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Obr. 14. Seloutky. Žárový hrob č. 4.
Abb. 14. Seloutky. Brandgrab Nr. 4.
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SELOUTKY (OKR. PROSTĚJOV)

„Na Šťastných“, parcela č. 1693/5. KLPP. Žárové
pohřebiště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 17. až 20. července 2012 proběhl záchranný
archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného
domu manželů Kašinových v k. ú. Seloutky, okr. Prostějov (ZM ČR 1:10000, list 24-24-12, 3 mm od Z a 112 mm
od J s. č.). Zemní práce byly realizovány v polní trati „Na
Šťastných“ v místech, kde se rozkládá významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby
železné (např. Gottwald 1928). Na skryté ploše bylo
prozkoumáno a zdokumentováno, vedle halštatského komorového hrobu (podrobněji viz Doba železná - Seloutky, okr. Prostějov), celkem 8 popelnicových hrobů starolužického úseku komplexu lužických popelnicových polí
(obr. 14), které svou úpravou i inventářem zcela odpovídají běžným zvyklostem své doby. Další dva mladobronzové žárové hroby byly zachyceny též v liniovém výkopu
určeném k pokládce inženýrských sítí.

Pavel Fojtík

Gottwald, A. 1928: Žárové hroby u Seloutek. Ročenka
národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané 5, 7–20.

Resumé
Seloutky (Bez. Prostějov). „Na Šťastných“, Parz. Nr.
1693/5. Lausitzer Urnenfelderkultur. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (OKR. HODONÍN)

„Trávníky“. ÚK. Sídliště. Pohřeb v jámě. Záchranný výzkum.

V roce 2012 se při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně během několika pracovních dnů podařilo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to
včetně 18 kostrových hrobů (viz kapitola Středověk a
novověk). Práce probíhaly v závislosti na intenzivním
postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla
všechna již dříve nenarušená místa s archeologickou
situací, která se koncentrovala zejména v prostoru kři-

Obr. 15. Svatobořice-Mistřín. Pohled
na kostrový pohřeb v jámě únětické
kultury.
Fig. 15. Svatobořice-Mistřín. A skeleton burial in an Unetice settlement
feature.
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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba bronzová
žovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Především laténskými nálezy a středověkým pohřebištěm známá lokalita
(Filip 1953; Dohnal, Onduš 1964) leží u pravého břehu
řeky Kyjovky (dříve Stupavy) u nynějšího hřbitova, na
mírném, k jihovýchodu obráceném svahu, který jižním
směrem přechází do inundačního terénu. Většinu prostoru dnes zabírají domky a dvory se zahradami. V souřadnicovém systému S-JTSK je poloha lokality dána okolím
bodu y = 566460, x = 1189091. Podloží, do kterého byly
zjištěné archeologické objekty zahloubeny, bylo v místech pozitivních archeologických situací tvořeno písky.
Nejstarší stopy lidské činnosti se na prozkoumané části
vozovky projevily ve formě 8 objektů, převážně zásobnicového charakteru, které náleží kultuře únětické. V jedné
z těchto jam byly zjištěny kosterní pozůstatky lidského
jedince (obr. 15), který byl uložen v zásypu jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Kromě tohoto nálezu však
záchranný výzkum získal z těchto zásobních jam velmi
početnou kolekci keramických střepů z různých nádob,
několik kostěných artefaktů a soubor zvířecích kostí. Poměrně výrazně tak byly rozšířeny naše poznatky o nejstarším pravěkém osídlení únětického lidu v této známé
poloze.
Marek Lečbych
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Záchranný výzkum se zaměřil na okolí průběhu
plánovaného výkopu pro plynové potrubí, který lze lokalizovat body: -577065, -1210326; -576916, -1210105
a -576874,-1210190 (S-JTSK).
Kromě zahloubených sídlištních objektů (typické kónické starobronzové zásobní jámy, kůlové jamky) byla na
ploše prozkoumána i kulturní vrstva o mocnosti až 20 cm,
ve které byly místy objeveny i celé keramické nádoby.
Objev kulturní vrstvy je hodnotný mj. i z hlediska vertikální stratigrafie, neboť tato vrstva se nacházela nad i pod
jinými objekty, zpravidla kůlovými jamkami. V některých zásobních jamách byly nalezeny průvodní znaky
starší doby bronzové, tedy schránky velevruba, kterých
se souhrnem z celého výzkumu našlo několik desítek
kilogramů (viz obr. 16). Mimo četné keramické nálezy
a malakofaunu, byl výzkumem získán i početný osteologický materiál, broušená, štípaná a ostatní kamenná industrie, kostěná a parohová industrie a mazanice.
„Od Týnecka“. Starší doba bronzová(?). Záchranný výzkum. Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově, př.č. 01/13.
V rámci výše zmíněného záchranného výzkumu bylo
na levém břehu potoka Svodnice objeveno pět menších
objektů. Z nich tři sobě podobné byly umístěny na jedné
ose v rovnoměrném odstupu přibližně kolmo na vodoteč.
Objekty obsahovaly menší množství mazanice a keramický fragment charakterem hmoty podobný další keramice
z protilehlé tratě „Pole od Týnecka“. Na rozdíl od této trati zde podloží tvoří jíly a zmíněné objekty nejsou nejšpíše
spojeny přímo se sídelním významem.
František Trampota

Resumé
Svatobořice-Mistřín (Hodonín District). „Trávníky“.
Another part of the Unetice culture settlement was excavated during the rescue excavation in 2012.

TVRDONICE (OKR. BŘECLAV)

Literatura
Unger, J. 1973: Nové nálezy ze štěrkovny u Tvrdonic
(okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1972, 26.
Unger, J. 1975: Nové nálezy z pískovny u Tvrdonic (okr.
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„Pole od Týnecka“. ÚK, VS. Sídliště. Záchranný
výzkum. Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově, př.č. 01/13.

Resumé

Od konce srpna do počátku října provedlo Regionální muzeum v Mikulově záchranný výzkum, který předcházel stavbě plynovodu, který propojuje kompresní
stanici Břeclav a podzemní zásobník plynu Tvrdonice.
V trati „Pole od Týnecka“ bylo zjištěno sídliště ze starší
doby bronzové a z laténu (viz Doba železná). V místech
dnešní rekultivované skládky na sousedních parcelách
bylo sídliště již dříve zkoumáno J. Ungerem (1973; 1975)
a místními občany (nepublikováno).
Lokalita se nachází na pravém břehu potoka Svodnice na hrúdu z vápnitých písků. Vápnitost odráží i velké
množství nalezeného osteologického a malakologického
materiálu. V samotné nivě potoka se archeologické objekty již nevyskytují.

Regional Museum Mikulov has realised a development-led excavation preceding constuction of gas pipeline from end-August to early-October 2012. Part of Early Bronze Age (EBA) site was revealed and explored on
the already known site “Pole od Týnecka”. Main cultural
components are represented by the Únětice and Věteřov
cultures and further findings from the La Tène period (see
chpt. Iron Age). Outsite the finds of typical conical storage pits, an importat discovery was the cultural layer of
thickness up to 20 cm. The pottery and zooarchaeological
material are not the only dominating items among material findings, unio shells here represents large part of the
whole collection (several dozens kilograms of shells) as
well as on many other EBA sites in the region (fig 16).
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