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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Eneolit
Obr. 9. Úsov (okr. Šumperk).
Kamenný pás v koruně horního valu.
Fig. 9. Úsov (Šumperk Distr.).
Path made of stones on the top
of upper rampart.

Nálezové spektrum zahrnuje keramiku, mazanici,
kamennou broušenou a štípanou industrii. Významná
je zatím úplná absence kostí. Keramické zlomky, jejich
tvarování a výzdoba umožňují přiřadit zdejší osídlení
k počátkům bádenské kultury do období jejího bolerázského stupně. Počet kamenné broušené industrie dosahuje dvou desítek převážně sekeromlatů. Mezi štípanou
industrií zaujmou masivní úštěpy, dlouhé čepele a vůbec
pestrá skladba suroviny (např. zmíněné čepele ze středopolských kropenatých silicitů). Záchranný archeologický
výzkum bude pokračovat na jaře 2013.
Miroslav Daňhel

Resumé
Newly discovered hillfort on boundary of cadasters of
Stavebnice and Úsov was damaged by wood harvest. Enclosed area covers 3 hectares and according to the magnetometric prospection is densely filled with features.
Consequent rescue excavation focused on top of the hill
where 13 areas (4 × 4 m) and one trench (10 × 2 m) with
total area 228 m² were excavated. Next trench cut the
most damaged part of preserved ramparts on the northern
slope. Preliminary observations revealed two ramparts in
lower part with ditch cut in between them. Upper rampart
bears path made of stones. On the slope above the ditches two or three palisades were located. Magnetometric
prospection of southeastern field detected 2 ditches and
palisade with at least three entrances. Pottery fragments
rank this site among the fortified settlements of Boleráz
group of Baden culture.

ÚVALNO (OKR. BRUNTÁL)

Extravilán obce. KŠK. Náhodný nález.

V rámci brigádnické výpomoci zemědělství byl na
přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století
při třídění brambor v Jednotném zemědělském družstvu
(JZD) Úvalno nalezen kamenný sekeromlat jednoduchého tvaru kultury se šňůrovou keramikou. Jako místo jeho
vyzdvižení ze země je možno pouze rámcově určit plochu
polností obhospodařovaných JZD Úvalno.
Sekeromlat, vyrobený z droby, má rozměry: d - 93
mm, max. š - 39 mm, max. v - 43 mm. Průměr otvoru
pro topůrko je 17 mm. Zvláštností jsou dvě do kříže vybroušené čáry (značka majitele?), jejichž povrch je stejně navětralý jako ostatní povrch sekeromlatu – na rozdíl
od ostatních defektů způsobených zemědělskou činností
(obr. 10). Předmět se nachází v soukromém vlastnictví.
Obr. 10. Úvalno. Sekeromlat. KŠK.
Abb. 10. Úvalno. Hammeraxt der Schnurkeramik.
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Resumé
Úvalno (Bez. Bruntál). Unbauter Teil der Gemeinde.
Schnurkeramik. Einzelfund.

prozkoumáno také několik objektů kultury jordanovské
a zvonovitých pohárů. Nálezy byly přítomny také v kulturní vrstvě v poloze „Mezicestí“.
Ivan Čižmář

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)

„Mezicestí“ a Hleděnovský potok. JoK, KZP.
Sídliště/kulturní vrstva. Záchranný výzkum.
Při zkoumání lokality v rámci rozšiřování silnice 1/49
(bližší popis a okolnosti výzkumu v kapitole Neolit) bylo

Resumé
Zlín (Kataster Malenovice, Bez. Zlín). „Mezicestí“
u Hleděnov Bach. Jordanów- u. Glockenbecher Kultur.
Siedlung/Kulturschicht. Rettungsgrabung.
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