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Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013
Z uvedených objektů lze interpretovat 2 jako hliníky,
3 zásobní jámy a 12 běžných sídlištních jam. Zbývajících
9 zahloubených objektů bylo datováno do novověku. Jedná se o 8 sloupových jam souvisejících s vymezením zemědělských parcel a 1 příkop s kónickými stěnami a rovným dnem. Funkci příkopu nelze vzhledem k nálezovým
okolnostem blíže interpretovat.
Druhá etapa byla realizována v pásu o rozměrech cca
175 x 8 m, který probíhal rovnoběžně s plochou první etapy ve vzdálenosti cca 40 m západním směrem. Na ploše
bylo identifikováno celkem 46 zahloubených archeologických objektů. Z tohoto počtu bylo možno interpretovat 2 hliníky, 2 zásobní jámy a 12 sídlištních jam, které je
možno datovat stejně jako pravěké objekty prozkoumané
v první etapě výzkumu do HLS I. Kromě uvedených lengyelských objektů bylo na zkoumané ploše zdokumentováno 29 sloupových jam opět souvisejících s novověkým
oplocením. V severní části plochy byl zachycen novověký příkop pokračující z dříve prozkoumané plochy. Další
poznatky o výsledcích výzkumu přinese až podrobnější
zpracování získaného materiálu a dokumentace.
Jakub Langr, Jindřich Hlas

Resumé
Opava Kylešovice (Opava Bez.). Intravilan der Gemeinde. Lengyelkultur. Siedlung.

PLAVEČ (OKR. ZNOJMO)

„Hraničný“. Neolit. Sídliště? Povrchový průzkum.

Během povrchové prospekce povodí říčky Únanovky
(Matoušek et al. v tisku) byly učiněny nálezy pravěkých
artefaktů v trati „Hraničný“. Tato poloha se nachází jihovýchodně od obce Plaveč, na hranicích jejího katastru
a katastru obce Únanov (obr. č. 11). Jedná se o jihovýchodně orientovaný svah, který je částečně zalesněn. Geografické souřadnice (S-JTSK) pomyslného středu místa nálezů jsou: - 641 322, - 1 186 618. Nadmořská výška místa
se pohybuje kolem 310 m n. m.
Kromě novověké a mladohradištní keramiky, která
souvisí nejspíše se zemědělským využíváním polohy,

zde bylo nalezeno několik nevýrazných fragmentů pravěké keramiky, kterou můžeme rámcově datovat do neolitu a tři kusy štípané kamenné industrie. Tu reprezentují
úštěp z rohovce typu KL II, přepálený rohovec typu KL
a mediální část čepele zhotovené z křemičité zvětraliny
serpentinitu. Z této polohy se jedná o první nálezy z pravěku. Materiál je uložen na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Brno.
Povrchové prospekce probíhaly v rámci projektu
„Sběry mikroregionu Únanovky“ (MUNI/F0117/2009)
- Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů.
Dílčí analýzy získaného materiálu byly provedeny v rámci projektu (GD404/09/H020) - „Moravskoslezská škola
doktorandských studií II“.
Jakub Matoušek, Martin Kuča, Jitka Štohandlová

Literatura
Matoušek, J., Kuča, M., Prokeš, L., Štohandlová, J.,
v tisku: Příspěvek k metodice povrchového sběru:
povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky
Únanovky. Předběžná analýza výsledků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 17.

Resumé
Plaveč (Znojmo Dist.), site „Hraničný“. Neolithic.
Settlement?. Surface survey.

POLEŠOVICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

„Nivy“. Neolit. Sídliště. Záchranný výzkum.

Při pokračování záchranného výzkumu v polešovické pískovně (viz kapitoly Doba bronzová a Doba železná) byly podobně jako v loňském roce (Lečbych 2012)
prozkoumány další dvě větší sídlištní jámy nepravidelně
oválného půdorysu, jejichž výplň byla tvořena žlutošedou
písčitou hlínou a od žlutého písčitého podloží je kromě
zmíněného barevného odstínu odlišoval pouze ojedinělý
výskyt drobných kousků mazanice. Podle vyzvednutých
keramických zlomků náleží tyto jámy období kultury lidu
s lineární keramikou. Vedle těchto keramických nálezů se
však podařilo získat také několik kamenných nástrojů, ať

Obr. 11. Plaveč „Hraničný“ (okr. Znojmo).
Místo nálezů.
Fig. 11. Plaveč „Hraničný“ (Znojmo
Dist.). Location of finds.
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