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Neolit
Neolithic
Neolithikum

B ĚLOTÍN (OKR . PŘEROV)

„Železná brána“. LnK. Sídlišt ě. Záchranný vý-
zkum.

V únoru až dubnu 2007 proběhl výzkum sídlišťe
na trase dálnice D47 v úseku 4705. Lokalita leží na břehu
Vraženského potoka, na mírném svahu obráceném k se-
verovýchodu, s nadmořskou výškou 320 m. Naleziště lze
identifikovat v map̌e MZ 1:10 000, list 25–12–13, v sou-
řadnicích Z s.̌c.:J s.̌c. – 125 mm : 166 mm, 120 mm :
170 mm, 112 mm : 160 mm. Celkově bylo nalezeno
ve 228 objektech mizivé množství nálezů. Tři jámy,
jednalo se p̌revážňe o dlouhé nepravidelné oválné ob-
jekty orientované SZ–JV, obsahovaly štípanou industrii
a zlomky keramiky datované do období kultury s lineární
keramikou.

Marek Kalábek

Resumé

Bělotín (Bez. P̌rerov). „Železná brána“. LBK.
Siedlung. Rettungsgrabung.

B ĚLOV (OKR . ZLÍN)

„Horní pole“. MMK. Sídlišt ě. Povrchový průzkum.
P̌ri povrchovém průzkumu na katastrálním území obce

Bělov byla objevena mladoneolitická lokalita. Rozsahem
menší sídlišťe je situováno na severním okraji obce, v trati
„Horní pole“, na svahu s východním sklonem spadajícím
z kóty Kukla (297,4 m). Nadmǒrská výška lokality se po-
hybuje v rozmezí cca 230–240 m n. m. Její poloha umož-
ňuje kontrolu údolí Moravy v prostoru severního vstupu
do Napajedelské brány.

Sb̌erem byly získány nepočetné zlomky keramiky, ští-
paná a broušená kamenná industrie. Některé keramické
sťrepy dosahují v̌etších rozm̌erů, jejich výpov̌ední hod-
nota však není valná. Determinovat se podařilo okraj
z mísy a fragment mísy na nožce. Štípanou kamen-
nou industrii tvǒrí pouze úšťep ze silicitu krakovsko-
čenstochovské jury a nevýrazný zlomek jádra (?) ze sili-
citu severské provenience. Broušenou kamennou industrii
zastupuje ostří sekery ze zelené břidlice typu Želešice.

Získanou kolekci lze chronologicky zařadit do průb̌ehu
kultury s moravskou malovanou keramikou.

Do prostoru lokality jsou situovány aktuální stavební
aktivity, proto by se m̌ela stát p̌redm̌etem zájmu zá-
chranné archeologie.

P̌rísp̌evek vznikl v rámci grantového projektu GǍCR
404-05-H527.

Martin Kuča, Zdeněk Schenk, Petr Škrdla

Resumé

Bělov (Zlín district). Lengyel Culture. Settlement. Sur-
face survey.

BRANKOVICE (OKR . VYŠKOV)

„Kyniska“ – nová průmyslová zóna. Lnk, MMK.
Sídliště. Záchranný výzkum.

V květnu a červnu 2007 prob̌ehla druhá etapa vý-
zkumu v postupňe zastavované průmyslové zóně západňe
od Brankovic v trati „Kyniska“. V prostoru stavby zá-
vodu OPAL byla prozkoumána souvislá plocha o cel-
kové rozloze 0,9 ha, situovaná patrně v jádru polykul-
turní archeologické lokality, narušené již v roce 2004
při příprav̌e zóny (Parma 2005). Nejstarší komponentou
jsou sídlištní objekty kultury s lineární keramikou, roz-
ptýlené po celé západní polovině plochy A. Vedle roz-
sáhlých hliníků a b̌ežných podélných stavebních jam stojí
za pozornost objekty 701 a 725, u nichž lze díky rela-
tivně plochým dnům a pravidelným půdorysům uvažovat
i o možné interpretaci jako zahloubených chat. Zejména
v přípaďe obj. 701 by tomu nasvěďcovala i p̌rítomnost
otopného zǎrízení, problémem však je, že u obou objektů
došlo k znǎcně nep̌resnému vybrání (spíše „přebrání“) zá-
sypu a vytvarované obrysy plně neodpovídají realitě.

Další neolitickou komponentu představuje sídliště kul-
tury s moravskou malovanou keramikou, reprezentované
opět p̌redevším hliníky a menšími sídlištními jámami, za-
bírající prostorov̌e p̌ribližně stejný rozsah jako sídliště
LnK.

David Parma

Literatura

Parma, D. 2005:Brankovice (okr. Vyškov),Přehled vý-
zkumů 46 (2004), 215.
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Resumé

Brankovice (Bez. Vyškov) „Kyniska“. LBK, MBK.
Siedlung. Rettungsgrabung.

BRAVANTICE (OKR . NOVÝ J ÍČÍN)

Extravilán. LnK. Sídlišt ě. Záchranný výzkum.
V souvislosti s výstavbou dálnice D 47, úseku stavby

4706 (Hladké Životice–Bílovec) byla na podzim 2006
v lokalitě 11 (stanǐcení cca 135.75 - 135.9 km) zjištěna
a následňe ve dnech 26. 10. 2006–21. 5. 2007 prozkou-
mánačást prav̌ekého sídlišťe.

Nalezišťe se nachází na jižním okraji obce Bravantice,
východňe nad výjezdem z obce a odbočkou do Studénky,
na mírném severozápadně orientovaném svahu v nadmoř-
ské výšce cca 242–244 m. Přibližně 150 m západním sm̌e-
rem od nalezišťe protéká místní vodoteč Sezina, která se
o 400 m jižňe vtéká dǒríčky Bílovky. Terén v prostoru
nalezišťe sm̌erem k východu p̌rechází v plošinu, která po-
zvolná klesá k další bezejmenné vodoteči.

Stavebníčinností byl narušen západní okraj pravě-
kého sídlišťe, které se s nejv̌etší pravďepodobností nachází
i směrem východním ve stavbou nenarušeném prostoru
zem̌eďelské půdy.

P̌ribližnou polohu popisovaného naleziště je možné
identifikovat na ZM 1:10 000, listu 15-43-17, v okruhu
bodu 171 : 38 od západní : jižní sekční čáry.

Během záchranného výzkumu bylo zdokumentováno
na 160 sídlištních objektů a kůlových jam. Z celkového
počtu p̌revládaly kůlové jámy (134), které se koncentro-
valy minimálňe na p̌eti místech, kde tvǒrily části půdorysů
dlouhých kůlových domů, v ňekterých p̌rípadech i se sta-
vebními jámami po jejich delších stranách (obr. 1). Doku-
mentovány byly také m̌elké rozsáhlé hliníky a b̌ežné síd-
lištní jámy. Obecňe je možné sídliště datovat do období
kultury s lineární keramikou. Výzkum je v současné dob̌e
ve stavu laboratorního zpracování.

Tereza Krasnokutská

Resumé

Bravantice (Bez. Nový Jičín). Extravilan der Geme-
inde. Linienbandkeramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

BRNO (K . Ú. BOHUNICE, OKR . BRNO-
MĚSTO)

Ulice Kamenice. LnK (?). Poȟreb na sídlišti (?). Zá-
chranný výzkum.

V listopadu roku 2007 byl v dodatečně provedeném
svahování severní hrany zářezu pro rozší̌rení sťredníčásti
ulice Kamenice náhodně objeven narušený objekt s lid-
skými kosterními pozůstatky. Místo leží v nadmořské
výšce okolo 280 m, na severovýchodním okraji mírně
k severovýchodu ukloňené plošiny, která tvǒrí sedlo mezi
Kamenným vrchem na západě aČerveným kopcem na vý-
choďe. Zbývající obvod plošiny vymezují svahy na severu

Obr. 1: Bravantice . Půdorys domu LnK od západu (struk-
tura č. 05), letecká fotografie.Abb. 1: Bravantice. Grun-
driss des Hausses der LBK von Westen (Struktur Nr. 05),
Aerofotografie.

prudce spadající ǩrece Svratce, na jihu pozvolněji klesa-
jící k Leskav̌e, pravému p̌rítoku Svratky. P̌resná poloha
nálezu je na ZMČR 1:10 000, list 24-34-04, určena bo-
dem o soǔradnicích 278:182 mm od Z:J s.č. Po zǎcišťení
situace se ukázalo, že jde o zbytek výkopu neurčitelného
významu s horní̌cástí pom̌erňe dob̌re zachovalého ske-
letu v anatomickém uspořádání na dňe (obr. 2). Z lebky
se krom̌e zlomků recentňe poškozené mozkovny relativně
robustní stavby s mužskými pohlavními znaky vyskytly
ješťe části oblǐcejového skeletu a levá polovina dolníče-
listi, jejíž chrup je silňe obroušen, ale bez kazů. Z postkra-
niálního skeletu se podařilo zachránit jen sedm krčních
obratlů, fragmenty obou klíčních kostí, horní polovinu
pravé lopatky, hlavici pravé pažní kosti a několik drob-
ných, blíže neidentifikovatelných kusů z hrudních obratl˚u
a žeber. Na p̌redposledním a posledním krčním obratli
jsou patrné spondylotické zm̌eny. Zlomky lopatky a pažní
kosti jsou pom̌erňe robustní stavby s výrazným svalovým
reliéfem. Poȟrbeným byl jednoznǎcně muž, podle stupňe
obrusu chrupu zem̌relý ve v̌eku 45 až 50 let (Lovejoy
1985; cit. Stloukal 1999). Vyššímu věku odpovídají i de-
generativňe produktivní zm̌eny (spondylóza) křcní pátěre.

Spolehlivé datování objektu není možné, nebot’ z vý-
plně se podǎrilo získat jen jeden drobný střep z prav̌eké
keramické nádoby, kamenný úštěp a ňekolik uhlíků. Otáz-
kou proto zůstává, zda nález souvisí s několika jámami
z pozdní doby kamenné zachycenými v tomto prostoru
v roce 2006 (P̌richystal 2007a) nebo spíše s rozlehlou
osadou kultury s lineární keramikou, zasahující podle po-
sledních poznatků až do bezprostředního jihozápadního
sousedství. Vzhledem k dnes již značnému pǒctu odkry-
tých lidských kostrových poȟrbů v jejím areálu (Berkovec
2004, 136–137; Geislerová 1996, 19, obr. 7; Přichystal
2006, 103; 2007b, 337; Tichý 1972, 34, tab. 32:2, 33; k
nálezům z roku 2007 srov. níže) se jako pravděpodobňejší
jeví druhá možnost.

Jiří Kala, Michal Přichystal
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Resumé

Brno (Kataster Bohunice, Bez. Brno-město). Kamenice
Str. Linienbandkeramik (?). Bestattung in der Siedlung
(?). Rettungsgrabung.

Obr. 2: Brno-Bohunice. Ulice Kamenice. Pozůstatky lid-
ského skeletu.Abb. 2: Brno-Bohunice. Kamenice Str. Re-
likt des Menchenskeletes.

BRNO (K . Ú. BOHUNICE, NOVÝ A STARÝ
L ÍSKOVEC , OKR . BRNO-MĚSTO)

„Dolní rybní čky“ a „Klíny“. LnK. Sídlišt ě, poȟrby
na sídlišti. Záchranný výzkum.

V květnu ažříjnu roku 2007 uskutěcnili pracovníci
ÚAPP Brno záchranný archeologický výzkum na rozhraní
katastrálních území m̌estských částí Bohunice, Nový
a Starý Lískovec p̌ri první etap̌e výstavby tzv. Cam-
pus Parku, komerčního areálu navazujícího na Univer-
zitní kampus Masarykovy univerzity. Při této p̌ríleži-
tosti bylo v severní poloviňe dosud volného prostoru
mezi ulicemi Kamenice, Akademická, Jihlavská a Ne-
troufalky odkryto pokrǎcování známého polykulturního
sídlišťe (Berkovec 2004; Geislerová 1980; 1996; Medu-

nová, Benešová, Vitula 1994; Přichystal 2006; 2007; Ti-
chý 1972; Vitula 1993). Dotčený pozemek m̌el podobu
2 samostatných ploch o celkové výmě̌re p̌resahující 3 ha,
které byly od sebe odděleny v lǒnském roce vybudova-
nou komunikací mezi prostředními pasážemi ulic Akade-
mická a Netroufalky (obr. 3) a které se rozkládaly v nad-
mǒrské výšce od 277 do 283 m, v západním úseku mírně
k severovýchodu ukloňené plošiny, tvǒrící sedlo mezi Ka-
menným vrchem na západě aČerveným kopcem na vý-
choďe. Zbývající obvod plošiny vymezují svahy na severu
prudce spadající ǩrece Svratce, na jihu pozvolněji klesa-
jící k Leskav̌e, pravému p̌rítoku Svratky. P̌resná poloha
výzkumu je na ZMČR 1:10 000, list 24-34-04, určena
body o soǔradnicích 249:181, 246:161, 262:157, 263:178
a 257:181 mm od Z:J s.č.

V rámci skrytých ploch bylo zdokumentováno více
než 2000 zahloubených objektů, z nichž převážná v̌etšina
představuje pozůstatky dlouhodobého osídlení příhodné
lokality nositeli kultury s lineární keramikou (od fáze Ia až
po stupěn III podleČižmá̌r 1998). Krom̌e b̌ežných sídlišt-
ních objektů v̌cetňe ňekolika stavebních komplexů cha-
rakteristických dlouhých nadzemních domů kůlové kon-
strukce se podařilo odkrýt celý severní a východní úsek
ohrazení osady, které se ve shodě s ďrívějšími poznatky
(P̌richystal 2006; 2007) skládalo z příkopu s plochým
dnem a jednoduché palisády na vnitřní straňe. Nov̌e bylo
na 4 místech zjištěno zám̌erné p̌rerušení palisády, kdy byl
vždy jeden její konec vyhnut dovnitř a protažen za druhý,
takže vznikla jakási krátká, ovšem velmi úzká koridorová
branka. P̌resňe proti jejímu vyúsťení byla v p̌ríkopu bud’
ponechána op̌et znǎcně úzká p̌ríčná šíje, dosahující tém̌ěr
úrovňe skrytého povrchu, nebo byly stěny výkopu dovniťr
či vně prohnuty a stup̌novitě upraveny. Skutěcný vstup
s úplným p̌rerušením p̌ríkopu však nebyl doložen. Na-
prosto jediněcný objekt bezpochyby představuje studna
(obr. 4), která byla zachycena v jihozápadním rohu se-
verní plochy, tedy p̌ribližně uprosťred ohrazeného are-
álu. Na povrchu vykazovala nepravidelně oválný půdo-
rys o rozm̌erech cca 8× 7 m, který byl na severový-
chodní i jižní straňe porušen jámami z jinéhǒcasového
horizontu. Horní̌cást výkopu m̌ela nálevkovitý tvar a byla
vyplněna tmavou zeminou s velkým množstvím nálezů,
dílem snesených působením přírodních procesů z bezpro-
sťredního okolí, dílem zám̌erňe odhozených do zbylé pro-
hlubňe. Od 1,5 m pak stěny svisle padaly dolů a vytvá-
řely tak kruhovou šachtu o prům̌eru necelých 5 m s po-
četným zvrstvením, vzniklým patrně p̌ri poměrňe rych-
lém zasypávání studny po skončení její funkce. V hloubce
3,5 m byla zachycena ustálená hladina spodní vody, která
nejprve zťežovala a posléze úplně znemožnila pokrǎco-
vání prací, p̌restože bylo použitǒcerpadlo. Další výzkum
by nejen z bezpěcnostních, ale i v̌edeckých důvodů vy-
žadoval použití mechanizace a především snížení terénu
v sousedství, což bohužel neumožňoval stavební projekt.
Ve snaze zjistit alespǒn celkovou hloubku objektu byl
ve spolupráci se S. Nehybou z ÚGV PřF Masarykovy uni-
verzity proveden zjišt’ovací vrt do dna výkopu pomocí
ruční soupravy. Kvůli omezenému prostoru a spodní vodě
se však nepodařilo dosáhnout základů, jež se tak musí na-
cházet více než 5,5 m pod úrovní skryté plochy. Nepřímo
to potvrzují také hrudky šedého jílu v zásypu, který se zde
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podle geologického průzkumu vyskytuje na bázi podložní
sprašové hlíny p̌ribližně 6,5 m pod soǔcasným povrchem.

Zvláštní zmínku si zaslouží ještě nálezy dalších 5 lid-
ských kostrových poȟrbů v rámci osady (k p̌redcho-
zím srov. Berkovec 2004, 136–137; Geislerová 1996, 19,
obr. 7; P̌richystal 2006, 103; 2007; Tichý 1972, 34, tab.
32:2, 33). Ve dvou p̌rípadech, kdy ďetské kostry byly ulo-
ženy v samostatné oválné jámě a byly vybaveny ozdob-
nými š̌nůrami z mramorových korálků a provrtaných ulit,
lze uvažovat o regulérních hrobech.

Michal Přichystal
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Čižmář, Z. 1998: Nástin relativní chronologie lineární
keramiky na Morav̌e (poznámky k vývoji výzdob-
ného stylu),Acta Musei Moraviae, Sci. soc. 83, 105–
139.

Geislerová, K. 1980:Záchranný výzkum na neolitickém
sídlišti u Nového Lískovce (okr. Brno),Přehled vý-
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Přichystal, M. 2007: Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý
Lískovec, okr. Brno-m̌esto), Přehled výzkumů 48,
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Resumé
Brno (Kataster Bohunice und Starý Lískovec, Bez. Brno-
město). „Dolní rybní̌cky“ und „Klíny“. Linienbandkera-
mik. Siedlung, Bestattungen in der Siedlung. Rettungs-
grabung.

BRNO (K . Ú. KRÁLOVO POLE, OKR . BRNO-
MĚSTO)

Metodějova ulice 10–Palackého ťrída 124,
parc. č. 567. LnK. Příkop. Záchranný výzkum.

P̌ri hloubení stavební jámy pro výstavbu polyfunkč-
ního domu Nové Semilasso byl v rámci archeologického
výzkumu dokumentován příkop lichob̌ežníkovitého prů-
řezu. Byl zachycen v délce cca 46 m a byl orientován
ve sm̌eru sever-jih. M̌el ploché dno, mírňe se svažující
k jihu a rovné až konkávní stěny. Na výplni p̌ríkopu bylo

Obr. 3: Brno-Bohunice, Nový a Starý Lískovec. „Dolní
rybní̌cky“ a „Klíny“. Celkový pohled na zkoumané plo-
chy od jihu. Abb. 3: Brno-Bohunice, Nový und Starý
Lískovec. „Dolní rybníčky“ und „Klíny“. Gesamtblick
auf den Forschungsflächen von Süd.

Obr. 4: Brno-Bohunice, Nový a Starý Lískovec. „Dolní
rybní̌cky“ a „Klíny“. Studna. Abb. 4: Brno-Bohunice,
Nový und Starý Lískovec. „Dolní rybníčky“ und „Klíny“.
Brunnen.

patrné jeho postupné zanikání v podobě drobných spla-
chových vrstev. Na základě nalezeného nečetného kera-
mického materiálu jej můžeme datovat do období kultury
s lineární keramikou.

Obrazové p̌rílohy viz oddíl Sťredov̌ek a novov̌ek.

Petr Holub

Literatura
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lezová zprávǎc. 26/07 uložená v archivu společnosti
Archaia Brno, o. p. s.

Resumé

Brno (Kataster Královo Pole, Bez. Brno-město), Me-
todějova Str. 2–Palackého Str. 124. Linienbandkeramik.
Graben. Rettungsgrabung.
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BRNO (K . Ú. ŽEBĚTÍN, OKR . BRNO-MĚSTO)

„Pekárna“. MMK. Sídlišt ě. Povrchový průzkum.
Povrchová prospekce na západním okraji brněnské kot-

liny jednoho z autorů (KK) p̌rinesla objev doposud ne-
známé mladoneolitické lokality.

Zmíněná lokalita se nachází v plochém sedle, které vy-
bíhá sm̌erem do výrazné plošiny, na jižním okraji mor-
fologicky výrazné vyvýšeniny Pekárny asi 500 m zá-
padňe od okraje Žeb̌etína (obr. 5). Lokalita je situována
ve sťredníčásti Žeb̌etínského prolomu, sníženiny, která se
nachází v sťrední části Bobravské vrchoviny (podle De-
mek, Mackov̌cin eds. 2006) na západním okraji brněn-
ského prostoru. Lokalita leží mezi dvěma plochými vr-
choly (západní vyvýšenina dosahuje 324,9 m n.m., vý-
chodní 324 m n.m.). Vyvýšeniny, pokryté dubohabrovým
lesem, chrání zájmovou lokalitu od S a SV, jejich svahy
příkře spadají do údolí potoka Vrbovce. Povrchové sběry
byly provedeny v plochém sedle a na plošině (sklony
do 3◦), která vybíhá sm̌erem jihozápadním a je součástí
rozsáhlého bloku orné půdy. Rozsah nadmořských vý-
šek sb̌erové lokality činí 307-308 m n.m., orientace lo-
kality k J a JZ. Do vyššího reliéfu výše uváděných vy-
výšenin p̌rechází lokalita mírnými svahy. Na JZ, směrem
do údolní nivy potoka Vrbovce, je lokalita omezena uklo-
něnými svahy. V tétǒcásti je údolní niva Vrbovce místy
zamoǩrená. Potok Vrbovec tvoří v této oblasti výrazný zá-
krut s hlubokým průlomovým údolím mezi Žebětínským
prolomem a Bystrckou kotlinou, které přirozeňe chrání
zájmový prostor. Krom̌e vodního toku je v dosahu lokality
situován i pramen podzemní vody. Nachází se v severním
pokrǎcování sedla ve vzdálenosti asi 150 m v závěru strže.
Skalní podloží zájmové lokality tvoří horniny brňenského
masivu, v západní̌cásti lokality se jedná o leukotonality,
v její východníčásti o biotitické pararuly (Hanžlet al.
1999, Müller, Nováket al. 2000). Podložní horniny pře-
krývají ve východní̌cásti kamenitohlinité svahoviny, které
na plošiňe a v sedle p̌recházejí do sprašových hlín, místy
jílovitých.

Opakované sb̌ery poskytly nepǒcetnou kolekci kera-
miky, štípané a broušené kamenné industrie.

Keramika je nevýrazná, ojedinělá tulej nab̌erǎcky
(obr. 6) a zaoblený okraj datují lokalitu do kultury s mo-
ravskou malovanou keramikou.

Surovinové spektrum štípané kamenné industrie se-
stává z rohovce typu Krumlovský les, variety II – 17 ks
(jádro, další dv̌e rezidua jader, 2̌cepele bez lesku a jedna
čepel s leskem, škrabadlo, terminálníčástčepele s vent-
rální p̌ríčnou retuší a leskem a 9 úštěpů), variety I – 3 ks
(úšťepy), silicitu glaciálních sedimentů – 2 ks (vytěžená
jádra, z nichž jedno bylo sekundárně užíváno jako otlou-
kač), moravského jurského rohovce– 1 ks (úštěp), ǩrído-
vého rohovce– 1 ks (úštěp), jeden artefakt nebyl určen
(úšťep) a 6 exemplá̌rů bylo p̌repáleno (úšťepy a odpad).

Broušená kamenná industrie je zastoupena třemi kusy.
Největší artefakt p̌redstavuje týlovoučást sekeromlatu
přeraženého v provrtu (výška nástroječiní 6,2 cm), jehož
týl je nahrubo opracován a má zaoblený průřez. Surovi-
nou, užitou k výrob̌e tohoto nástroje, je amfibolický diorit
typu Rokle, jehož zdroje se nacházejí přibližně 5 km od-
tud (Voká̌c,Kuča, P̌richystal 2005). Dalším kusem je po-

lotovar (?) sekerky (?) z metabazitu typu Pojizeří a úšťep
z dioritového porfyritu, jehož primární zdroj je odtud asi
2 km.

Mladoneolitické sídlišťe u Žeb̌etína spadá do hustého
řeťezce lokalit kultury s MMK na západním okraji brněn-
ské kotliny. Sv̌eďcí o tom i fakt, že v okruhu 2 km od lo-
kality je doposud známo 6 sídlišt’ této kultury (rozdílných
fází). Nov̌e objevená lokalita kultury s moravskou malo-
vanou keramikou jen potvrzuje, že i relativně dob̌re pro-
zkoumaný mikroregion ještě nevydal všechna svá tajem-
ství.

P̌rísp̌evek vznikl v rámci grantových projektů GǍCR
404-05-H527 a GǍCR 205/06/1024.

Karel Kirchner, Martin Kuča
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Resumé

Brno (cadastral territory of Žebětín, Brno-m̌esto dis-
trict). Neolithic. Moravian Painted Ware culture. Settle-
ment. Surface survey.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY (OKR . ZNOJMO)

„Nivky“. Kultura s lineární keramikou (III.). Síd-
liště. Záchranný výzkum.

P̌ri výstavb̌e rodinného domu p. Kilhofa byl na skryté
ploše o rozm̌erech cca 15× 10 m objeven jeden za-
hloubený objekt. Oválná jáma o rozměrech 1,88× 1,14
× 0,3 m poskytla sporadický soubor keramiky reprezen-
tovaný p̌redevším hlubší mísou s plastickou výzdobou.
Jáma se nachází cca 200 metrů jižně od zkoumaných
ploch v poloze „Nivky“ a je tak nejjižňejším doposud zná-
mým objektem nejmladší fáze kultury s lineární kerami-
kou (III.) s šáreckým výzdobným stylem na Moravě.

ZdeněkČižmář
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Resumé

Hluboké Mašůvky (Bez. Znojmo). Kultur mit Linear-
bandkeramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

HULÍN (OKR . KROMĚŘÍŽ)

„Viš ňovce“ (Hulín-Pravčice 2). LnK. Sídlišťe. Zá-
chranný výzkum.

Od dubna do listopadu 2007 proběhla 1. etapa výzkumu
pod nov̌e budovanou komunikací RK 55. Na sídlišti bylo
prozkoumáno 1450 objektů LnK, MMK, KZP, větěrov-
ské skupiny, velatické kultury, platěnické kultury, pozdní
dobyřímské i 34 hrobů na pohřebišti ze sťrední doby hra-
dištní ležící na svazích mírného návrší východně od Hu-
lína. Na severu svah spadá příkře do nivyříčky Rusavy,
na jihu je svah pozvolný k potoku Žabínek. Lokalitu
s nadmǒrskou výškou 193–198 m lze identifikovat v mapě
MZ 1:10 000, list 25–31–08, v souřadnicích Z s.̌c.:J s.̌c.:
145 mm : 240 mm, 157 mm : 201 mm, 160 mm : 236 mm.

Na lokaliťe bylo prozatím zkoumáno několikafázové
osídlení LnK s velkým množstvím objektů (zásobní jámy,
stavební jámy, sloupové jamky, pec). Prozatím bylo zkou-
máno i nejméňe 13 celýchči částěcných půdorysů dlou-
hých domů s orientací S–Jči SSV–JJZ a rozm̌ery8 × 22

m–8 × 34 m. Hojný keramický materiál sídliště datuje
do II–III stupňe LnK. Z obj.č. 1421 pochází unikátní ná-
lez zdobené kvadratické nádoby (obr. 7, 8).

Marek Kalábek

Resumé

Hulín (Bez. Krom̌ěríž) „Višňovce“ (Hulín-Prav̌cice 2).
LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

KOJETÍN (K . Ú. KOJETÍN II-POPŮVKY,
OKR . PŘEROV)

Obr. 5: Žeb̌etín-Pekárna. Pohled na lokalitu od západu.
Abb. 5: Žebětín-Pekárna. A view of the Neolithic settle-
ment from the west.

Obr. 6: Žeb̌etín-Pekárna. Výb̌er nálezů.Abb. 6: Žebětín-
Pekárna. Selected artifacts.

Obr. 7: Hulín. „Viš̌novce“. Kvadratická nádoba
LnK.Abb. 7: Quadratgefäss der LBK.

„Prost řední díly“. MMK (?). Sídlišt ě. Záchranný
výzkum.

V červnu 2007 prob̌ehl záchranný výzkum na lokalitě
Popůvky-„Prosťrední díly“ (nedaleko Kojetína) vyvolaný
pokrǎcujícími pracemi na výstavbě dálnice D1. Podrob-
nější popis viz kap. Dobǎrímská. Celkem bylo prozkou-
máno 40 objektů, žcehož 29 m̌elo charakter kůlových ja-
mek. Krom̌e ojediňelého objektu (obj.̌c. 13) se sťrepy pa-
trně mladší doby bronzové náleželo dalších deset objektů
dob̌eřímské, staršímu a pozdnímu období (č. 3, 6, 14, 24,
32–34 a 36–38).

Objekt č. 1, nejvýše položený mezi zkoumanými, byl
vyplněn ťremi vrstvami, z nichž svrchní nejmocnější ob-
sahovala ňekolik keramických zlomků. P̌restože nenesou
žádné tvarové a výzdobné prvky, podle zpracování mate-
riálu je řadíme ke keramice MMK.
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Obr. 8: Hulín. „Viš̌novce“. Kvadratická nádoba LnK.
Abb. 8: Quadratgefäss der LBK.

Resumé

Kojetín (Kataster Kojetín II-Popůvky, Bez. Přerov).
„Prosťrední díly“. Mährische bemalte Keramik. Siedlung.
Rettungsgrabung.

Miroslav Daňhel, Arkadiusz Tajer

KRALICE NA HANÉ (OKR . PROSTĚJOV)

„Kralický háj“. LnK (II. a III. stupe ň). Sídliště. Zá-
chranný výzkum.

V průběhu záchranného archeologického výzkumu
souvisejícího s p̌rístavbou logistického areálu firmy Spe-
dition Feico, s. r. o., situovaného v Průmyslové zóně města
Prosťejova, k. ú. Kralice na Hané, bylo na skryté ploše
o výmě̌re zhruba 5400 m2 prozkoumáno a zdokumento-
váno celkem 144 sídlištních objektů, 3 kostrové hroby
a položeno 9 zjišt’ovacích sond.

Aktuální odkryvy úzce navázaly na záchranné archeo-
logické výzkumy spojené s výstavbou vlastního logistic-
kého areálu firmy v roce 2005 (Fojtík 2006a; týž 2006b)
a dále pak s novostavbou mycí linky v roce 2006 (Fojtík
2006c; týž 2007).

Území s archeologickými nálezy se nachází v prostoru
Romžské nivy (Demek a kol. 1987, 438), která je součástí
Prosťejovské pahorkatiny (ibid., 421). Ta tvǒrí západní
část Hornomoravského úvalu (ibid., 202). Místo výzkumu
je pak situováno na pravém břehuříčky Valové, 750 m již-
ním sm̌erem od soutoku Romže s Hloučelou a jeho nad-
mǒrská výška se pohybuje kolem 210 m. Na ZMČR 1:10
000 (list 24-24-13) místo výzkumu vymezíme polygonem
o soǔradnicích 134:357, 140:336, 143:357, 144:361 a 135
mm od Z s.̌c.:363 mm od J s.č.

Asi jednačtvrtina zjišťených objektů patří k rozsáhlé
osaďe nejmladšího vývojového úseku kultury s kerami-
kou lineární, kdy jižčást materiálu nese výrazné projevy
želiezovské skupiny a šáreckého stupně. Jedná se přede-
vším o velké sídlištní jámy – hliníky, jejichž výplně po-
skytly obsáhlé soubory zlomků keramických nádob, ale
i broušené a štípané industrie.

Pavel Fojtík
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Resumé

Kralice na Hané (Bez. Prostějov). „Kralický háj“. LBK
(Phase II u. III). Siedlung. Rettungsgrabung.

KRČMAŇ (OKR . OLOMOUC)

„U K řížku“. Neolit. LnK. Povrchový sb ěr.
P̌ri povrchové prospekci na jaře roku 2007 jsme asi

300 m severňe od obce Křcmǎn narazili na zorané po-
líčko o rozm̌erech cca 80× 30 m. Soǔradnice lokality
jsou 49°31’44” N, 17°20’36” E (WGS-84), nadmořská
výška 228 m n. m. V ornici jsme přibližně za dv̌e ho-
diny získali kolekci asi dvaceti fragmentů keramiky, dvou
kusů ŠI a jednoho kusu BI. Pět sťrepů, stejňe jako BI a ŠI,
náleží kultǔre s Lnk. Zastoupen je fragment sekeromlatu
ze sťredňe zrnitého ǩremence, zlomená̌cepel ze SKJ s la-
terálním opoťrebením a laterálňe retušovaná̌cepel ze SGS
s nevýrazným srpovým leskem (obr. 9).

Michal Cheben, Magda Jedličková, Pavlína Kalábková,
Martin Moník, Petra Veselá

Resumé

In the spring of 2007, we found a collection of pottery
sherds and three pieces of polished and chipped stone in-
dustry during our surface survey about 300 m to the north
of the Krčmǎn village (region of Olomouc).

Five sherds belong to the LBP culture as well as one
fragment of an axe, one broken blade of Krakowian Jurra-
sic chert and one sickle blade of erratic flint with sickle-
gloss (see fig. 10).
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Obr. 9: Křcmǎn. Broušená a štípaná kamenná in-
dustrie.Abb. 9: Krčmaň. Polished and chipped stone in-
dustry.

KRČMAŇ (OKR . OLOMOUC)

„Dolní hony za Lísou“. LnK. Sídlišt ě. Záchranný
výzkum.

Během p̌rípravných prací na rozšíření dobývacího pro-
storu v pískovňe v Krčmani byl proveden záchranný ar-
cheologický výzkum. Identifikace lokality na mapě ZM
ČR (M 1:10 000) – kladové̌císlo listu 24–24–05: 421:177;
432:155; 437:154; 437:176. Vzdálenosti jsou uvedeny
v milimetrech od západní /jižní sekční čáry.

Během výzkumu byla prozkoumánǎcást sídlišťe
z mladší doby kamenné náležející kultuře s lineární kera-
mikou. Celkem bylo prozkoumáno 24 zahloubených ob-
jektů. Sídlištní objekty byly v̌etšinou m̌elce zahloubeny
do píšcitého podloží s p̌ríměsí jílu. Objektč. 18 byl za-
hlouben 0,60 metru od úrovně povrchu v dob̌e výzkumu,
což byla maximální hloubka ze všech zkoumaných ob-
jektů. Za pomocí sond 1–7 byly zkoumány tři sídlištní
vrstvy – kontexty 0115, 0126 a 0131, také neolitického
stá̌rí. Vzhledem k charakteru podloží nebyla pravděpo-
dobňe zjišťena žádná kůlová konstrukce, prozkoumat se
podǎrilo pouze 5 „kůlových“ jamek. Díky plánům na opě-
tovné rozší̌rení ťežebního prostoru bude patrně záchranný
výzkum pokrǎcovat i v následujících letech.

Jakub Vrána

Resumé

Krčmǎn (Bez. Olomouc). „Dolní hony za Lísou“. Neo-
lithikum (LBK). Siedlung. Rettungsgrabung.

KRHOV (OKR . TŘEBÍČ)

Rybník „Utopenec“, šárecký stupěn LnK, sídlišt ě,
záchranný výzkum.

P̌ri bagrování bahna z rybníka "Utopenec", který leží
asi 1,7 km JZ obce na Bačickém potoku, byly zachyceny
pozůstatky neolitické osady. Na jižním sprašovém svahu
se po odstraňení bahna podařilo zdokumentovaťradu za-
hloubených objektů již ďríve objeveného sídliště (Černý
1925; Kovárník 1975). Ze tří pravidelňe obdélných síd-
lištních objektů pochází mnoho zlomků keramických ná-
dob bombovitých, kulovitých a mísovitých tvarů. Bohatá
je výzdoba nádob pomocí vrypů, vpichů, rýh a přeseká-
vaných linií sousťreďená do krokvicovitých a obvodových
ornamentů (obr. 10). Unikátní jsou nálezy štípaných ka-
menných nástrojů, nebot’ se zde našel úštěp a zlomeǩce-
pele vyrobené z obsidiánu. Tato surovina nebyla dosud
v náplni šáreckého stupně kultury s LnK na jihozápadní
Moravě registrována. P̌revážnáčást surovin štípané in-
dustrie pochází z regionálních zdrojů – jde o křemǐcité
zvětraliny hadců typu plazma z Jevišovicka a rohovce
typu Krumlovský les (Voká̌c 2007). Ojediňelé kusy brou-
šených artefaktů byly vyrobeny z metabazitu typu Poji-
zěrí, polovina diskovitého mlatu byla vyleštěna z patino-
vaného serpentinitu. Ve velké kolekci výborně zachova-
ných zví̌recích kostí byly nalezeny zlomky kostí dnes vy-
hynulého tarpana lesního (Nývltová Fišáková 2007). Nej-
důležiťejší je skutěcnost, že lokalita „Utopenec“ je mono-
kulturní a v rámci kultury s lineární keramikou patří vý-
lučně do šáreckého stupně, bez jakékoliv p̌ríměsi jiných
starších i mladších materiálů.

Milan Vokáč
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Resumé
Krhov (Bez. Ťrebí̌c). Teich „Utopenec“. Kultur mit Li-
nierbandkeramik (Phase III). Siedlung. Rettungsgrabung.

K ŘENOVICE (OKR . PŘEROV)

„Padělky od Dřínového“ (K řenovice 3). LnK(?).
Sídliště. Záchranný výzkum

V souvislosti s postupem prací při stavb̌e dálnice D1
prob̌ehl v jižní části katastru obce Ǩrenovice v průb̌ehu
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Obr. 10: Krhov – „Utopenec“. Výb̌er keramiky šáreckého
stupňe LnK z objektuč. 1.Abb. 10: Krhov – Teich „Uto-
penec“. Auswahl der Keramik der Kultur mit Linierband-
keramik (Stufe III). Objekt Nr. 1.

května 2007 záchranný výzkum pravěkého a raňe historic-
kého sídlišťe, nacházejícího se na mírném k VJV obráce-
ném svahu (podrobnější popis – viz kap. Doba bronzová).
Výzkum zachytil 31 objektů, z nichž̌cást (11 objektů) lze
na záklaďe nálezů keramiky datovat do období větěrovské
skupiny a další 3 pak do střední doby hradištní. Nedatova-
telné objekty lze k výše nastíněnýmčasovým horizontům
řadit podle rozmísťení v ploše. Práv̌e v horníčásti se mezi
nálezy z v̌etěrovských objektů vyskytlo i ňekolik drob-
ných sťrepů, které svým vypracováním odpovídají kera-
mice LnK. Konkrétňe se jedná o objekty̌c. 16,18 a 27,
a i když se nepodařilo přímo zachytit jámy jmenované
kultury, je zde ťreba osídlení p̌redpokládat.

Miroslav Daňhel, Arkadiusz Tajer

Resumé
Křenovice (Bez. P̌rerov). „Paďelky od Ďrínového“ (Ǩre-
novice 3). LBK(?). Siedlung. Rettungsgrabung.

KUNOVICE (OKR . UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

„Hlubo ček“. Neolit. Ojedinělé nálezy. Povrchový
průzkum.

Na paleolitické lokaliťe (Škrdla 2005, 113–114) byla
mezi patinovanými artefakty nalezena i kamenná in-
dustrie postpaleolitického stáří. Jedná se o oboustranné

škrabadlo, distální̌cást čepele s jemnou příčnou retuší,
mesiálníčástčepele a úštěp, vše ze SGS. Industrii dopl-
ňuječást hlazené sekery (viz kapitola Eneolit) a novověké
křesadlo. Kulturní p̌ríslušnost artefaktů není jednoznačná,
štípané kamenné artefakty můžeme nejspíše přiřadit k ne-
olitu.

Terénní průzkum prob̌ehl v rámci projektu GǍCR 404-
05-0305 a p̌rísp̌evek vznikl v rámci projektu GǍCR 404-
05-H527.

Martin Kuča, Petr Škrdla
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Resumé

Kunovice (Bez. Uherské Hradiště). „Hluboček.“ Neoli-
thikum. Einzelfunde. Oberflächensammlung.

MALHOSTOVICE (OKR . BRNO-VENKOV)

Malhostovice IV – „Pod Hustou březou“, „U bílého
kamene“, „V kolíbkách“. LnK, MMK. Sídlišt ě. Povr-
chový průzkum.

Archeologické lokality na Tišnovsku jako součásti geo-
morfologické jednotky Boskovické brázdy byly zejména
v 80. letech minulého století systematicky prosbírávány
především J. Doleželem a V. Růžičkou (Doležel 1985, 85–
89). Druhý z jmenovaných pak pokračuje v průzkumné
činnosti dodnes.̌Cást materiálu, který získal J. Doležel
v katastru obce Malhostovice, je uložen v Podhoráckém
muzeu v P̌redkláštěrí (za ochotné zp̌rístupňení paťrí dík
PhDr. J. Zacpalovi, vedoucímu muzea a kurátorovi sbí-
rek). Pozornost je v tomto přísp̌evku obrácena na poly-
kulturní lokalitu Malhostovice IV v tratích „Pod Hustou
březou“, „U bílého kamene“ a „V kolíbkách“ (Doležel
1985, 87; archeologické nálezy z těchto tratí eviduje již
Skutil 1933, 82, 84). Vzhledem k zamě̌rení disertace jed-
noho z autorů (M. K.) jsou zde ovšem hodnoceny pouze
keramické artefakty a broušená kamenná industrie kul-
tury s moravskou malovanou keramikou (MMK), spolu
se štípanou kamennou industrií, náležející obecně neo-
litickým fázím osídlení, tedy i kultǔre s lineární kera-
mikou (LnK). Jedná se o povrchové sběry J. Doležela
z let 1979–1983. První ucelenější zhodnocení neolitic-
kého osídlení katastru učinil V. Podborský (2001, 31,
obr. 10). Je na místě podotknout, že ne všechen mate-
riál vyobrazený v p̌rísp̌evku uvedeného autora byl beze
zbytku dohledán. Důležitá je kolekce kamenné industrie,
i když netvǒrí díky silnému zastoupení osídlení kultury
s lineární keramikou homogenní celek.

Lokalita se nachází tém̌ěr ve sťredu malhostovického
katastru v tratích „Pod Hustou březou“, „U bílého ka-
mene“, a „V kolíbkách“ 1,2 km východňe kostela sv. Va-
vřince v obci. Areál sídlišťe je tu na ploše cca 1,36 ha
situován v otev̌reném terénu na mírně k západu až jiho-
západu svažité terase nad severním okrajem úžlabí potoka
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Žalví̌r, v nadmǒrské výšce 311–334 m, s maximální ku-
mulací nálezů v rozmezí 312–318 m n. m. (lokalizace:
49°19’52.686"N, 16°31’8.856"E; ZMČR 1 : 10 000,
č. 24-32-08: 20 : 97, 13 : 97 a 20 : 62 mm od S a V okraj
seǩcní čáry). Podle dosavadních pozorování osídlení sle-
dovalo v délce p̌ribližně 360 m a na západě až ve 100 m ši-
rokém pásu samotný Žalvířský potok jako primární vodní
zdroj, od jednotlivýchčástí sídlišťe vzdálený 20–90 m
jižně. Vlastní sídelní terasa je tvořena terciérními, spodně
tortonskými píšcitými slíny a písky neogénu, překrytými
sťredňe ťežkými sprašemi, na kterých se vyvinuly na vět-
šině lokality spíše píšcité hňedozem̌e, na západním okraji
přecházející do degradovanéčernozem̌e (Svoboda a kol.
1963; Mašát, Kalenda, Slámová, Kolář, Šimek 1965).

Obr. 11: Malhostovice. Výb̌er keramiky.Fig. 11: Malhos-
tovice. Selected material.

Kolekce zlomků keramiky p̌redstavuje nejbohatšíčást
nálezového fondu. Tvoří ji především fragmenty hrnco-
vitých a mísovitých nádob. Na těchto tvarech jsou zastou-
peny rozlǐcné tvary plastické výzdoby a okrajů. Plastickou
výzdobu reprezentuje výčnělek bochánkovitý (obr. 11: 7),
kulovitý (obr. 11: 6, 12: 4), polokulovitý (obr. 12: 1) a zo-
bákovitý (obr. 12: 2), lehce hráněný vý̌cnělek se zaoble-
nými hranami (obr. 12: 5) a svisle protáhlý výčnělek s ho-
rizontálním otvorem (obr. 12: 3). Okraje převažují zaob-
lené, výjiměcně se objevil zaostřenýči hrotitý okraj.

Obr. 12: Malhostovice. Výb̌er keramiky.Fig. 12: Malhos-
tovice. Selected material.

Štípanou kamennou industrii tvoří 35 kusů (obr. 13: 1-
4). Suroviny byly determinovány makroskopicky. V je-
jich spektru dominuje rohovec typu Krumlovský les, vari-
eta II (16 ks), dále je zastoupen rohovec typu Olomučany
(7 ks), silicit krakovsko-̌censtochovské jury (3 ks), kří-
dový spongiový rohovec, rohovec typu Krumlovský les,
varieta I (po 2 ks), rohovec typu Stránská skála, křemi-
čitá zv̌etralina typu Ctidružice, nejistý rohovec typu Olo-
mučany, silicit z glacigenních sedimentů a přepálený sili-
cit (po 1 ks). Výrobní složka zde převažuje nad spotřební
(obr. 14). Z nástrojů byla zaznamenána pouze dvě škra-
badla: ob̌e jsou p̌relomená, jedno je škrabadlo s kůrou
z SGS (obr. 13: 4) a druhé z rohovce typu KL, varieta II
(obr. 13: 1). Suroviny štípané kamenné industrie jsou pře-
vážňe regionálního původu, otázkou je kulturní přísluš-
nost SGS a SǨCJ (LnK x MMK ?).

Broušená kamenná industrie ze sběrů není pǒcetná.
Ke kultǔre s moravskou malovanou keramikou byly přiřa-
zeny 3 artefakty (obr. 13). Jedná se o břitovoučást ploché
sekerky s rovným ostřím ze zelené b̌ridlice typu Želešice
(obr. 13: 6), o týlovoǔcást ploché sekerky ze stejné suro-
viny (obr. 13: 7) a b̌ritovou část subtilního kopytovitého
klínu z metabazitu typu Pojizeří (obr. 13: 5).

Nálezový celek neposkytl jednoznačně datovatelný ma-
teriál. Keramika vykazuje znaky spíše mladšího stupně
kultury s MMK, nelze však plňe vyloǔcit ani záv̌er star-
šího stupňe (fáze Ic). Štípaná kamenná industrie nevyka-
zuje v rámci Brňenska žádné neobvyklé parametry. Loka-
lita je polykulturní, proto můžeme pouze rámcově p̌riřa-
dit více kusů rohovce typu Olomučany ke kultǔre s LnK,
rohovec typu SS spíše k MMK, překvapivé je minimální
zastoupení rohovce typu KL I. S podobně hů̌re chrono-
logicky determinovatelnými soubory se setkávámečas-
těji. Keramika, která je pokládána za nejpřesňejší prvek
relativní chronologie, nemusí plně odpovídat již zavede-
ným chronologiím. I z toho důvodu byla mj. vytvořena

278
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Obr. 13: Malhostovice. Výb̌er kamenné industrie.Fig. 13:
Malhostovice. Selected artifacts.

doposud „ťežko uchopitelná“ fáze Ic kultury s moravskou
malovanou keramikou (Rakovský 1985). Do budoucna je
proto důležité dosavadní poznatky znovu přehodnotit p̌re-
devším na záklaďe p̌rírodov̌edných metod v̌cetňe absolut-
ního datování.

P̌rísp̌evek vznikl v rámci GAČR č. 404-05-H527.

Martin Kuča, Jiří Doležel

Literatura

Doležel, J. 1985:Prav̌eké a raňe sťredov̌eké osídlení Tiš-
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Resumé

Malhostovice (Brno-venkov district). Neolithic. Linear
Pottery Culture, Lengyel Culture. Settlement. Surface sur-
vey.

Obr. 14: Malhostovice. Technologie podle surovin.
Fig. 14: Malhostovice. Technology according to raw ma-
terial type.

MOHELNICE (OKR . ŠUMPERK)

„Za sídlišt ěm“. MMK. Sídlišt ě. Záchranný výzkum.
Na jǎre 2007 byl pracovníky Archeologického cen-

tra v Olomouci proveden záchranný archeologický vý-
zkum na stavb̌e p̌ríjezdové komunikace a inženýrských
sítí k rodinným domům v lokaliťe Mohelnice-„Za sídliš-
těm“. Na sťenách výkopů pro inženýrské sítě se podǎrilo
zdokumentovat 3 zahloubené sídlištní objekty (kůlovou
jamku, v̌etší jámu a hliník). V zásypech objektů byly obje-
veny zlomky keramiky, mazanice a jeden kus štípané in-
dustrie. Objekty jsou datovány do období existence kul-
tury s moravskou malovanou keramikou.

Zkoumaná lokalita se nachází na severovýchodním
okraji Mohelnice, v mírném svahu, zhruba 250 metrů
severňe od potoka Mírovka, v nadmořské výšce 265–
266 metrů. Poloha zjištěných objektů je na mapě ZM ČR
1:10 000, kladový list 14–43–15, určena bodem o souřad-
nicích 5:65 mm od ZŠC:JŠC.

Vendula Vránová

Resumé

Mohelnice (Šumperk district). „Za sídlištěm“. Mora-
vian Painted Ware culture. Settlement. Rescue excavation.
Three settlement features from Moravian Painted Ware
culture were excavated during a rescue archaeological ex-
cavation in Mohelnice.

MOKRÁ (OKR . BRNO-VENKOV)

„Spálená sěc“. MMK Ic. Sídlišt ě. Záchranný vý-
zkum.

V roce 2007 došlo k pokrǎcování záchranného vý-
zkumu sídlišťe fáze Ic kultury s moravskou malovanou
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keramikou v Mokré, trati „Spálená seč“ (obr. 15). Vý-
zkum byl koncipován s cílem prozkoumat objekt MMK
s jeho zázemím a v návaznosti na minulou sezonu jej
propojit s výrobním objektem, jehož výzkum započal již
M. Hložek (viz obr. 16). Metodika výzkumu byla již dříve
popsána (Kǔca 2007; v tisku). Exkavací objektu MMK
z roku 2006 byl získán charakteristický materiál této kul-
tury – keramika, štípaná, broušená a ostatní kamenná in-
dustrie v̌cetňe mazanice a uhlíků (obr. 16). Artefakty jsou
ve stadiu zpracování. V zásypu objektu byly přítomny
rovněž artefakty, které svým charakterem spadají nejspíše
do magdalénienu. Ňekteré z nich ovšem nejsou patino-
vané, a naskýtá se tedy otázka kulturní příslušnostičásti
nepatinované štípané kamenné industrie. Na dně objektu
v hloubce 1 metr byl zachycen shluk přepálené mazanice
s uhlíky.

Část koncentrace s doklady výroby broušené in-
dustrie z kulmské zelené březinské b̌ridlice byla od-
kryta M. Hložkem v roce 2002 (naznačený čtverec v
plánku). V roce 2007 byly tyto aktivity znovu zdokumen-
továny. Mezi výrobním objektem a zahloubeným objek-
tem byly čtverce vybírány šachovnicovitě. Nálezový ho-
rizont je v uvedeném prostoru mělký a velmi chudý (oje-
dinělé zlomky keramiky a kulmské březinské b̌ridlice).
V roce 2008 by m̌elo dojít ke zpracování fondů získa-
ných ze všech výzkumů vč. nejstarších, provedených ještě
P. Kosem.

P̌rísp̌evek vznikl v rámci GǍCR 404-05-H527.

Martin Kuča

Obr. 15: Mokrá. Výzkum lokality.Fig. 15: Mokrá. Exca-
vation.

Resumé

Mokrá-Horákov (cadastral territory of Mokrá u Brna,
Brno-venkov district). „Spálená seč“. Neolihic. Lengyel
Culture. Settlement.
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Obr. 16: Mokrá. Plošná distribuce nálezů.Fig. 16: Mokrá.
Horizontal distribution of finds.

Kuča, M., v tisku: Sídlišťe fáze Ic kultury s moravskou
malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-
venkov. In: J. Klápšťe, Z. Mě̌rínský (eds.): Dissertati-
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plemetum I. Moravskoslezská škola doktorských stu-
dií. Seminá̌r 1, Brno, 97–103.

OLOMOUC (K . Ú. NEŘEDÍN, OKR . OLO-
MOUC)

„Mýlina“. Neolit–eneolit . Kulturní vrstva. Zá-
chranný výzkum.

P̌ri záchranném archeologickém výzkumu (viz kap.
Doba bronzová) byl nalezen zlomek kamenné sekerky
ze zelené b̌ridlice se zúženým rovným týlem. Ojedi-
nělý nález můžeme datovat pouze rámcově do neolitu–
eneolitu.

Jaroslav Peška, Filip Šrámek

Resumé

Olomouc (Kataster Něredín, Bez. Olomouc), „Mýlina“.
Neolit–eneolit. Kulturschicht. Rettungsgrabung.

280
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OLŠANY U PROSTĚJOVA (OKR . PROSTĚ-
JOV)

„Zlatniska“. LnK (II. a III. stupe ň). Sídliště. Zá-
chranný výzkum.

V pořadí již šestý záchranný archeologický výzkum
realizovaný na pozemku firmy Mürdter-Dvořák, s. r. o.,
v Olšanech u Prostějova souvisel tentokráte s výstavbou
skladové haly a místní komunikace. Povrchové průzkumy
A. Gottwalda z pǒcátku 20. století a zejména pak před-
chozí stavební akce z let 1995 až 2006 prokázaly, že se
jedná o významnou archeologickou lokalitu s doklady lid-
ských aktivit od neolitu až do raného středov̌eku (k histo-
rii výzkumů srov. Fojtík 2007, 781–782).

V čleňení krajinných typů podle P. Albrechta (1998,
56–58) náleží katastr Olšan u Prostějova k nivám v̌etších
přítoků řeky Moravy. Ty zahrnují výb̌ežky Hornomorav-
ského úvalu podél v̌etšícȟríček (Blata, Valová,̌Ceský po-
tok, Romže, Hloǔcela, Broděcka a Haná) v nížinné̌cásti
okresu, kde výb̌ežky niv pravostranných přítoků Moravy
vybíhají z nivy Moravy a pronikají zvlňenou krajinou Ha-
nácké pahorkatiny. Lokalitu samotnou můžeme charakte-
rizovat jako rozsáhlou plošinu, která lemuje od západu až
jihozápadu Blatskou nivu (Demek, J. a kol. 1987, 112)
a p̌revyšuje ji zhruba o 7 m. Na ZM̌CR 1:10 000 (list
24-22-23) místo výzkumu určuje polygon o soǔradnicích
178:22, 175:26, 180:31, 188:22, 187:21 a 182 mm od Z
s.̌c. a 25 mm od J s.č.

Na doťcené ploše o vým̌ěre tém̌ěr 1 ha byla zachy-
cenačást osady lidu kultury s lineární keramikou. Tato
je zastoupena cca 50 archeologickými objekty (obr. 17),
a to neǰcasťeji běžnými sídlištními jámami veskrze ne-
pravidelňe oválného půdorysu, ale i rozsáhlejšími hliníky,
které jsou zpravidla typické pro okrajovoučást sídlišťe,
čemuž by nasv̌eďcovala i klesající̌cetnosťci až úplná ab-
sence archeologického materiálu ve výplních jednotlivých
jam. Ve výzdob̌e keramiky se setkáváme s prvky želiezov-
skými a šáreckými, které nám neolitické osídlení kladou
do nejmladšího vývojového úseku kultury s lineární kera-
mikou.

Pavel Fojtík
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Resumé

Olšany u Prosťejova (Bez. Prostějov). „Zlatniska“.
LBK (Stufe II u. III). Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 17: Olšany u Prostějova, „Zlatniska“. Zbytky pícky
v neolitickém objektu K545.
Olšany u Prostějova. The remains of kiln in a Neolithic
object K545.

OPAVA (K . Ú. JAKTA Ř, OKR . OPAVA )

„Na kostelním kopci“. LnK. Sídlišt ě. Záchranný vý-
zkum.

Ve dnech 2. až 7. 5. 2007 proběhl v jihozápadní̌cásti
obce, v trati „Na kostelním kopci“, na parc.č. 129/2
drobný záchranný archeologický výzkum při stavb̌e ro-
dinného domu pana Sabó (ZM̌CR 1 : 10000, list 15-32-
14, v okruhu bodu vzdáleného od Z : J sekční čáry 42 :
13 mm). P̌ri výzkumu byly prozkoumány a zdokumento-
vány 3 sloupové jámy a 3 blíže neinterpretovatelné síd-
lištní jámy. Datovatelný materiál pochází pouze z jedné
sídlištní jámy, kterou tak lze zařadit do neolitické kultury
s lineární keramikou.

Jindřich Hlas

Resumé

Opava (Kataster Jaktař, Bez. Opava). „Na kostelním
kopci“. Linienbandkeramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

OPAVA (K . Ú. KYLEŠOVICE , OKR . OPAVA )

Intravilán. LnK (IIa), MMK (IIb). Sídlišťe. Záchranný
výzkum.

V únoru roku 2007 bylo p̌ri standardním dohledu
nad zemními pracemi při výstavb̌e základů rodinného
domu zjišťeno, že se na parcelěc. 1364 nacházejí stopy
prav̌ekého osídlení. Místem nálezu (Loc: 49°55’1.545"N,
17°55’11.47"E) je v soǔcasnosti nov̌e zástavbou zasažená
poloha v JVčásti intravilánu obce, v prostoru mezi uli-
cemi Hlavní, Joži Davida a Bílovecká. Jedná se o prostor
polní traťe na levob̌režní terasěreky Moravice. Nadmǒr-
ská výška lokality se pohybuje okolo 250 m. V průběhu
zemních prací p̌ri hloubení asi 50 cm širokých a 80 cm
hlubokých základů došlo v prostoru při JV nároží stavby
k narušení prav̌eké kulturní vrstvy, která p̌ri bližším ohle-
dání a zǎcišťení poskytla odpovídající nálezy. Jednalo se
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Obr. 18: Opava-Kylešovice. Fragment globulární nádobky
ze sondy S2.Fig. 18: Opava-Kylešovice. A fragment
of a globular vessel from trench S2.

o keramické fragmenty náležející jednak kultuře s line-
ární keramikou, jednak kultuře lengyelské. Narušená si-
tuace byla zkoumána prostřednictvím ťrí menších sond
(obr. 19). Sondou S1, která byla umístěna na vniťrní straňe
východní základové rýhy, byla prozkoumánačást nálev-
kovitě zahloubeného objektu. Obdobná situace byla zkou-
mána v sonďe S2, kde ovšem nelze jednoznačně rozhod-
nout, zda zde byl narušen objekt nebo pouze kulturní vrst-
vou zanesená deprese v podloží. V poslední sondě S3 byla
zkoumána pouze kulturní vrstva.

Výzkumem bylo získáno celkem 70 ks keramických
fragmentů, 5 ks ŠI, zlomek zvířecí kosti a kamenná zátěž.
Z uvedeného pǒctu náleželo 34 ks keramiky kultuře LnK,
25 ks lengyelské. Zbytek jsou fragmenty kulturně neza-
řaditelné a novov̌eké intruze. Nálevkovitě zahloubený ob-
jekt v sonďe S1 je problematické datovat, ale vzhledem
k tomu, že jeho výpľn obsahovala keramiku obou uvede-
ných kultur (24 : 18 ve prosp̌ech LnK), lze usuzovat na to,
že jeho tvůrci byli lidé kultury lengyelské, kteří při své
činnosti zasáhli starší kulturní vrstvu, respektive blízký
objekt náležející LnK. Zda jím byla blízká zahloubenina
zjištěná v S2, nelze tvrdit s jistotou, její výplň se však
v tomto ohledu jeví chronologicky̌cistší. Poskytla 3 frag-
menty LnK, z toho podstatnoǔcást charakteristické glo-
bulární nádobky (obr. 18). V S3 zjištěná kulturní vrstva
obsahovala op̌et keramické fragmenty obou kultur, navíc
i zlomky novov̌eké. Jejich p̌rítomnost v prav̌eké kulturní
vrstvě můžeme p̌ričíst na vrub orb̌e, nebot’ sledovaná po-
loha byla donedávna užívána jako pole.

Pavel Stabrava

Resumé

Opava (Kat. Kylešovice, Bez. Opava). Bauter Teil
der Gemeinde. LBK, MBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 19: Opava-Kylešovice. Terénní situace na loka-
lit ě a rozmísťení jednotlivých sond.Fig. 19: Opava-
Kylešovice. The excavation and the distribution of tren-
ches.

OSEK NAD BEČVOU (OKR . PŘEROV)

Silnice do Lipníku n. B. Neolit/eneolit. Záchranný
výzkum.

V souvislosti s akcí „Elektronické mýto – II. Etapa. Sil-
nice I/47 “, konkrétňe s výkopovými pracemi pro zasa-
zení konstrukcí mýtných bran na silnici I. třídy z P̌rerova
do Lipníku nad Běcvou, prob̌ehl v zá̌rí a říjnu roku 2007
záchranný archeologický výzkum. Pozitivní nálezová si-
tuace byla zachycena u Oseku nad Bečvou, kde se nǎrezu
stavebního výkopu východně od silnice rýsovaly dva ob-
jekty s fragmenty mazanice, uhlíků a jedním nepříliš vý-
razným zlomkem keramiky, datovatelným rámcově do ne-
olitu či eneolitu. V jednom z objektů se rovněž zachoval
pozůstatek ďrevěného kůlu. Podobný zahloubený objekt
se objevil i na druhé straně silnice, fragmentárnost kera-
mických zlomků zde však neumožňuje p̌resňejší datování.

Peter Kováčik, Martin Moník, Jan Mikulík

Resumé

We found three prehistoric features in connection
with the rescue excavation next to the main road
from Osek to Lipník nad Běcvou. At least two can be da-
ted back to the Neolithic or the Eneolithic.

POPŮVKY (OKR . BRNO-VENKOV)

„Panské nivy“. MMK. Sídlišt ě. Záchranný výzkum.
Záchranným archeologickým výzkumem v Popůvkách,

který prob̌ehl na mísťe budoucí haly II. obchodního cen-
tra Deceuninck, v polní trati „Panské nivy“, byla odkryta
další část významného pravěkého osídlení z období kul-
tury s moravskou malovanou keramikou, jehož existenci
prokázaly již ďrívější výzkumy (Lěcbych 2007a, 2007b).

Tento výzkum tak vhodňe vyplnil doposud nezkou-
maný úzký prostor mezi dříve zkoumaným areálem firmy
Japo (výzkum v roce 2006) a stávající skladovou halou
firmy Deceuninck. Prozkoumáno bylo celkem 19 zahlou-
bených archeologických objektů. Většinou šlo o b̌ežné
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sídlištní jámy obsahující hodnotný keramický materiál,
případňe broušené̌ci štípané kamenné nástroje. V ně-
kolika p̌rípadech se pak podařilo nalézt i charakteris-
tický doklad prav̌ekého um̌ení v podob̌e zlomků ženské
(v obj. č. 501, 502, 511) (Lěcbych 2007a) a zoomorfní
plastiky (obr. 20).

Smysl prob̌ehnuvšího záchranného výzkumu je třeba
spaťrovat nejenom v rozšíření kolekce movitých archeolo-
gických nálezů, která z této lokality pochází, ale zejména
v celkovém doplňení našich poznatků o tomto význam-
ném neolitickém sídlišti. Podobně jako archeologický vý-
zkum z roku 2007 v trati „Pod Šípem“ i tento záchranný
výzkum významňe rozší̌ril naše p̌redstavy o prav̌ekém
osídlení na tomto katastru.

„Pod Šípem“. MMK. Sídlišt ě. Záchranný výzkum.

Záchranným archeologickým výzkumem v Popůvkách,
který prob̌ehl na ploše výstavby sedmi rodinných domků
na parcele 709/15, v polní trati „Pod Šípem“ bylo ově-
řeno prav̌eké osídlení z období kultury s moravskou ma-
lovanou keramikou, jehož existenci prokázaly již dřívější
výzkumy. V základových pasech těchto rodinných domů
bylo zachyceno a prozkoumáno celkem 9 zahloubených
objektů. V̌etšinou šlo o b̌ežné sídlištní jámy obsahující
keramický materiál, v menší míře pak broušené, nebo ští-
pané kamenné nástroje. Některé z ťechto sídlištních ob-
jektů (500, 502, 505) lze na základě jejich velikosti inter-
pretovat jako rozm̌erné hliníky.

Tento drobný záchranný výzkum nejenom zvětšil ko-
lekci movitých archeologických nálezů, které z této lo-
kality pocházejí, ale zejména celkově rozší̌ril naše v̌edo-
mosti o celkovém územním rozsahu tohoto významného
neolitického sídlišťe.

Marek Lečbych, Olga Palečková

Literatura
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zprávač. 148/07 uložená na ÚAPP Brno, v. v. i.

Resumé

Popůvky (bez. Brno-venkov). „Panské nivy“. MBK.
Siedlung. Rettungsgrabung.

Popůvky (bez. Brno-venkov). „Pod Šípem“. MBK.
Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 20: Popůvky (okr. Brno-venkov). Výběr mate-
riálu.Abb. 20: Popůvky (Bez. Brno-venkov). Materia-
lauswahl.

PŘEROV (K . Ú. PŘEDMOSTÍ, OKR . PŘEROV)

V JZ části intravilánu P̌redmostí bylo v průb̌ehu roku
2007 v souvislosti s narůstající stavebníčinností pro-
vedeno ňekolik záchranných archeologických výzkumů.
V prostoru ulic Tylova a U Pošty (obr. 21) byly zjiš-
těny doklady intenzivního osídlení z období starého ne-
olitu a doby bronzové. Na základě starých zpráv a no-
vých výsledků výzkumů lze oblast situovanou JZ od míst-
ního ȟrbitova, v dnešní zástavbě ulic Tylova a U Pošty,
částěcně ztotožnit s lokalitou Dvorské. Tato poloha byla
díky svým nálezům známa na přelomu 19. a 20. století
(Červinka 1902, 79, 132, 227). O téže lokalitě se zmǐnuje
v 80. letech 20. století také̌C. Stǎna, který ji považoval
již za zcela znǐcenou (Stǎna 1984, 14–15). V roce 1998
byl nicméňe výkopovými pracemi v ulici Milady Horá-
kové narušen objekt z mladšího stupně kultury s lineární
keramikou (Schenk 2000, 99–100).

Terén lokality se mírňe svažuje JJZ sm̌erem od bý-
valého návrší Skalka k místu původní hranyříční te-
rasy. Nadmǒrská výška se pohybuje přibližně od 220–
222 m. Výzkum prokázal, že i mezi současnou zástav-
bou se stále nacházejí neporušené archeologické situace.
Jedná se zejména o prostor zahradních parcelč. 104–110,
dále 128/3, 128/1, 128/5, kde se zachovala původní úro-
veň terénu, která nebyla v minulosti výrazněji narušena
těžbou spraše.

Tylova ulice, parcela č. 540. LnK II. Sídliště. Zá-
chranný výzkum.

V souvislosti se stavebními pracemi v rámci inves-
tiční akce „P̌rerov-P̌redmostí– vodovod v oblasti Telič-
kova a Prosťejovská ulice“ byl v m̌esíci únoru 2007 pro-
veden záchranný archeologický výzkum formou dohledu
nad výkopovými pracemi, který uskutečnila spolěcnost
Archaia Brno, o. p. s., pracoviště Olomouc.
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V ulici Tylova byla trasa vodovodu vedena podél zá-
padního okraje vozovky (parcelač. 540, obr. 21.1) v se-
verojižním sm̌eru. Východní sťenu výkopu tvǒril recentní
zásyp kanalizace. Pozitivní archeologické situace byly do-
kumentovány v západní stěňe, která zasahovala do nepo-
rušených vrstev. Výzkumem bylo zdokumentováno 6 pro-
filů o celkové délce p̌ribližně 32 m. Hloubka vodovodního
výkopučinila 1,20 m. Geologické podloží lokality tvořené
spraší žlutohňedého zabarvení (s.j. 104) bylo místy za-
chyceno v hloubce pouhých 0,30–0,40 m od úrovně sou-
časného terénu. Podle zachycené situace lze předpoklá-
dat, že původní nadloží, tvořené půdním horizontem, bylo
odstraňeno pravďepodobňe v souvislosti s budováním zá-
stavby v ulici Tylova v první poloviňe 20. století. Odstra-
něné nadložní vrtvy byly z velké̌cásti nahrazeny vyrov-
návkou drceného štěrku (s.j. 104) pod asfaltovým povr-
chem vozovky. Místy byly zachyceny relikty půdního ho-
rizontu holocenního stáří (s.j. 105), který nasedal na spraš
(s.j. 104). V jižní poloviňe trasy výkopu byla zdokumen-
tována koncentrace pravěkých objektů 504, 508, 509, 510,
které byly datovány na základě typické keramiky nale-
zené v zásypech jednotlivých sídlištních jam do mladšího
stupňe kultury s lineární keramikou. Druhotně p̌remísťená
keramika LnK byla rovňež nalezena v zásypech objektů
z doby bronzové, jak tomu bylo v přípaďe sídlištní jámy
větěrovské skupiny (s.j. 500).

Tylova ulice č. o. 20, parcelač. 128/3. LnK II. Síd-
liště. Záchranný výzkum.

V souvislosti s výkopovými pracemi při rekonstrukci
vnějšího oplocení pozemku domu v ulici Tylovač. o. 20
(obr. 21.2) byl formou dohledu proveden záchranný ar-
cheologický výzkum pracovníky Muzea Komenského
v P̌rerov̌e. Úzká výkopová rýha o šířce 0,2 m m̌ela ma-
ximální hloubku 0,7 m od úrovňe soǔcasného povrchu.
Intaktní sprašové podloží bylo zachyceno profilem P1
při východním okraji parcely̌c. 128/3 v hloubce 0,40 m
od soǔcasného povrchu. Do spraše byl zahlouben blíže
nedatovaný prav̌eký objekt (s.j. 500), který byl porušen
recentní kamennou zídkou.V okolí výkopu byly nalezeny
zlomky tenkosťenné keramiky z mladšího stupně LnK.
Ze stejného období pochází soubor keramiky získaný po-
vrchovým sb̌erem na hromadách vytěžené hlíny podél se-
verního okraje téže parcely.

Ulice U Poštyč. o. 3, parc.č. 106. LnK II, želiezov-
ská sk. Sídlišťe. Záchranný výzkum.

V měsíci lednu a únoru roku 2007 byl realizován ar-
cheologickým odďelením Muzea Komenského v Přerov̌e
záchranný archeologický výzkum v souvislosti s realizací
stavby rodinného domu v ulici U Pošty̌c. 3 na katastru
P̌redmostí (obr. 21.3). V rámci terénních úprav při budo-
vání venkovního bazénu ve východníčásti parcely̌c. 106
byly porušeny 3 neolitické objekty 501, 502, 503. Geolo-
gické podloží lokality p̌redstavovala spraš, na kterou do-
sedal holocenní půdní horizont. Spodníčásti výkopů síd-
lištních jam byly zapuštěny do podloží (s.j. 103). Celou
situaci p̌rekrývala humusovitá půda. Vzhledem k pozd-
nímu ohlášení nálezu bylo možné objekt 501 (obr. 22)
v dob̌e zahájení výzkumu dokumentovat pouze zřezu.
Tato kotlovitá sídlištní jáma byla zapuštěna skrze půdní
horizont (s.j. 102) do sprašového podloží (s.j. 103). Zbylá
část zásypu objektu 501 obsahovala kromě mazanice malý

soubor keramiky a kamenné štípané industrie. Keramika
čítala 15 kusů. V̌etší část souboru nesla typickou rytou
mladolineární výzdobu. V jednom přípaďe byl patrný po-
kročilý stupěn lineární ornamentiky, který je příznǎcný
pro mladší stupěn, fázi IIb LnK. Další objekty 502, 503
byly z části prozkoumány plošně. Šlo o oválné sídlištní
jámy mělce zahloubené do podloží, které byly ze se-
verní stranyčástěcně porušeny m̌elkým kabelážním vý-
kopem. V p̌rípaďe objektu 502 byla výkopovou rýhou
porušena i jeho jižní̌cást. Ze zásypu objektu 502 bylo
celkov̌e získáno 61 kusů keramiky.Část tohoto souboru
lze zǎradit rámcov̌e do staršího stupně LnK. Jde p̌re-
devším o zlomky výdutí silnostěnných nádob z bahni-
tého keramického těsta s vyšším podílem organických
příměsí. Druhoǔcást souboru tvǒrí intruze mladolineární
tenkosťenné keramiky. Fragment výdutě zdobený úzkým
protáhlýmčočkovitým zásekem umístěným ve svislé po-
loze na vrcholu rytého lomeného meandru dokládá pří-
tomnost želiezovské skupiny. Dále byly nalezeny 3 kusy
kamenné štípané industrie, osteologický materiál a maza-
nice. Z výplňe sídlištní jámy 503 pochází celkem 47 kusů
keramiky. P̌revažuje jemná tenkostěnná z plaveného ke-
ramického materiálu nad hrubou. Na základě ryté line-
ární výzdoby lze celý objekt datovat do mladšího stupně
LnK. Kromě not a rytých linií se v jednom přípaďe obje-
vuje páska vypľnovaná vpichy. Kamenná štípaná industrie
je zastoupena 6 kusy. Povrchovým sběrem na hromadách
vytěžené hlíny ze základové vany venkovního bazénu se
podǎrilo zajistit menší kolekci druhotňe p̌remísťené ke-
ramiky. Tu lze rámcov̌e datovat do staršího a mladšího
stupňe LnK.

Ulice U Pošty. LnK II. Sídlišt ě. Záchranný výzkum.
V souvislosti se stavebními pracemi v rámci inves-

tiční akce „P̌rerov-P̌redmostí– vodovod v oblasti Telič-
kova a Prosťejovská ulice“ byl v m̌esících únoru až dubnu
2007 proveden záchranný archeologický výzkum formou
dohledu nad výkopovými pracemi, který uskutečnila spo-
lečnost Archaia Brno, o.p.s., pracoviště Olomouc.

Podél západního okraje vozovky v ulici U Pošty
(obr. 21.4) byl veden výkop, který porušil pozitivní arche-
ologickou situaci. Následňe byly zdokumentovány 3 pro-
fily. Nejstarší horizont osídlení představovaly sídlištní
jámy 501, 511. Z výplňe ťechto objektů se vzorkováním
podǎrilo získat keramiku z mladšího stupně kultury s li-
neární keramikou. Do období této kultury lze rámcově
zǎradit také objekty 503, 510. Dna sídlištních jam byla
zapušťena do holocenního půdního horizontu nebo hlou-
běji přímo do sprašového podloží. Místy byly neolitické
objekty porušeny recentními výkopy původních vodovod-
ních p̌rípojek.

Ulice U Poštyč. 9, parcela.č. 128/5. LnK II. Sídliště.
Záchranný výzkum.

V měsíci zá̌rí roku 2007 provedlo archeologické oddě-
lení Muzea Komenského v Přerov̌e na katastru P̌redmostí
záchranný archeologický výzkum v ulici U Poštyč. o. 9
(obr. 21.5). V souvislosti s pokládkou přípojek inženýr-
ských sítí a hloubením základů přístavby v SVčásti par-
cely č. 128/5 došlo k porušení kulturní vrstvy, která nase-
dala na podloží tvǒrené vátou spraší.

Zkoumanáčást pozemku nebyla v minulosti výraz-
něji narušena recentními zásahy. Z profilu 1–3 byla vzor-
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kováním spodní̌cásti kulturní vrstvy získána keramika
z mladšího stupňe kultury s lineární keramikou. Povr-
chovým sb̌erem na hromadách vytěžené zeminy bylo na-
lezeno krom̌e keramiky také ňekolik kusů kamenné ští-
pané industrie a fragment zrnotěrky. Mladší horizont osíd-
lení na lokaliťe dokládaly nálezy z mladší doby bronzové
a ojediňelý nález z pozdní doby̌rímské (viz kapitola Doba
římská).

Zdeněk Schenk, Jan Mikulík
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Resumé

P̌rerov (Kataster P̌redmostí, Bez. P̌rerov), Tylova
Straße, Parz. Nr. 540. LBK II. Siedlung. Rettungsgrabung.

P̌rerov (Kataster P̌redmostí, Bez. P̌rerov), Tylova
Straße, Nr. 20, Parz. Nr. 128/3. LBK II. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

P̌rerov (Kataster P̌redmostí, Bez. P̌rerov), U Pošty
Straße, Nr. 3. LBK, Želiezovce-Gruppe. Siedlung. Rettun-
gsgrabung.

P̌rerov (Kataster P̌redmostí, Bez. P̌rerov), U Pošty
Straße. LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

P̌rerov (Kataster P̌redmostí, Bez. P̌rerov), U Pošty
Straße, Nr. 9, Parz. Nr. 128/5. LBK. Siedlung. Rettungs-
grabung.

Obr. 21: P̌rerov (k.ú. P̌redmostí). Poloha zkoumaných
ploch s neolitickým osídlením (1–5).Přerov (Abb. 21:
Kataster Předmostí). Lage der erforschten Flächen
mit neolithischen siedlungen (1–5).

Obr. 22: P̌rerov (k.ú. P̌redmostí). Ulice U Pošty̌c. o.
3, parcelač. 106. Objekt 501. Pohled od jihovýchodu.
Abb. 22: Přerov (Kataster Předmostí). U Pošty Str. Nr. 3,
Parz. Nr. 106. Siedlungsobjekt 501. Blick von Südosten.

SPYTIHNĚV (OKR . ZLÍN)

„Na vrších“. LnK. Sídlišt ě. Systematický výzkum.
Sídlišťe lidu s lineární keramikou bylo objeveno bě-

hem projektu průzkumu prostoru Napajedelské brány, je-
hož primárním cílem byla dokumentace paleolitických lo-
kalit. Tomu odpovídaly i zkoumané polohy– temena ná-
vrší a jejich svahy. P̌rekvapiv̌e se na jedné takové poloze
objevily stopyčasňe neolitického osídlení.

Lokalita je situována na temeni, které vybíhá jižním
směrem z kóty Maková (338 m) a které vymezuje zá-
padní okraj Napajedelské brány. Osídlení bylo zachyceno
v bezprosťredním okolí kóty 322.1 m (relativní převýšení
135 m nad soǔcasnou hladinoǔreky Moravy). Lokalita
poskytuje dobrý výhled jižním sm̌erem do celého Dolno-
moravského úvalu.

Metoda výzkumu
Na záklaďe výsledků opakované povrchové prospekce

byla vytipována místa s největší koncentrací nálezů, kde
byly položeny zjišt’ovací sondy. V přípaďe sondy situo-
vané jihovýchodním sm̌erem od kóty 322.1 m byla zachy-
cena pozitivní situace. Jednalo se o koncentraci keramiky,
štípané kamenné industrie, broušené a ostatní kamenné
industrie, která byla situována přímo v kulturní vrstv̌e.
V souvislosti s rozšířením sondy z původních 1× 3 m
na 4× 3 m byla vytvǒrenačtvercová sít’, která byla roz-
dělena po 1 m. P̌ri následném plošném odkryvu vytyčené
plochy byl odkryt zahloubený neolitický objekt (obr. 23)
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a jeho zázemí. Sediment byl snižován po 10 cm vrstvách
a získané artefakty byly zam̌ěrovány. Veškerý sediment
z prostoru objektu byl plaven na sítech s rozměrem oka
2 mm.

Objekt s půdorysem pravidelného oválu byl orientován
ve sm̌eru SV–JZ. Maximální délka objektu byla 2,44 m,
původní ší̌rka činila < 1,20 m, hloubka výkopu 0,40 cm.
Objekt byl v řezu vanovitý s pravidelnými stěnami a pra-
videlným mírňe konvexním dnem. Objekt byl zahlouben
ve svahových hlínách, které ležely přímo pod ornicí. B ho-
rizont půdy nebyl dochován a rozhraní ornice a svahových
sedimentů byla ostrá, což svěďcí o znǎcné erozi původ-
ního povrchu. Výpľn objektu tvǒrila sťredňe šedohňedá
hlína promísená s uhlíky. Z výplně objektu byly dále ode-
brány vzorky na palynologický rozbor a radiokarbonové
datování.

Obr. 23: Spytihňev. Objekt Lnk a jeho zázemí.Fig. 23: Li-
near Pottery Culture feature.

Keramika
Keramický materiál shromážděný povrchovou pro-

spekcí obsahuje celkem 26 kusů. V souboru převažují
zlomky výdutí silnosťenných nádob, po jednom kuse se
vyskytl spodek nádoby a zlomek dna. Technickou vý-
zdobu reprezentují ve dvou případech zlomky uch. Plas-
tickou výzdobu zastupují 4 výčnělky zátkovitého tvaru.
Keramická hmota vykazovala vysoký podíl organických
příměsí a osťriva v podob̌e drobných valounků ǩremene.
P̌res fragmentárnost povrchového souboru bylo možné
datovat nálezovou polohu do staršího stupně LnK.

Stratifikovaná kolekce obsahuje celkem 417 zlomků
keramiky, které pocházejí z výplně objektu a jeho zázemí.
V souboru p̌revažují výduťe (46%), neidentifikovatelné
zlomky nádob (27%) a další drobné fragmenty keramiky
získané prostřednictvím plavení (13%). Méňe zastoupeny
jsou okraje (6%), spodní̌cásti nádob (2%), dna (1,7%),
hrdla (1,4%). V rámci souboru bylo rozlišeno několik ke-
ramických ťríd, p̌ričemž nejv̌etší zastoupení mají zlomky
kulovitých nádob, dále následují bikónické nádoby, hlubší
kónické misky, putny, lahve ǎcást nádoby na nožce.

Většina keramiky (92%) byla nezdobená. Ve zbýva-
jící části p̌revažovala plastická výzdoba nad rytou, která
se vyskytla pouze v ňekolika p̌rípadech. Plastickou vý-
zdobu reprezentují horizontálně protažené vý̌cnělky ovál-
ného tvaru umístěné v mísťe maximální výduťe dvojkó-
nických nádob (obr. 24: 1, 2), zátkovité výčnělky na vý-

Obr. 24: Spytihňev. Výběr keramikyFig. 24: Spytihněv.
Selected pottery.

dutích kulovitých nádob̌ci tvar rozeklaného vý̌cnělku.
Dále se vyskytují masivní horizontální ucha. Vhloube-
nou lineární výzdobu zastupuje rytá dvojlinka (obr. 25:
1), větší oválné důlky šikmo orientované rýžky vytváře-
jící tzv.„motiv dešťe“(obr. 25: 2, 3). Se složitějším vhlou-
beným výzdobným motivem složeným ze širších a hlub-
ších rýh se můžeme setkat v přípaďe hrdla putny̌ci láhve
(obr. 24: 4).

Keramická hmota je ve v̌etšiňe p̌rípadů tvǒrena bahni-
tým těstem, které bylo promíseno vysokým podílem or-
ganických p̌rísad. V ňekterých p̌rípadech keramická sm̌es
vykazuje vyšší podíl drobných zrn křemenného ostřiva.
Na keramice je patrný slabý výpal. Barva výpalu jednot-
livých nalezených keramických jedinců kolísá od světle
oranžovohňedé p̌resčervenohňedou k tmav̌e šedé.

Relativní chronologie

Z pohledu relativní chronologie lze soubor keramiky
datovat do staršího stupně, fáze Ia kultury s lineární ke-
ramikou (Tichý 1962). Keramika vykazuje charakteris-
tické znaky po stránce tvarů identifikovatelných nádob,
výzdoby i ve složení keramické hmoty. Důležitá je pře-
devším p̌rítomnost fragmentů dvojkónických nádob zdo-
bených horizontálňe protaženými vý̌cnělky na maximální
výduti, které jsou doloženy na lokalitách nejstarší fáze Ia
LnK – Žopy (Tichý 1960), Kladníky (Peška, Bém 1999,
Schenk 2007). U vhloubené výzdoby byl doložen typický
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Obr. 25: Spytihňev. Výběr keramiky.Fig. 25: Spytihněv.
Selected pottery.

starolineární „motiv deště“ a výzdoba širších a hlubších
rytých linií.

Štípaná kamenná industrie
Povrchová kolekce z lokality̌cítá 37 ks. Za pozor-

nost stojí zlomekčepele s p̌ríčnou retuší (obr. 28:15)
a vyčnělé škrabadlo až vrták (obr. 28:18) z radiola-
ritu typu Szentgál, dále pak drobné škrabadélko nače-
peli (obr. 28:12), nehtové škrabadélko (obr. 28:13), škra-
badlo atypické (2x), odštěpovǎc (obr. 28: 16), p̌ríčně re-
tušovaná̌cepel (obr. 28:14), lichob̌ežníková "srpová"̌ce-
pel s leskem a s retuší, která má otupující charakter
(obr. 28:19), a zlomek p̌ríčně šikm̌e retušované̌cepele
(obr. 28:17) ze silicitu severské provenience. Ve dvou pří-
padech byla zaznamenána reutilizace paleolitických bíle
patinovaných artefaktů.

Stratifikovaná kolekcěcítá 442 kusů. Surovinové spek-
trum bylo zkoumáno pouze makroskopicky. Je tvo-
řeno p̌revažujícími silicity severské provenience (49%),
další pǒcetnou skupinu p̌redstavují silicity krakovsko-
čenstochovské jury (32%), poměrňe vysoký je podíl ra-
diolaritu typu Szentgál (13%), jednotlivými kusy jsou za-
stoupeny lokální rohovce, nerozlišený radiolarit a obsi-
dián. Ve výplavu byla zaznamenána přítomnost drobných
odšťepků slǔnáku a drobný valounek (1,2 cm) eratického
silicitu bez opracování.

Z technologického pohledu v kolekci převažují mikro-
odšťepky a mikrozlomky (77%), debitáž (jádra, mikrojá-
dra, úšťepy,čepele a mikrǒcepele, zlomené̌cepele) p̌red-

Obr. 26: Spytihňev. Podíl surovin ve stratifikované ko-
lekci. Fig. 26: Spytihněv. Raw materials of stratified
collection.

stavuje dohromady 21% a nástroje tvoří pouze 2% sou-
boru. Mezi nástroji z eratického silicitu jsoučepel s p̌ríč-
nou retuší a rydlovým úhozem (obr. 28:6), vrub,čepel re-
tušovaná (obr. 28:4), zlomek retušovanéčepelky (obr. 28:
9), retušovaná mikrǒcepel (obr. 28:10), mezi nástroji z ra-
diolaritu typu Szentgáľcepel retušovaná s příčnou re-
tuší (obr. 28:5),čepel retušovaná do hrotu (obr. 28:2),
zlomek čepele s bilaterální retuší (na ventrální a dor-
sální straňe (obr. 28:11), „srpová“̌cepel s p̌ríčnou re-
tuší a leskem (obr. 28:3), mikročepel s otupující retuší
(obr. 28:8) a ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury pak
vrták (obr. 28:7).

Broušená a ostatní kamenná industrie
Z povrchového sb̌eru byly získány 4 kusy broušené ka-

menné industrie. Jedná se o celou kopytovitou obdélnou
sekerku s plankonvexním příčným prů̌rezem z metabazitu
typu Pojizěrí (obr. 29:4), rovné ostří sekerky ze zelené bři-
dlice typu Želešice (obr. 29:1) a další 2 zlomky posledně
jmenované suroviny. Ostatní kamennou industrii repre-
zentují obroušený hranolek hematitu a válcovitý otloukač

Obr. 27: Spytihňev. Podíl základních technologických ka-
tegorií ve stratifikované kolekci.Fig. 27: Spytihněv. Basic
technological categories of stratified collection.
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Obr. 28: Spytihňev. Výběr štípané kamenné industrie. 1–11: stratifikovaná kolekce, 12–19: povrchové nálezy.Fig. 28:
Spytihněv. Selected chipped stone artifacts. 1–11: stratified collection, 12–19: surface finds.

s ob̌ema bikónicky obitými póly. U ostatní kamenné in-
dustrie se žrejmě jedná o lokální suroviny z terasřeky
Moravy.

Stratifikovaná kolekce sestává ze 2 kusů broušené ka-
menné industrie. V prvé̌raďe lze jmenovat celou ob-
délnou sekerku s mírně plankonvexním p̌ríčným prů̌re-
zem s mírňe obloukovitým (neporušeným!) ostřím ze ze-
lené b̌ridlice typu Želešice (obr. 29:2). Druhý exemplář
představuje týl nízkého kopytovitého klínu ze zelené bři-
dlice typu Želešice, který se podařilo složit ze 3 kusů
(obr. 29:3). Složený artefakt je široký 40 mm a má výšku
22 mm, tedy index relativní výšky̌ciní 55% (podle Salaš
2002).

Ostatní kamenná industrie sestává z otloukačů a je-
jich zlomků ze silicifikovaného pískovce (2 ks) a z va-
lounového ǩremene (1 ks), dále soubor obsahuje zlomek
deskovitého brousku (zrnotěrka?) z p̌repáleného jemno-
zrnného pískovce, hladítko z limonit-limonitického pís-
kovce, 3 zlomky pískovcových brousků (křemitý písko-
vec) a další drobné zlomky pískovce. Některé artefakty
byly determinovány ve spolupráci s M. Vokáčem. Surovi-
nové spektrum broušené kamenné industrie oproti původ-
ním p̌redpokladům (severní̌Cechy – metabazit typu Po-
jizeří) ukazuje vazby na Brňensko (zelená b̌ridlice typu
Želešice). Tento trend je patrný na dalších lokalitách kul-
tury s lineární keramikou (Brno-Lískovec– M. Přichystal,
ústní informace; Rouchovany– Vokáč 2007 atd.). V p̌rí-
paďe Spytihňevi se jedná o první stratifikovaný nález ze-
lené b̌ridlice typu Želešice v nejstarší fázi Ia kultury s li-
neární keramikou. Význam této suroviny kulminuje v kul-
tuře s moravskou malovanou keramikou (např. P̌richystal
2000). U ňekterých broušených kamenných artefaktů, zís-
kaných povrchovým sb̌erem, není ani po surovinové, ani
typologické stránce vyloǔcena p̌ríslušnost práv̌e k mla-
dému neolitu. Ostatní kamenná industrie byla převážňe
získávána z místních zdrojů, nacházejících se nedaleko lo-
kality.

Obr. 29: Spytihňev. Výběr broušené industrie. 2, 3: strati-
fikovaná kolekce, 1, 4: povrchové nálezy.Fig. 29: Spytih-
něv. Selected polished stone artifacts. 2, 3: stratified
collection, 1, 4: surface finds.

Sediment pocházející z výplně objektu byl odebrán
na palynologický rozbor. Vzorek byl laboratorně zpraco-
ván podle standardní metodiky (Erdtman 1960). Maceraci
bylo podrobeno cca 15 dkg sedimentu. K získání alespoň
minimálního pǒctu pylových zrn muselo být krom̌e b̌ež-
ných macerǎcních metod (rozpouštění v HF, v HCl, aceto-
lýza) použito navíc ťežké kapaliny ZnCl2. Mikroskopické
pozorování bylo prováďeno p̌rímo v tomto médiu. Ťežká
kapalina byla odebírána pipetou a nanášena na podložní
sklo. Prohlédnuto bylo vždy v̌etší množství nátěrů, bo-
hužel s tém̌ěr nulovým výsledkem. Vzorek p̌ri pohledu
do mikroskopu obsahoval velmi malé množství organiky
(destruovaná rostlinná pletiva), uhlíky a nerozpuštěnou
minerogenní p̌ríměs.

Určen bylFraxinus(jasan), dále bylinná vegetace zahr-
nující Brassicaceae, typ Barbarea(brukvovité, typ Bar-
borka) aPoaceae(lipnicovité). Vzorek obsahoval krom̌e
neuřcenýchAlgae i řasuPleurozonaria concinna (Cook-
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Spytihněv počet
Fraxinus 1
Brassicaceae typBarbarea 1
Poaceae 1
Nepylové objekty
Algae 15
Pleurozonaria concinna 1

Tab. 1: Spytihňev. Pǒcet palynomorf.Tab. 1: Spytihněv.
The quantity of all microfossils.

son et Manum 1960) Mädler 1968, která je široce rozší-
řena v celém terciéru (Planderová 1984). Z nalezených pa-
lynomorf a nepylových objektů nelze vyslovit žádný širší
záv̌er o stá̌rí výplně a o vegetǎcním pokryvu okolí. Malé
množství palynomorf sv̌eďcí o špatném zachování analy-
zovaného sedimentu (oxidace ničí pylové exiny); lepší vý-
sledky jsou do budoucna podmíněny nálezem organičtěj-
ších a lépe zachovaných sedimentů.

Závěr
Povrchovou prospekcí a následným zjišt’ovacím vý-

zkumem se v poloze „Na vrších“ na katastru Spytihněvi
podǎrilo objevit novou refereňcní lokalitu pro nejstarší
fázi kultury s lineární keramikou na Moravě. Menším od-
kryvem realizovaným v roce 2007 byl zachycen objekt
LnK a jeho zázemí. Byl získán reprezentativní soubor ke-
ramiky, kamenné štípané a broušené industrie, datující lo-
kalitu do I. stupňe, fáze Ia LnK.

Za pozornost stojí surovinová pestrost kolekce. V rámci
broušené kamenné industrie byla zdokumentována pří-
tomnost jak želešické břidlice z prostoru jihozápadního
okraje Brna, tak ojediňele (v povrchové kolekci) meta-
bazitu typu Pojizěrí. V rámci štípané kamenné industrie
převažují eratické silicity, objevují se ale i vzdálené im-
porty silicitů z prostoru krakovsko-čenstochovské jury,
Balatonu (radiolarit typu Szentgál), v jednom přípaďe ob-
sidiánu z prostoru Tokajských vrchů. Lokální suroviny
byly využity pouze ojediňele. Toto pozorování kontrastuje
se surovinovou základnou jediné zdokumentované me-
zolitické kolekce v této oblasti v Mikulčicích, kde byly
témě̌r výhradňe zpracovávány lokální rohovce, především
ze šťerků Dyje (Škrdla, Mateiciucová, Přichystal 1997).

Strategická poloha lokality – na vrcholu výrazné te-
rénní dominanty– není u sídlišt’ kultury s lineární kerami-
kou p̌ríliš častá, je však známo několik málo analogických
lokalit (analogická poloha i stáří), mezi jinými v Brňe Bo-
hunicích a Starém Lískovci (Kos, Přichystal, ústní sďe-
lení) nebo v Moravanech na východním Slovensku (Kac-
zanovskaet al.2003).

Vzorek uhlíků z lokality byl zaslán na datování do ra-
diokarbonové laboratoře v Poznani. Výsledné datum z ak-
celerátoru má hodnotu 6340±40 BP (Poz-21786),čemuž
po kalibraci odpovídá interval na obr. 30. Datování tak
prokázaločasňe lineární klasifikaci souboru. Pro srov-
nání lze uvést absolutní datum ze starolineárního sídliště
Žopy (Felber, Rutkay 1983), které má hodnotu 6430±100
BP (Bln–57) a po kalibraci odpovídá interval (na hladině
pravďepodobnosti2 σ) 5480–5316 cal BC.

Zdeněk Schenk, Martin Kuča, Petr Škrdla, Alena
Roszková

Obr. 30: Spytihňev. Výsledek datace v radiokarbonové la-
boratǒri v Poznani (T. Goszlar) po kalibraci pomocí pro-
gramu OxCal.Fig. 30: Spytihněv. Poznań radiocarbon la-
boratory dating result (T. Goszlar) calibrated using Ox-
Cal.
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(ed.):Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band 2,
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Resumé

The Linear Band Potery culture (LBK) site Spytihněv-
Na vrších is located on a ridge protruding in a southerly
direction from Maková Hill. The site reaches an altitude
of 322.1 m and its relative altitude above the Morava Ri-
ver is 135 m. The site has a strategic position allowing
monitoring of Lower Morava River valley.

Intensive surface surveys were conducted and several
artifact clusters were located. In summer 2007 a series
of test pits were dug in this area in order to find cultu-
ral material in situ. One of the test pits revealed a LBK
settlement feature – a pit filled with cultural material.
The find horizon was located just below the topsoil. A Ne-
olithic pit was dug into colluvial sediments. The horizon
below the topsoil was excavated with the use of trowels
in 10 cm spits and all items were recorded. The excavated
material was also wet-sieved. A total of 417 pottery frag-
ments were aquired from the pit. Classification of the po-
ttery items enabled us to place this site into the LBK
Ia period (cf. Tichý 1962). Bodies were the most com-
mon fragments (46%) in this collection, followed by uni-
dentified pottery fragments (27%) and other small frag-
ments collected during wet-sieving (13%). Rims account
for 6% of the pieces, bases (2%), bottoms (1,7%) and ne-
cks (1,4%). We distinguished several pottery categories.
The fragments are from globular vessels (most common),
followed by biconical vessels, deep bowls, hods, bottles
and a fragment of a footed vessel.

Most of the pottery pieces were not decorated. The de-
corated ones most often bear plastic ornamentation; inci-
sed one was not common. The plastic decoration is repre-
sented by horizontally elongated, oval-shaped lugs situa-
ted at the perimeter of biconical vessels (obr. 24: 1, 2),
peg-like lugs at the perimeter of globular vessels, and for-
ked lugs. Massive horizontal handles are also present.
The incised linear decoration is represented by double
bands (obr. 25: 1), larger oval fossettes and oblique gro-
oves producing the so-called “rain motif” (obr. 25: 2,3).
In the case of hods and bottles, we may also encounter
a more complex incised decoration, consisting of wide
and distinct grooves.

The ceramic material mostly consists of a muddy paste
with an admixture of organic additives. In some cases,
a significant proportion of the temper consists of small

quartz grains. The ceramics were lightly fired and the re-
sulting colour varies from light orange-brown to red-
brown and dark grey.

The collection of chipped stone artifacts consists
of 442 items (another 37 items were collected on the sur-
face). The most common raw material is erratic flint
(49%), followed by the Kraków-Czestochova Jurassic
siliceous rock (32%), Széntgál-type radiolarite (13%),
and several pieces of local cherts, indistinct radiolarite
and obsidian.

Technological types include microchips and microfrag-
ments (77%), debitage (i.e. cores, microcores, flakes,
blades and bladelets, blade fragments, in total 21%),
and tools (2%). Tools made from erratic flint include
a truncated blade with a burin blow (obr. 28:6), a notch,
a retouched blade (obr. 28:4), a retouched blade frag-
ment (obr. 28:9), and a retouched bladelet (obr. 28:10).
Tools from Széntgál-type radiolarite include a trun-
cated retouched blade (obr. 28:5), a blade retouched
into a point (obr. 28:2), a bilaterally retouched blade frag-
ment (obr. 28:11), a truncated sickle blade with characte-
ristic sickle gloss (obr. 28:3) and a bladelet with backing
retouch (obr. 28:8). A borer (obr. 28:7) is the only one tool
made from Kraków-Czestochova Jurassic siliceous rock.

The excavated polished stone industry includes
a rectangular axe (obr. 29:2) and a shoe-last adze frag-
ment (obr. 29:3) made from Želešice-type green schist.
These two artifacts are supplemented by 4 polished stone
artifacts from a surface survey – a rectangular axe made
from Podjizěrí-type metabasite (obr. ref29:4), an axe frag-
ment made from Želešice-type green schist (obr. 29:1),
and two axe fragments from the same raw material. A sig-
nificant find is a hematite prism with traces of use (po-
lishing).

The sediment sample was subjected to palynological
analysis. Although the sediment was not suitable for pre-
servation of intensely oxidized microfossils, we detected
several specimens (tab. 1).

The raw material spectrum is surprisingly rich and indi-
cates intensive contacts with northern Bohemia (metaba-
sites), the Brno area (Želešice-type greenschist), Kraków-
Czestochova area in Poland (siliceous rocks of the same
name), Balaton (the Széntgál-type radiolarite) in Hungary,
and the Tokai area on the border of Hungary and Slova-
kia (obsidian). It contrasts with the Mesolithic occupation
from Mikulčice, where the commonly utilised Moravian
cherts were collected in the nearby river gravels (Škrdla,
Mateiciucová, P̌richystal 1997).

This type of geomorphological location is not typi-
cal for the Early LBK, however, analogical sites (i.e.
age and analogical position in the landscape) are known
from Brno-Bohunice, Starý Lískovec (Kos, Přichystal,
pers. communication) and Moravany in eastern Slovakia
(Kaczanovskaet al.2003).

The charcoal sample was dated by T. Goslar in Poznan
(Poland). The resulting radiocarbon age of 6 340±40 BP
(Poz-21786) was calibrated (see Figure 30).
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Obr. 31: Traplice „Kopaniny“, výb̌er z keramického ma-
teriálu.Abb. 31: Traplice „Kopaniny. Materialauswahl.

TRAPLICE (OKR . UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

„Kopaniny“. LnK. Sídlišt ě. Povrchový průzkum.
Sídlišťe kultury s LnK bylo objeveno povrchovým sbě-

rem v léťe roku 2007 T. Věcěrou. Nachází se na svahu
exponovaném k severovýchodu nad Jankovickým poto-
kem, SZ sm̌erem od místního zem̌eďelského družstva, při-
bližně podél vrstevnice 240 m. Poloha není totožná s loka-
litou uváďenou již ďríve (Kuča, Škrdla, Voká̌c 2006), ob̌e
lokality jsou od sebe vzdáleny vzdušnoučarou p̌ribližně
1 km. Na lokaliťe byl na podzim roku 2007 proveden kon-
trolní povrchový sb̌er, který potvrdil existenci více orbou
narušených objektů. Získána byla nevelká kolekce kera-
miky v počtu 30 kusů. Materiál je jemňe plavený, pouze
ve dvou kusech bahnitý, zdobený širšími i úzkými rytými
liniemi a notami nepravidelných tvarů na linii (obr. 31)
P̌redb̌ežňe lze keramický materiál datovat do II. stupně
kultury s LnK.

Miroslav Vaškových
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Resumé

Traplice (Bez. Uh. Hradiště). Kopaniny. Linienbandke-
ramik. Siedlung. Terrainbegehung.

ÚJEZDEC (OKR . UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

„Jarošov“. Neolit. Ojedin ělý nález. Povrchový prů-
zkum.

Povrchovým sb̌erem byl v trati „Jarošov“, na hrani-
cích katastru Újezdce a Ořechova, nalezen fragment se-
keromlatu z amfibolického dioritu (obr. 32). Magnetická
susceptibilita nástrojěciní 0, 85 × 10

−3 SI jednotek. Za-
chována jěcást boku ǎcást provrtu, ve kterém byl artefakt
přeražen. Provrt je atypicky posunut právě k bǒcní partii
sekeromlatu. P̌ri pohledu na provedení provrtu je zřejmé,
že zǎcátek vrtání byl zvolen s ohledem na rozměry poloto-
varu, nicméňe profil ukazuje, že došlo k vychýlení onoho
procesu od původní osy k boku artefaktu. Výška nástroje
činí 7,2 cm. V okolí nálezu nebyl nalezen žádný dopro-
vodný materiál krom̌e drobné p̌repálené silicitové šipky.

P̌rísp̌evek vznikl v rámci projektů GǍCR 404-05-H527
a 404-05-0305.

Martin Kuča, Petr Škrdla

Resumé

Újezdec (Bez. Uherské Hradiště). „Jarošov.“ Neolithi-
kum. Einzelfund. Oberflächemsammlung.

Obr. 32: Újezdec (okr. Uherské Hradiště). „Jarošov.“ Ka-
menný artefakt.Abb. 32: Újezdec. „Jarošov“. Steinarte-
fakt.
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VELATICE (OKR . BRNO-VENKOV)

„Velatický Široký“ (Pad ělky, Široké, Zahrádky,
Kouty). Parc. č. 2036/2, 2035/2, 2033/2, 2032/2, 2029/2,
2028/2, 2025/2, 2024/2, 595/94, 2042/0, 395/56. Neolit,
Lnk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během budování p̌reložky plynovodu u Velatic
v r. 2007 bylo SSZ obce prozkoumáno 43 archeologic-
kých objektů z různých období pravěku. 24 jich náleželo
kultuře s lineární keramikou. Výzkum potvrdil existenci
rozsáhlého sídliště, jež byločástěcně prozkoumáno pra-
covníky ÚAPP Brno v r. 2006 b̌ehem výstavby komuni-
kace pro budoucí rodinné domy.

Petr Kos

Resumé

Velatice (Bez. Brno-venkov), „Velatický Široký“. LBK.
Siedlung. Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR . VYŠKOV)

Legerní pole. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.
Lokalita se nachází u východního okraje předhů̌rí Dra-

hanské vrchoviny, p̌ri severním okraji Vyškova v nové
části průmyslové zóny, pracovně oznǎcené jako Socho-
rova II (v nadmǒrské výšce 276–272 m). Zkoumaná plo-
cha o rozloze cca 2,5 ha leží na mírném severovýchodním
svahu. Nejbližším vodním tokem je Marchanický potok
protékající severňe ve vzdálenosti 250 m.

Výzkum na polykulturní lokaliťe (na ZM list 24-42-
11, 1 : 10 000 vymezené body: A: 73 mm od Z s.č.,
368 mm od J s.č., B: 86 mm od Z s.̌c., 367 mm od J
s.̌c., C: 69 mm od Z s.č., 358 mm od J s.č., D: 87 mm
od Z s.̌c., 357 mm od J s.č.) odkryl 4 sídlištní jámy kul-
tury s moravskou malovanou keramikou. Inventář tvořila
typická hrubá i jemná keramika (v jednom přípaďe s ma-
lovaným dekorem), broušená industrie, drtidla a zlomky
zrnoťerek.

Blanka Mikulková

Resumé

Vyškov (Bez. Vyškov). Legerní pole. MÖG. Siedlung.
Rettungsgrabung.

ZLÍN (K . Ú. MALENOVICE , OKR . ZLÍN)

Masarykova ul. MMK. Sídlišt ě. Záchranný výzkum.
Během výkopových prací pro základy domu s pečo-

vatelskou službou byly na Masarykově ulici ve Zlíňe-
Malenovicích prozkoumány tři zahloubené objekty. Zkou-
maná lokalita je situována na mírném návrší terénní vlny
nad staroǔríční terasou na levém břehu řeky Ďrevnice
v nadmǒrské výšce kolem 204 m n.m. Z východní strany
je pak lokalita ohranǐcena tokem potoka Baláže, který
tvoří levob̌režní p̌rítok řeky Ďrevnice. Na ZMČR 1 : 10

000, list 25-31-24 je místo výzkumu ohraničené body
457/145, 461/146, 459/140, 461/139 mm od Z/J s.č.

V přípaďe prvního prozkoumaného objektu šlo o roz-
měrný hliník (14 × 13, 5 m), který krom̌e stovek kera-
mických zlomků a množství zvířecích kostí poskytl také
několik broušených a štípaných kamenných artefaktůči
polotovarů. Tyto nálezy hǒradí do mladší fáze kultury
lidu s moravskou malovanou keramikou. Do stejného ob-
dobí paťrí i další zahloubený objekt, který byl identifiko-
ván na profilu sťeny výkopu. Z jeho výplňe se podǎrilo
získat jen ňekolik zlomků prav̌eké keramiky a kousky ma-
zanice.

U třetího prozkoumaného objektu je jeho chronolo-
gické zǎrazení nejisté. Jednalo se o nehlubokou kruhovou
jámu mísovitého půdorysu, která obsahovala nepočetný
soubor neprůkazných keramických střepů, kousky maza-
nice, ňekolik zví̌recích kostí a zlomek neurčitého želez-
ného p̌redm̌etu, u ňehož ale nelze vyloǔcit jeho recentní
původ.

Závěrem je možné dodat, že záchranný archeologický
výzkum v Malenovicích prokázal již dřívější domňenky
o rozlehlosti neolitického sídliště v této oblasti s možným
centrem v prostoru dnešní křižovatky ulice Masarykovy
a silnice I/49, eventuálňe západňe od ní.

Marek Lečbych

Resumé

Zlín (Kataster Malenovice, Bez. Zlín). Masarykova ul.
MBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

ZLÍN (K . Ú. MALENOVICE , OKR . ZLÍN)

Třída 3. května. LnK (stupeň 1). Sídlišťe. Zá-
chranný výzkum.

P̌ri budování nového chodníku podél jižního okraje roz-
ší̌rené silnice I/49 byl v prostoru mezi benzinovoučer-
pací stanicí a areálem malenovické pily zachycen objekt
kultury s lineární keramikou. Místo nálezu leží na okraji
již dříve narušené ploché terénní vlny vystupující z inun-
dǎcního území levého břehu řeky Ďrevnice, ve vzdále-
nosti cca 250 m od jejího současného toku, v nadmořské
výšce 205 m. Zhruba 300 m západně od místa nálezu pro-
téká potok Baláš, jeden z levostranných přítoků Ďrevnice
na malenovickém katastru.

Narušený objekt zachycený v délce 3,70 m ležel
pod více než metrovou vrstvou recentních navážek, za-
hloubený do podloží tvǒreného sprašovými hlínami (dno
v hloubce 2,10 m pod současným povrchem). V obsahu
jehočernohňedé hlinité výplňe o mocnosti 45-55 cm byly
nalezeny krom̌e fragmentů keramiky také menší kusy
měkké, rozpadající se mazanice, uhlíky, drobné úlomky
spálených kůstek a dva kusy štípané industrie z hnědo-
žlutého rohovce. Keramické zlomky – převážňe z bahni-
tého materiálu s organickou příměsí a slab̌e vypálené –
můžeme p̌risoudit v̌etší polokulovité nádob̌e s dovniťr za-
taženým ústím, p̌rípadňe hlubším mísovitým tvarům, je-
jichž povrch byl zdoben jednoduchými obloukovitými,
většinou žlábkovitými liniemi. Celý soubor lze na základě
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výše zmíňených znaků zǎradit do staršího stupně kultury
s lineární keramikou, podobně jako část objektů ze síd-
liště ležícího zhruba 420 m západním směrem na levém
břehu potoka Baláš, na dnešní Masarykově ulici (Kohou-
tek, Langová 1993).

Nález porušeného objektu na tř. 3. května p̌redstavuje
nově objevené sídliště LnK, založené v p̌ríznivé poloze
nedaleko ústí potoka Baláš dořeky Ďrevnice, a rozšiřuje
počet dosud známých nalezišt’ této kultury na katastru
Malenovic i sousedních Tečovic.

Jana Langová
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Resumé

Zlín (Kat. Malenovice, Bez. Zlín). LBK (Stufe I.).
Siedlung. Rettungsgrabung.
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