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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Neolit

Literatura
Janák, V., Knápek, A., Papáková, K. 2012: Sídliště ve
Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně. Přehled výzkumů 52-1, 51–73.

Resumé
Studénka (Bez. Nový Jičín). "Dolní Čtvrtě". Linearbandkeramik u. Lengyelkultur (Oberschlesische Gruppe). Siedlung. Oberflächensammlungen.
Obr. 18. Studénka - Dolní Čtvrtě. Zlomek keramiky LnK
a nálezy broušené industrie. Kresba D. Fryč.
Abb. 18. Studénka - Dolní Čtvrtě. Bruchtück der Linearbankeramik und die Funde der geschliffen Industrie.
Zeichnung D. Fryč.

Pustějov (obr. 17- PU1), v severovýchodním směru se nacházejí sídliště lidu s lineární kulturou ve Studénce ,,Záhumení" a Bravanticích.
Daniel Fryč

TELNICE (OKR. BRNO-VENKOV)

Ul. Hliníky ppč. 1345/2. Lnk, VK. Sídliště. Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum, prováděný roku 2012 na nalezišti
RD Telnice – ul. Hliníky č.p. 327 (majitel J. Máca), přinesl doklady mělce zahloubeného objektu z období kultury s vypíchanou keramikou. Majitelem byl k posouzení
předán další materiál, který pochází z budování základů
domu, u kterého však nebyl přítomen žádný přizvaný
archeolog. Jedná se o zlomky keramických nádob, které lze zařadit rovněž do neolitu. Zjištěná situace souvisí
s největší pravděpodobností se soudobými nálezy, které
byly v této části obce učiněny v 30. až 60. letech minulého století, a jsou tak dokladem existence zemědělské
neolitické osady, která zaujímala pravděpodobně prostor
celého návrší (srv. Belcredi et al. 1989).
Petr Kos

Literatura
Belcredi, L. a kol. 1989: Archeologické lokality a nálezy
okresu Brno-venkov, Brno: Okresní muzeum Brno-venkov.

Resumé
Telnice (Bez. Brno-venkov), Hliníky Strasse, Parz.
Nr. 1345/2. LBK und Stichbandkeramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

TOVAČOV (OKR. PŘEROV)

„Skašov“. Pravěk (neolit-eneolit). Ojedinělé nálezy. Zjišťovací výzkum.

Obr. 19. Studénka - Dolní Čtvrtě. Výběr nálezů štípané
industrie. Kresba D. Fryč.
Abb. 19. Studénka - Dolní Čtvrtě. Spaltindustrie (Ausswahl). Zeichnung D. Fryč.
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Během skrývek pro rozšiřování dobývacího prostoru
IV. při jižním okraji štěrkoven v Tovačově byly pozorovány tmavé půdní příznaky nejasného původu, které byly
6. března ověřeny třemi sondami. Sondy byly položeny
v místě určeném na listu 24-24-20 ZM ČR souřadnicemi
227:58 a 228:56 mm od Z:J s.č. Nepodařil se potvrdit antropogenní původ půdních příznaků, ale v hloubce 0,4 m
byly v náplavových sedimentech nalezeny nahodilé drobné pravěké střepy (neolit-eneolit), kousky mazanice a uhlíky, které dokládají lidské aktivity v prostoru soutoku
Blaty s Moravou v době, kdy se toto podloží ukládalo.
Miroslav Daňhel

Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013

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

Literatura
Kolbinger, D. 2012: 50 let mých povrchových výzkumů
na východním Kroměřížsku, Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum 83. Praha.

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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