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Resumé

TVOŘIHRÁZ (OKR. ZNOJMO)

During mining works in the southern gravel-field in
Tovačov, several neolithic or eneolithic pottery sherds
and clay daubs contained in aluvial layers were found.

TŘEBĚTICE (OKR. KROMĚŘÍŽ)

„Oujezd“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Výzkum se uskutečnil v měsíci březnu při sledování
rýhy pro výtlačné kanalizační potrubí v rámci akce Holešovsko sever – kanalizace Holešov, Količín, Tučapy.
Sídliště se nachází v bezejmenné trati na parcele č. 195/3,
podél pravé straně silnice vedoucí směrem na Količín od
křižovatky silnic Alexovice-Količín a Třebětice-Všetuly
(polohu lze určit na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-3108, v okolí bodu 485/290 od Z/J s. č.), v nadmořské výšce
210 m. Již dříve zde prováděl povrchové sběry D. Kolbinger (Kolbinger 2012, 19, pod označením „Oujezd“),
který zde zachytil osídlení kultury s lineární keramikou.
Ve výkopu bylo zdokumentováno a ovzorkováno celkem
11 archeologických zahloubených objektů této kultury,
určené především podle keramického inventáře.
Ivan Čižmář
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Kolbinger, D. 2012: 50 let mých povrchových výzkumů
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Resumé
Třebětice (Bez. Kroměříž). „Oujezd“. LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

„Za oříšky“, „Za ovčárnou“. Neolit (MMK). Sídliště. Povrchový průzkum.

Počátkem listopadu 2012 proběhl v rámci výuky Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně povrchový
průzkum katastru obce Tvořihráz, okr. Znojmo, při kterém došlo v tratích „Za oříšky“ a „Za ovčárnou“, ležících
v bezprostřední blízkosti obce, k identifikaci archeologických lokalit. Archeologické kontexty jsou v obou polních
tratích destruovány recentními zemědělskými aktivitami.
Získaná kolekce nálezů umožňuje datovat všechna tato
zjištěná sídliště do neolitu. Nálezy byly georeferencovány pomocí GPS přijímačů Trimble Geoexplorer 6000 GeoXH, Nomad a Juno (systém S-JSTK), což umožnilo mj.
dokumentovat plošnou distribuci nálezů. Některé polohy
byly známy z ústního podání (M. Vokáč ad.), ale nikdy
nebyly řádně publikovány.
„Za oříšky“. Neolit (MMK). Sídliště. Povrchový
průzkum.
V polní trati „Za oříšky“, nacházející se bezprostředně u jižní části vsi, byly identifikovány dvě výraznější
koncentrace artefaktů indikující destruovaná pravěká sídliště. Jejich vzájemný vztah je zatím nejasný. Střed západní koncentrace, označené jako „Za oříšky“ – poloha
A, se nalézá přibližně na souřadnicích 48°54’56.38"N,
16°7’53.26"E (WGS-84), na východním svahu v bezprostřední blízkosti polní cesty spojující v ose Z-V silnici
k sv. Hubertovi se zázemím fotbalového hřiště, tj. asi 730
m jihozápadně od tvořihrázského zámku (obr. 20: 1). Poloha s nadmořskou výškou přibližně 260-265 m n. m. je
vzdálena asi 450 m jižním směrem od recentního toku
řeky Jevišovky.
Z hlediska hmotné kultury byla v této poloze zjištěna
keramika a štípaná kamenná industrie. Keramika je zastoupena celkem 23 fragmenty. Hmota je především zrni-

Obr. 20. Tvořihráz (okr. Znojmo).
Zjištěné koncentrace nálezů: 1 –
poloha „Za oříšky“ A, 2 – poloha
„Za oříšky“ B, 3 – poloha „Za ovčárnou“ A, 4 – poloha „Za ovčárnou“ B.
Fig. 20. Tvořihráz (Znojmo Dist.).
The concentrations of findings: 1
– site “Za oříšky” A, 2 – site “Za
oříšky” B, 3 – site “Za ovčárnou”
A, 4 – site “Za ovčárnou” B.
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