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Předmluva

Záchranný výzkum realizovaný v letech 1993–1994 
v trati Neurissen má zvláštní postavení v procesu po-
znávání širšího prostoru kolem návrší Burgstall, kte-
ré se nalézá v  katastru obce Mušov na jižní Moravě 
(obr.  1). Tato akce navazovala na tradici poznávání 
místa, jehož mimořádný význam dokládaly výsled-
ky dosažené už při prvním profesionálním výzkumu 
Antona Gnirse v letech 1926–1928. Tehdy se podařilo 
získat především informace o  stavebních aktivitách 
Římanů ve  vrcholových částech návrší. Dvě zděné 
římské stavby a drobné nálezy byly kladeny do  doby 
markomanských válek. Pozornost vzbuzovaly i proto, 
že se nalézaly v dalekém předpolí provincie Pannonia, 
v místě vzdáleném 70 km severně od limitu u Vindo-
bony. Na Burgstallu pak proběhl výzkum malého roz-
sahu v letech 1949 a 1951, realizoval jej Gabriel Hejzlar 
a Radko Martin Pernička. V meziválečném období vě-
novali pozornost širšímu zázemí návrší badatelé Josef 
Freising a Karl Jüttner a svými objevy v  terénu shro-
mažďovali první poznatky dokládající zvláštní význam 
osídlení tohoto území barbarskými populacemi doby 
římské. Okolí Burgstallu bylo v  poválečném období 
předmětem zájmu dalších badatelů, například Ivana 
Peškaře nebo později Eduarda Droberjara.

Významný posun v poznání kulturní krajiny v ob-
lasti soutoku Dyje se Svratkou a Svitavou přinesly 
rozsáhlé výzkumy při stavbě vodního díla Nové Mlý-
ny v  sedmdesátých letech. V  té době záchranné akce 
v  prostoru, který zahrnoval rovněž širší okolí Burg-
stallu, vedla Dagmar Jelínková. Nové úrovně dosáhlo 

bádání o římském zásahu v této oblasti díky objevům 
letecké archeologie v začátku devadesátých let 20. sto-
letí. První krátkodobé tábory římské armády na Mora-
vě se podařilo zaznamenat v trati Na Pískách v katast-
ru Mušova, ve vzdáleném jižním předpolí Burgstallu. 
Takto zaměřené prospekci se věnovali Miroslav Bálek 
a Jaromír Kovárník. Jaroslav Peška navíc roku  1988 
prozkoumal v blízkosti Burgstallu, v katastru Mušova, 
královský hrob.

Na problematiku římského zásahu v prostoru Mu-
šova se zaměřil Jaroslav Tejral, který začal terénní 
práce na lokalitě roku 1976, a od poloviny osmdesá-
tých let zde pod jeho vedením probíhaly systematic-
ké výzkumy zaměřené především na vrcholové části 
návrší. Díky němu se lokalita stala předmětem zájmu 
širokého okruhu odborníků sledujících problemati-
ku vztahů římského a barbarského světa. Analýzy 
získaného materiálu vedly nejen k  precizaci závěrů 
o římském působení v  této části barbarika, ale měly 
význam  i  pro řešení otázek chronologie doby římské 
s  platností pro celý naddunajský prostor. Poté, co se 
aktivit na místě ujal Balázs Komoróczy, byla pozor-
nost věnována rovněž přilehlým svahům Burgstallu, 
především těm s  jižní orientací. Za nejvýznamnější 
objev zde lze považovat odkryv půdorysu dřevohlinité 
budovy vojenské nemocnice – valetudinaria. Navíc se 
západně od Burgstallu, v  katastru Pasohlávek, poda-
řilo při rozsáhlém záchranném výzkumu prozkoumat 
mimořádně významné sídliště barbarského obyvatel-
stva v místě „U Vodárny“.

Obr. 1: Mušov, návrší 
Burgstall (v popředí). Vlevo 
dole nová silnice, v jejíž 
trase probíhal záchranný 
výzkum v letech 1993–1994. 
Žlutá plocha s obilím 
uprostřed obrázku je po 
okrajích vymezena sytě 
zeleným pruhem vzrostlé 
vegetace v místech, kde 
probíhal val římského 
opevnění ve vrcholových 
částech návrší. V pozadí 
za vodní nádrží Nové Mlýny 
se zvedají Pavlovské vrchy 
(Pálava).
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Úvod

Následující texty a odpovídající obrazová doku-
mentace přinášejí pouze základní přehled informací 
významných pro  sledování aktivit z  doby římské, jak 
byly identifikovány v průběhu záchranného výzkumu 
Ústavu archeologické památkové péče Brno v  trati 
Neurissen v katastru Mušova. V současnosti je uvede-
né katastrální území přiřazeno k administrativní obci 
Pasohlávky, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, re-
gion Morava (obr. 2). 

Výzkum v trati Mušov-Neurissen v  letech 1993 až 
1994 byl projektovaný jako záchranná akce na stavbě 
nové trasy silnice, přičemž se očekávalo, že bude po-
stačovat dohled při realizaci zemních prací. Trasa pro-
bíhala realativně daleko od míst, kde se na Burstallu 
koncetrovaly nálezy z doby římské, nebyl důvod oče-
kávat další objevy až v  terénu sousedícím s  říční ni-
vou. Rozhodnou změnu přinesl objev z letadla učiněný 
Miroslavem Minaříkem (obr. 3), který jako instruktor 
letecké školy při cvičném letu zaznamenal na okraji te-
rasy na jihovýchodním obvodu návrší Burgstall obilné 
pole s vegetačními příznaky (obr. 4). Projevovaly se zde 
základové žlábky vytvářející půdorys později odkryté 
římské stavby s apsidou (obr. 5). Tu bylo možné zkou-
mat v době předcházející stavební akci, další výzkum-

né práce už probíhaly současně s  razantními zásahy 
do terénu. V  následujících měsících se podařilo pro-
zkoumat množství dalších objektů. Ihned po skončení 
archeologických prací byl terén odtěžen.

Náš text nabízí ad  hoc dosažitelné interpretace, 
včetně výčtu otevřených otázek spojených s  působe-
ním Římanů i barbarských populací. Zatím není k dis-
pozici podrobná analýza artefaktů získaných v průběhu 
výzkumu, jsou proto využity pouze okrajově. Je nutno 
zmínit, že na zkoumaných plochách měly nálezy z doby 
římské speciální postavení. Objevovaly se ve výplních 
nepatrného zlomku zkoumaných objektů, rozhodující 
část byla zcela bez nálezů. Důvodem je skutečnost, že 
jak Římané, tak i barbarské populace využívaly místo 
specifickým způsobem. Uprostřed terasy byly na ploše 
2 ha nalezeny předměty náležející do kategorie artefak-
tů pouze ve dvou objektech (pec a krátký úsek příkopu 
římského tábora). Kromě jednotlivých zvířecích kostí 
a částí koster zvířat byly vyzvednuty v prvním případě 
2 železné cvočky, ve druhém objektu ležely pouze dva 
další cvočky a tři malé zlomky římských cihel. Další 
artefakty se objevily až u severního okraje sledované 
plochy. Zde pak jediná z  vrstev výplně zahloubeného 
objektu (kont. 7104) obsahovala 521 inventárních polo-

Obr. 2: Postavení Mušova v krajině  na sever od Dunaje, 
v prostoru jižní Moravy.

Obr. 3: Miroslav Minařík, objevitel příznaků stavby s apsidou. 
Fotografie byla pořízená Miroslavem Bálkem v kokpitu 
letadla při leteckých pracích roku 1985, v době začátků 
letecké archeologické prospekce na Moravě. 
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Obr. 4: Terasa v trati 
Neurissen, porostové 
příznaky v místech stavby 
s apsidou, v ústí studny 
a v prostoru brány. Přímá 
linie vedená napříč polem 
vyznačuje příkop MN II.

Obr. 5: Částečně odkrytý půdorys stavby s apsidou, s výkopem v části půdorysu studny. Délka měřičské latě v pozadí je 4 m.
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