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BOHUŠICE (OKR. TŘEBÍČ)
„Bohušický rybník“. MMK I. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Během odbahnění velkého Bohušického rybníka byly 
v březnu 2011 v jeho chobotu dokumentovány nové do-
klady po osídlení nositeli kultury s MMK z I. vývojového 
stupně (fáze Ib?). Byl doložen jediný zahloubený objekt 
č. 500 nepravidelně okrouhlého tvaru s plochým mísovi-
tým dnem. Stavební činností rozvlečená sídlištní vrstva či 
spíše podorničí s archeologickými nálezy byla v minulos-
ti zčásti odstraněna při rozšiřování rybníka. Z mobiliáře 
vynikají zlomky keramických nádob obvyklých tvarů, 
početná drobná mazanice, přeražená trapezovitá sekerka 
z metabazitu typu Jizerské hory (magn. susc. 0,26 SI), 
štípané a ostatní kamenné artefakty (podložka na červe-
né barvivo z leukokratní ortoruly-granitu). Kolekce ŠKI 
obsahuje suroviny regionálního původu: kusový křišťál 

z oblasti Brtnicka (7 zlomků, jader a suroviny), křemičitá 
zvětralina typu Lesůňky (zoubkovitě retušovaná srpová 
čepel), KZH typu plazma z Jevišovicka (13 ks, např. vrtá-
ček a retušované segmenty), hnědý žíhaný opál (3 úštěpy 
a odpad), rohovec typu KL I (1 ks) a KL II (3 ks) a 2 pře-
pálené kusy. Válcovitá nožka hliněné fi gurky „venuše“ je 
díky uložení v agresivním půdním a rybničním prostředí 
oprýskaná a zvětralá (povlaky hydroxidů železa). Ojedi-
nělé nálezy keramiky a kachlů jsou z doby pozdněhra-
dištní až novověku, zejména z 2. poloviny 15.-16. století 
a souvisejí s provozem rybníka a s životem Bohušic v mi-
nulosti.

       Milan Vokáč

NEOLIT

NEOLITHIC

NEOLITHIKUM 

Obr. 1. Bohušice – rybník, objekt č. 500, keramika z kul-
tury s MMK I. stupně.
Abb. 1. Bohušice – der Teich, Objekt Nr. 500, die Kera-
mik, Kultur mit MBK I. St.

Obr. 2. Bohušice – rybník, objekt č. 500, keramika z kul-
tury s MMK I. stupně.
Abb. 2. Bohušice – der Teich, Objekt Nr. 500, der Kera-
mik aus Kultur mit MBK I. St.
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Literatura:
Vokáč, M. 2011: Bohušice – Bohušický rybník, re-

konstrukce a odbahnění. Rkp. nálezové zprávy č. j. 
017/2011. Uloženo: Archiv nálezových zpráv, Muze-
um Vysočiny Jihlava, p. o.

     
Resumé

Bohušice (Bez. Třebíč), „Der Teich“, Lengyelkultur 
(MMK I). Siedlung. Rettungsgrabung.

BRNO (K. Ú. KNÍNIČKY, OKR. BRNO-MĚSTO)
Ulice Hrázní, parcela č. 746/1. MMK. Sídliště. Zá-

chranný výzkum. S-JTSK 604369.44:1154716.1.

Dne 6. 5. 2011 uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, 
v. v. i., záchranný archeologický výzkum na parcele 
č. 746/1 přiléhající k ulici Hrázní v souvislosti s výstav-
bou tenisových kurtů a klubovny pro sousední hotel Ma-
ximus Resort. Uvedená parcela zaujímá severní třetinu 
polykulturní lokality nad zátokou tzv. Sokolského kou-
paliště na levé straně Brněnské přehrady, která byla ob-
jevena v roce 2008 a částečně prozkoumána v roce 2009 
(Kirchner, Kuča 2009; Přichystal 2010). Její přesná polo-
ha je na ZM ČR 1:10 000, list 24-32-18 určena krajními 
body o souřadnicích 362:144, 365:142, 371:141, 369:146 
a 364:150 mm od Z:J s. č.

Při hrubých terénních úpravách prostoru, jež spočíva-
ly především ve vytvoření vodorovného zářezu ve svaži-
tém terénu, byly zjištěny 3 sídlištní objekty. Dva z nich 
byly na základě vyzvednutých zlomků keramických ná-
dob datovány do kultury s moravskou malovanou kera-

mikou, třetí pak kvůli absenci materiálu nebylo možné 
časově zařadit.

Michal Přichystal

Literatura
Kirchner, K., Kuča, M. 2009: Brno (k. ú. Kníničky, okr. 

Brno-město), Přehled výzkumů 50, 217, 244.
Přichystal, M. 2010: Brno (k. ú. Kníničky, okr. Brno-

-město), Přehled výzkumů 51, 306, 432.

Resumé
Brno (Kat. Kníničky, Bez. Brno-město). Bei der Ret-

tungsgrabung in der Hrázní Strasse wurden 2 Siedlungs-
gruben der Kultur mit der mährischen bemalten Keramik 
und eine nicht näher datierbare Siedlungsgrube entdeckt.

BRNO (K. Ú. NOVÝ LÍSKOVEC, OKR. BRNO-MĚS-
TO)

Mezi ulicemi Bítešská, Petra Křivky a Oblá, parce-
la č. 2376/3. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum. S-JT-
SK 601668.1:1162319.75, 601672.75:1162401.86.

Ve dnech 12.–13. 10. 2011 uskutečnili pracovníci 
ÚAPP Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum 
ve východní části parcely č. 2376/3 v souvislosti s bu-
dováním přívodního vodovodního řadu. Uvedená parce-
la se nachází na východním pomezí panelového sídliště 
Kamenný Vrch, ve výseči ulic Bítešská, Petra Křivky 
a Oblá, kam zasahuje známá rozsáhlá polykulturní loka-
lita (souhrnně Přichystal 2008). Liniový výkop o šířce 
0,8 m a hloubce přesahující 2 m byl veden ve směru od 
severu k jihu podél východní hranice pozemku, odpoví-
dající okraji výrazného terénního zářezu Bítešské ulice. 
Jeho přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, list 24-34-04 
určena krajními body o souřadnicích 230:179 a 230:171 
mm od Z:J s.č.

Pod vrstvami navážek z doby výstavby sídliště o moc-
nosti až 1,6 m bylo zjištěno celkem 7 pravěkých sídlišt-
ních jam. Na základě získaného materiálu bylo 6 z nich 
datováno do kultury s lineární keramikou.

Michal Přichystal
Literatura
Přichystal, M. 2008: Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý 

Lískovec, okr. Brno-město). In: Z. Čižmář (ed.), Ži-
vot a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. 
Brno – Znojmo: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i., 50–59, 168–169, 287–290.

Resumé
Brno (Kat. Nový Lískovec, Bez. Brno-město). Bei der 

Rettungsgrabung im Raum zwischen den Strassen Bíteš-
ská, Petra Křivky und Oblá wurden 6 Siedlungsgruben 
der Kultur mit Linearbandkeramik und eine nicht näher 
datierbare Siedlungsgrube entdeckt.

Obr. 3. Bohušice – rybník, objekt č. 500, kamenná indu-
strie z kultury s MMK I. stupně.
Abb. 3. Bohušice – der Teich, Objekt Nr. 500, das Stei-
nindustrie, Kultur mit MBK I. St.
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BRNO (K. Ú. STARÝ LÍSKOVEC, OKR. BRNO-MĚS-
TO)

Ulice Kroupova. Pravěk (LnK?). Sídliště. Zá-
chranný výzkum. S-JTSK 601825.86:1163672.24, 
601768.71:1163694.46.

Ve dnech 5. 5. a 13. 9. 2011 uskutečnili pracovníci 
ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum ve 
středním úseku ulice Kroupova v souvislosti s výstav-
bou oddílného kanalizačního systému. Dosud neznámá 
lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 232 m, ve 
spodní části jihozápadního svahu, který klesá z ploché-
ho sedla mezi Kamenným vrchem a Červeným kopcem 
k toku Leskavy. Její přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, 
list 24-34-04 určena krajními body o souřadnicích 228:43 
a 234:41 mm od Z:J s.č.

Liniové výkopy pro nové inženýrské sítě v uvedeném 
prostoru porušily až 1 m mocnou pravěkou kulturní vrst-
vu. Do této vrstvy byla zahloubena blíže nedatovatelná 
kůlová jáma a hliněná pec, připomínající po formální 
stránce otopná zařízení kultury s lineární keramikou.

Michal Přichystal

Resumé
Brno (Kat. Starý Lískovec, Bez. Brno-město). Bei 

der Rettungsgrabung in der Kroupova Strasse wurde eine 
vorgeschichtliche Kulturschicht mit einer Pfostengrube 
und einem Ofen entdeckt.

BRNO (K. Ú. ŠTÝŘICE, OKR. BRNO-MĚSTO)
Vídeňská ulice, p. č. 641/1, 640/8, 640/17, Polní 

ulice p. č. 433/1. Neolit až eneolit. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

V měsících srpnu a září 2011 proběhl záchranný ar-
cheologický výzkum, který byl vyvolán stavbou SO 06 
prodloužení horkovodu a SO 15 přípojka horkovodu pro 
SO 01 „Obytný soubor Brno, Vídeňská, domy A+B“. 

Záchranný archeologický výzkum při jižní straně 
ulice Polní a západní straně ulice Vídeňské (zaměření 
jednotlivých sond viz kap. Středověk) výrazně přispěl 
k doplnění našich informací o osídlení paleolitu (viz kap. 
Paleolit), neolitu a eneolitu, snad i doby bronzové (viz 
kap. Doba bronzová) v pravobřežní části Starého Brna.

Z druhotné polohy (s. j. 524) byly získány střepy 
kultury s lineární keramikou. Objekty jednoznačně ná-
ležející této kultuře výzkumem zachyceny sice nebyly, 
ale přítomnost této kultury máme doloženou minimálně 
dvěma objekty při nedalekém výzkumu na ulici Polní 3 
(A070/2002; Holub , Kováčik, Merta, Peška, Zapletalo-
vá, Zůbek 2003, 57–100, zvl. 87). Následně byla lokali-
ta osídlena kulturou s moravskou malovanou keramikou 
(stupeň Ib), na jejíž přítomnost poukazují četné nálezy 
z výkopu s. j. 524, ze kterého bylo získáno množství 
keramických zlomků této kultury a také například kos-
těné šídlo. Další pravěké keramické zlomky, jen obecně 
zařaditelné do období neolitu a eneolitu, byly získány 

i z druhotných poloh. Také tato kultura byla již v mi-
nulosti v tomto prostoru zachycena. Výzkumem v roce 
2009 (A018/2009; Holub, Kolařík, Merta, Peška, Sedláč-
ková, Zapletalová, Zůbek 2010, 395–432, zvl. 426–427; 
Neruda, Nerudová, Sedláčková, Zapletalová 2010) byly 
zjištěny minimálně dva objekty této kultury a četné ná-
lezy z druhotných poloh existenci osídlení jen potvrdily. 
Zde však byla dle nálezů zachycena i mladší fáze této 
kultury – stupeň IIa (Neruda, Nerudová, Sedláčková, 
Zapletalová 2010, 13–14). Také ze staršího výzkumu na 
ulici Polní 3 známe minimálně jeden objekt této kultury 
(A070/2002; Holub, Kováčik, Merta, Peška, Zapletalová, 
Zůbek 2003, 57–100, zvl. 87). Na tuto kulturu v období 
staršího eneolitu navázala kultura s nálevkovitými po-
háry. Ta byla jedním střepem zjištěna v objektu s. j. 524 
společně s nálezy kultury s moravskou malovanou kera-
mikou. Zajímavostí je, že výkop s. j. 524 byl zachycen 
již výzkumem v roce 1998 (zde jako s. j. 511; Kováčik 
1999, 315), kdy byl na základě získaných nálezů zařazen 
do halštatského období. Zcela jednoznačně byla kultura 
s nálevkovitými poháry identifi kována v sondě S1 na uli-
ci Polní. Zde byl vyzvednut profi l nálevkovitého poháru 
a spodní část nádoby s přináležejícím ouškem. Za určení 
keramických nálezů laskavě děkujeme Mgr. M. Kučovi.

Lenka Sedláčková, Pavel Staněk
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Resumé
During a salvage archaeological excavation at Vídeň-

ská and Polní Street, settlement of Linear Band, Moravi-
an Painted Ware and Funnel Beaker Culture was docu-
mented there.

ČERNÁ HORA (OKR. BLANSKO)
„Selkov“, parcely č. 1292/42, 1299/2 a 1303/8. LnK. Síd-

liště. Záchranný výzkum. S-JTSK 598651.54:1136057.81, 
598632.49:1136054.11, 598547.02:1136002.25.

Na základě upozornění ing. K. Odehnala uskutečnili 
pracovníci ÚAPP Brno, v. v. i., ve dnech 6. 9. a 25. 10. 
2011 záchranný archeologický výzkum v severní čtvrtině 
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parcely č. 1299/2 v části „Selkov“ v souvislosti s výstav-
bou rodinného domu. Známá polykulturní lokalita, v níž 
proběhly záchranné akce již v letech 1973 a 2008 až 2010 
(Lečbych 2009; 2010; v tisku; Štrof 1985, 93), se rozklá-
dá asi 1 km západně od centra městyse, jihozápadně od 
silnice z Černé Hory do Býkovic, na mírném jihovýchod-
ním svahu nad levým břehem potoka Býkovka. Samot-
ná dotčená parcela se nachází přibližně uprostřed tohoto 
prostoru, kde přiléhá k jihovýchodní straně nově vybudo-
vané obslužné komunikace. Přesná poloha zkoumaného 
místa je na ZM ČR 1:10 000, list 24-14-19 určena bodem 
o souřadnicích 258:168 mm od Z:J s.č.

V rámci půdorysu budoucího rodinného domu bylo 
zdokumentováno celkem 5 sídlištních jam, které bylo 
možné na základě získaného materiálu datovat do kultury 
s lineární keramikou. V jednom případě šlo o prostoro-
vě rozsáhlou zahloubeninu typu hliníku, k níž přiléhaly 
2 hliněné pece se dny vyloženými lomovými kameny.

Při výše popsané příležitosti předal ing. K. Odehnal 
pracovníkům ÚAPP Brno, v. v. i., střepy nádob kultury 
s lineární keramikou, kusy mazanice a kamennou štípa-
nou industrii, které vyzvedl v předchozím období roku 
2011 z objektů porušených při budování rodinných domů 
na parcelách č. 1292/42 a 1303/8, situovaných v jihozá-
padním cípu lokality.

Michal Přichystal
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Resumé
Černá Hora (Bez. Blansko). Bei der Rettungsgrabung 

in der Flur „Selkov“ wurden die Siedlungsgruben der 
Kultur mit Linearbandkeramik entdeckt.

DRŽOVICE (K. Ú. DRŽOVICE NA MORAVĚ, OKR. 
PROSTĚJOV)

„Díly odvrahoviční“. Neolit, Lnk. Sídliště. Zá-
chranný výzkum. 

Na přelomu měsíců října a listopadu 2011 byl prove-
den záchranný archeologický výzkum na ploše určené ke 
stavbě bioplynové elektrárny na pozemku Zemědělského 
družstva Vrahovice. Místo výzkumu se nachází na  od-
počinku mezi levobřežní terasou Romže a  návrším, kte-
ré výškově kulminuje 1 km severně od místa výzkumu 
kótou 273,7 m. Poloha je součástí známé archeologické 
lokality, označené pomístním názvem „Díly odvrahovič-
ní“. Osídlení z období neolitu představuje několik plyt-

kých objektů a struktura kůlových jamek, které indikují 
přítomnost jednoho dlouhého domu.                                                                                                                

Miroslav Šmíd
Resumé

Držovice  (Kat. Držovice na Moravě, Bez. Prostějov).  
Flur „Díly odvrahoviční“. Neolithikum-Linearbandkera-
mik. Siedlung. Rettungsgrabung. 

DUBICKO (OKR. ŠUMPERK)
“Za kostelem”, parc č. 332/5, 332/9, 332/10, 348/7 

a 339/7. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Plošný záchranný výzkum při stavbě nové komuni-
kace a rodinných domů byl na této polykulturní sídlištní 
lokalitě prováděn v letech 2010–2011 (podrobné infor-
mace viz Doba bronzová – v tomto svazku). Koordináty: 
ZM ČR 1:10000 14-43-10, 260:183, 265:186, 275:172, 
265:168. Výzkumy budou pokračovat i v následujícím 
roce na parcelách zbývajících plánovaných rodinných 
a řadových domů.

Zatím bylo prozkoumáno cca 140 sídlištních objektů 
– většina datována do slezskoplatěnické kultury, ovšem 
několik objektů spadá již do kultury s lineární kerami-
kou. Neolitické objekty se koncentrovaly především v ji-
hovýchodní části areálu, na parc. č. 348/7 – zde se jedná 
o objekty č. 94-95, 104-105 a 120 (sídlištní jámy a kůlové 
jamky). Osamocená menší neolitická jáma byla prozkou-
mána při budování trasy elektrického vedení v severní 
části staveniště (obj. č. 54). Objekty obsahovaly většinou 
málo výrazné zlomky keramiky, typická výzdoba se vy-
skytla pouze ojediněle. Bylo získáno také několik kusů 
štípané industrie jak přímo z objektů, tak i ze sběrů na 
ploše lokality.

    Jakub Halama
    
Resumé

Dubicko (Bez. Šumperk). “Za kostelem”, Parz. Nr. 
332/5, 332/9, 332/10, 348/7 a 339/7. Jungsteinzeit - Li-
nearbandkeramik (LBK). Siedlung. Rettungsgrabung. 

HODONICE (OKR. ZNOJMO)
„U pískovny“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V letních měsících roku 2010 proběhl v Hodonicích 
při stavbě nové haly fi rmy Vertex záchranný archeologic-
ký výzkum. Na ploše zhruba 2 ha se podařilo prozkoumat 
206 zahloubených objektů. Z nich bylo 7 chronologicky 
přiřazeno kultuře s moravskou malovanou keramikou. 
Z nich dvě byly zásobní jámy, jeden hliník a zbylé mělké 
sídlištní objekty.

David Humpola

Resumé
Hodonice (Bez. Znojmo), „U pískovny“. Lengyel. Sie-
dlung. Rettungsgrabung.
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HOLASOVICE (OKR. OPAVA)
Extravilán. LnK, Lengyel. Sídliště, pohřebiště. Zá-

chranný výzkum.

V rámci probíhajícího dohledu na stavbě cyklistické 
trasy č. 55 z Krnova do Velkých Hoštic byly dne 25. 5. 
2011 zjištěny na skryté, ale deštěm rozbahněné ploše, do-
klady přítomnosti archeologických situací. Skrývka byla 
nahlášena bohužel až zpětně a plocha byla značně poni-
čena pojezdem techniky. Z toho důvodu bylo začištění 
plochy značně komplikované, ale i tak bylo identifi ková-
no celkem 39 zahloubených objektů v prostoru o rozmě-
rech cca 3,5 x 180 m. Archeologický dohled se díky tomu 
změnil v záchranný výzkum, který trval do 26. 8. 2011. 
Zkoumaná lokalita se rozkládá na mírném jihovýchod-
ně orientovaném svahu ve vzdálenosti cca 80 – 260 m 
od potoku Herlička směrem k Holasovicím a zároveň je 
vzdálena 350 m jihozápadním směrem od pravého bře-
hu řeky Opavy. Plocha výzkumu se nachází v nadmořské 
výšce 270,9–275,5 m a podloží zde tvoří hlinité spraše.  
Na ZM ČR 1:10 000 list 15-32-08 je zkoumaná poloha 
vyznačena body o souřadnicích 113 : 135, 130 : 125 mm 
od Z : J sekční čáry.

Zmíněné zahloubené objekty byly zachyceny na úrov-
ni podloží, ze kterého bylo strojně skryto 0,3 m ornice. 
Z počtu 39 objektů bylo 19 sídlištních jam, 7 sloupových 
jam a 13 hrobových jam. Na základě získaného materiálu 
z objektů bylo možné 1 zásobní jámu a 9 sídlištních jam 
datovat do kultury s lineární keramikou. Kromě běžného 
sídlištního inventáře Lnk byly v zásobní jámě nalezeny 
dvě obsidiánové čepelky. 

Ze 13 zachycených hrobových jam patřila jedna zá-
stupci HLS I. Hrobová jáma byla obdélného tvaru o roz-
měrech 1,55 x 0,65 m a byla zahloubena 0,13 m pod 
úroveň povrchu podloží. Zemřelý byl uložen ve skrčené 
poloze na pravém boku ve směru Z – V a obličejem k se-
veru. Skelet se dochoval ve velice špatném stavu. Hrobo-
vou výbavu tvořila jedna keramická nádoba, sekeromlat, 
tři silicitové čepelky a dva úlomky silicitu. 

Ze zbývajících objektů byl jeden datován do mladší 
doby římské (viz kapitola Doba římská) a 12 hrobů a je-
den objekt do 10. století (viz kapitola Středověk a no-
vověk). Ze 14 objektů nebyl získán žádný datovatelný 
materiál.

       Jindřich Hlas
 
Resumé

Holasovice (Kat. Holasovice, Bez. Opava). Unbauter 
Teil der Gemeinde. LBK, Lengyelkultur. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

HOLEŠOV (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Sádky“. Neolit-eneolit. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Během oprav produktovodu Klobouky – Loukov byla 
ve výkopu pro opravu jedné z vad (V 102) v trati Sádky 
na hranici katastrů obcí Holešov a Tučapy zjištěna naru-

šená archeologická situace. Místo nálezu se nachází při-
bližně 200 m ZSZ od bývalé cihelny při silnici Holešov 
– Bořenovice (asi 2,1 km SZ od středu města Holešova). 
Geomorfologické zařazení na rozhraní Holešovské plo-
šiny a Pacetlucké pahorkatiny (podcelek Kelčské pahor-
katiny) určuje i samotnou polohu lokality v terénu: při 
okraji roviny na úpatí mírného jihozápadně orientované-
ho svahu nastupující pahorkatiny. Nebližší vodoteč tvoří 
Rymický potok protékající 200 m jižně.

Narušený objekt zabíral celou délku i šířku výkopu 
(11 × 1,5 m) a dosahoval hloubky 2,26 m (Obr. 4). Z ne-
patrně konkávního profi lu dna bylo zřejmé, že celkové 
rozměry jsou značně větší. Vzorkování vrstev přineslo 
několik drobných netypických střepů, které se strukturou 
své hmoty mohou hlásit do mladší či pozdní doby kamen-
né. Toto zařazení podporují dva silicitové úštěpy. Jedná 
se o nově zjištěnou lokalitu, z blízkého okolí nejsou zná-
my archeologické nálezy.

Miroslav Daňhel

Resumé
Holešov (Bez. Kroměříž). „Sádky“. Bei Rettungsgra-

bung war eine neolitich-äneolitische Exploatationgrube 
entdeckt.

HULÍN (K. Ú. ZÁHLINICE, OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu při 
stavbě rodinného domu na parcele 54/7 bylo mimo jiné 
(viz Doba laténská) prozkoumáno také několik objektů 
s lineární keramikou. Během vykopávek se podařilo zís-
kat kromě keramiky také kopytovitý klín a několik men-
ších kamenných nástrojů. 

       Ivan Čižmář

Resumé: 
Hulín (Kat. Záhlinice, Bez. Kroměříž). Innenbereich. 

LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 4. Holešov „Sádky“. Profi l hliníku.
Abb. 4. Holešov „Sádky“. Profi l der Exploatationgrube.
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HULÍN (K.Ú. ZÁHLINICE, OKR. KROMĚŘÍŽ)
Mladší doba kamenná  - LnK, MMK. Sídliště. Zá-

chranný výzkum. 

Během výstavby vodovodu v místní části Hulín – 
Záhlinice bylo v květnu 2011 v profi lu výkopu zjištěno 
šest sídlištních objektů. Lokalita se nachází ve východní 
části intravilánu Záhlinic, nedaleko (50 m) železniční tra-
ti Hulín - Otrokovice. Pravěké sídliště je situováno  na  
nepatrném západním svahu v nadmořské výšce 198 m. 
Geomorfologicky spadá oblast na pomezí Středomorav-
ské nivy a Holešovské plošiny. Krajina je jen velmi mírně 
zvlněná, geologické podloží je zde tvořeno neogenními 
a kvartérními sedimenty.

Pod 20–40 cm vrstvou ornice se nacházelo šest ob-
jektů patřících sídlišti LnK (objekty 500, 503, 504, 505), 
jeden objekt sídlišti MMK (502) a jeden objekt se nepo-
dařilo přesněji zařadit. Jámy jsme dokumentovali pouze 
v profi lech vodovodní rýhy, z tohoto důvodu není možná 
jejich další přesnější charakteristika. 

Plocha výzkumu je na ZM ČR  1 : 10 000 list 25-31-
13 vymezena body:  A: 182  mm od Z s.č.; 318  mm od J 
s.č. ; B: 179  mm od Z s.č.,  324  mm od J s.č.

Blanka Mikulková
Resumé

Hulín ( Kat. Záhlinice, Bez. Kroměříž). LBK. MBK. 
Siedlung. Rettungsgrabung.

CHRUDICHROMY (OKR. BLANSKO)
„Čtvrtě“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V září 2011 byl proveden záchranný archeologický 
výzkum v průběhu stavby „Polní cesty Chrudichromy“. 
Budovaná síť zpevněných komunikací probíhá západně 
a severně od obce, do značné míry souběžně se zemním 
tělesem „německé“ dálnice, a napojuje se na komunikační 
sítě v Bačově a Mladkově. Záchranným archeologickým 
výzkumem se podařilo dokumentovat jediný zahloubený 
objekt s keramickým inventářem kultury s moravskou 
malovanou keramikou. Lokalita se nachází západně od 
obce na rozhraní trati „Čtvrti“ a intravilánu obce (souřad-
nice v JTS-K: 593156.130, 126686.426, 328.848). 

David Parma
Resumé

Chrudichromy (Bez. Blansko). MBK. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

KOVALOVICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Díly“, parcela č. 580/1. MMK. Sídliště. Záchran-

ný výzkum. S-JTSK 583604.04:1161352.25.

Dne  13. 9. 2011 uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, 
v.v.i., záchranný archeologický výzkum na parcele č. 
580/1 v trati „Díly“ v souvislosti s pokládáním dálkového 
telekomunikačního kabelu. Uvedená polní trať se roz-

kládá v západním výběžku katastrálního území. Liniový 
výkop, který byl veden podél její severovýchodní hrani-
ce, porušil svým severním úsekem jeden sídlištní objekt 
kultury s moravskou malovanou keramikou. Dosud ne-
známá lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 295 
m, v širokém sedle mezi kopcem Pouštka (332,3 m n.m.) 
a návrším Nad Pastviskem (321,3 m n.m.). Její přesná po-
loha je na ZM ČR 1:10 000, list 24-41-23 určena bodem 
o souřadnicích 71:85 mm od Z:J s. č.

Michal Přichystal
Resumé

Kovalovice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungsgra-
bung in der Flur „Díly“ wurde eine Siedlungsgrube der 
Kultur mit der mährischen bemalten Keramik entdeckt.

KROMĚŘÍŽ (OKR. KROMĚŘÍŽ)
Ul. Osvoboditelů/Velehradská, Rybalkova kasár-

na. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během výzkumu polykulturního sídliště (viz část Doba 
římská a doba stěhování národů) dokumentován jediný 
porušený objekt s nepočetným nálezovým souborem kul-
tury s moravskou malovanou keramikou.

David Parma
Resumé

Kroměříž (Bez. Kroměříž). Osvoboditelé/Velehrad-
ská Straße, ehemalige Rybalkov-Kaserne. MBK. Sie-
dlung. Rettungsgrabung.

KUJAVY (OKR. NOVÝ JIČÍN)
,,Fulvárky‘‘. Lnk. Sídliště. Povrchové sběry.

Při prováděných povrchových sběrech na jaře roku 
2009 objevil autor příspěvku lokalitu, která se nachází 
v dolní části obce Kujavy na polní trati zvané ,, Fulvárky“ 
za zemědělskou usedlostí č. p. 49 asi 120 metrů severo-
východně od levého břehu Děrenského potoka, který se 
ve vzdálenosti asi 1200 metrů pod vesnicí vlévá do Hu-
sího potoka (obr. 5). Sídliště (KU1) je položeno na konci 
nevýrazného svahu ukončeného rozlehlou, mírně se zve-
dající plošinou v nadmořské výšce 256 metrů a převý-
šením asi osmi metrů nad okolním terénem. Východním 
směrem v údolí  pod zkoumanou plochou je částečně zna-
telný malý vodní pramen, v současné době zničený me-
liorací a erozními vlivy. Jednotlivé nálezy se koncentrují 
v prostoru o rozměrech 100x50 metrů. Keramika se zde 
vyskytuje většinou černá, nezdobená s příměsí písku. Na 
keramickém zlomku šedé barvy je znatelná zřejmě část 
výzdoby ,,notové značky“ (obr. 6:1), další zlomek červe-
né barvy je zdoben svislými rýhami (obr. 6:2). V souboru 
získané keramiky je několik silnostěnných střepů, které 
pocházejí ze zásobnic. Relativně velký je podíl kamenné 
broušené industrie, zejména sekerek různých tvarů a ve-
likostí, zhotovených výhradně ze zeleného metabazitu 
typu Jizerské hory. Na obr. 7:1 je plochá sekerka se sy-
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metricky vybroušeným ostřím, na obr. 7:2-6 jsou sekerky 
s asymetricky vybroušenými ostřími, obr. 7:7 spodní část 
poškozeného klínu, obr. 7:8 drobný kopytovitý klínek. 
Při výrobě štípaných nástrojů byly použity silicity gla-
cigenních sedimentů různých barev a odstínů. Na zkou-
mané lokalitě se vyskytuje mnoho opracovaných typů 
jader, úštěpů a přelomených čepelí, které dokazují místní 

výrobu. Na obr. 8:1 je čepelový nůž s bilaterální retuší, 
obr. 8:2-4 nožíky s laterální retuší, obr. 8:5 hrot s vruby, 
obr. 8:6 čepelková pilka, obr. 8:7-9 čepelkové vrtáky, obr. 
8:10 vrták na úštěpu s místní retuší, obr. 8:11-13 atypické 
čepelky se srpovým leskem. Převládají nálezy drobných 
čepelových škrabadel s terminální retuší (obr. 8:14-18), 
nehtovité úštěpové škrabadlo s terminální retuší (obr. 
8:19). Při posouzení výzdoby keramiky se domnívám, že 
uvedené sídliště je možno zařadit k osídlení moravského 
horizontu 2. stupně kultury lidu s lineární keramikou. Lo-
kalita v Kujavách navazuje na nedaleká neolitická sídliště 
u obce Hladké Životice v povodí Husího potoka a zvyšu-
je celkový počet objevených lokalit, především kultury 
s lineární keramikou, na levém břehu řeky Odry v tomto 
regionu.

Daniel Fryč

Obr. 5. Kujavy. Katastr obce s vyznačením polohy loka-
lity. 
Fig 5. Kujavy. Cadastral territory with locating of the 
site.

Obr. 6. Kujavy. Keramika LnK. Kresba D. Fryč.
Fig. 6. Kujavy. LBK pottery. Drawing D. Fryč.

Obr. 7. Kujavy. Nálezy broušené industrie. Kresba D. Fryč.
Fig. 7. Kujavy. Polished Stone Industry. Drawing D. Fryč.
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Resumé
A new LBK site was discovered on the cadastral te-

rritory of Kujavy.

KROMĚŘÍŽ (K. Ú. HRADISKO, OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce. MMK. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Výzkum se uskutečnil při stavbě rodinného domu na 
parc. č. 7/2. Lokalita se nachází jen necelých 150 m jiho-
východně od reliktů opevnění známé lokality Hradisko 
u Kroměříže (polohu lze určit na ZM ČR 1:10 000 25-31-
06 koordináty 120/260 od Z/J s.č.). Při sledování výko-
pů pro základy byly na profi lech zachyceny zahloubené 
objekty, které byly později prozkoumány a zdokumento-
vány. Několik sídlištních objektů lze přiřadit do období 
kultury s moravskou malovanou keramikou a lze před-
pokládat, že se jedná o pokračování osídlení, které bylo 
zjištěno v prostoru nedalekého hradiska. 

Ivan Čižmář
Resumé

Kroměříž (Kat.  Hradisko, Bez. Kroměříž). Innenbe-
reich. MBK. Siedlung. Rettungsgrabung

KYJOVICE (OKR. ZNOJMO)
„Sutny“. LnK. MMK. Sídliště. Systematický vý-

zkum. 

V roce 2011 pokračoval systematický výzkum na 
známé polykulturní lokalitě v Kyjovicích,  trať „Sutny“, 
který navázal na předchozí sezóny (Kuča et al. 2010, 
Vostrovská et al. v tisku) uskutečněné podle programu 
výzkumného záměru Ústavu archeologie a muzeologie 
FF MU v Brně. V jeho rámci byly zkoumány plochy Sut-
ny I a Sutny II (viz kapitola Eneolit), kde bylo doloženo 
osídlení kultury s lineární keramikou, lengyelské kultury 
a kultury se zvoncovitými poháry.

Na ploše Sutny I v roce 2011 pokračoval terénní vý-
zkum v sektoru B4 exkavací části objektu č. 739 ve čtver-
ci 3d (obr. 9). Plochy Sutny I a II jsou členěny na sektory 
(40 x 50 m), kde je každý zkoumaný čtverec (5 x 5 m) při 
výzkumu ještě dělen na kvadranty 1 x 1 m a mechanic-
ké vrstvy, zpravidla o síle 20 cm. Tato metoda exkavace 
umožnila systematicky sledovat a oddělovat jednotlivé 
kontexty; veškeré artefakty a ekofakty byly zařazeny do 
jednotky 100 x 100 x 20 cm a současně přiřazeny k iden-
tifi kovaným přirozeným kontextům. Terénní dokumenta-
ce byla prováděna po 20 cm dokumentačních úrovních 
pomocí totální stanice a digitální fotogrammetrie. Vznik-
lé sady fotogrammetrických plánů z jednotlivých doku-
mentačních úrovní byly digitalizovány v prostředí GIS. 
Poloha vybraných artefaktů byla zaměřována in situ to-

Obr. 8. Kujavy. Nálezy kamen-
né štípané industrie. Kresba 
D. Fryč.
Fig. 8. Kujavy. Chipped Stone 
Industry. Drawing D. Fryč.



133

Přehled výzkumů 53-1, Brno 2012

tální stanicí. Systematicky byly odebírány půdní vzorky 
ze všech kontextů, které byly kompletně proplavovány 
přes síta s oky o rozměrech 0,25 mm a 1 mm. Získané 
vzorky byly průběžně tříděny a v současnosti jsou podro-
beny vyhodnocení. Po dokončení exkavace části objektu 
č. 739 ve čtverci 3d byla tato plocha uzavřena.

Objekt č. 739 byl interpretován jako hliník lengyelské 
kultury. Ze svrchních uloženin byla získána mimo jiné 
také keramika mladšího stupně kultury s LnK v podobě 
intruze, v celém objektu převažuje typická keramika Ia 
fáze kultury s MMK, na které se velmi dobře zachova-
la malba. Z inventáře lze jmenovat fragmenty ženských 
plastik střelického typu, tenkostěnných kulovitých po-
hárků, archaické varianty zahrocených rohatých uch 
z puten a polokulovitých naběraček. Dále byla v kolekci 
zastoupena početná štípaná, broušená a ostatní kamenná 
industrie (např. fragmenty zrnotěrek). Nemalé množství 
také tvoří soubor kostěné industrie (např. několik šídel 
a dalších nástrojů). Exkavací a plavením výplně objektu 
byl získán početný osteologický materiál, malakofauna, 
mazanice, uhlíky, makrozbytky, červené a žluté barvivo 
a palynologické vzorky. 

Výzkum sektoru B4 probíhal v letech 2004-2011. 
Celkově bylo ve 27 čtvercích (1-3 d, 1-3 e, 1-3 f, 1-9 g, 
1-9 h) prozkoumáno 45 zahloubených objektů a 73 kůlo-
vých jamek. U některých objektů byly sledovány i jejich 
části vystupující nad podloží (např. u obj. 713 nebo 730, 
které se na úrovni podloží jeví jako dvojice objektů) nebo 
koncentrace materiálu v nadloží, které můžeme s identi-
fi kovanými objekty spojovat. Datováno do pravěku bylo 

celkově 21 objektů, z toho 9 do kultury s lineární kerami-
kou, 3 do lengyelské kultury, 1 do starší doby bronzové 
a 4 do kultury horákovské. Velký byl počet recentních 
zásahů způsobených zemědělskou činností. Systematický 
výzkum sektoru byl v současnosti ukončen. Výzkumná 
aktivita bude zacílena na jiné části rozsáhlého sídelního 
areálu Těšetice-Kyjovice, trať „Sutny“, mimo jiné se zře-
telem na výsledky provedeného geofyzikálního měření.

Realizace terénního výzkumu a jeho další zpraco-
vání bylo fi nančně podporováno výzkumným záměrem 
MSM0021622427 a grantem GDČR 404-09-H020 Mo-
ravskoslezská škola doktorandských studií II. Dílčí ná-
klady byly hrazeny z Operačního programu – Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost – Vzdělávání v moderních 
metodách archeologické praxe CZ.1.07/2.3.00/09.0187 
a v rámci projektu specifi ckého výzkumu na MU 
(MUNI/4/ 0929/2009). 

Ivana Vostrovská, Zdeněk Hájek, Klára Šabatová, Eliška 
Kazdová, Martin Kuča, František Trampota 

Literatura
Kuča, M., Trampota, F., Kazdová, E., Prokeš, L., Pet-

řík, J., Kolář, J., Fajkošová, Z. 2010: Kyjovice (okr. 
Znojmo). Přehled výzkumů 51, 315–318.

Vostrovská, I., Kuča, M., Trampota, F., Kazdová, E., 
Kolář, J. v tisku: Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled 
výzkumů 52.

Obr. 9. Prozkoumaná plocha sektoru B4. Bez recentních zásahů.
Fig. 9. Excavated area of the sector B4. Without postmedieval features.
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Resumé
The excavation of a section of the feature No. 739, 

in the square 3d of the sector B4 in the area “Sutny I” at 
Tesetice-Kyjovice, was completed in the year 2011. The 
feature was interpreted as a clay pit of the Lengyel culture 
with many fi nds, including fragments of female statues. 
Soil samples for fl otation were taken systematically.

The excavation of the area of the sector B4 occurred 
in the years 2004–2011. In total, 45 features (pits) and 
73 post holes were found in 27 excavated squares. 21 of 
these features are dated back  as prehistorical, 9 belonging 
to the Linear Pottery culture, 3 to the Lengyel culture, 1 to 
the early Bronze Age, and 4 to the Horakov culture.

LHÁNICE (OKR. TŘEBÍČ)
„Zemědělské družstvo“. VpK, nález keramiky. 

Sídliště? Záchranný výzkum.

      Archeologický výzkum poskytl sporadický doklad 
po pohybu nositelů kultury s vypíchanou keramikou. Šlo 
o vpichy zdobený okraj nádoby z objektu č. 505. V ob-
jektu se však mimo hrudky mazanice a keramiku z kul-
tury s MMK II (viz kapitola Eneolit) jako druhotná (?) 
příměs zjistily keramické nálezy ze závěru středověku až 
pokročilého novověku. V případě nálezů kultury s VpK 
jde o doklad nové, nejspíše sídlištní, lokality.

Milan Vokáč
Literatura
Vokáč, M. 2011: Lhánice – areál ZD, fotovoltaická elek-

trárna, Rkp. nálezové zprávy č. j. 084/2010. Uloženo: 
Archiv nálezových zpráv, Muzeum Vysočiny Jihlava.

    
Resumé

Lhánice (Bez. Třebíč), „Das Landwirtschaftlichen 
areal“. Stichbandkeramik. Siedlung?. Rettungsgrabung.

MAŠOVICE (OKR. ZNOJMO) 
„Pšeničné“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V druhé polovině měsíce srpna proběhl na parcele 
číslo 718/23 záchranný výzkum. Při stavbě rodinného 
domu bylo prozkoumáno devět zahloubených objektů, 
z nichž pět náleží sídlišti kultury s lineární keramikou. Je-
den z nich lze interpretovat jako stavební jámu dlouhého 
domu. Zbylé objekty neobsahovaly žádné movité nálezy.

David Humpola
Resumé

Mašovice (Bez. Znojmo), „Pšeničné“. Linearbandke-
ramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

MLADOŇOVICE (OKRES TŘEBÍČ)
„Záhumenice ke Slavíkovicím“. MMK fáze Ib. 

Sídliště. Záchranný výzkum.

V červnu roku 2011 proběhl archeologický výzkum 
spojený s výstavbou polní cesty CHN-5, přičemž bylo 
objeveno zcela nové sídliště kultury s moravskou ma-
lovanou keramikou. Ve výplni 3 mělkých zahloubených 
objektů a v útržcích kulturní vrstvy se objevily zlomky 
i rekonstruovatelné tvary keramických nádob, kupodivu 
jen nepočetná kamenná štípaná i ostatní industrie vyrá-
běná z místních i importovaných surovin (rohovec typu 
KL, úštěpek obsidiánu, mikročepel křišťálu, dva kame-
ny zrnotěrky z leukokratní ruly-migmatitu, otloukač 
z křemene) a hrudky mazanice. Hlavička byla součástí 
fi gurální ženské plastiky – „venuše“. Pravěké sídliště 
bylo založeno v poměrně extrémní pozici (plochý reliéf 
vzdálenější od vodního zdroje, jílovitoštěrkovité podloží 
s druhotně vysráženými hydroxidy železa až vrstvou že-
lezitého pískovce na artefaktech!, nadmořská výška oko-
lo 450 m aj.) a projevil se i nedostatek kvalitních surovin 
kamenné industrie (pouze 8 ks ŠKI, téměř absence BKI). 

Obr. 10. Mladoňovice – polní ces-
ta, objekt 500, keramika kultury 
s MMK fáze Ib.
Abb. 10. Mladoňovice – der Feld-
weg, das Objekt Nr. 500, die Kera-
mik – Kultur mit MBK, phase Ib.
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Snad to indikuje počáteční stadium osídlení méně úrod-
ných lesnatých úpatí Českomoravské vrchoviny nositeli 
kultury s MMK fáze Ib. Podle datování uhlíků z objektu 
500 (pomocí C14, laboratoř v Poznani, PL) bylo zjištěno 
absolutní datování: 5 840 ± 40 let BP, po kalibraci 4 797 
– 4 584 let BC (pravděpodobnost 95,4 %). Na lokalitě 
byly také dokumentovány stopy (keramické zlomky) po 
zemědělské činnosti z období vrcholného středověku 
až novověku, které souvisí se záhumenicovou plužinou 
a také propálená místa, snad milíře.     

Milan Vokáč

Literatura
Vokáč, M. 2011: Mladoňovice – polní cesta CHN-5, 

rekonstrukce. Rkp. nálezové zprávy č. j. 031/2011. Ulo-
ženo: Archiv nálezových zpráv, Muzeum Vysočiny Jih-
lava, p. o.
 

Resumé
Mladoňovice (Bez. Třebíč), „Záhumenice ke Slavíko-

vicím“, Lengyelkultur (MMK I). Siedlung. Rettungsgra-
bung, datierung C14.

Obr. 11. Mladoňovice - polní cesta, objekty 500–503, ke-
ramika a hlavička ženské plastiky kultury s MMK fáze Ib.
Abb. 11. Mladoňovice – der Feldweg, die Objekte Nr. 
500–503, die Keramik und die Köpfchen Venus aus Kul-
tur mit MBK I.

Obr. 12. Mladoňovice – polní cesta, objekty č. 500-501 z kultury s MMK I.
Abb. 12. Mladoňovice – der Feldweg, die Objekte Nr. 500-501, Kultur mit MBK I.
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MOKRÁ-HORÁKOV (K. Ú. HORÁKOV, OKR. BRNO-
-VENKOV)

„Macocha“. Neolit. Lnk. Sídliště. Záchranný vý-
zkum.

Rýha  dálkového optického kabelu šlapanické fi r-
my VIVO CONNECTION, spol. s.r.o., prošla v polní 
trati „Macocha“ několika objekty (v okolí bodu GPS: 
49°12‘39.81“S, 16°45‘8.00“V), jež bylo možné zařadit 
podle nálezů keramiky do období staršího neolitu. Je evi-
dentní, že nálezy korespondují se situacemi, které byly 
lokalizovány během pokládání dálkového optického ka-
belu fi rmy SPT TELECOM, a s. v roce 1997 (Kos 1999).

Petr Kos
Literatura
Kos, P. 1999: Mokrá-Horákov (kat. úz. Horákov, okr. Br-

no-venkov). Přehled výzkumů 40, 193.

Resumé
Mokrá-Horákov (Kat. Horákov, Bez. Brno-venkov). 

„Macocha“. Linienbandkeramik. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)
„Kožušanská ulice“. LnK. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Od března do dubna 2011 proběhla 2. etapa výzkumu 
na rekonstrukci ulice Kožušanská v Olomouci –Nemila-
nech v délce 140 m.  Na sídlišti bylo prozkoumáno v 29 
sondách a čtvercích 61 objektů zahloubených v různých 
úrovních do kulturní vrstvy (mocné 0,4–2 m) s různě da-
tovanými nálezy; viz kapitola Eneolit, Doba bronzová, 
Doba železná, Středověk a novověk. Lokalita leží na vý-
chodním svahu terasy nad údolní nivou řeky Moravy. Lo-
kalitu s nadmořskou výškou 211–212 m lze identifi kovat 
v mapě MZ 1:10 000, list 24-22-24, v souřadnicích Z s.č.: 
J s.č.: 360 mm : 208 mm, 362 mm : 192 mm.

Z kulturní vrstvy pochází i několik zlomků keramiky 
LnK, které korespondují se zjištěními z roku 2010.

Marek Kalábek
Resumé

Olomouc (Kat. Nemilany, Bez. Olomouc). Kožušan-
ská Str. LBK. Siedlung. Rettungsgrabung. 

OPAVA ( K. Ú. KYLEŠOVICE, OKR. OPAVA)
Extravilán. LnK, Lengyel. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Dne 8. 3. 2011 byly při archeologickém dohledu, sou-
visejícím se zemními pracemi na stavbě jižního obchvatu 
města Opavy, zjištěny archeologické situace dokládající 
pravěké osídlení. Vzhledem k tomuto zjištění byly v da-
ném úseku přerušeny veškeré stavební práce a bylo za-

hájeno strojní, posléze ruční začištění plochy. Při něm 
bylo identifi kováno celkem 119 zahloubených archeolo-
gických objektů a z toho důvodu byl 25. 3. 2011 zahájen 
záchranný archeologický výzkum, který trval do 24. 6. 
2011. Lokalita se nachází na jihovýchodně orientovaném 
svahu vystupujícím ze záplavové oblasti řeky Moravice 
v nadmořské výšce 255,2 – 259,9 m. Od levého břehu 
řeky je vzdálena zhruba 600 m. Podloží na zkoumané 
ploše tvoří výrazné akumulace hlinitých spraší. Na ZM 
1:10 000 list 15-32-24 je vyznačena body o souřadnicích 
248 : 360, 258 : 359, 257 : 355, 246 : 356 mm od Z : J 
sekční čáry. 

Po začištění plochy, ze které bylo strojně skryto cca 
0,4 m ornice bylo zjištěno, že se archeologické objekty 
koncentrují na ploše o rozměrech zhruba 130 x 25 m. 
Celkem zde bylo identifi kováno výše zmíněných 119 
zahloubených objektů. Z tohoto počtu bylo 66 sloupo-
vých jamek, 37 sídlištních jam, 8 hliníků nebo soujámí, 
7 zásobních jam a 1 pec. Sloupové jámy se koncentrova-
ly především v jednom místě, kde tvořily část půdorysu 
dlouhého domu kůlové konstrukce. Z prozkoumaných ob-
jektů (mimo sloupové jámy) byl získán rozsáhlý soubor 
keramického materiálu, štípané industrie, zvířecích kostí, 
mazanice a kamenných nástrojů. Především díky kerami-
ce lze předběžně datovat 23 objektů do LnK, 3 jámy rám-
cově do Lengyelu a 1 objekt do průběhu 15. století. Z 26 
sídlištních jam nebyl získán datovatelný materiál.

   Jindřich Hlas
 

Resumé
Opava (Kat. Kylešovice, Bez.. Opava). Unbauter Teil 

der Gemeinde. LBK, Lengyelkultur. Siedlung. Rettungs-
grabung.

OPAVA (K. Ú. KYLEŠOVICE, OKR. OPAVA)
Ulice Hlavní, parcela č. 1555. LnK. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

Při realizaci stavby rodinného domku na parcele s již 
demolovanou původní novověkou zástavbou byly ve vý-
kopech pro základové pasy dokumentovány dvě jámy 
a pozůstatek kulturní vrstvy. Nečetné keramické nále-
zy lze zařadit do mladšího stupně LnK (srovnej Hlubek 
2009, Kiecoň 2011, Stabrava 2008).

Marek Kiecoň

Literatura
Hlubek, L. 2009: Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava). 

Přehled výzkumů 50, 254–255.
Kiecoň, M. 2011: Opava - Kylešovice. Ulice Joži Davida 

- vodovod. Nálezová zpráva.
Stabrava, P. 2008: Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava). 

Přehled výzkumů 49, 281–282.
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Resumé
Opava (Kat. Kylešovice , Bez. Opava). Str. Hlavní. 

Parz. Nr. 1555. LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. MALÉ HOŠTICE, OKR. OPAVA) 
Ul. Školní, ul. Dvořákova, ul. Janáčkova. LnK. 

Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 3. 11. 2010 až 7. 10. 2011 probíhal archeo-
logický dohled při stavbě kanalizace v Malých Hošticích. 
Vzhledem k tomu, že Malé Hoštice jsou známou a rozsáh-
lou archeologickou lokalitou, bylo velice pravděpodob-
né, že dojde během stavby ke zjištění archeologických 
situací. To bylo potvrzeno na ul. Školní, Dvořákova a Ja-
náčkova. První zahloubené objekty byly zjištěny v pro-
storu křížení ulic Školní s ul. Dvořákova.  Postupně zde 
bylo od 18. 11. 2010 do 4. 2. 2011 prozkoumáno a doku-
mentováno 18 zahloubených jam, které byly zachyceny 
ve výkopu širokém 1,2 až 2 m. Ty bylo možné zkoumat 
pouze z části zasahující do trasy výkopu. Svrchní části 
objektů byly porušeny konstrukčními vrstvami vozovky, 
které dosahovaly mocnosti 0,7 m. Jednalo se o běžné, do 
podloží poměrně mělko zahloubené sídlištní a jednu slou-
povou jámu. Výjimku tvořila dvě rozsáhlá soujámí probí-
hající rovnoběžně ve směru SZ – JV ve vzdálenosti 9 m 
od sebe. Jámy dosahovaly hloubky až 2 m pod dnešním 
povrchem a svým charakterem odpovídaly stavebním 
jámám nacházejícím se podél domů kultury s lineární 
keramikou. Absenci pozůstatků konstrukce domu lze při-
pisovat dřívější výstavbě komunikace. Z výše popsaných 
objektů bylo možno na základě získaného keramického 
materiálu datovat 11 do kultury s lineární keramikou fáze 
IIb. Ze sedmi nebyl vyzvednut buď žádný, nebo pouze 
nedatovatelný materiál. Kromě keramiky pochází z ob-
jektů značný soubor zvířecích kostí, štípané industrie 
a mazanice s otisky kůlových a proutěných konstrukcí.

Další nález byl učiněn 12. 4. 2011 na severním konci 
ul. Dvořákova před křížením s ul. Opavská. Po odebrání 
zhruba 0,7 m mocných konstrukčních vrstev komunikace 
byl zjištěn zbytek žárového hrobu KLPP (viz kap. Doba 
bronzová).

Poslední archeologická situace byla zjištěna 22. 8. 
2011 na ul. Janáčkova. Jednalo se o zásobní jámu vako-
vitého profi lu, ze které nebyl získán žádný archeologický 
materiál.

Jindřich Hlas
Resumé

Opava (Kat. Malé Hoštice, Bez. Opava). Str. Školní, 
Dvořákova, Janáčkova. LBK. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

OŘECHOV (OKR. BRNO-VENKOV)
„Jalovčiny“. MMK. Výrobní areál. Povrchový 

průzkum.

Lokalita je intenzivně zkoumána od roku 2011. Nachá-
zí se na výrazném návrší v prostoru vrcholové kóty 334 

m. Nálezy jsou rozptýleny na ploše 420 x 220 m v rozme-
zí nadmořských výšek 334-330 m, největší koncentrace 
se nachází na ploše 100 x 150 m v bezprostředním okolí 
kóty. Hlavní koncentrace nálezů leží na katastrálním úze-
mí Ořechova, lokalita ale přesahuje na katastrální území 
okolních obcí – Silůvek a Mělčan. Do literatury byla 
lokalita uvedena J. Skutilem (1947, 109) v souvislosti 
s hojnými nálezy kamenné industrie. P. Koštuřík (1989, 
51) je poté publikoval pod katastrálním územím Silůvek.

Povrchovými sběry zde byla získána početná kolekce 
zahrnující štípanou a broušenou kamennou industrii a ne-
početnou keramiku. Celkem bylo získáno 681 artefaktů, 
z toho 658 štípané kamenné industrie. Na lokalitě bylo 
nalezeno také větší množství paleolitických nálezů, takže 
přepálené artefakty nebyly do výčtu zahrnuty (Škrdla et 
al. 2011).

Kolekce je vyrobena převážně z rohovce typu Krum-
lovský les, varieta II (99 %), ojediněle se vyskytne roho-
vec typu Krumlovský les, varieta I, rohovec typu Strán-
ská skála a křemen. Byl zde nalezen také křišťál, ovšem 
beze stop štípání. 

Kolekce je tvořena úštěpy (62,2 %), jádry (16,4 %), 
čepelemi a zlomky čepelí (dohromady 11,2 %) a zlomky 
(10,2 %). V celé kolekci jsou nástroje zastoupeny pouze 
5 škrabadly, vyskytly se tři čepele s místní retuší a dva 
úštěpy s místní retuší. Na dvou čepelích je charakteristic-
ký srpový lesk. Výrazný je podíl úštěpů a zlomků s kůrou 
(23,3 %), představující výrobní odpad. Na lokalitě pro-
běhla i sondáž, jejímž cílem bylo zachytit případné ob-
jekty, bohužel s negativním výsledkem, případný výskyt 
intaktních objektů či vrstev se jeví jako neperspektivní. 
Přítomnost souvisejících objektů by se ovšem dala oče-
kávat mimo vlastní prostor výrobního areálu.   

Kromě štípaných artefaktů se na lokalitě vyskytla 
i broušená kamenná industrie – dva vývrtky z dioritu, 
sekeromlat, zlomek týlu sekerky a zlomek ostří sekerky, 
všechny ze želešické břidlice.  

Na základě nálezů dioritových vývrtků a charakteri-
stických kulovitých výčnělků na keramice předpokládá-
me, že kolekce náleží kultuře s moravskou malovanou 
keramikou. Keramický materiál bohužel vzhledem ke 
svému stavu neumožňuje bližší určení. Kolekce vykazuje 
četné poškození a je dost zlomkovitá (větší počet artefak-
tů menších 1 cm nebyl brán ve výčtu v úvahu). V kolekci 
téměř úplně chybí fi nální nástroje, převládají preparační 
úštěpy, zlomky, připravená jádra, rezidua jader. Surovina 
byla získávána z nedaleko ležících štěrkových teras, které 
jsou známy severně od řeky Jihlavy v prostoru vymeze-
ném katastry Němčiček, Mělčan, a Pravlova (Přichystal 
2009, 74). Na základě početných a hrubých nálezů před-
pokládáme, že se jedná o primární dílnu na zpracování 
kamenné suroviny. O podobných dílenských lokalitách se 
ve sledovaném prostoru zmiňuje i Přichystal (2009, 74).

Tereza Rychtaříková, Petr Škrdla
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Resumé
An intensive surface survey at the elevation marker 

334 m a.s.l. on the cadastral territory of Ořechov (con-
tinuing to Silůvky and Mělčany) documented a primary 
workshop utilizing Krumlovský les-type chert from near-
by gravels.

OSTROVAČICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Prostřední Prutny“, parcely č. 551/1 a 551/4. LnK. Síd-

liště. Záchranný výzkum. S-JTSK 611723.01:1158215.84, 
611497.56:1158100.22.

Ve dnech 31. 5. až 14. 6. 2011 uskutečnili pracovní-
ci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum 
na parcelách č. 551/1 a 551/4 v trati „Prostřední Prutny“ 
v souvislosti s výstavbou výtlačného řadu k vodojemu 
Ostrovačice. Uvedená trať se rozkládá při jihovýchodním 
okraji intravilánu, mezi silnicemi navazujícími na ulice 
Osvobození a Žebětínská. Liniový výkop, který byl ve-
den po severní straně asfaltové obslužné komunikace, 
představující severozápadní hranici této tratě, porušil ve 
svém středním úseku 4 pravěké sídlištní objekty. Přesná 
poloha místa je na ZM ČR 1:10 000, list 24-32-22 určena 
krajními body o souřadnicích 159:101 a 180:115 mm od 
Z:J s. č.

Tři sídlištní jámy byly na základě vyzvednutých 
zlomků keramických nádob datovány do kultury s line-
ární keramikou, čtvrtý pak kvůli absenci nálezů nebylo 
možné časově zařadit.

Michal Přichystal

Resumé
Ostrovačice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungs-

grabung in der Flur „Prostřední Prutny“ wurden 3 Sie-
dlungsgruben der Kultur mit Linearbandkeramik und 
eine nicht näher datierbare Siedlungsgrube entdeckt.

POLEŠOVICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
„Nivy“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Při pokračování záchranného výzkumu v polešovické 
pískovně (viz kapitoly Doba bronzová a Doba železná) 
byly prozkoumány dvě větší sídlištní jámy nepravidelně 
oválného půdorysu, jejichž výplň byla tvořena žlutošedou 
písčitou hlínou a od žlutého písčitého podloží je kromě 
zmíněného barevného odstínu odlišoval pouze ojedinělý 
výskyt drobných kousků mazanice. Podle vyzvednutých 
keramických zlomků náleží tyto jámy období kultury lidu 
s lineární keramikou. Vedle těchto keramických nálezů se 
však podařilo získat také několik kamenných nástrojů, ať 
už drobnějších úštěpů z rohovcové suroviny, či různých 
kamenných brousků nebo zlomků kamenných zrnotěrek. 
Jde tedy o další doklad nejstaršího osídlení této polykul-
turní lokality.

Marek Lečbych
 

Resumé
Polešovice (Uherské Hradiště Dist.). „Nivy“. Two 

settlement features dated back to the Linear Pottery Cul-
ture were excavated during a continuing rescue excava-
tion.

Obr 13. Objekt kultury s lineární keramikou z Polešovic.
Fig. 13. A Linear Pottery Culture feature from Polešo-
vice.
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PROSTĚJOV (K. Ú. VRAHOVICE, OKR. PROSTĚJOV)
„Trávníky“. Kultura s LnK. Sídliště. Záchranný 

výzkum. 

Dosud neznámé sídliště kultury s lineární keramikou 
bylo objeveno při budování páteřní komunikace v poloze 
„Trávníky“ na katastru Vrahovic, které jsou místní částí 
Prostějova. Získaná keramika má charakter nejstarší LnK. 
Podle chronologického členění moravské LnK, předlože-
ného Z. Čižmářem (Čižmář 1998), se jedná o její nejstar-
ší na Moravě doloženou fázi. Význam osídlení v poloze 
„Trávníky“ nabývá na významu v souvislosti s rozsáh-
lým sídlištěm téže kultury v poloze „Kralický háj”  na 
katastru Kralic na Hané, vzdáleným cca 1 km směrem 
k jihu, jehož počátky spadají, dle dosavadních nálezů, až 
do následující fáze (LnK Ib). Díky aktuálnímu výzkumu 
se tak podařilo doložit kontinuitu osídlení prostoru v bez-
prostřední blízkosti soutoku říček Hloučely a Romže po 
celou dobu trvání kultury s lineární keramikou.

Miroslav Šmíd

Literatura
Čižmář, Z. 1998: Nástin relativní chronologie lineární 

keramiky na Moravě, Acta Musei Moraviae, sci. soc. 
83, 105–139.

                                                                                  
Resumé

Prostějov (Kat. Vrahovice, Bez. Prostějov). Flur 
„Trávníky“. Neolithikum-ältere Linearbandkeramik. Sied-
lung. Rettungsgrabung. Bei der Rettungsgrabung in Flur 
„Trávníky“ wurden 6 Siedlungsgruben mit die ältere Li-
nearbandkeramik abgedeckt.

ROUCHOVANY (OKR. TŘEBÍČ)
P.č. 1292/4, 417. Neolit. VK. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán úpra-
vou křižovatky silnic II/399 a II/396 v intravilánu obce 
Rouchovany a byl prováděn v podzimních měsících roku 
2011. Místo nálezu má souřadnice X: 1170516.75, Y: 
636000.58, X: 1170518.39, Y: 635999.43.

Výzkumem byl dokumentován jeden zahloubený ob-
jekt s vypíchanou keramikou. Mimo charakteristickou 
keramiku zdobenou pásy vpichů a výčnělky na výduti ná-
dob obsahoval objekt také kolekci štípaných kamenných 
artefaktů – jádra , čepele, úštěpy a nástroje. Jako surovina 
k výrobě byl použit rohovec typu Krumlovský les. Z lo-
kality bylo získáno absolutní datum 6000 ± 50 BP. 

Ladislav Kaiser

Resumé 
Rouchovany (Kat. Rouchovany, Bez. Třebíč), Par-

zelle Nr. 1292/4, 417. Neolithic. Siedlung. Rettungsgra-
bung.                                                                                                                                       

STŘELICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Prostřední trať“. MMK. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Záchranný výzkum při rozšiřování zástavby přímo 
navázal na plochu zkoumanou v roce 2005 (Přichystal 
2006). V odkryté ploše bylo v říjnu a listopadu prozkou-
máno 20 běžných sídlištních objektů kultury s moravskou 
malovanou keramikou, z nichž pochází poměrně početná 
kolekce artefaktů včetně větších částí nádob s dochova-
nou malbou, početné štípané industrie a několika zlomků 
plastik.

David Parma

Literatura
Přichystal, M. 2006: Střelice (okr. Brno-venkov). Pře-

hled výzkumů 47, 114.

Resumé
Střelice (Bez. Brno-venkov). MBK. Siedlung. Ret-

tungsgrabung.

ÚSOV (K. Ú. ÚSOV-MĚSTO, OKR. ŠUMPERK)
„Pančava“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Především v průběhu měsíců srpna a září došlo k zá-
chrannému archeologickému výzkumu v úsovské čtvrti 
Pančava. Místní část Pančava se nachází na jihozápadním 
okraji městečka a je tvořena ulicemi Pančava, Sadová 
a Zahradní. Geomorfologicky se jedná o nepatrný, k J až 
JJV orientovaný svah v rozmezí nadmořských výšek 274 
– 280 m vymezený od J a V tokem Doubravky. Podložím 
je zde spraš a sprašové hlíny, které jsou pokryté hnědo-
zemí. Během druhé poloviny roku 2011 bylo v souvislos-
ti s budováním kanalizace a domovních přípojek v části 
Pančava dokumentováno 124 objektů.

Při hloubení výkopů kanalizace bylo zjištěno rozsáhlé 
sídliště kultury s lineární keramikou, kterému náleží vět-
šina z výše uvedeného počtu objektů. Asfaltový povrch 
komunikací, jimiž byly práce vedeny, stejně jako jejich 
rychlý postup umožnily pouze dokumentaci a vzorkování 
objektů ve výkopech. I když se jednalo jen o liniové řezy, 
odhalily variabilitu sídlištních objektů LnK – kůlové jam-
ky, mělké a zásobní jámy a rozměrné objekty (hliníky?). 
Nejpočetněji je mezi nálezy zastoupena keramika. Tu 
lze rozdělit na dvě skupiny - hrubě vypracované střepy 
s příměsí tuhy původně z větších nádob a jemně plavené 
výrobky s rytou výzdobou. Keramickým tvarům domi-
nuje kulovitá nádoba s nízkým mírně prohnutým hrdlem. 
Mezi výzdobnými prvky vyniká notová značka umístěná 
mimo linii a linie přesekávaná, které spojujeme s pozd-
ním vývojem v rámci LnK (šárecký stupeň). Mimo čet-
ných tuhových střepů se vyskytly i nádoby s tuhovaným 
povrchem. Hospodářský život osady dokreslují nálezy 
kamenné štípané i broušené industrie (sekery, korytovitý 
klín, zrnotěrka), naopak takřka schází kosti. 

Poněkud lepší poznatky o hustotě osídlení byly zís-
kány během výzkumu při stavbě rodinného domu v ulici 
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Pančava. Zde bylo v základových pasech zkoumáno 19 
objektů. Objevily se zde zásobní jámy (obj. č. 16), hlubo-
ké žlaby (č. 1/2 a 14), okrajové části rozlehlejších objektů 
(č. 10), mělké jámy (č. 4–8, 15), kůlové jamky (č. 3, 9, 
11, 17–20). Keramická produkce se shoduje s výše po-
psanými nálezy. 

Objekty zjištěné pod místní částí Pančava vymezují 
plochu 4 ha. Osídlení LnK sahá od bezprostředního doty-
ku současného regulovaného potoka Doubravky výše po 
svahu až zhruba k vrstevnici 278 m n. m. Objevené síd-
liště doplňuje poznatky o neolitických lokalitách v údolí 
potoka Doubravky a v širším pojetí také Mohelnicka (Ne-
kvasil 1963, 11–12).

Miroslav Daňhel

Literatura
Nekvasil, J. 1963: Pravěk Mohelnicka. Mohelnice, 11–

12. 

Resumé
Úsov (Bez. Šumperk). „Pančava“. Bei Rettungsgra-

bung war eine grosse Siedlung (etwa 120 Objekte, mehr 
als 4 Hektare) der späte LBK dokumentiert.

VELATICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Velatický Široký“. Neolit. Lnk. Sídliště. Záchran-

ný výzkum.

RD M. Janovová, p. č. 1164/2, 1164/3 a 1167/4 (GPS: 
49°12‘5.78“S, 16°44‘58.97“V).

Při hloubení základových pasů pro rodinný domek 
byly porušeny sídlištní jámy. Z okolních hromad a výplní 
jam byla získána keramika z období starého neolitu.

RD P. Drozd, p. č. 2024/9 a 2024/1 (GPS: 
49°12‘4.01“S, 16°44‘58.21“V).

Během výkopů v základech pro rodinný domek byly 
zachyceny výplně zahloubených objektů, z nichž některé 
poskytly keramiku, mazanici a BI z období starého neo-
litu.

RD F. Horáková, p. č. 2025/6, 2025/7 a 2028/2 (GPS: 
49°12‘2.34“S, 16°44‘57.51“V).

V základových pasech pro budoucí rodinný dům bylo 
zachyceno 7 objektů ze starého neolitu s početnými zlom-
ky keramiky kultury s Lnk. Bohatší kolekce keramiky 
byla získána také z okolních hromad a deponie ornice.

Petr Kos
Resumé

Velatice (Bez. Brno-venkov). „Velatický Široký“. Li-
nienbandkeramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

ZÁSTŘIZLY (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Záviška“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Sběr.

Během postupujícího výzkumu při rozsáhlé záchran-
né akci v rámci stavby Lokálního biocentra Záviška bylo 

zjištěno, že zkoumaná lokalita nebyla osídlena pouze 
v době laténské a v období raného až vrcholného středo-
věku (viz kapitoly Doba železná a Středověk a novověk), 
ale i v dobách starších. Za nejstarší možné doklady antro-
pogenní aktivity můžeme na lokalitě považovat náhodné 
nálezy několika keramických střepů a kamenné broušené 
sekerky náležící pravděpodobně kultuře s moravskou ma-
lovanou keramikou, které byly učiněny soustavným sbě-
rem prováděným v průběhu celého výzkumu. Tyto neo-
litické nálezy se koncentrovaly zejména na levém břehu 
potoka Prusinovky na návrší ve východní části zkouma-
ného prostoru. Vzhledem k rozsáhlé ploše a trvání sta-
vební činnosti bude výzkum pokračovat i v roce 2012.

Marek Lečbych
Resumé 

Zástřizly (Kroměříž Dist.). A collection of a few cera-
mic sherds (MPW) was gathered during a rescue excava-
tion by a surface survey.

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN).
„Mezicestí“. LnK. Sídliště/kulturní vrstva. Zá-

chranný výzkum.

Stavba byla realizována na ploše parkoviště u ob-
chodního komplexu CENTRO, při jehož budování v roce 
2003 již probíhal archeologický dohled a výzkum. Tehdy 
však byla provedena pouze skrývka ornice a jelikož se 
v místě nacházela silná kulturní vrstva (60–110 cm), bylo 
provedeno několik sondáží, při kterých bylo zjištěno, že 
pravěké zahloubené situace jsou zapuštěny do této vrst-
vy a nejsou (až na výjimky obsahující větší koncentra-
ce artefaktů) vůči ní barevně odlišitelné. Protože stavba 
parkoviště nevyžadovala hlubší zásahy do terénu, byly 
tehdy archeologické situace pod vrstvou ve své většině 
ponechány.

V prostoru nově budované přístavby nazvané CEN-
TRO IV neprobíhala skrývka nadložních vrstev (plochu 
výzkumu lze vymezit na ZM ČR 1:10 000 25-31-24 ko-
ordináty 249/102, 257/103, 257/94 a 252/93 od Z/J s.č.). 
Vznikající budova byla postavena na betonových slou-
pech (pilotech), pro které bylo v prostoru stavby vyhlou-
beno více než 50 základových patek, jejichž hloubka do-
sahovala místy více než 2 m. Na vzniklých profi lech byla 
jasně patrná stávající stratigrafi cká situace. Na povrchu 
byla zjištěna navážková souvrství (povrch parkoviště, 
podkladní vrstvy a dorovnávky), jejichž mocnost dosa-
hovala místy až 1,1 m. Pod těmito vrstvami byla zřetelná 
výše zmíněná neporušená kulturní vrstva. Následovalo 
geologické podloží okrového odstínu, do kterého byly 
zapuštěny objekty projevující se převážně tmavě hnědo-
šedou barvou. 

Výzkum spočíval v dokumentaci a vzorkování pro-
fi lů jednotlivých patek, ve kterých byly zjištěny archeo-
logické situace. V některých případech (tam kde to bylo 
možné) byly objekty zkoumány pod úroveň vyhloubené 
patky, případně mimo její půdorys dobírány.  Ve dvou pří-
padech byly dokonce zachyceny sondáže prováděné na 
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lokalitě při výzkumu v roce 2003. Celkem bylo v jámách 
pro piloty zachyceno 40 sídlištních objektů.

Další práce při nichž byly zachyceny archeologické 
objekty spočívaly v budování kanalizace před východní 
stěnou budovy. Aby nedošlo k narušení archeologických 
situací, byla zde v trase kanalizace odkryta plocha o šíř-
ce cca 3 m až na geologické podloží (resp. nejprve na 
kulturní vrstvu, ve které však nebylo možné rozpoznat 
archeologické situace). Bylo zde zachyceno celkem 11 
zahloubených objektů, které byly prozkoumány. 

Sledovány byly také práce při přeložkách inženýr-
ských sítí v severní části staveniště. Většina výkopů 
nezasahovala do hloubky, kde by mohly být zničeny ar-
cheologické objekty, při realizaci přeložky plynovodu se 
však podařilo zachytit na profi lech dalších 10 pozůstatků 
zahloubených objektů. 

Díky výzkumu se podařilo rozšířit nálezový fond 
z polohy „Mezicestí“ a znovu se potvrdila výjimečnost 
této pravěké lokality, která jistě patří k nejbohatším ve 
zlínském regionu. Je také nutné zdůraznit, že na lokalitě 
jsou i nyní pod prostorem zastavěných ploch uchovány 
archeologické situace, které by mohly být odkryty či po-
rušeny stavební činností.

Během výzkumu v roce 2011 se podařilo prozkoumat 
přes 60 archeologických situací (většinou zahloubených 
objektů), z nichž se větší část podařilo blíže chronologic-
ky zařadit, zbytek lze datovat jen rámcově do pravěké-
ho období. Část nálezového fondu (ze 17 objektů) náleží 
kultuře s lineární keramikou, podle specifi cké výzdoby 
hlavně do fáze 1b.

       Ivan Čižmář

Resumé 
Zlín (Kat. Malenovice, Bez. Zlín). „Mezicestí“. LBK. 

Siedlung/Kulturschicht. Rettungsgrabung

ŽELEŠICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„V Hojnarkách“. MMK. Výrobní areál. Povrcho-

vý průzkum.

Lokalita se nachází při úpatí jižního svahu vrchu sv. 
Peregrína západně obce, v nadmořské výšce 314-310 m, 
v okolí geografi cké souřadnice N49°07.248‘ E16°32.863‘ 
(WGS-84). Při povrchových průzkumech v průběhu roku 
2011 jsme zde získali drobnou kolekci štípané kamenné 
industrie, polotovarů broušené kamenné industrie, kera-
mického materiálu a zlomek zrnotěrky, pravděpodobně 
granodioritu.

Přesná podoba lokality ani její rozsah není znám a ne-
lze ho v současné době blíže specifi kovat, neboť v tom-
to prostoru je obděláván pouze úzký pruh země (40 m) 
a okolní polohy jsou zatravněny.

Kolekce štípané industrie sestává z úštěpů (9 ks), 
zlomků čepelí (2 ks), jader (3 ks) a zlomků (8 ks). Nástro-
je jsou zastoupeny distálním zlomkem škrabadla a proxi-
málním zlomkem čepele s vrubem, oboje z rohovce typu 
Krumlovský les.

Surovinově je kolekce kamenné štípané industrie tvo-
řena rohovcem typu Krumlovský les, jedním kusem je 
zastoupen rohovec Stránská skála.

Keramický soubor je tvořen pouze pěti silně poško-
zenými střepy bez možnosti bližšího určení a zoomorfní 
hlavičkou (obr. 15).

Obr. 14. Zlín. K. ú. Maleno-
vice. Sídlištní jáma zachy-
cená v základovém výkopu.
Abb. 14. Zlín. Bez. Male-
novice. Siedlunghöhle auf-
gedeckt in der Grüben für 
den Unterbau.
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Nejzajímavější komponentu souboru tvoří do tvaru 
sekerek oštípané kusy želešické břidlice (obr. 15) v do-
provodu většího počtu úštěpů a zlomků této suroviny. 
Zdroj této suroviny se nachází ve vzdálenosti zhruba 700 
m severovýchodně od lokality. Na základě těchto nále-
zů předpokládáme, že jde o dílnu na primární zpracování 
této suroviny, která se pravděpodobně ve formě připrave-
ných kusů transportovala dále. Na lokalitě nebyly dosud 
zaznamenány stopy broušení těchto břidlic. 

Tereza Rychtaříková, Petr Škrdla

Resumé
A primary workshop producing axe blanks from green 

schist of the Želešice-type (nearest outcrop is ca. 700 m to 
the northeast) was documented on the cadastral territory 
of Želešice. 

Obr. 15. Želešice. Výběr materiálu.
Fig. 15.  Želešice. Selected fi nds.
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