specifické úpravy tohoto povrchu?

2. Geologický, geomorfologický a archeologický 
kontext studovaného území

Archeologická lokalita Tvrdonice je lokalizována cca 5 km 
východně od Břeclavi v nadmořské výšce přibližně 180 m n. m. 
Lokalita samotná je situována na vátých píscích, které překrývají 
nevápnité neogenní prachy a jíly. Tyto podložní horniny místy 
vystupují na povrch a tvoří méně či více rozsáhlé plochy (obr. 1). 
Několik set metrů východně  registrujeme zaniklá koryta řeky 
Moravy vyplněná nivními organogenními sedimenty. V  těsné 
blízkosti lokality protéká menší potok Svodnice, který zde agra
duje prachovitopísčitou nivu.

Záchranný archeologický výzkum proběhl od srpna do října 
2012 v rámci stavby plynovodu (Trampota 2013). Během výzkumu 
byly na lokalitě zjištěny archeologické komponenty ze starší doby 

bronzové (únětická a věteřovská) a z laténu. Ojediněle byly nale
zeny i artefakty ze střední doby bronzové a z mladší nebo pozdní 
doby římské (Trampota 2018). Dosavadní publikované poznání 
lokality je omezené na analýzu inkrustace nádob (Všianský et al. 
2014) a štípané industrie (Kaňáková, Trampota 2016), oba pří
pady ze starší doby bronzové.

3. Metodický přístup
Skrývka ornice byla provedena pomocí bagru. Skrytý po

vrch byl ručně začištěn, profil výplně objektu byl vytyčen v po
délné ose objektu 515. Výkop objektu probíhal po mechanických 
20 cm vrstvách a analogicky byl roztříděn i nalezený materiál. 
Objekt 515 – jedná se o pozůstatek obdélné zahloubené stavby, 
která byla v nedávném období narušena výkopem pro inženýr
skou síť. Na obou koncích této stavby uprostřed kratších stran 
byly nalezeny kůlové jamky coby pozůstatek nosné konstrukce. 
Stěny objektu byly kolmé a dno ploché. Objekt  515 byl v  su
perpozici nad třemi objekty (515/166, 522, 529) ze starší doby 
bronzové, přičemž předmětná studie se zabývá situací mezi ob
jekty 515/166 a 515. V případě objektu 515/166 se jedná o spodní 
část zásobní jámy ze starší doby bronzové. Datace byla určena 
na základě nálezů keramických fragmentů. Objekt 515 chronolo
gicky odpovídá laténu C, a to především na základě nálezu dvou 
fragmentů skleněných náramků.

Pro posouzení formačních procesů výše popisované aku
mulace byly odebrány tři mikromorfologické vzorky o  veli
kosti 10 × 7 cm, stratigraficky pokrývající přechod do podloží 
(vzorek  3), samotnou výplň starobronzového objektu (vzo
rek 2) a přesah do nadloží, tj. báze laténské zahloubené stavby 
(vzorek 1). Tyto vzorky byly zaslány do laboratoře University 
v Gentu v Belgii, kde byly následně vysušeny, naimpregnovány ve 
vakuu pryskyřicí, a poté nařezány a následně nalepeny na sklíčko 
a vybroušeny do podoby tenkého průřezu neboli výbrusu. Mikro
morfologická charakteristika byla provedena podle terminologie 
Stoopse (2003).

4. Výsledky

4.1. Archeologie
Starší doba bronzová je mezi nemovitými nálezy zastou

pena především zásobními jámami a kulturní vrstvou označe
nou jako obj. 501, v jejímž okolí byly objeveny i dvě keramické 
nádoby uložené in situ. Kulturní vrstva s nálezy věteřovské 
keramiky překrývala některé menší objekty a kůlové jamky 
datované pouze obecně do starší doby bronzové. Věteřovská 
keramika byla nalezena pouze v kontextu kulturní vrstvy, 
případně v mělkém objektu s problematickou genezí výplně 
(Trampota 2018). Další kůlové jamky lze rovněž klást do starší 
doby bronzové. Z laténu byly objeveny jen dva objekty, přičemž 
první tvoří studovaná zahloubená stavba a druhým je odkrytá 
polovina menšího objektu s plochým dnem. Oba laténské ob
jekty byly v superpozici nad jednou či více zásobními jamami 
ze starší doby bronzové.

Mimo archeologické objekty byla zkoumána i vrstva, která 
patrně vznikla formou splachu. V  ní byly nalezeny artefakty 
z výše zmíněných období bez odpovídajícího uspořádání. Sta
robronzové zásobní jámy se nacházely ve dvou výrazných shlu
cích (obr.  2), přičemž první shluk situovaný poblíž zjištěné 
kulturní vrstvy byl charakteristický velmi četným výskytem 
odpadu. Odpad je tvořen fragmenty keramiky, mazanice, zvíře
cích kostí, štípané industrie a velkým množstvím schránek ve
levruba. Druhý shluk zásobních jam byl potom v okolí nalezené 
laténské zahloubené stavby, a pro jejich výplně bylo charakteri
stické malé množství hmotných nálezů.

Obr. 1. Geologická situace studované lokality; 6 – bledě modrá – nivní sedimenty; 
7 – nivní sedimenty a koluviální sedimenty; 9 – šedá – výplně zaniklých koryt – 
slatiny; 12 – písčito hlinité až hlinitopísčité sedimenty neidentifikovaného 
původu; 15 – naváté písky; 1854 – nevápnité jíly, prachy a písky neogenního stáří. 
Zdroj geologická mapa (viz reference) upraveno měřítko a lokalizace.

Fig. 1.  Geological situation of the studied locality; 6 – pale blue – alluvial sediments; 
7 – floodplains and colluvial sediments; 9 – gray - fillings of former troughs – peat; 
12 – sandy loamy to loamy sand sediments of unidentified origin; 15 – windblown 
sands; 1854 – non-calcareous clays, sands of Neogene age. Source www.geology.cz, 
edited.
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Studium způsobu zaplnění ostatních zásobních jam ze starší 
doby bronzové zde není prezentováno, je však zapotřebí je po
psat alespoň obecně. V obou shlucích zásobních jam pozorováno 
zaplnění dobovými artefakty až po okraj těchto objektů, v pří
padě shluku poblíž kulturní vrstvy se často jednalo o artefakty 
s nízkou mírou fragmentace. Ve starobronzových zásobních 
jámách nebyly zaznamenány intruzivní nálezy z mladších ob
dobí, pokud ovšem nebyly tyto jámy přímo  narušeny mladším 
objektem. Předpokládáme tedy, že většina zásobních jam byla 
zaplněna krátce po zániku své primární funkce.

Popis archeologických kontextů:
K 149: Soubor pěti šedých a hnědošedých vrstev tvořící výplň 

laténské zahloubené stavby. Společné charakteristiky lze vyjá
dřit pojmy: relativně kyprá, písčitá, příměsi uhlíků, keramiky, 
kostí, písčitých konkrecí, drobných zlomků mazanice, skleně
ných, železných a kamenných artefaktů. Místy doklady biotur
bace faunou. Přechody do nadloží a do podloží u této vrstvy jsou 
ostré.

K 160: Hnědožlutá hlinitopísčitá (vytváření kuliček ano, vá
lečků ne), příměsi: drobné kusy keramiky, lebka tura, obsahuje 
pískovou čočku. Ojedinělé znaky bioturbace meso a makrofaunou. 
Horní hranice je velmi ostrá s navazujícími nášlapovými horizonty 
v laténské zahloubené stavbě. Velmi tvrdá, hutná vrstva.

K 166: v terénu nepopsán.
Mezi nálezy jednoznačně dominují keramické zlomky, dále zví

řecí kosti, méně se ve zkoumaném sedimentu objevují fragmenty 
mazanice, kamenné, skleněné a železné předměty. Z analýzy strati
grafického rozložení nálezů (tab. 1 a obr. 3) vyplývá, že fragmentů 

Obr. 2. Tvrdonice –  „Pole od 
Týnecka“. Přehledný plán nálezové 
situace; br.st – starší doba bronzová; 
br.une. - únětická kultura; br.vet – 
věteřovská kultura; br.moh – mohylová 
kultura; laten – doba laténská; 
rim – doba římská.
Fig. 2. Tvrdonice – “Pole od Týnecka”. 
General plan of the find situation; 
br.une – Únětice culture; br.st – Early 
Bronze Age; br.vet – Věteřov culture; 
br.moh – Tumulus culture; laten – 
La Tène culture; rim – Roman Era.

kontext mechanická vrstva (objekt) počet 
nálezů

nálezy d. 
bronzová

nálezy 
latén

nálezy 
post-latén

nálezy 
nedatované

149 0–20 cm (515) 87 16 51 5 15
149 20–40 cm (515) 52 17 26 0 9
149 40–60 cm (515) 43 9 26 0 8
160 60–80 cm (515/166) 1 0 0 0 1
160 80–100 cm (515/166) 18 7 6 0 5
166 100–120 cm (515/166) 7 4 1 0 2
166 120–140 cm (515/166) 7 4 0 0 3
166 140–160 cm (515/166) 8 7 0 0 1
166 160–180 cm (515/166) 6 4 0 0 2

Obr. 3. Grafické vyjádření početní kvantity hmotných nálezů ve vztahu 
k mechanickým vrstvám.

Fig. 3. Graphical representation of the numerical quantity of material finds 
in relation to mechanical layers.

Tab. 1. Početní rozložení nálezů 
v jednotlivých kontextech 
a mechanických vrstvách.

Tab. 1. Numerical distribution of finds 
in individual contexts and mechanical 
layers.
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artefaktů bylo nejvíce uloženo ve svrchní vrstvě 0–20 cm a smě
rem ke dnu nálezů ubývá. V mechanické vrstvě 40–60 cm latén
ské stavby bylo artefaktů nalezeno přibližně o polovinu méně než 
ve vrstvě 0–20 cm. Z datovatelných nálezů je poměr těch z doby 
bronzové v laténských vrstvách třetinový až poloviční.

V mechanické vrstvě 60–80 cm, byl učiněn jediný nález, 
kterým je týlová část lebky tura. Z hlediska velikosti se jedná 
o nejrozměrnější nalezený předmět ve studovaných objektech. 
Ohledně interpretace tohoto nálezu se domníváme, že se jedná 
spíše o odpad, neboť lebce chybí část splanchnokrania, a navíc se 
nejedná o jediný podobný nález ze starší doby bronzové na této 
lokalitě. Následná úroveň 80–100 cm objektu má podíl nálezů ze 
starší doby bronzové a z laténu ve stejném poměru. Určení stáří 
kontextu 160, kterému odpovídají tyto dvě mechanické vrstvy, 
je problematické.

V kontextu 166 (úrovně mezi 100 a 180 cm) jsou nálezy jed
noznačně z doby bronzové a jsou charakteristické stejným množ
stvím materiálu v různých úrovních. 

Z výše uvedeného rozložení nálezů ve výplni laténské za
hloubené stavby a starobronzové zásobní jámy je zřejmé, že me
chanismy zaplňování těchto dvou objektů nebyly stejné.

4.2. Sedimentární kontext
Mikromorfologické vzorky byly odebrány ze  dvou objektů 

ležících v  superpozici (obr.  2). Spodní objekt  515/166 (obr.  4) 
zasahoval do podloží tvořeného vátými písky, které jsou v této 
oblasti primárně nevápnité. Přesto byly artefakty v těchto situa
cích pokryty tenkou vrstvou karbonátů. Podloží nevykazovalo 
změny v zrnitosti, nicméně skrývka samotná byla tvořena půdami 

mikrofacie mikrostruktura základní  
hmota

organická rezidua pedogenní prvky

3A (1 cm)
(spodní písčitá – obr. 5)

granulární
složitě obalující póry; přechod 
ostrý mírně zvlněný

C/F(500 µm)=15:85; C/F 
(50 µm) = 95:5; písek
zaoblený, polozaoblený kře
men, živec, úlomky hornin
matrix: hnědá, krystalická

nejsou stopy po lezení (krotoviny*), 
náteky CaCO3 na povrchu 
klastických složek

3B (1–2 cm)  
(spodní redeponovaná půda – 
obr. 5)

dutinová, póry převládající 
dutiny, místně i kanálky; ostrý 
přechod do nadloží i podloží

C/F(500 µm) = 3:97; C/F 
(50 µm) = 20:80; prachovitojí
lovitý sediment; polozaoblený 
až poloostrohranný křemen, 
silně navětralý živec, biotit, 
úlomky hornin
matrix: tmavě hnědá, krysta
lická, místy granostriatická

rozložená tmavě hnědá pří
tomna; částečně rozložená 
velmi zřídka, rozložená hnědá 
velmi častá, mikrouhlíky 
velmi zřídka

stopy po lezení, náteky CaCO3 
(coating, hypocoating) na po
vrchu klastů a především 
v prostorech jednotlivých 
pórů, místy impregnace mat
rix CaCO3

3C (3–4 cm)  
(prostřední písčitá – obr. 5)

kanálkovitá, póry, kanálky 
a dutiny; přechod ostrý mírně 
zvlněný, lalokovitě přecháze
jící do podloží

C/F(500 µm) = 5 : 95; 
C/F(50 µm) = 40 : 50; pracho
vitopísčitý sediment; za
oblený, polozaoblený křemen, 
živec, úlomky hornin, jem
nozrnný biotit 
matrix: světle hnědá, krysta
lická až granostriatická

rozložená černohnědá – 
zřídka, jemnozrnná hnědá 
běžná

stopy po lezení zřídka, kroto
viny – ano, náteky CaCO3 na 
povrchu klastických složek, 
impregnace jemnozrnné ma
trix, náteky na pórech (coat
ing, hypocoating)

3D (1 cm)  
(svrchní redeponovaná půda – 
obr. 5, 6)

dutinová, póry převládající 
dutiny, místně i kanálky – 
množství dutin a kanálků vy
soké, zvlněný přechod do pod
loží

C/F(500 µm) = 5 : 95; 
C/F(50 µm) = 20 : 80; pracho
vitojílovitý sediment; poloza
oblený až poloostrohranný 
křemen, silně navětralý živec, 
biotit, úlomky hornin
matrix: tmavě hnědá, krysta
lická, místy granostriatická

rozložená tmavě hnědá pří
tomna; částečně rozložená 
velmi zřídka, rozložená hnědá 
velmi častá, mikrouhlíky 
velmi zřídka

stopy po lezení poměrně časté 
(obr. 7), náteky CaCO3 (coat
ing, hypocoating) na povrchu 
klastů a především v prosto
rech jednotlivých pórů, místy 
impregnace matrix CaCO3; 
v rámci této vrstvy jsou kroto
viny vyplněné jemnozrnným 
pískem

Tab. 2. Mikromorfologický popis vzorku 3.

Tab. 2. Micromorphological description of sample 3.

Obr. 4. Kresebná dokumentace půdorysu nálezové situace (nahoře) a studovaného 
profilu (dole) zachycující dvě fáze osídlení. Spodní část je tvořena výplní objektu 
starobronzového stáří, na který s ostrou hranicí nasedá výplň laténské zahloubené 
stavby.
Fig. 4. Documentation of the ground plan (above) and studied profile (below) 
showing two phases of settlement. The lower part is represented by an Early Bronze 
Age pit, on which a La Tène sunken feature is mounted with a sharp border.

*  Krotoviny jsou sedimentární struktury vznikající v důsledku činností mesofauny v půdě. Postupným 
lezením dochází k přesunu minerální a organické matrix do podloží nebo obráceně napříč jednotlivými 
půdními horizonty. Krotoviny se poté na profilu projevují barevně jako příčné nebo podélné průřezy 
těchto chodeb.
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vyvinutými na mnohem jemnozrnnějším substrátu. Může se 
jednat o aluviální sedimenty potoku Svodnice, zmiňované již 
v úvodu. Objekt samotný má vanovitý tvar (obr. 4, 6) a jeho výplň 
dosahující mocnosti cca 50 cm je tvořena víceméně homogenními 
prachovitopísčitými sedimenty hnědé barvy s proplástky žlutých 
písků o mocnosti několika cm. Přechody mezi prachovitopísči
tými sedimenty a písčitými sedimenty jsou ostré. Do boků vyzní
vají tyto sedimenty klínovitě s ostrými přechody, přičemž světlé 
písčité vrstvy lze jen těžko odlišit od okolního podloží. V hnědých 

prachovitopísčitých sedimentech, které tvoří hlavní masu výplně, 
jsou místy zachovány krotoviny o průměru několika mm až cm.

Na výplň starobronzového objektu nasedá již zmiňovaná 
báze laténské zahloubené stavby. Ve studovaném profilu je tvo
řena souborem světle hnědých a šedých lamin o mocnosti něko
lika cm, které s ostrým přechodem nasedají na podložní hnědé 
sedimenty (výplň výše zmiňovaného starobronzového objektu). 
V úrovni této laminované vrstvy byly nalezeny zbytky keramic
kých nádob (obr. 5), což přímo potvrzuje, že jde o bázi zahlou
bené stavby. Do nadloží tato laminovaná vrstva přechází náhle, 
přičemž litologická změna je makroskopicky patrná především 
v zhutnění a zrnitosti (laminované vrstvy jsou jemnozrnnější 
a více zhutněné), která ovlivňuje míru výparu. Nadložních 
cca 30 cm je tvořeno poměrně homogenním písčitoprachovitým 
sedimentem šedohnědé barvy. Směrem do podloží, tj. do lami
nované vrstvy, se začínají objevovat viditelné známky bioturbace 
(obr. 5). Nejsvrchnější část profilu o mocnosti cca 20 cm byla 
odstraněna skrývkou v začátcích archeologického výzkumu.

4.3. Mikromorfologická charakteristika
V rámci studovaných vzorků bylo vyčleněno několik mikro

facií označených jako 1 – A, B, C; 2 – A, B, C a 3 – A, B, C, D 
(obr. 6, 7, tab. 2–4). Tyto mikrofacie jsou povětšinou reprezen
továny písčitými splachy ze stěn objektu nebo redeponovanou, 
znovu oživenou půdou. Čistě antropogenní sedimenty byly de
tekovány v mikrofacii 1B a následně antropogenní zásyp repre
zentovaný facií 1C. Mikrofacie 1B je tvořena cca dvěma typy la
min, které se navzájem prolínají s ostrým až náhlým přechodem. 
Laminy cca 1–3 mm mocné jsou tvořeny jednak rekrystalizova
nými karbonáty (popel) s množstvím mikrouhlíků a v druhém 
případě rozloženou jemnozrnnou organickou hmotou (nášlap). 
Je pravděpodobné, že k nanášení, resp. následnému rozmísťování 
popele docházelo zametáním, tím byla udržena horizontálnost la
min a zároveň došlo k promísení. Přítomnost horizontálních pórů 

Mikrofacie mikrostruktura základní hmota organická rezidua pedogenní prvky

2A (2–3 cm)  
(spodní redeponovaná půda – 
obr. 5)

dutinová, póry převládající 
dutiny, místně i kanálky – 
množství dutin a kanálků 
vysoké; ostrý, zvlněný 
přechod do nadloží 

C/F(500 µm) = 5 : 95; 
C/F(50 µm) = 20 : 80; pracho
vitojílovitý sediment
polozaoblený až poloostro
hranný křemen, silně navětralý 
živec, biotit, úlomky hornin
matrix: tmavě hnědá, krysta
lická, místy granostriatická

rozložená tmavě hnědá 
přítomna; částečně rozložená 
velmi zřídka, rozložená hnědá 
velmi častá, mikrouhlíky 
velmi zřídka

stopy po lezení poměrně 
časté, náteky CaCO3 (coating, 
hypocoating) na povrchu 
klastů a především v prosto
rech jednotlivých pórů, místy 
impregnace matrix CaCO3; 
v rámci této vrstvy jsou kro
toviny vyplněné jemnozrn
ným pískem.

2B (2–3 cm)  
(prostřední písčitá – obr. 5, 7)

granulární, složitě obalující 
póry; přechod ostrý mírně 
zvlněný, vnitřní uspořádání 
má náznaky vrstevnatosti – 
směr pohybu klastů (obr. 8)

C/F(500 µm) = 15 : 85; 
C/F(50 µm) = 95 : 5; písek
zaoblený, polozaoblený kře
men, živec, úlomky hornin
matrix: hnědá, krystalická 
a granostriatická

jemnozrnná černá nebo 
hnědá, ne moc častá

stopy po lezení (množství 
krotovin), náteky CaCO3 na 
povrchu klastických složek; 
tenké náteky jílových min
erálů na povrchy jednotlivých 
zrn (iluviace)

2C (1 cm)  
(svrchní redeponovaná půda – 
obr. 5)

dutinová, póry převládající 
dutiny, místně i kanálky – 
množství dutin a kanálků 
vysoké; ostrý, zvlněný 
přechod do podloží, vzorek 
zachycuje především inten
zivní bioturbaci (krotoviny)

C/F(500 µm) = 5 : 95; 
C/F(50 µm) = 20 : 80,  
prachovitojílovitý sediment
polozaoblený až poloostro
hranný křemen, silně navět
ralý živec, biotit, úlomky 
hornin
matrix: tmavě hnědá, krysta
lická, místy granostriatická

rozložená tmavě hnědá 
přítomna; částečně rozložená 
velmi zřídka, rozložená hnědá 
velmi častá, mikrouhlíky 
velmi zřídka

stopy po lezení poměrně 
časté, náteky CaCO3 (coating, 
hypocoating) na povrchu 
klastů a především v prosto
rech jednotlivých pórů, místy 
impregnace matrix CaCO3 
v rámci této vrstvy jsou kro
toviny vyplněné jemnozrn
ným pískem

Tab. 3. Mikromorfologický popis vzorku 2.

Tab. 3. Micromorphological description of sample 2.

Obr. 5. Detail ostrého přechodu hnědé prachovitopísčité homogenní vrstvy vzniklé 
ve výplni starobronzového objektu do laminované vrstvy představující bázi laténské 
zahloubené stavby. V popředí je znatelné uložení lebky tura, která je umístěna pod 
úrovní laminované vrstvy. Foto F. Trampota.
Fig. 5. Detail of the sharp transition of the homogenous brown silty-sand layer 
formed in the filling of an Early Bronze Age feature with the laminated layer 
representing the base of the La Tène sunken recessed object. In the foreground is 
a noticeable placement of the bovid skull, which is located below the level of the 
laminated layer. Photo by F. Trampota.
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mikrofacie mikrostruktura základni hmota organická rezidua pedogenní prvky

1A (3 cm)  
(spodní redeponovaná půda – 
obr. 5)

dutinová, póry převládající 
dutiny, místně i kanálky – 
množství dutin a kanálků 
vysoké; ostrý do nadloží, 
rovný

C/F(500 µm) = 1 : 99; 
C/F(50 µm) = 15 : 85, pracho
vitojílovitý sediment, velmi 
dobré vytřídění; polozaoblený 
až poloostrohranný křemen, 
silně navětralý živec, biotit, 
úlomky hornin
matrix: tmavě hnědá, krysta
lická, místy granostriatická

rozložená tmavě hnědá 
přítomna; částečně rozložená 
velmi zřídka, rozložená hnědá 
velmi častá, mikrouhlíky 
přítomny

stopy po lezení velmi časté, 
náteky CaCO3 (coating, hypo
coating) na povrchu klastů 
a především v prostorech jed
notlivých pórů, místy impreg
nace matrix CaCO3; v rámci 
této vrstvy jsou krotoviny vy
plněné jemnozrnným pískem

1B (1–2 cm)  
(laminovaná vrstva – obr. 4)

komplexní; póry: dutiny, ko
mory, kanálky, horizontální 
póry, místy horizontální 
usměrnění

C/F(500 µm) = 1 : 99; 
C/F(50 µm) = 20 : 80; pracho
vitojílovitý sediment, dobré 
vytřídění; polozaoblený až po
loostrohranný křemen, silně 
navětralý živec, biotit
matrix: střídá se tmavě hnědá 
a šedá až šedočerná, krystalická

částečně rozložená organická 
hmota – zřídka, rozložená 
jemnozrnná tmavě hnědá 
a hnědá – velmi často, 
mikrouhlíky – velmi často 
(obr. 9), fytolity často, místy 
tvoří celé vrstvy, mocnost cca 
0.5 mm (součást podlahy)

impregnace matrix ve vrst
vách CaCO3 (obr. 10), náteky 
CaCO3 na dutinách jako coat
ing, místy hypocoating, 
rekrystalizované rostlinné 
buňky; stopy po lezení 
přítomny nejsou

1C (1 cm)  
(svrchní redeponovaný sedi
ment – zásyp – obr. 4)

komplexní, granulární až duti
nová, póry dutiny a složitě 
obalující póry, místy jed
noduše obalující póry; ostrý 
do nadloží, rovný

C/F(500 µm) = 10 : 90; 
C/F(50 µm) = 80 : 20,  
písčitoprachovitý sediment 
polozaoblený až poloos
trohranný silně navětralý kře
men a živec, biotit, úlomky 
hornin, struska
matrix: hnědošedá, krysta
lická, místy granostriatická, 
útržky matrix odpovídající po
pelové vrstvě nebo vrstvě s fy
tolity, útržky půdní matrix, 
vše redeponováno

rozložená tmavě hnědá 
přítomna; částečně rozložená 
velmi zřídka, mikrouhlíky 
přítomny

stopy po lezení nejsou, náteky 
CaCO3 (pouze lokálně)

Tab. 4. Mikromorfologický popis vzorku 1.

Tab. 4. Micromorphological description of sample 1.

Obr. 6. Lokalizace odběru mikromorfologických vzorků (foto F. Trampota – 
upraveno) a skeny jednotlivých výbrusů s vyznačenými mikrofaciemi (foto L. Lisá).
Fig. 6. Localization of sampling of micromorphological samples (photo by 
F. Trampota - modified) and scans of individual sections with marked microfacies 
(photo by L. Lisá).

svědčí o sešlapávání, tj. mechanickém tlaku z nadloží. Je pravdě
podobné, že po depozici popele byla pochozí vrstva v kontaktu 
s menším množstvím vody, protože karbonáty víceméně impreg
nují minerální složku, stále však lze rozeznat horizonty kde je 
impregnace masivnější. Celá série vrstviček (cca 6) je zakončena 
cca 1 cm mocnou vrstvou rekrystalizovaného popele, která je zvl
něná, místy přerušovaná, avšak udržuje stejnou mocnost.

5. Diskuze

5.1. Formační procesy výplně starobronzového objektu
Výzkum zachytil dvě časově i formačně odlišné výplně úče

lově rozdílných objektů. Strukturní prvky detekované ve vý
plních těchto objektů však spolu úzce souvisí. Starobronzový 
objekt, který zaujímá spodní část posuzovaného profilu, byl 
vyplněn sedimenty litologického složení, které se od sebe vzá
jemně makroskopicky liší zrnitostí a barvou. Světlé vrstvičky 
(zachycené například v mikrofaciích 3A, 3C, 2B) jsou tvořeny 
pískem nebo písčitoprachovitým sedimentem, tmavé vrstvičky 
(zachycené například v mikrofaciích 3B, 3D, 2A, 1A) předsta
vuje prachovitojílovitý sediment. Provenienčně se liší složení 
světlých a tmavých vrstviček. Zatímco ty světlé písčité jsou pre
zentovány převážně zaobleným křemenem a živcem, ty tmavé 
prachovitojílovité, jsou tvořeny křemenem, rozvětraným živcem 
a biotitem (viz mikromorfologický popis – tab. 2–4). Z toho lze 
dedukovat, že tmavé vrstvičky nevznikaly pedogenezí na těch 
světlých, tzn. ani na hranách příkopu. Musely být do příkopu/
objektu deponovány z okolí. Je možné, že prachovitojílovité se
dimenty formovaly nejsvrchnější část pokryvu (to co bylo od
straněno skrývkou). Nejlépe se složením tmavých vrstviček ko
responduje pravděpodobně aluviální sediment blízkého potoka.
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Po deponování jemnozrnného sedimentu do objektu (mohlo 
jít o splachy z okolí nebo o cílenou depozici) zůstává povrch ob
jektu odkrytý a vystavený pedogenezi (což dokazují především 
stopy po lezení v  tmavých vrstvičkách). Pravděpodobně až do 
momentu, erodovala část stěn, a povrch je překryt vrstvou písku. 
Míra pedogeneze v pedogenně již ovlivněném materiálu (jde 
o přemístěné půdy znovu na místě biologicky zaktivované – více
méně všechny tmavé vrstvičky, obzvláště potom část zachycená 
facií 1A) se u jednotlivých tmavých vrstviček liší. Nejmenší míra 
pedogeneze zde byla zachycena na bázi (mikrofacie 3B), směrem 
do nadloží jsou stopy po lezení v tmavých vrstvičkách četnější. 
Nejčetnější stopy po lezení byly však zachyceny ve vrstvě těsně 
pod podlahou laténské zahloubené stavby (facie 1A). To ukazuje 
na tři fakty. Jednak na to, že počáteční zanášení objektu bylo rych
lejší, pravděpodobně proto, že stěny v písčitém materiálu lehce 
podléhající erozi měly větší sklon. Druhý fakt je ten, že vrstva 
pod „podlahou“ laténské stavby představuje dlouhodobý půdní 
povrch, kdy byla deprese na povrchu víceméně stabilizovaná a již 
se nezanášela. Třetím faktem je to, že pro stavbu byla využita de
prese, která představovala pozůstatek starobronzového objektu.

Karbonáty, které tvoří náteky na zrnech a pórech, místy 
impregnují matrix a zároveň pokrývají formou patiny i arte
fakty, mají velmi pravděpodobně antropogenní původ. Může jít 

o důsledek hnojení, v tomto případě ovšem nemáme k dispozici 
referenční profil, na kterém by tuto hypotézu šlo ověřit. Je však 
velmi pravděpodobné, že zdroj karbonátů pochází z  lamino
vané vrstvy zachycené vzorkem 3 (případně ze zásypu nad ní), 
která představuje podlahu/pochozí povrch laténské zahloubené 
stavby a obsahuje množství deponovaného popele.

 5.2. Podlaha laténské zahloubené stavby a její výpovědní 
hodnota

Samotný funkční/pochozí povrch zahloubené stavby je tvo
řen mikrolaminami, které se liší litologií. Světlejší vrstvičky 
(v  rámci mikrofacie 1B) jsou tvořeny rekalcifikovaným pope
lem s množstvím mikrouhlíků, zatímco tmavší vrstvičky jsou 
tvořeny rozloženou organickou hmotou a humusem (obr. 6 a 7). 
Pokud vzorek nereprezentuje specifickou situaci v  těsné blíz
kosti otopeného  zařízení, potom  jeho složení odpovídá nejspíš 
užitným a sanačním fázím  užívání objektu. Zde je nutné zmí
nit problematiku terminologie podlah. Zatímco podlahou jsou 
v běžné archeologické mluvě myšleny nášlapové vrstvičky, ang
losaská literatura je, co se týká podlah, poměrně detailně speci
fická (Karkanas, Goldberg 2019, Macphail, Goldberg 2017). Pod
lahou je míněna celá sekvence vrstev, která je představována na 
bázi pasivní vrstvou reprezentovanou buďto podložím (příklad 

Obr. 7. Bioturbace v rámci redeponované půdy do starobronzového objektu – mikrofa-
cie 3D. Modré šipky ukazují na matrix, ve které jsou znatelné stopy po lezení (PPL).

Fig. 7. Bioturbation within the redeposited soil reaches into the old-bronze object – 
3D microfacies. The blue arrows point to a matrix in which the PPLs are discernible.

Obr. 8. Písčitá mikrofacie 2B s náznaky usměrnění, které dokumentují postupnou 
depozici do objektu, tj. přirozený způsob zaplnění.

Fig.  8. Sandy microfacies 2B with signs of rectification that document the gradual 
deposition into the object, i.e. natural way of filling.

Obr. 9. Mikromorfologická fotodokumentace jedné z mikrolamin detekovaných 
v rámci podlahového nášlapu. Cca 500 µm mocná lamina je tvořena jemnozrnným 
materiálem bohatým na organickou hmotu, uhlíky a mikrouhlíky. Součástí této 
laminy je i množství karbonátů, které v PPL světle nejsou zřetelné, jsou však 
zvýrazněny v následujícím obrázku vyfoceném v XPL světle.

Fig. 9. Micromorphological photodocumentation of one of the microlamina 
detected within the floor tread. About 500 µm thick lamina consists of fine-grained 
material rich in organic matter, charcoal and microcharcoal. This lamina also 
contains a number of carbonates that are not discernible in PPL light, but they 
are highlighted in the following XPL light image.

Obr. 10. Mikromorfologická fotodokumentace jedné z mikrolamin detekovaných 
v rámci podlahového nášlapu. Jde o stejnou laminu jako v předchozím případě, tato 
je však focena při zkřížených nikolech (XPL) tudíž je vidět množství mikritických 
karbonátů, které pocházejí z rozkládajícícho se popela.
Fig. 10. Micromorphological photodocumentation of one of the microlamina 
detected within the floor tread. This is the same lamina as in the previous case, but 
this is taken with XPLs, so there is a high concentration of micritic carbonates that 
originate from the visible decaying ash.
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starobronzového objektu), nebo cíleně upraveným povrchem 
(pasivní vrstva laténské zahloubené stavby). Na pasivním sedi
mentu vzniká primárně aktivní vrstva, a to formou nášlapu nebo 
cílených úprav (aplikace nátěru karbonátů nebo exkrementů 
atd.). Následným mechanickým ovlivněním formou popochá
zení je tato vrstva a část pasivní vrstvy pod ní obvykle natolik 
ovlivněna, že dojde ke změně porozity a vývoji horizontálních 
pórů (český přehled viz Lisá, Lisý 2019). V  případě laténské 
zahloubené stavby může jít o cílenou aplikaci popela. Určitou 
paralelu lze najít v  případě podlahových struktur vikinských 
domů (Milek K. 2012). Na druhou stranu nedokážeme odhad
nout, nakolik je tento vzorek relevantní pro celý pochozí povrch 
zahloubené stavby. V případě, že by se plocha odběru nacházela 
v blízkosti topeniště, je nutné počítat s depozicí popela právě 
z takového prostoru. V daném objektu však takové zařízení de
tekováno nebylo, resp. jeho pozůstatky na bázi objektu nebyly 
detekovány.

6. Závěry
Z  makroskopického a mikromorfologického posouzení vý

plně starobronzového objektu, na níž v  superpozici nasedá 
výplň laténské zahloubené stavby, je zřejmé, že výplň starob
ronzového objektu je tvořena jednak vátými písky v superpozici 
s  in situ, jednak na krátkou vzdálenost přemístěnými půdami. 
Míra „reaktivace“ pedogenně ovlivněného materiálu je hlavním 
vodítkem pro délku stabilizace objektu. Na vzorcích lze pozo
rovat delší míru stabilizace směrem do svrchních částí objektu. 
Mikromorfologickým studiem této části objektu se nepodařilo 
prokázat přítomnost povrchu, na kterém by probíhaly aktivity 
související s  funkčností objektu. Naopak, mikrovrstvy deteko
vané makroskopicky souvisejí pouze se zanášením objektu. Vrs
tva půdy pod „podlahou“ laténské zahloubené stavby pak nese 
známky dlouhodobě bioturbované půdy, tzn., že stavba byla za
ložena na prohlubni. Ve společenské rovině lze tento poznatek 
z racionálního hlediska interpretovat i tak, že stavitelé laténské 
stavby využili zahloubeného terénu, a tím tak minimalizovali 
náklad práce na výkop podlahy stavby.

Podlaha laténské zahloubené stavby je tvořena pasivní vrst
vou (svrchní část výplně starobronzového objektu) aktivní 
vrstvou reprezentovanou střídajícími se vrstvičkami světlejších 
a tmavších lamin. Zatímco tmavší laminy odrážejí nášlapovou 
vrstvu, světlejší laminy jsou tvořeny rekrystalizovaným popelem, 
který nášlapovou vrstvu impregnuje. Nejsvrchnější část výplně je 
tvořena zásypem, který nenese známky pedogenního ovlivnění, 
což indikuje nejspíše cílené zanesení objektu (planýrku).

Poděkování
Výzkum byl podpořen interním projektem Geologického 

ústavu AV ČR, v. v. i. – RVO: 67985831.
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Summary
The macroscopic and micromorphological assessment of the 

filling of the Early Bronze Age feature, which underlies a La Tène 
recessed feature, shows that the Early Bronze Age feature filling 
is made up of either an in situ sand deposit, or colluviated sand 
transported for a short distance. The degree of “reactivation” of 
pedogenically affected material is the main clue for the duration 
of feature stabilization. The samples show a longer stabilization 
rate towards the upper parts of the feature. Micromorphological 
study of this part of the building did not prove the presence of 
a surface on which activities related to the functionality of the 
building would take place. The layer of soil under the “floor” of 
the La Tène recessed building then bears the signs of longterm 
bioturbated soil, i. e. the building was based in a former ground 
depression. On a social level, this knowledge can be interpreted 
as the builders of the La Tène feature using the recessed terrain 
and thus minimizing labor costs of excavating the chalet floor.

The floor of the La Tène feature consists of both a passive 
layer (the upper part of the old bronze building fill) and an ac
tive layer represented by alternating layers of lighter and darker 
laminae. While the darker laminae reflect the trampled layer, the 
lighter laminae consist of recrystallized ash, which impregnates 
the trampled layer. The uppermost part of the fill is formed by 
backfill that does not show any signs of pedogenic influence, 
which indicates that the feature was intentionally filled (leveled).
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