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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Neolit
miky nalezené v jejich výplních umožňují časové zařazení do období staršího neolitu.
Petr Kos

Resumé
Velatice (Bez. Brno-venkov). „Velatický Široký“,
Parz. Nr. 2025/7, 2029/2-3, 2032/2, 2053/3, 2054/2,
2026/3, 2049/2, 2050/2, 2051/2, 2036/2, 2035/2, 595/49,
2035/5, 2036/4, 595. LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

VELKÉ HOSTĚRÁDKY (OKR. BŘECLAV)

„Líchy“. MMK. Výšinné sídliště. Záchranný výzkum.

V roce 2012 se při zapojení sondy Hos102a podařilo v liniovém výkopu produktovodu prozkoumat celkem
19 zahloubených archeologických objektů. Pozitivní
archeologická situace byla identifikována ve dvou katastrálních území, a to na katastrech Velkých Hostěrádek
a Dambořic (viz kapitola Dambořice „Za dvorem“, Doba
bronzová). V prvním případě jde o lokalitu „Líchy“, již
od 30. let 20. stol. známou především výskytem mohyl
ze střední a mladší doby bronzové, kde se objekty koncentrovaly na plochém návrší v nadmořské výšce cca 320
m n. m. Prostor výzkumu se nacházel jižně od kóty 323.
V souřadnicovém systému S-JTSK je místo nálezu určeno bodem: y=578557, x=1179102. Zde bylo zdokumentováno celkem 9 zahloubených objektů, zejména zásobnicového charakteru a jedna rozsáhlejší stavební jáma.
Všechny zdejší objekty časově náleží mladší fázi kultury
lidu s moravskou malovanou keramikou. Je zřejmé, že se
tímto výzkumem podařilo odkrýt jen malou část doposud
neznámého výšinného sídliště.
Marek Lečbych

Resumé
Velké Hostěrádky (Břeclav Dist.). „Líchy“. There was
a Moravian Painted Ware settlement excavated during
a rescue excavation in Velké Hostěrádky in 2012.

VELKÉ HOŠTICE (OKR. OPAVA)

„Široká louka“, „Šlamovníky“, parcela č. 709/2,
727/3. Lnk, Lengyel. Lokální nálezy. Záchranný výzkum.

V rámci dohledů a následného záchranného archeologického výzkumu (č. akce NPÚ Ostrava 39/11) vyvolaného budováním cyklistické stezky č. 55 (viz kap.
Středověk a novověk) byla zjištěna antropogenní aktivita
lidu náležícímu k lengyelskému kulturnímu komplexu.
Lokalizace naleziště v souřadnicích JTSK s nadmořskou
výškou: Y = 492061.96, X = 1088982.83, Z = 239.
Při skrývce polní cesty poblíž školního fotbalového
hřiště byla zjištěna v naplaveném jílovitém sedimentu řeky Opavy větší lokální koncentrace mazanice. Po
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bližším ohledání místa bylo nalezeno ještě několik fragmentů keramiky a zlomek zrnotěrky. Prostor s nálezy byl
pracovně nazván sektor B. Při ručním začišťování místa
s nálezy se nepodařilo zjistit hrany možného objektu vůči
okolnímu podloží a snižování její úrovně jak do stran, tak
do hloubky; výzkum pouze ukázal její plynulý přechod
v hlinitojílovité podloží. Proto byl uměle vymezen prostor k exkavaci o rozměrech 1,5 x 0,8 m. Hranice vytyčeného obdélníku zhruba odpovídala nálezům keramiky.
Vybrán byl do hloubky cca 0,4 m, opět dle výskytu keramiky a mazanice. Střed odebírané vrstvy tvořila silná
koncentrace fragmentů mazanice o mocnosti 0,3 m. Měla
relativně kruhový rozptyl o průměru cca 0,4 m. Z naplaveniny bylo získáno větší množství keramických fragmentů nádob, kamenů, několik úštěpů silicitů, odtěžené
jádro, dva zlomky čepelek, drtič a dva fragmenty zrnotěrek. Zajímavý je podlouhlý keramický fragment oválného až kruhového průřezu. Mohlo by jít o zlomek lžíce
nebo naběračky. Není vyloučena ani možnost, že se jedná
o torzo ruky z antropomorfní figurální plastiky. Keramický materiál tmavě šedého a hnědého výpalu je ostřen
větším množstvím středně hrubého křemičitého písku.
Na některých výdutích jsou ozdobné výčnělky a ouška.
Jde o keramiku lengyelského kulturního okruhu. V rámci
nalezeného souboru bylo vyčleněno několik fragmentů
lineární keramiky. Jejich barva výpalu a keramická hmota (obsahuje charakteristické organické prvky) je jednoznačně odlišila od nalezené lengyelské kolekce.
Je obtížné interpretovat zjištěnou archeologickou situaci. Snad se jedná o rozplavený objekt, povodní řeky Opavy. Silná koncentrace mazanice a přítomnost zrnotěrky
s drtičem by mohla indikovat torzo pece nebo topeniště
pro tepelnou úpravu potravin (obilovin). Muže se také
jednat o pouhou odpadní jámu.
V závěru archeologického dohledu byly poblíž místa
křížení polní cesty z cyklostezkou (u sloupů vysokého
napětí) s traťovým názvem Šlamovníky nalezeny dva
pravěké fragmenty nádob v bázi strojně odebrané hlíny. Prostor s archeologickým nálezem byl pracovně nazván sektor C. Lokalizace naleziště v souřadnicích JTSK
s nadmořskou výškou: Y = 492849.17, X 1089048. 83,
Z = 239. Prozkoumání terénu v místě nálezu neprokázalo
žádný zahloubený objekt. Jedná se tedy o ojedinělý nálezový celek bez bližší interpretace. Charakter keramických
zlomků se podobá keramice lengyelské produkce.
Pavel Malík

Resumé
Velké Hoštice (Bez. Opava). „Široká louka“,
„Šlamovníky“. Lindenbandkeramik, Lengyel. Lokalfundes. Rettungsgrabung.

VÍTONICE (OKR. ZNOJMO)

Intravilán obce. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum

V druhé polovině srpna proběhl ve Vítonicích archeologický výzkum při stavbě nového hřiště. Na ploše stavby

Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013
se podařilo zdokumentovat zhruba čtyři desítky zahloubených objektů z období kultury s lineární keramikou.
I když větší podíl nalezených artefaktů náleží do fáze Ib,
poloha byla osídlena i ve fázi IIa. Z tohoto období se podařilo odkrýt i neúplný půdorys dlouhého domu.
David Humpola

Resumé
Vítonice (Bez. Znojmo). Linearbandkeramik. Siedlung. Rettungsgrabung.

VYSOKÉ POPOVICE (OKR. BRNO-VENKOV)

„Nekázanec“. Neolit? Ojedinělé nálezy. Povrchový
průzkum.
Vysoké Popovice představují z hlediska pravěkého
osídlení okrajovou zónu. Nadmořská výška okolí místy
přesahuje 500 m n. m. a půdní pokryv nedosahuje velké
kvality. Z katastru obce a jejího okolí jsou zaznamenány
ojedinělé nálezy především kamenné industrie (Kratochvíl 1904, 247; Vokáč et al. 2004).
V létě 2012 byly v trati Nekázanec objeveny ojedinělé
nepatinované kamenné artefakty. Uvedená poloha je lokalizována na mírném jihovýchodním svahu vybíhajícího
z kóty 523 m. Samotné místo nálezu leží přibližně v nadmořské výšce 480 m n. m.
Štípaná kamenná industrie sestává z dlouhé čepele
z obsidiánu a dvou štípaných křišťálů. Pozornost zaujímá
především obsidiánová čepel s bilaterální retuší, která je
zlomená v distální části. Velikost artefaktu je neobvyklá
– 6,6 cm. Na křišťálech je patrné opracování lidskou rukou. S největší pravděpodobností jsou křišťály lokálního
původu. Žádný jiný materiál nebyl v okolí nálezů zaznamenán. Kulturní klasifikace nálezů je obtížná, nejspíše se
jedná o doklady aktivit v neolitu, snad v kultuře s moravskou malovanou keramikou (dále MMK). Na okolních
katastrech jsou doklady osídlení v kultuře s MMK patrné v Zakřanech (Kuča et al. 2004), v Sudicích (nepubl.)
a Lukovanech (Kuča – Vokáč 2001). Příslušnost artefaktů k paleolitu byla vyloučena, ale je třeba do budoucna
verifikovat nálezy křišťálu, které mohou indikovat právě
aktivity spojené s tímto osídlením (cf. Škrdla et al. 2012,
220).
Nápadná je velikost obsidiánového artefaktu. Většinou se na jižní až jihozápadní Moravě lze setkat s úštěpy
či čepelemi o velikosti do 4 cm (cf. Oliva 1984, 226). Na
východní Moravě (tedy blíže k primárním zdrojům na východní Slovensko) je možné s artefakty větších rozměrů
z obsidiánu počítat častěji (autorské poznatky, nepubl.).
Martin Kuča, Zdeněk Hájek, Jaroslav Bartík
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Obr. 25. Vysoké Popovice (okr. Brno-venkov). Fotografie artefaktů.
Fig. 25. Vysoké Popovice (Brno-County Dist.). Photo of
the artifacts.
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Resumé
Isolated artifacts made from obsisian and rock crystale were collected at Vysoké Popovice, Brno-County
district.

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)

Tř. 3. května. LNK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Výzkum probíhal v měsíci listopadu při rekonstrukci
drážního kabelu v těsné blízkosti železniční trati Otrokovice – Vizovice. Lokalita se nachází v bezejmenné trati na
mírném terénním výběžku nad řekou Dřevnicí v nadmořské výšce 206 m a její polohu lze určit na mapě ZM ČR
1:10 000, list 25-31-25, v širším okolí bodu 47/165 mm
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