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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Neolit
Obr. 26. Zlín (k. ú. Malenovice, okr.
Zlín). Pohled na plochu výzkumu.
Fig. 26. Zlín (cadaster Malenovice,
Zlín Dist.). A view of the excavated
area.

od Z/J s. č. V úzkém výkopu bylo zachyceno 7 zahloubených objektů datovaných podle keramických zlomků
do kultury s lineární keramikou. Jedná se tak o doposud
neznámou a v rámci údolí řeky Dřevnice i nejvýchodněji
položenou lokalitu této kultury.
Ivan Čižmář

Resumé
Zlín (Kat. Malenovice, Bez. Zlín). 3. května Strasse.
LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)

„Zadní mezicestí“. LnK, MMK. Sídliště/kulturní
vrstva. Záchranný výzkum.

Výzkum byl vyvolán rozšiřováním komunikace 1/49
v trati „Zadní mezicestí“. Lokalita se nachází na mírné
terénní vlně v nadmořské výšce 198 m s převýšením 6-8
m nad tokem řeky Dřevnice vzdáleným asi 500 m. Polohu lze určit na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-31-24,
v širším okolí bodu 240/100 mm od Z/J s. č. O lokalitě
se ví již od poloviny třicátých let 20. století, kdy byla
intenzivně osídlená terénní vlna poprvé protnuta stavbou
silnice Zlín-Baťov (dnešní Otrokovice) a bylo získáno
velké množství nálezů zahrnujících téměř všechna období pravěku. Hlavní výzkumy zde byly prováděny v průběhu 90. let minulého století při stavbě vodovodu pro
ČS Slovnaft (Kohoutek – Langová 1998), obchodního
komplexu Centro, s ním související propojovací komunikace III/4973 a stavbu horkovodu vedoucího mezi Otrokovicemi a Malenovicemi (Kohoutek 2000, 118, 131,
140–141). Výzkumy pokračovaly i po přelomu milénia
při stavbě II. etapy obchodního komplexu Centro (Kohoutek 2004, 133–134, 163, 180, 248), dále při stavbě
OC Makro (Šmíd 2005, 229–230, 252, 266, 275, 318),
přilehlé benzinové pumpy (Kohoutek 2006, 118, 291)
a také v poměrně nedávné době při přístavbě komplexu
Centro – fáze IV.
164

Rozšíření silnice 1/49 si vyžádalo další poměrně intenzivní zásah do terénní vlny v pásu cca 20 x 150 m. Po
skrývce cca 30 cm ornice byla na celé ploše obnažena
bohatá kulturní vrstva o síle mezi 50–120 cm, obsahující vysoké množství archeologických nálezů sídlištního
charakteru z téměř celého období pravěku (nejhojněji
zastoupena LnK a KLPP). Kulturní vrstva byla postupně prokopávána ve čtvercích o straně 5 m. Po dosažení
geologického podloží byly na ploše zkoumány vlastní archeologické objekty.
Osídlení kultury s lineární keramikou v rámci výzkumu patří k nejvýznamnější komponentě, co se týče
objektů a nálezů. Při výzkumu bylo prozkoumáno velké
množství zahloubených objektů, z kulturní vrstvy pak pochází hojnost nálezů. Vysoké množství zahloubených objektů je dáno především skutečností, že se jedná o komponentu, která (kromě možného paleolitického osídlení)
měla, co se týče osídlení, na lokalitě prvenství. Objekty
byly zahloubeny do podloží před nebo v průběhu vytváření kulturní vrstvy a nemohlo u nich tudíž dojít k případnému nerozpoznání v rámci kulturní vrstvy, jak tomu bylo
zřejmě u komponent mladších.
Během výzkumu se podařilo odkrýt také částečné
půdorysy dvou až tří nadzemních halových domů, které
byly orientovány ve směru SV – JZ. Zachycená délka se
pohybovala okolo 15 m, šířka pak mezi 7–10 m (obr. 27).
Na lokalitě bylo zjištěno také množství zahloubených objektů kultury s moravskou malovanou keramikou.
Hleděnovský potok. LnK, MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.
Také při přeložce Hleděnovského potoka protékajícího mezi železnicí a průmyslovým areálem ZPS byly
zkoumány dvě plochy o rozlohách 7x165 a 7x65 m (na linii určené na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-31-24, mezi
koordináty 245/117 a 272/111 mm od Z/J s. č.). Překvapivě i zde bylo zachyceno vůbec poprvé intenzivní osídlení
začínající v neolitu (LnK, MMK), pokračující přes eneolit
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Obr. 27. Zlín (k. ú. Malenovice, okr.
Zlín). Část nadzemního halového
domu.
Fig. 27. Zlín (cadaster Malenovice,
Zlín Dist.). A part of an above ground
hall house.

(především k. jordanovská), celé období doby bronzové,
platěnickou kulturu starší doby železné, dobu laténskou
a dobu středohradištní. Kulturní vrstva zjištěná na lokalitě „Mezicestí“ zde však již zdaleka nedosahovala takové
mocnosti ani bohatosti (jen cca 30 cm) a byla z velké části
odebrána při skrývce ornice (40–50 cm). Při následném
výzkumu se podařilo prozkoumat desítky zahloubených
objektů kultury s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou.
Ivan Čižmář
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Resumé
Zlín (cadaster Malenovice, Zlín Dist.). „Mezicestí“,
Hleděnov Bach. LBK, MPW. Settlement/cultural layer.
Rescue excavation.

ZNOJMO (OKR. ZNOJMO)

Ulice Pazderky. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.
V dubnu roku 2012 byl proveden výzkum na parcele
pro stavbu RD na ulici Pazderky. Poprvé byla tato lokalita popsána při výzkumu v roce 2010, kdy zde byly budovány inženýrské sítě, tehdy ještě pod označením ulice
Přímětická. Na skryté ploše byl identifikován jeden zahloubený objekt nacházející se v severním nároží. Jednalo se o mohutný hliník kultury s moravskou malovanou
keramikou.
David Humpola

Resumé
Znojmo (Bez. Znojmo), Pazderky Str. Lengyelkultur
(MBK). Siedlung. Rettungsgrabung.
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