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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Eneolit
sunkenen Objekten und Depressionen vielleicht als Material für den Bau des Hügels zu erhalten.
3. Fortsetzung der Forschungsarbeiten des Hügels Nr.
8 vom Jahre 2011 (4 neue Sonden). In der Mitte der Hügelaufschüttung wurde ein Teil der ursprüngliche Grabgrube der GBK entdeckt. Unter der Aufschüttung wurde
schwarze Humusschicht dokumentiert (urgeschichtliche
Bodenart). Aus der Pfostenkonstruktion unter dem Hügelmantel (hängt mit Kosntruktion des Hügels nicht gerde zusammen) stammt die Absolutdatum UGAMS 11867
3830±30 BP. Die Grabung wurde im nächsten Jahr fortsetzen.

Ve výkopových profilech bylo zjištěno 15 objektů.
Z toho 6 objektů bylo recentních a 9 pravěkého stáří. Jeden objekt můžeme na základě keramiky datovat do eneolitu.
Klára Rybářová

Resumé
Křižanovice (Bez. Vyškov). “Za kostelem”. Äneolithikum. Siedlung. Rettungsgrabung.

KYJOVICE (OKR. ZNOJMO)

“Sutny II”. KZP. Hrob. Systematický výzkum.

KRALICE NA HANÉ (OKR. PROSTĚJOV)

„Kralický háj“, Průmyslová zóna města Prostějova. Epilengyel. Sídliště. Záchranný výzkum.
Ve dnech 8. až 28. srpna 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum související s plánovaným rozšířením výrobního areálu společnosti Žaluzie NEVA, s.r.o.
(ZM 1:10000, list 24-24-13, 147:360, 151:359, 151:357,
148:357, 147:355, 144:355), který prostorově přímo
navázal na odkryvy realizované zde v roce předchozím
(např. Fojtík 2011). Na stavbou dotčené ploše byly zachyceny též nečetné projevy osídlení prostoru dnešní
průmyslové zóny města Prostějova v období epilengyelu (k eneolitickému osídlení místa podrobněji cf. Šmíd
2008) - časně eneolitické nálezy nám poskytla zejména
výplň kaverny vzniklé zánikem neolitického hliníku, obj.
č. 577.
Pavel Fojtík
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Resumé
Kralice na Hané (Bez. Prostějov). „Kralický háj“.
Epilengyel. Siedlung. Rettungsgrabung.

KŘIŽANOVICE (OKR. VYŠKOV)

„Za kostelem“. Eneolit. Sídliště. Záchranný výzkum.
Při budování inženýrských sítí v nové obytné zóně
Za kostelem v Křižanovicích na Vyškovsku bylo v lednu – květnu 2012 zachyceno několik sídlištních objektů.
Lokalita se nachází na severovýchodním svahu nad
řekou Litavou, v nadmořské výšce 218–224 m. Na ZM
ČR 1:10 000, list 24-43-10, je vymezena body 073:149,
083:153, 088: 153, 090: 140, 084:138, 083:140,078:140
mm od Z:J s.č.
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Ve výzkumné sezoně 2012 byl na lokalitě Kyjovice
v poloze „Sutny II“ (sektor Y6) odkryt v pořadí již druhý
hrob kultury se zvoncovitými poháry (H28). Nacházel se
přibližně 6 m východně od hrobové komory a vně kruhového žlábku hrobu (H27; obr. 4) ze stejného období
(Kazdová, Kuča, Šabatová, Trampota, Prokeš, Hložek,
Kolář, Petřík 2011; Kazdová, Kuča, Trampota, Kolář
2012u).
Hrobová jáma o rozměrech 1,55×1,30 m obsahovala
kostrový pohřeb, ležící v rituální poloze na pravém boku,
hlavou k jihu, předběžně interpretovaný jako pohřeb
ženy. Na kostře a v oblasti krku byly identifikovány velmi
špatně zachované jantarové korále, tvořící patrně náhrdelník.
Keramická výbava se skládala z mísy a dvou džbánů.
Mísa s pozůstatky zvířecí obětiny byla umístěna poblíž
lebky. Džbány se nacházely v prostoru dolních končetin.
Kolekci milodarů doplňoval fragment neopracovaného
kamene (blíže neurčené funkce) lokalizovaného do prostoru pánve.
Exkavace a plošná dokumentace probíhala po mechanických vrstvách (mocnost 10 cm), půdní vzorky byly systematicky odebírány v každé vrstvě (pravidelná síť 15 x
15 cm), aplikace rhodanidu draselného a kyseliny chlorovodíkové ke zjištění dřevitých konstrukčních prvku hrobu se projevila jako negativní. Artefakty byly podrobně
zaměřovány pomocí totální stanice, zvláštní důraz byl
kladen na keramické fragmenty s ohledem na možnou
rekonstrukci postdepozičních procesů.
K zjištění přítomnosti parazitů byly z kosterních
pozůstatků odebrány celkem tři půdní vzorky z oblasti
nad pánví, pánve a pod pánví. Také byly odebrány dva
vzorky kostí (konkrétně zub a lýtková kost) na analýzu
DNA.
Přítomnost nadzemních konstrukčních prvků hrobu
(dům mrtvých) by mohly prokazovat mělké kůlové jamky situované paralelně vně hrany hrobové jámy. Tuto
skutečnost ale bude třeba ještě ověřit na východním okraji hrobové jámy.
Současně proběhla dokumentace zbývající části
žlábku k hrobu H27. Souhrnný popis výsledků výzkumu
v sektoru Y6 viz kap. Neolit.
Výzkum proběhl v rámci Operačního programu – Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe

