
Právě stojíte v místě, kde před 6 až 7 tisíci lety 
stával tzv. rondeloid či rondel. Příznaky této 
pravěké monumentální stavby kruhového 
půdorysu jsou dodnes viditelné z leteckých 
pohledů. V celé Evropě je známo pouze kolem 
150 rondelů, ale stále se objevují nové. 
V našem okrese je to zcela výjimečný, 
ne-li jediný objekt svého druhu.

Pravěký rondel

Rondely jsou kruhové areály o průměru 30 až
210 metrů, obehnány jedním až třemi příkopy
a jednou či více kůlovými palisádami. Tyto
stavby měly většinou čtyři zeměpisně
orientované vstupy, tedy každý na jednu
světovou stranu.
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Během výzkumu, který provedli archeologové z katedry antropologie Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009, 
zde byly odhaleny dva příkopy hluboké asi 2,5 metru, které byly naplněny odlišnou zeminou oproti okolnímu 
podloží. Z výzkumu plyne, že vnější průměr rondeloidu byl minimálně 76,5 metru, přičemž minimální vnitřní 
průměr byl 45 metrů. Během průzkumu byly také nalezeny zlomky keramiky z mladší doby bronzové a zvířecí 
kosti. Objevený rondeloid společně s dalšími sídlištními objekty v tomto místě značí mimořádně intenzivní využití 
plochy v období pravěku. 

Nejčastěji jsou datované do doby neolitu, tedy mladší doby kamenné, do období kultury s moravskou malovanou 
keramikou, ale jsou známy i z doby bronzové či halštatské. Pravěcí lidé tyto stavby vytvářeli na vyšších místech 
s vhodnými podmínkami k obživě a přežití, kde byla příhodná půda, voda, teplo a dobrý rozhled. Funkce rondelů 
není dodnes příliš jasná. Vědci se domnívají, že místa sloužila k provozování různých rituálů a her, pro společenské 
akce, setkání a obchod, či měla nábožensko-rituální nebo vojenskou funkci. Nejrozšířenější názor je, že rondely 
měly více funkcí, například se jednalo původně o rituální stavby, které plnily funkci shromaždiště a v nutných 
případech se v nich lidé mohli bránit před nepřáteli. Některé stavby mohly mít také funkci kalendáře, kdy vstupy 
byly zarovnané s místy východu a západu slunce při slunovratu.
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