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Editorial
Vážení přispěvatelé a čtenáři časopisu Přehled výzkumů,

po roce mám opět příležitost představit Vám nové vydání na-
šeho časopisu. Číslo 63-1 je standardně členěno na recenzovanou 
část Studie, která tentokrát zahrnuje pět původních příspěvků, 
nerecenzovanou část Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 
2021, která podává zprávy o výzkumech, průzkumech a ojedině-
lých nálezech, a informativní, nerecenzovanou část Varia.

Úvodní blok studií tentokrát chronologicky pokrývá období 
od středního paleolitu po dobu římskou, v rámci polykulturní 
lokality dokonce až po středověk. Recenzovanou sekci otevírá 
příspěvek L. Nejmana s kolektivem, který představuje analýzu 
souboru paleolitických artefaktů získaných v  letech 2011–2016 
z jeskyně Pod Hradem ve střední části Moravského krasu, které 
člení do několika chronologických skupin na základě radiokar-
bonového datování vrstev, z  nichž pocházejí. Příspěvek týmu 
autorů pod vedením Z. Nerudové představuje další záchranný 
výzkum v prostoru Vídeňské ulice v Brně-Štýřicích, který proká-
zal pokračování epigravettienského osídlení v  dnes zastavěné 
oblasti, a přispěl tak k odhadu rozsahu a intenzity osídlení pro-
storu v pozdním glaciálu. Článek J. Bartíka s kolektivem referuje 
o průzkumu kramolínského hradiska, které je již 45 let zatopeno 
vodami Dalešické přehrady. Získané nálezy, které pokrývají ob-
dobí od paleolitu po středověk, zahrnují i  poměrně unikátní 
předměty, jež rozšiřují poznání lokality. Závěrem autoři předsta-
vují plán dalšího průzkumu a diskutují otázku ochrany této vý-
jimečné lokality. Studie E. Droberjara se zabývá nálezy římsko-
-provinciálních zásobnic s  okružím v  prostoru jižní Moravy, 
jihozápadního Slovenska a Dolního Rakouska z období 2. polo-
viny 2. a 1. poloviny 3. století. R. Madyda-Legutko uzavírá blok 
studií analýzou hrobové výbavy bojovníka (jezdce) przeworské 
kultury v Drochlinu (okr. Čenstochová) a přechází do obecněj-
ších úvah o používání zbraní a o postavení jezdce v prostředí 
této kultury. 

Po tradičním bloku zpráv Přehled výzkumů na Moravě a ve 
Slezsku 2021, zahrnujícím období od paleolitu po dobu stěhování 
národů, následuje rubrika Varia. Příspěvek z pera J. Svobody při-
pomíná výraznou generaci badatelů narozených v  období po 
první světové válce (R. Musil, J. Jelínek, K. Valoch, B. Klíma). 
Možnosti spolupráce profesionálních archeologů s laickou veřej-
ností představuje projekt Komunitní archeologie ve Vanovicích 
od kolektivu autorů pod vedením P. Vařeky. Prezentaci projektu 
ARIADNEplus se věnuje se svým týmem O. Lečbychová. O od-
borných konferencích informují R. Antal (Jak správně chápat 
předměty ukryté pod zemí – od práva k názorným příkladům) 
a Z. Holubová (Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 
v roce 2021 – Muzeum města Brna, p. o.). Text od B. Komoróc-
zyho se věnuje fungování Návštěvnického centra Brána do říše 
římské za uplynulou sezónu 2021, stále ještě poznamenanou pro-
ticovidovými opatřeními. Pandemická situace se dotkla také udí-
lení cen Zlatý mamut, o kterém referuje Z. Kosarová. 

Doufáme, že v aktuálním čísle najdete zajímavé informace, 
že zůstanete zdraví a že se společně s námi budete těšit na příští 
číslo PV.

V Brně, 30. června 2022 
Za redakci Petr Škrdla 

Dear contributors and readers of the Přehled výzkumů journal,

Another year has passed and I again have the pleasure of 
presenting a new issue of our journal to you. Issue 63-1 is struc-
tured as usual into the reviewed section Articles, this time with 
five original papers; the unreviewed section Overview of exca-
vations in Moravia and Silesia 2021, which brings reports on ex-
cavations, surveys and unique finds; and the informative and 
unreviewed section Varia. 

This time, the introductory block of articles chronologically 
covers the period from the Middle Paleolithic to the Roman Pe-
riod, within multi-period sites even up to the Middle Ages. The 
reviewed section opens with the article by L. Nejman et al., which 
presents the analysis of an assemblage of Paleolithic artefacts ac-
quired in 2011–2016 from Pod Hradem Cave in the central part of 
the Moravian Karst. Based on the radiocarbon dating of the layers 
in which the finds were made, the artefacts are placed in several 
chronological groups. The article from the team of authors headed 
by Z. Nerudová presents another rescue excavation in Vídeňská 
Street in Brno-Štýřice, which documented the continuation of 
Epigravettian settlement in today’s built-up area and as such con-
tributed to an estimation of the scope and intensity of the settle-
ment of the area in the Late Glacial. The article by J. Bartík et al. 
reports on the survey of the Kramolín hillfort, which has been 
sunk beneath the surface of the Dalešice Reservoir for the last 
45 years. The acquired finds covering the period from the Paleo-
lithic to the Middle Ages include relatively unique artefacts that 
expand knowledge of the site. In the conclusion of the article, the 
authors present a plan for additional surveys and discuss the issue 
of the protection of this extraordinary site. The study by E. Dro-
berjar deals with finds of Roman-Provincial rimmed storage ves-
sels in southern Moravia, south-western Slovakia and Lower Aus-
tria from the period between the second half of the 2nd century 
and the first half of the 3rd century. R. Madyda-Legutko concludes 
the block of articles with an analysis of the grave goods of a war-
rior (horseman) of the Przeworsk culture in Drochlin (Często-
chowa District) and moves on to more general thoughts on the 
use of weapons and the warrior’s status within this culture. 

The traditional block of reports Overview of excavations in 
Moravia and Silesia 2021, which includes the period from the Paleo-
lithic up to the Migration Period, is followed by the Varia section. 
The article by J. Svoboda recalls the prominent generation of schol-
ars born after the First World War (R. Musil, J. Jelínek, K. Valoch, 
B. Klíma). The project Community Archaeology in Vanovice by 
a collective of authors under P. Vařeka presents the possibilities of 
cooperation between professional archaeologists and the lay pub-
lic. O. Lečbychová and her team present the ARIADNEplus project. 
R. Antal (How to correctly understand artefacts buried beneath 
the ground – From the law to illustrative examples) and Z. Holubová 
(Archaeological excavations in Moravia and Silesia in 2021 – Brno 
City Museum) report on professional conferences. The text by 
B. Komoróczy deals with the operation of the Gateway to the Ro-
man Empire Visitors Centre Mušov for the 2021 season, which was 
still affected by COVID-19 restrictions. As Z. Kosarová reports, 
the pandemic situation also impacted the awarding of the Golden 
Mammoth Award. 

We hope that you will find interesting information in the 
current issue, that you remain healthy and that together we will 
look forward to the next issue of PV.

Brno, 30 June 2022 
On behalf of the editors, Petr Škrdla
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A B S T R A C T

Archaeological evidence shows that Paleolithic hunters occasionally used the 
difficult-to-access Pod Hradem Cave for short-term visits. The small collec-
tion of artefacts spanning a c. 15,000-year period were made from a range 
of different raw materials collected from known sources in the surrounding 
regions up to 120 km away. In this paper, we interpret the sum of the archae-
ological evidence associated with artefacts from Pod Hradem Cave against 
an updated chronology, and report a previously unpublished stone artefact. 
Combined, this information suggests variable cave use throughout the site 
history. During the Early-Upper Paleolithic this likely involved visits by 
small, mobile bands using Pod Hradem Cave as a short stop over while pass-
ing through the Pustý Žleb valley. 

K E Y W O R D S

Middle-Upper Paleolithic transition – chronostratigraphy – stone  
artefacts – EUP cultures 

– Ladislav Nejman*, Petr Škrdla, Duncan Wright,  
Jaroslav Bartík, Antonín Přichystal –

1. Introduction
Pod Hradem Cave, located in the central part of the Moravian 

Karst, has some of the best paleoenvironmental records pub-
lished for cave sediments in Central Europe for the Late Pleisto-
cene period spanning approximately 22,000 years (Nejman et al. 
2018b; Lisá et al. 2018). Excavations in Pod Hradem Cave be-
gan in the late 19th century (Trampler 1898, Knies, 1901) with 
another major excavation program in the 1950s (Valoch 1965). 
Valuable information was recovered about past animal use of 
the cave by Musil (1965) and Gargett (1996), and ephemeral use 
by humans (Valoch 1965; Nerudová et al. 2012b). These studies 
demonstrated that the large majority of the bones excavated 
from this cave belonged to cave bears (e.g. Musil 1965). A major 
study in the 1990s also reached the conclusion that this cave 
is primarily a paleontological site used by denning cave bears 
(Gargett 1996).

The re-excavation of Pod Hradem Cave (a 3 × 1 m trench) 
took place over three field seasons in 2011, 2012 and 2016 
(Nejman et al. 2018a). Multidisciplinary analyses including mi-
cromorphology, microfauna, pollen, charcoal (see Nejman et al. 
2018b for an exhaustive list of the analyses’ results) show rela-
tively humid and warm phases interspersed by cold events and 
a range of paleoenvironments. Important in this space was rec-
ognition, following a targeted study of the Pod Hradem stratig-
raphy and sediment, that the concept of the Pod Hradem In-
terstadial, defined in 1966 as a chronologically specific warm 
climate phase, is now redundant due to the much greater com-
plexity of climatic and depositional environments than was orig-
inally envisioned in the 1960s (Lisá et al. 2018).

The sparse archaeological record indicates that humans vis-
ited this cave infrequently, but repeatedly throughout the site 
history, including the Paleolithic and medieval periods. The 
most sustained period of use during this early period dates be-
tween 48,240–44,590 cal BP (Nejman et al. 2017). The 2011–2016 
re-excavation programme clearly supports the conclusion that 
the site is primarily a paleontological site that had been used for 
denning by cave bears, but new, intriguing archaeological finds 
(Fig. 1). have expanded our knowledge about the human use of 
this site. For example, a unique, decorative tubular bone rod and 
a knapped tooth were recovered from an Early Upper Paleolithic 
context in layer 6 (Wright et al. 2014; Nejman et al. 2017). The 
former, recovered from early-Aurignacian related deposits and 
typologically similar to other similarly dated artefacts in East-
ern and Western Europe, is unique for this region.

A 15,000-year history of Early Upper Paleolithic 
hunters moving through the Pustý Žleb valley – 
Artefacts and chronology of Pod Hradem Cave, 
Moravian Karst, Czech Republic

15 000 let přítomnosti časně mladopaleolitických lovců 
v Pustém žlebu – artefakty z jeskyně Pod Hradem a jejich 
datace, Moravský kras, Česká republika
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Layer,  XU Lab code 14C age (BP) ±
3, 2 SANU-30907 24600 220
5, 6 SANU-33736 31240 470
6, 7 SANU-33737 35660 810
6, 9 SANU-30911 28190 340
6, 9 SANU-30910 41900 1800
6, 8 SANU-30909 35400 810
7, 10 SANU-33738 35140 760
7, 9 SANU-30906 34290 710
7, 11 SANU-30905 36990 980
8, 12 SANU-29026 43000 2000
10, 17 OxA-28116 42100 1000
10, 18 SANU-29029 44900 2600

SANU-29032 44900 2600
10, 17 SANU-29030 44000 2300
10, 17 SANU-29027 43400 2200
11, 23 SANU-29031 45400 2800
12, 27 SANU-30904 45000 2600

SANU-30912 46400 3100

Tab. 1. Radiocarbon dates for Pod Hradem Cave (for details, see Nejman et al. 
2017).
Tab. 1. Radiokarbonová data z jeskyně Pod Hradem (více informací viz  
Nejman et al. 2017).
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2. Reassessing the Pod Hradem chronology
Radiocarbon dating results from the 2011–2016 excavation 

(see Tab. 1) have been published in Nejman et al. (2017). The dates 
were calibrated using the IntCal13 calibration curve (Reimer et al. 
2013) and a Bayesian model was developed using OxCal software 
(Bronk Ramsey 2009). Here we provide a newer version using the 
updated calibration curve Intcal 2020 (Reimer et al. 2020) and 
CalPal software (Weninger, Jöris 2008). As an alternative to the 
previously published Bayesian model (Nejman et al. 2017), we 
present single dates rather than modelled ages and we use the 
stratigraphic position of the dated samples to test the integrity 
of the individual stratigraphic layers as they were originally iden-
tified. We also superimpose the Pod Hradem Cave dating results 
on all available Moravian IUP / EUP dates in order to fit them into 
the local cultural developmental scheme (Fig. 2).

3. Reassessing the Pod Hradem stone artefacts
A total of 21 stone artefacts and one bone artefact were recovered 

during the 1950s excavation (Valoch 1965; Nerudová et al. 2012a; 
2012b). Their chronostratigraphic position was used to argue for 
a Szeletian, Aurignacian and Gravettian presence in the cave. 
A further nine stone artefacts were excavated during 2011–2016 
field research (Fig.1) with layers 5–10 producing stone artefacts 
while layers 3, 4, 11 and 12 were sterile (see Nejman et al. 2017). 
Although most of these artefacts have already been presented in 
Nejman et al. (2017), we provide in the following section addi-
tional detail and report another stone artefact (A011), discovered 
several years after the excavation ended during detailed sorting 

of the wet-sieved material (see Tab. 2). Considering that artefacts 
were recovered from stratigraphically well-defined contexts, they 
possess high information potential. For this reason, this paper 
will also reassess artefact chronology based on a re-calibration 
of radiocarbon dates.

4. Results and discussion
In contrast to the Bayesian analysis graph (Nejman et al. 

2017, 140, Fig. 4) which presents the sedimentary deposition 
more as a chronological continuum, plotting of the unmodelled 
calibrated age estimates displays three discrete chronological 
pulses. The calibrated results cluster into three separate phases 
that occasionally span multiple stratigraphic layers. In the fol-
lowing text, we discuss each phase separately.

The first phase is represented by a single, culturally un-
diagnostic artefact, recovered from layer 5. A date from layer 5 
was obtained from a cave bear phalanx (see Fig. 2). This layer, 
corresponds in age to Aurignacian level artefacts from Švédův 
stůl Cave (Klíma 1962), also located in the southern part of the 
Moravian Karst. Additionally, Mladeč Caves in Javoříčko Karst 
near Upper Morava River Valley yielded Aurignacian human fos-
sil remains supplemented with a collection of osseous artefacts, 
pendants, and isolated stone artefacts and it is interpreted as 
a funerary cave (Svoboda 2006). Furthermore, Middle Aurigna-
cian open-air sites (Svoboda, Valoch 2003 with ref.) are known 
in the Brno Basin, located 20.5 km (in direct line) to the south of 
the cave. This phase chronologically overlaps with the Moravian 
Middle Aurignacian (Aurignacian II or AH-4 in Willendorf, cf. 
Demidenko et al. 2017) dates covering the time span from GI-8 
to GI-7 (cf. Škrdla 2017a, b). 

The second phase combines layers 6 and 7, a grouping consist-
ent with sedimentological analyses which suggested interrelated 
formation processes (Nejman et al. 2017, 137). This stratigraphic 
horizon yielded a radiolarite leafpoint, a porcelanite blade frag-
ment, a knapped tooth and a single bone bead (Wright et al. 
2014). The single porcelanite artefact is crucial evidence that 
links this horizon with a number of artefacts from Valoch’s ex-
cavation (Nerudová et al. 2012a). Valoch recovered several ar-
tefacts, including one from layer 15, that were made from this 
raw material whose presence is very unusual in Moravia. A single 
porcelanite leafpoint from layer 15 fits well with a single radi-
olarite leafpoint from layer 7. In addition, we note a currently 
lost radiolarite leafpoint found by J. Simon (Valoch 1965) that 
fits with this horizon both in the case of raw material and typol-
ogy. The dates from layers 6 and 7 cover the time span from HE-5 
to GI-11 and overlap with time ranges reported for the Szeletian, 
Bohunician, and Líšeň/Podolí I type industries (Fig. 2). This 
also corresponds with artefact chrono-typologies, see, for exam-
ple, comparable tubular bone beads found in Early Aurignacian 
deposits in Eastern and Western Europe. The Early Aurignacian 
(AH-3) known from Willendorf II 150 km to the southwest from 
Pod Hradem has not been documented in stratified and directly 
dated deposits in Moravia to date however, some Moravian col-
lections have been attributed to the “Early Aurignacian” based 
on their stratigraphic context (cf. Valoch et al. 1985).

Fig. 1. Lithic artefacts excavated in Pod Hradem Cave during 2011, 2012, and 2016 
field seasons. Photo by J. Bartík, drawing by L. Dvořáková.
Obr. 1. Kamenné artefakty získané během výzkumu jeskyně Pod Hradem v letech 
2011, 2012 a 2016. Foto J. Bartík, kresba L. Dvořáková.
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Fig. 2. Top: Calibrated 14C dates grouping into three phases separated on a probability envelope curve. Bottom: Probability envelope curves constructed for Moravian 
Szeletian, Bohunician, Líšeň/Podolí I, and Aurignacian dates. Graphic by P. Škrdla.
Obr. 2. Nahoře: Kalibrovaná 14C data rozdělená do tří skupin na základě pravděpodobnostní obalové křivky. Dole: Obalové pravděpodobnostní křivky vytvořené na základě dat 
pro moravský szeletien, bohunicien, Líšeň/Podolí I a aurignacien. Grafické zpracování P. Škrdla.
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Artefact Code,
Context  
(sq., layer, XU)
Figure

Size (mm) 
L × W × T

Raw material Colour Magnetic 
susceptibility 
(SI)

Technology/typology Comments

A001
C, L8, 13
Fig. 1: 1

46 × 25 × 9 Moravian 
Jurassic chert

2.5Y 7/1
Light-grey

0.000 × 10-3 SI Bilaterally retouched 
(dorsal) blade with 
a broken distal end 
(a point?).

Light-grey (2.5Y 7/1) is the dominant colour. 
The light-grey siliceous mass contains many 
small fossils, which cannot be identified. 
Sporadic irregular white stains up to 10 mm in 
size with micro-brecciated appearance are 
present. Darker colour near the bulb of 
percussion suggests that this stone was a pebble.

A002
A, L9, 14
Fig. 1: 9

69 × 41 × 10 Radiolarite 5YR 3/2
Greyish-
brown

0.024 × 10-3 Endscraper on a large flake. 
Bilaterally retouched, 
lateral margins are 
irregularly denticulated, 
retouch scars are stepped, 
grading into blunting 
retouch. Distal end is 
shaped like a bec with two 
ventral retouch scars. 
Coarsely facetted platform.

Stone is very homogeneous with occasional 
greenish veinlets, radiolaria of two different 
sizes (>0.2 mm and <0.1 mm), sometimes with 
spikes. The larger radiolaria consist of 
transparent chalcedony, occasionally a white 
substance. The colour does not closely 
correspond to radiolarite specimens from the 
closest source – Vršatské Podhradí in the White 
Carpathian Mountains – the most common 
colours there are 10R 3/4 – 10R 4/2.

A003
C, L6, 9

9 × 2 Carnivore bone Tubular bone rod. See Wright et al. 2014.

A004
L7
Fig. 1: 8

54 × 34 × 10 Radiolarite 5R 4/2
Greyish-
red

0.021 × 10-3 Bifacially retouched 
leafpoint with a concave 
base.

Distinct radiolaria infilled by transparent 
chalcedony. Radiolarite contains parallel 
oriented smudges – indication of layering. 
Transverse green veinlet 0.5 mm thick.

A005
C, L8,16
Fig. 1: 6

14 × 6 × 2 Erratic flint Strong 
patina

0.000 × 10-3 Strongly patinated small 
flake.

A range of microfossils, including Bryozoa 
(moss animals), are visible through the 
homogeneous white patina.

A006
C, L10, 18
Fig. 1: 7

53 × 29 × 10 Spongolite Strong 
patina

Bifacially retouched 
leafpoint, slightly 
asymmetrical with 
a straight base.

Patinated piece composed of two different parts: 
large white non-translucent inclusion 
(“petrosilex”) in more translucent light brown 
siliceous mass. Transversal or perpendicular 
cross-sections of numerous sponge spiculae are 
typical.

A007
B, L5, 6
Fig. 1: 2

22 × 6 × 4 Moravian 
Jurassic chert

10YR 5/1
grey

0.000 × 10-3 Morphologically resembles 
a burin spall.

No visible microfossils. Probably originates from 
the Rudice layers.

A008
B, L6, 9

Tooth Knapped flake. See Nejman et al. 2017.

A009
B, L6, 7
Fig. 1: 3

39 × 25 × 9 Porcelanite 5Y 7/2
Yellowish-
grey

0.032 × 10-3 Medial segment of a blade. 
Broken surface on the 
distal end is truncated. 
This truncation and a notch 
on the right lateral margin 
form a bec-shaped 
protrusion.

Strongly patinated raw material with yellowish 
grey (5Y 7/2) patina. Newly formed quartz forms 
in short, curved veinlets. Some small clastic 
grains of quartz also visible. The rock is almost 
identical with other porcelanite artefacts 
described from Pod Hradem Cave by Z. Nerudová, 
A. Přichystal, P. Neruda (Nerudová et al. 2012a; 
2012b).

A010
B, L10, 17
Fig. 1: 5

7 × 12 × 1 Spongolite Strong 
patina

0.005 × 10-3 A small flake originating 
from the fine preparation 
of a larger artefact.

Sponge spiculae cross sections are visible in 
some parts of the surface.

A011
B, L9, 16
Fig. 1: 4

7 × 8 × 4 Krumlovský les 
chert, variety II

10YR 5/1
grey

Too small for 
measurement

Small, irregularly shaped 
artefact with impact 
traces – this artefact may 
have been the tip of 
a leafpoint.

Grey colour is dominant in the translucent 
siliceous mass, there are no non-translucent 
inclusions (petrosilexes). Contains light-
coloured microfossils with some identifiable as 
sponge spiculae. The colour and other properties 
suggest this silicic material can be identified as 
Krumlovský les chert, variety II.

Tab. 2. Descriptions of all artefacts recovered from Pod Hradem Cave in 2011, 2012, and 2016 (squares A, B and C).
Tab. 2. Popisy všech artefaktů získaných v letech 2011, 2012 a 2016 z jeskyně Pod Hradem (čtverce A, B a C).
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The most characteristic stone artefact from this horizon is the 
leafpoint. Isolated leafpoints have been reported from other caves 
in the Moravian Karst (e.g. Rytířská cave – Jarošová 2002; Ne-
ruda, Valoch 2007), however, more detailed chronostratigraphic 
data is not available. Leafpoints have also been found during pros-
pecting of open-air sites in the Brno Basin (c. 20 km to the South; 
Svoboda 1987), Bořitov area (c. 10 km to the northwest; Oliva, 
Štrof 1985), and Prostějov area (c. 25 km to the east; Svoboda 
1980). Although the leafpoints are generally affiliated with the 
Early Szeletian in Moravia (Oliva 1991; Nerudová, Neruda 2017), 
they were also excavated from a stratified Bohunician context at 
the Bohunician-type site Brno-Bohunice (Valoch 1976; Tostevin, 
Škrdla 2006). Furthermore, leafpoints are known from the Late 
Szeletian of western Slovakia (Kaminská et al. 2011). In addition, 
personal ornaments are known from the Aurignacian layers in 
Geissenklösterle and Vogelherd (Otte 1993) and Líšeň/Podolí I 
type assemblages (Škrdla 2017b). With the currently available 
information, we are not able to distinguish which Early Upper 
Paleolithic technocomplex or industrial group bearers are respon-
sible for the artefacts in the second phase group.

The 4 dates from layer 10 supplemented by a single date 
from layer 8 and another single date from layer 6 (SANU-30910, 
40,900±1800) compose the third probability peak on the time 
scale. Dates are dispersed over 4 millennia with large probabilities. 
Of the 16 radiocarbon dates obtained from the 2011–2016 excava-
tions, only two are significant outliers (both in layer 6) which sug-
gests some mixing in this part of the stratigraphy (Nejman et al. 
2017). The radiolarite endscraper from layer 9 (A002) is likely to 
date to the same period as the artefacts in layer 10 as these two 
layers were deposited during the same depositional “pulse”. There 
is a distinctive difference in artefact raw materials for this group, 
many of which appear to be locally sourced (e.g. spongolite). 

From a chrono-cultural perspective, the time range for this 
horizon (i.e. the third phase) is equivalent to the Late Middle 
Paleolithic occupation known from Kůlna Cave (Neruda, Ne-
rudová 2014) and Švédův stůl Cave in the Moravian Karst (un-
published data from the recent project, cf. Nejman et al. 2020). 
However, it also slightly overlaps with the earliest radiocarbon 
dates from both the Bohunician (known in Brno Basin, c. 20 km 
to the south, and Prostějov area, c. 25 km to the east), and Sze-
letian (stratified sites in Bobrava area c. 30 km to the south-
east and Krumlovský les area, c. 40 km to the southwest). Al-
though the time span significantly overlaps with TL dates for 
the Brno-Bohunice type site, the radiocarbon dates are younger 
(Richter et al. 2008), the artefacts are different and the most 
characteristic Bohunician implement in the Brno Basin – the Le-
vallois point made from Stránská skála-type chert, is not present. 
In contrast to the Bohunician, the artefacts from this horizon 
fit typologically with a Szeletian toolkit, however, the Szeletian 
attribution is not strongly supported by the time range using the 
available dates (probability overlap is only minor) for the Szele-
tian. As the artefacts fit well typologically and technologically 
with the local Middle Paleolithic tool kit as well, it is currently 
the most probable attribution for the artefacts in this horizon.

The new chronology should not detract from previous ones. 
Here we recognise that there has been limited site disturbance, 
however, even with disturbance we are able to see three clear 
pulses of sedimentation. Concurrently, a remarkably intact stra-
tigraphy has been recorded at Pod Hradem Cave and the chrono-
stratigraphy remains important.

5. Conclusion
The extremely sparse archaeological evidence from Pod 

Hradem Cave points to high mobility during the Early Upper 

Paleolithic, with artefacts sourced to regions many tens (some-
times hundreds) of kilometres away in many directions. This is 
particularly the case for the first and second groups of artefacts, 
with the third group primarily consisting of locally sourced raw 
materials. This suggests substantial alterations in hominin ac-
tivity during and after the M-UP Transition. Considering the 
very small number of artefacts, it also demonstrates that even 
ephemeral visitation sites such as Pod Hradem Cave can play 
a significant role in reaching conclusions about mobility and 
raw material movements during these periods (cf. Nejman et al. 
2017). The elevated, jagged limestone rock formations of the 
Moravian Karst would have attracted the attention of the highly 
mobile Early Upper Paleolithic people and the Pustý Žleb val-
ley likely acted as one of the major conduits for people moving 
through this microregion, a situation arguably rather different 
to previous Neanderthal use of this area.
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Resumé
Archeologické nálezy z jeskyně Pod Hradem dokládají, že 

lovci tuto těžko přístupnou jeskyni výjimečně navštěvovali. Po-
čtem drobná kolekce artefaktů, které jsou často vyrobeny ze suro-
vin importovaných z různých vzdálených zdrojů (do 120 km), po-
krývá časový úsek 15 000 let (tab. 1). Přestože výsledky výzkumů 
v letech 2011, 2012 a 2016 již byly publikovány v několika příspěv-
cích (Lisá et al. 2018; Nejman et al. 2017, 2018a, b; Wright et al. 
2014), nález dalšího drobného artefaktu, dodatečně vytříděného 
při zpracovávání výplavu, nás přiměl k předložení aktuálního 
příspěvku. Při té příležitosti jsme se také zaměřili na upřesnění 
popisu artefaktů, včetně detailní analýzy surovin, ze kterých jsou 
vyrobeny (obr. 1, tab. 2). Současně jsme se pokusili o roztřídění 
artefaktů podle radiokarbonových dat získaných z jednotlivých 
vrstev a následně o test integrity jednotlivých v terénu defino-
vaných vrstev. Oproti předchozí publikaci (Nejman et al. 2017), 
kde byla data kalibrována pomocí software OxCal (Bronk Ramsey 
2009) na kalibrační křivce IntCal 2013 (Reimer et al. 2013), jsme 
nyní použili software CalPal (Weninger, Jöris 2008) a kalibrační 
křivku IntCal 2020 (Reimer et al. 2020).

Na základě obalové křivky pravděpodobností radiokarbono-
vého datování jsme vyčlenili 3 chronologické skupiny a k nim 
přidělili odpovídající artefakty (obr. 2). Do první z těchto sku-
pin patří ojedinělý artefakt morfologicky odpovídající rydlové 
třísce z moravského jurského rohovce (obr. 1: 2), který byl na-
lezen ve vrstvě 5, která na základě data odpovídá střednímu 
aurigna cienu. Do druhé chronologické skupiny, která zahrnuje 
vrstvy 6 a 7 a odpovídá intervalu vymezenému HE-5 až GI-11, 
byly přiřazeny listovitý hrot s konkávní bází z červeného radio-
laritu (obr. 1: 8), zlomek čepele z porcelanitu (obr. 1: 3), štípaný 
zub a kostěný korálek (Wright et al. 2014). Důležitý je nález por-
celanitového artefaktu, který spojuje tento horizont s dřívějšími 
nálezy z této suroviny (včetně listovitého hrotu), které byly zís-
kány během výzkumu K. Valocha (Nerudová et al. 2012a). Zmí-
nit je třeba i dnes ztracený listovitý hrot z radiolaritu nalezený 
J. Simonem (Valoch 1965), který je morfologicky srovnatelný 
s výše popsaným hrotem. Druhá chronologická skupina se pře-
krývá s časovým rozpětím moravského bohunicienu, szeletienu 
a industrií typu Líšeň/Podolí I. Korálek má analogie v časném 
aurignacienu východní i západní Evropy (Wright et al. 2014). 

Aktuálně tyto artefakty nejsme schopni spolehlivě přiřadit 
k žádné z časně mladopaleolitických industrií.

Do třetí – nejstarší chronologické skupiny, která odpovídá 
vrstvám 8–10 (ojedinělé datum z vrstvy 6 pokládáno za kontami-
naci), spadá největší počet artefaktů. Kolekce zahrnuje škrabadlo 
s bilaterální zoubkovanou retuší na větším úštěpu červeného 
radiolaritu (obr. 1: 9), listovitý hrot ze spongolitu (obr. 1: 7), 
bilaterálně retušovanou čepel s odlomeným distálním koncem 
(hrot?) z moravského jurského rohovce (obr. 1: 1), malé úštěpy 
z eratického silicitu (obr. 1: 6) a spongolitu (obr. 1: 5) a drobný 
distální zlomek nepravidelně retušovaného artefaktu se stopami 
impaktů (možná špička listovitého hrotu) z rohovce typu Krum-
lovský les, varieta II (obr. 1: 4). Chronologicky se tato skupina 
překrývá s daty pro pozdní fázi středního paleolitu z jeskyně 
Kůlna (Neruda, Nerudová 2014) nebo jeskyně Švédův stůl (ne-
publikovaná data z aktuálního projektu, cf. Nejman et al. 2020), 
ale minoritně se překrývá i s nejstaršími radiokarbonovými daty 
pro bohunicien a szeletien. Výrazný je naopak překryv s termo-
luminiscenčními daty z Bohunic (Richter et al. 2008), přiřazení 
k bohunicienu je ale problematické, protože artefakty postrádají 
charakteristické rysy tohoto technokomplexu. Nejpravděpodob-
nější se tak jeví příslušnost souboru k pozdní fázi středního pa-
leolitu.

Většina nečetných artefaktů ve vrstvách 6–9 jeskyně Pod 
Hradem byla vyrobena ze surovin, které pocházejí ze zdrojů 
vzdálených desítky (někdy stovky) kilometrů různými směry, 
což dokládá vysokou mobilitu časně mladopaleolitických po-
pulací, tedy vymezených chronologických skupin 1 a 2. Oproti 
tomu ve skupině 3 je vyšší podíl lokálních surovin, což nazna-
čuje podstatný rozdíl v lidských aktivitách. I takto malý počet 
artefaktů z příležitostně navštěvované lokality, jako představuje 
jeskyně Pod Hradem, je třeba vzít v úvahu při závěrech ohledně 
mobility populací ve sledovaném období (cf. Nejman et al. 2017).

Moravský kras mohl přitahovat vysoce mobilní časně mla-
dopaleolitické populace a Pustý žleb zřejmě fungoval jako důle-
žitá spojnice pro lidi procházející tímto mikroregionem, což je 
situace odlišná od předchozího neandrtálského osídlení oblasti.
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K E Y W O R D S

Epigravettian – lithic industry – bone fragments – settlements

A B S T R A C T

As a result of the rescue excavation at 11 Vídeňská Street in 2021, we can 
specify the extension of a previously excavated area in the cadastral territory 
of Štýřice. A small collection of chipped stone industry and animal bones was 
unearthed. The form of these finds, their stratigraphic position, and a radio-
carbon date retrieved from one of the animal bones enable us to connect this 
location with a previously excavated Epigravettian settlement, located just 
tens of metres to the west from the newly excavated site. The composition of 
the chipped stone industry (predominance of burins) together with the burin 
blows indicates the possibility of a  short-term site for processing hunted 
fauna.

– Zdeňka Nerudová*, Lenka Sedláčková, Petr Neruda, Martina Roblíčková,  
Nela Doláková, Aleš Plichta, Ondrej Bobula –

Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice.  
Záchranný výzkum na ulici Vídeňská 11

Contribution to the settlement in the Brno-Štýřice area. 
Rescue excavation at 11 Vídeňská Street

1.  Úvod 
Výzkum pravěkého osídlení v městských aglomeracích je 

velmi specifickou kapitolou archeologické práce. Památkově 
minimálně kontrolovaná výstavba z minulých století, stejně 
jako bouřlivě se rozvíjející investorské akce posledních let ne-
návratně ničí intaktní archeologické a paleontologické situace, 
a je pak často věcí náhody, zda se při investorských akcích, kde 
se v maximální možné míře využívá těžká technika, podaří za-
chytit mnohdy velmi drobné nálezy a zajistit řádné prozkoumání 
nalezené plochy. Zvláště to platí pro období paleolitu, ze kte-
rého se nám až na výjimky nedochovávají trojrozměrné situace 
(zdi, kanály, jámy apod.), které je snadnější identifikovat. Obraz 
využití krajiny v jednotlivých obdobích paleolitu je tak značně 
torzovitý.

Určitou výjimkou v brněnské aglomeraci je oblast Štýřic, od-
kud jsou zmiňovány paleolitické a paleontologické nálezy již od 
předminulého století (Makowsky 1887; Skutil 1933; 1936). Jejich 
četnost narůstala s rozvojem těžby cihlářských hlín v místních 
cihelnách na konci 19. a počátku 20. století (cihelny Kohn, Bloch, 
Illek, Czervinka; Holub, Anton 2020). Některé z nich souvisejí 
i s rozvojem stavební činnosti. Postupně se tak podařilo zazna-
menat stopy paleolitického osídlení v Kamenné ulici (Skutil 
1932), na ulici Vídeňské, dříve Koněvově, kde proběhl i řádný 
archeologický výzkum pod vedením K. Valocha v roce 1972 
a později pod vedením P. Nerudy a Z. Nerudové v letech 2009, 
2011–2014 (souhrnně Nerudová 2016). Další drobné doklady pak 
byly identifikovány v Nemocnici Milosrdných bratří (Škrdla et al. 
2005), na křížení ulic Vídeňské a Polní, nález z nynější ulice Gr-
melovy (Skutil, Stehlík 1932), Vídeňské 15 (Holub et al. 2005) 
a dosud nepublikovaný paleontologický nález z ulice Vojtovy 
(výzkum Archaia Brno z. ú. v roce 2017, viz Grünseisen et al. 
2020). K tomu lze počítat i paleontologické nálezy bez bližší 
lokalizace – lebka lvice z Vídeňské ulice (Nerudová 2016) nebo 
drobné zvířecí osteologické pozůstatky z ulice Polní.

Nejnovějším objevem je pak část sídlištní plochy s artefakty 
a paleontologickými nálezy in situ z Vídeňské 11, která byla 
prozkoumána v dubnu a květnu 2021 ve spolupráci společnosti 
Archaia Brno z. ú. a pracovníků Centra kulturní antropologie 
(CKA) a Ústavu Anthropos (ÚA) Moravského zemského muzea 
v Brně (MZM).

Tuto koncentraci nálezů na relativně malém území, které 
většinou spadají do období mladší fáze mladého paleolitu (epi-
gravettien), dokážeme přesně geograficky ukotvit a charakteri-
zovat z hlediska pozice nálezů k okolnímu terénu. Naskýtá se 
tím možnost vyhledat podobné situace v brněnské aglomeraci 
a přilehlém okolí a pokusit se predikovat území, kde je zvýšená 
pravděpodobnost výskytu podobně starých pozůstatků po čin-
nosti člověka.
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2.  Poloha nálezů, stratigrafie a průběh výzkumu 
Vídeňská 11 (katastrální území Štýřice, okres Brno-město, 

parcela č. 434) se nachází na východní (pravé) straně ulice, jižně 
Nemocnice Milosrdných bratří. Od okraje lokality Brno-Štýřice III 
je vzdálena necelých 40 metrů východně (obr. 1A, B). Geomor-
fologická pozice lokality Vídeňská 11 je proto prakticky shodná 
s pozicí lokality Brno-Štýřice III. Vídeňská 11 se nachází na 
severovýchodním úpatí protáhlého hřbetu Červeného kopce, 
zhruba 230 metrů jižně od nynějšího břehu jen mírně regulova-
ného toku řeky Svratky, v absolutní výšce necelých 208 m n. m. 

Ve dvorním traktu domu Vídeňská 11 byly v rámci záchran-
ného výzkumu společnosti Archaia Brno z. ú. prozkoumány 
3 hloubené sondy – sonda 1 v délce cca 17 m, která sledovala jižní 

okraj parcely, a další dvě o zhruba shodných rozměrech 4 × 3 m 
orientované podél stěny domu Vídeňská 11 a dokládající rozsah ná-
lezů severním směrem (obr. 1C). Při začišťování pravěkých a raně 
středověkých objektů byly objeveny ve sprašovém sedimentu oje-
dinělé patinované kamenné artefakty, zlomek zvířecí kosti a větší 
zvířecí kost. K nálezu byli přizváni pracovníci Moravského zem-
ského muzea (CKA a ÚA), kteří zde ve dnech 8., 9. a 13. dubna 
a 14. května 2021 provedli ve spolupráci se společností Archaia 
Brno z. ú. záchranný výzkum zaměřený i na paleolitické nálezy.

V rámci obnovy inženýrských sítí a stavby výtahové šachty 
ve dvorním traktu domu Vídeňská 11 byly odstraněny recentní 
sedimenty, pod nimiž byl místy zachován původní holocenní 
B-horizont. Po ohledání a obhlídce situace se ukázalo, že nálezy 

Obr. 1. Brno-Štýřice, Vídeňská 11. A – Pozice lokality na území Brna; B – pozice lokality na výřezu Brna-Štýřic; C – plán plochy s pozicí sond a jednotlivých nálezů (S1–S3);  
D – vertikální distribuce nálezů. 1 – Brno-Vídeňská 11 (Brno-Štýřice IIIb), 2 – Brno-Štýřice III, 3 – Brno-Štýřice IIIa, 4 – Brno-Vídeňská 15, 5 – Brno-Kamenná,  
6 – Brno-Nemocnice Milosrdných bratří, 7 – Brno-Polní. Vyhotovil: P. Neruda, zdroj: ČÚZK 2021a, b; geodatabáze Ústavu Anthropos MZM.
Fig. 1. Brno-Štýřice, 11 Vídeňská. A – position of the site in Brno city; B – position of the site within the settlement structure in Brno-Štýřice; C – horizontal plan of individual 
trenches (S1–S3) and spatial distribution of artefacts and animal bones; D – vertical distribution of finds. 1 – Brno-Vídeňská 11 (Brno-Štýřice IIIb), 2 – Brno-Štýřice III,  
3 – Brno-Štýřice IIIa, 4 – Brno-Vídeňská 15, 5 – Brno-Kamenná, 6 – Brno-Nemocnice Milosrdných bratří, 7 – Brno-Polní. Digitized by P. Neruda, source: ČÚZK 2021a, b; 
geodatabase of the Anthropos Institute, Moravian Museum (MM).
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kamenné industrie i zvířecích kostí se nacházely v nejsvrchnější 
úrovni pozdně-pleistocenní (tj. viselské) spraše, těsně pod holo-
cenním B-horizontem. Stratigrafické uložení nálezů bylo shodné 
s tím, jaké bylo již popsáno v poloze Brno-Štýřice III (obr. 2), 
případně na Vojtově ulici (autopsie) nebo v Nemocnici Milosrd-
ných bratří (Škrdla et al. 2005). V podloží spraší a sprašových 
sedimentů by se měly nacházet štěrky a písky řeky Svratky, které 
byly dokumentovány ve vrtech v nedaleké poloze v Brně-Štýři-
cích III, v prostoru mezi Vídeňskou a Táborským nábřežím, 
v ploše severně kostela sv. Leopolda i na Vojtově ulici. 

3.  Nálezy a metody zpracování
V průběhu výzkumu nebyla zkoumána celá plocha nezasta-

věného nádvoří, ale pouze místa přímo dotčena plánovanou 
výstavbou. Sediment byl jemně odrýván, případně špachtlo-
ván v celé mocnosti nálezového horizontu. Postupně jsme tak 
měli možnost prozkoumat plochu sondy č. 1, 2 a 3 (obr. 1C). 
V sondách jsme zaměřili a vyzvedli 81 ks kamenných předmětů 
a 8 kusů zvířecích kostí, dále jsme odebrali 2 vzorky na pylové 
analýzy a 2 vzorky na malakozoologickou analýzu. Nálezy byly 
zaměřovány mechanicky k vymezené čtvercové síti, hloubka ná-
lezů pak byla stanovena nivelačním přístrojem. Předměty byly 
jednotlivě baleny pro laboratorní zpracování. Větší zvířecí kosti 
jsme odebírali in situ i s okolním sedimentem v sádrovém lůžku, 
aby byly co nejméně poškozeny a mohly být zpracovány v labo-
ratoři Ústavu Anthropos MZM. 

Kamenné artefakty bez krusty uhličitanu vápenatého na po-
vrchu byly čištěny pouze pod tekoucí vodou promýváním mezi 
prsty, bez použití jakýchkoliv abrazivních postupů. Větší část 
štípané industrie byla sekundárně pokryta tak mocnou krustou 
sintru, že ji nebylo možné odstranit ultrazvukovou čističkou. 
K čištění sintrem pokrytých artefaktů proto byla použita ky-
selina chlorovodíková (HCl), z původní koncentrace 31 % na-
ředěná čistou kohoutkovou vodou v poměru 1: 10. Předměty 
byly do roztoku ponořeny po dobu 15–20 vteřin, poté vyjmuty 
a omyty pod tekoucí vodou. Omývání probíhalo promnutím 
mezi prsty po všech stranách, hranách a plochách artefaktu. 
Takto očištěný předmět byl ponechán k volnému proschnutí po 
dobu 24 hodin. Poté byl předmět zinventarizován a zapsán do 
evidence nálezů Ústavu Anthropos MZM.

Suroviny štípaných artefaktů byly určeny makroskopicky. 
Pro zpřesnění odhadu přineseného množství suroviny na lo-
kalitu jsme využili tzv. MANA analýzu (minimum analytical 
nodule analysis; Kornfeld et al. 2016; Prasciuns 2014). Podstata 
tkví v tom, že se archeologický materiál roztřídí na základě 
shodných makroskopických charakteristik do skupin. Každá 
jednotlivá skupina artefaktů pak prezentuje relikt jednoho jádra 
s odštěpy. Metoda pomáhá zjistit, co bylo zanecháno na lokalitě, 
jak se s předměty zacházelo v rámci lokality a co bylo odneseno 
z lokality pryč. Metoda je v našich podmínkách ztížena vysokou 
kvantitativní a kvalitativní variabilitou lokálních surovin, proje-
vující se často i v rámci jedné hlízy suroviny. 

Zvířecí osteologický materiál byl umyt a konzervován zře-
děným disperzním lepidlem (Dispercoll D3). Jedna ze situací 
(lebka nosorožce) byla vyzvednuta in situ a preparována labora-
torně. Nadbytečný sediment odebraný v terénu spolu s neúplnou 
lebkou nosorožce srstnatého byl postupně opatrně odebírán. 
Kosti lebky a zuby v průběhu čištění v laboratoři postupně vy-
sychaly, stejně jako okolní sediment, a začalo docházet k jejich 
další degradaci, drobení a rozpadu. Kosti i zuby proto musely 
být v průběhu prací konzervovány. Konzervování bylo prová-
děno vodou zředěným disperzním lepidlem (Dispercoll D3), 
dolepování odlomených částí bylo prováděno stejným lepidlem. 
Ještě před konzervací byly konzultovány otázky absolutního 
datování a dalších analýz. Pro absolutní datování byl vybrán 
fragment zuboviny. Byly odebrány také části kořenů stoliček na 
určení stáří jedince a sezonality, ukázalo se ale, že na kořenech 
chybí cement a jsou proto pro tuto analýzu nevhodné. V průběhu 
čištění bylo zjištěno, že kosti horní čelisti jsou zcela degrado-
vané a víceméně chybí, zuby ve správné anatomické pozici drží 
jen okolní sediment. Bylo tedy rozhodnuto ponechat fragment 
lebky v sedimentu a sádrovém obalu (obr. 3). Zároveň se uká-
zalo, že vzhledem k nedostatečné pevnosti není možné torzo 
lebky otočit a očistit okluzální plochy zubů, takže nelze sledovat 
míru abraze stoliček, což komplikuje stanovení stáří nosorožce 
v době úhynu. 

Pro prostorovou analýzu byly využity nástroje geografických 
informačních systémů. Základní plán výzkumu byl vyhotoven 
v programu MicroStation (L. Sedláčková, Archaia Brno z. ú.) 
a posléze byl převeden na platformu ArcGis (ArcGis Pro), ve které 

Obr. 2. Srovnání stratigrafie 
mezi Vídeňská 11 (a) a polohou 
Brno-Štýřice III (b; protější západní 
strana ulice). A – A-horizont holocenní 
půdy, B – B-horizont holocenní půdy, 
C – oranžový sprašovitý sediment, 
D – spraš. Paleontologické nálezy 
i kamenná štípaná industrie se na obou 
lokalitách shodně nacházely ve střední 
mocnosti horizontu C, ojediněle větší 
zvířecí kosti zasahovaly do nadložního 
horizontu B. Sestavila Z. Nerudová.
Fig. 2. Comparison of stratigraphy 
of 11 Vídeňská (a) and the area 
Brno-Štýřice III (b; the opposite 
part of the street). A – A-horizon 
of Holocene soil, B – B-horizon of 
Holocene soil, C – orange loess 
sediment, D – loess. Identical 
Paleontological finds and chipped 
stone industry were found in the 
middle of the C-horizon at both sites; 
the larger animal bones sporadically 
extended to the top B horizon. 
Compiled by Z. Nerudová.
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bylo provedeno georeferencování všech nálezů, které byly zachy-
ceny v intaktní pozici (nálezy v sekundární pozici – výplni ob-
jektů – nebyly do analýzy zahrnuty). Vertikální distribuce nálezů 
byla zpracována prostřednictvím programu Surface (fy Golden 
Software). S využitím volně dostupných geografických dat byla 
v prostředí ArcGis následně provedena prostorová analýza po-
lohy lokality a predikční model. Základem pro model terénu se 
stal lidarový snímek 5. generace (ČÚZK 2017), ze kterého byly 
získány informace o geomorfologii terénu i výškové zóny pro pre-
dikci. Kromě toho byla využita mapa vodních toků (DIBAVOD 
2007), sklonu terénu (ČÚZK 2017), katastrálního členění (ČÚZK 
2021a) a mapy zástavby (ČÚZK 2021b; 2021c). Pro predikční 
model byla využita i databáze lokalit pro chystanou monografii 
o pleistocenních nálezech z Brna (Z. Nerudová, v přípravě).

4.  Výsledky
 
4.1 Kamenné artefakty 

Výzkumy byla získána jak stratifikovaná kamenná štípaná 
industrie, která byla zaměřovaná a jejíž poloha je vizualizovaná 
v celkovém plánu, tak industrie nestratifikovaná a proto nezamě-
řovaná, která pochází z výplně objektů post-paleolitického stáří. 
Nestratifikovaná industrie byla vyčleněna dodatečně v průběhu 
zpracování nálezů z pravěkých objektů. Přestože několik nepati-
novaných artefaktů nepochybně souvisí s mladším – neolitickým 
osídlením lokality, větší část z nich můžeme na základě charakteru 
a míry patinace ztotožnit s paleolitickým osídlením. Do zásypů 
objektů se tyto nálezy dostaly sekundárně. Jejich přehled uvádíme 
v kontextu s dokumentovanými stratigrafickými jednotkami (s. j.), 

Obr. 3. Lebka nosorožce srstnatého 
v sádrovém lůžku po dokončení 
preparace. Foto A. Plichta.
Fig. 3. The skull of a woolly rhinoceros 
in a plaster cast after excavation. 
Photo by A. Plichta.

typ předmětu stratifikovaná industrie nestratifikovaná industrie

ks % ks %

odštěp s celkovou kůrou 5 6,8

vodicí hrana z jedné hrany jádra 1 1,4

preparační odštěp se zbytky kůry 5 6,8 4 15,3

odštěp s laterální kůrou 9 12,3

cílový odštěp  25 34,2 11 42,3

tableta z úderové plochy 3 4,1

odštěp z boku jádra 2 7,6

těžené čepelové jádro 1 3,8

tableta z úderové plochy 1 3,8

odražená těžní plocha 2 2,7

sekundární preparace hrany 1 1,4

odštěp s distální částí jádra 1 1,4

malé zlomky odštěpů 9 12,3 6 23,0

rydlový odštěp 8 10,9

šupiny < 0,5 cm 3 4,1

zbytek jádra 1 3,8

zlomek retušovaného nástroje 1 1,4

Ʃ 73 100 26 100

manuport? 5

červený anorganický materiál? 1

neolitický artefakt 3

Tab. 1. Přehled kamenné štípané 
industrie dle jednotlivých stádií 
výrobního procesu.
Tab. 1. Selection of chipped stone 
industry; sorted according to the 
stages of production.
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případně přidělenými inventárními čísly (inv. č.), jak byly evido-
vány výzkumem Archaia Brno z. ú. 

Z celkem 81 stratifikovaných kamenných nálezů bylo 73 ští-
paných artefaktů (z nichž se podařilo vždy dva a dva kusy k sobě 
přiložit), 5 kusů valounů, z nichž snad dva by mohly sloužit jako 
retušéry a rozpadlá hrudka červené anorganické hmoty (tab. 1). 

Nestratifikovaná industrie byla vyčleněna v sondě 1 (S1) 
a sondě 2 (S2).
Sonda S1:
s. j. 108 (výkop s. j. 504) - mladší doba hradištní (dále MDH) – 
1 ks neolit;
s. j. 110 (výkop s. j. 506) – kultura s moravskou malovanou kera-
mikou (inv. č. 34–36) – celkem 14 artefaktů, z toho 2 kusy neo-
litického stáří;
s. j. 114 (výkop s. j. 506) – kultura s moravskou malovanou kera-
mikou – 1 zlomek úštěpu;
s. j. 123 (výkop s. j. 511) – MDH – 3 úštěpy;
s. j. 135 (výkop s. j. 510) – MDH – 3 zlomky úštěpů a 1 celistvá 
neretušovaná čepel.
Sonda S2:
s. j. 1107 – mechanické odrývání půdního horizontu – 1 bazální 
fragment čepele, 1 mesiální zlomek čepele;
s. j. 1108 – mechanické odrývání půdního horizontu – 1 zlomek 
úštěpu.

Dohromady bylo z těchto kontextů vyčleněno 26 kusů ští-
paných artefaktů paleolitického stáří, jejich detailní přehled je 
uveden v tab. 1. 
 
4.1.1 Suroviny štípané industrie

Většina kamenné štípané industrie je vyrobena z pazourku 
(eratický silicit; 88 ks, tj. 88,8 %), jen několik předmětů je ze 
spongolitu (medový křídový rohovec; 8 ks, tj. 8,0 %). V jednom 
případě byl identifikován blíže nerozlišený moravský jurský 
rohovec (1,0 %) a dvěma kusy je zastoupen rohovec typu Olo-
mučany (tj. 2,0 %). Většina identifikovaných surovin nepochází 
z bezprostředního okolí lokality. Primární zdroje spongolitu 
se vyskytují v oblasti Boskovické brázdy, sekundární zdroje se 
nalézají ve štěrcích Svitavy, nejbližší zdroje eratického silicitu 
se nacházejí v oblasti Moravské brány. Jurský rohovec typu 
Olomučany má primární výchozy v oblasti Moravského krasu 
u stejnojmenné obce, menší, makroskopicky shodný zdroj, měl 
být identifikován na Hádech (Přichystal 2009), o jeho využití se 
ale v literatuře nehovoří. Co se týká hmotnosti přinesené suro-
viny, předměty vyrobené z eratického silicitu dohromady vážily 
493,83 g, artefakty ze spongolitu 37,65 g, artefakt z moravského 
jurského rohovce 15,51 g a dva artefakty z rohovce typu Olomu-
čany 35,02 g. 

S využitím metody MANA se na základě odlišností v bar-
vách povrchů se můžeme domnívat, že v souboru lze vyčlenit 
minimálně 9 různých skupin surovin, z toho dvě by patřily spon-
golitu, jedna rohovci typu Olomučany, jedna moravskému jur-
skému rohovci a zbývajících pět potom eratickému silicitu
 
4.1.2 Charakteristika štípané industrie

Ve stratifikované části souboru zcela absentují jádra, ač do-
chovaná industrie napovídá (odštěpy s kůrou, reparační odštěpy 
z těžní plochy jádra, vodicí hrana), že zde byla zpracovávána. 
Soubor je výrazně čepelový, dochované patky jsou nejčastěji bo-
dové (28,7 %), méně potom hladké (13,6 %) či lineární (8,2 %). 
Minimum patek je lomených (6,8 %) a dvě patky s kůrou (2,8 %) 
opět nepřímo potvrzují preparaci jader na lokalitě.

Téměř 40 % všech nalezených artefaktů bylo dochováno 
v kompletním stavu. Histogram délky, šířky a tloušťky těchto 
předmětů zobrazuje mediány a naměřené odlehlé hodnoty 

(graf 1A), přičemž je zřejmé, že byť délka industrie nyní nepře-
sahuje 6 cm, maximum odlehlé hodnoty naznačuje, že původní 
rozměry exploatovaných jader musely být výrazně větší.

V tomto drobném souboru se nacházelo také několik ná-
strojů. Mezi nimi vynikají rydla, a to na lomu (obr. 4: 3, 7), klí-
nová a nalezl se i jeden fragment rydla (dohromady 4 ks; včetně 
poměrně početných rydlových odštěpů, viz tab. 1). Nástroje 
dále zastupuje i jedno atypické nevýrazně retušované škrabadlo 
(obr. 4: 4) a jedna příčně retušovaná čepel (obr. 4: 6). U dvou 
čepelí je možné pozorovat charakteristický dynamický lom 
(obr. 5: 4). Kromě nástrojů byla vyzvednuta i běžná průvodní 
štípaná industrie (úštěpy, čepele, drobné šupinky). 

Nestratifikovaná industrie obsahuje jedno drobné, původně 
jednopodstavově těžené čepelové jádro (obr. 5: 9) a jeden zbytek 
jádra se změnou orientace těžby (obr. 5: 8) pochází z kontextu 
s. j. 110. První jádro mělo podstavu upravenou jedním úderem. Po 
odbití několika pravidelných čepelí došlo k zaběhnutí těžby. Proto 
byl učiněn pokus o opravu těžní plochy z protilehlé strany. Druhé 
jádro vykazuje obdobný problém opakovaného zabíhání těžby; 
technicky jsou opravy u druhého jádra mnohem hůře zvlád-
nuté. Obě jádra, ač rozměrově drobnější, zapadají do kontextu 
stratifikované kamenné industrie. Podíl čepelí vůči úštěpům je 
vyrovnaný, nechybí cílové, byť neúplné čepele, ani preparační od-
štěpy. Bodové patky dominují i u nestratifikované části souboru 
(34,6 %), následované patkami hladkými (19,2 %), minimum je 
patek lomených (7,6 %) a s glacigenním povrchem (3,8 %).

Obdobně je tomu s dochováním a metrikou u nestratifiko-
vané části souboru. Zde bylo v úplném stavu 42 % artefaktů. 
Délka industrie v porovnání se stratifikovanými artefakty je jen 
o centimetr kratší, mediány její šířky a tloušťky se ale prakticky 
shodují se stratifikovanými artefakty (graf 1B).

Počet nástrojů na lokalitě navyšuje jedno rydlo (obr. 5: 7) a od-
štěp s laterálním opotřebením, obojí z výplně pravěkého objektu.

Graf 1. Histogram délky, šířky a tloušťky (mm) kompletních artefaktů × medián, min., 
max., a odlehlé hodnoty. A – stratifikovaná industrie; B – nestratifikovaná industrie.
Graph 1. Histogram of the length, width and thickness (in mm) of the complete 
artefacts × median, min., max., and outliers. A – stratified industry, B – unstratified 
industry.
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Stratifikovaná i nestratifikovaná kamenná štípaná industrie 
tvoří z hlediska způsobu sbíjení, metriky, použité suroviny či 
míry a charakteru patinace homogenní celek. Drobné odlišnosti 
se vyskytují pouze ve složení nálezů.
 
4.1.3 Skládanky kamenné industrie

Ve dvou případech se podařilo k sobě přiložit tři lomy, které 
byly původní. V prvém případě byla rekonstruována ze dvou 
částí jednostranná vodicí hrana jádra, opatřená navíc příčnou 
retuší (obr. 4: 6). Ve druhém případě byla složena proximální 

a distální část čepele s částečnou kůrou, která je v terminální 
části upravena na nevýrazné škrabadlo (obr. 4: 5). Za bezvý-
znamné lze považovat složení dvou drobných fragmentů jed-
noho neúplného úštěpu (inv. č. 136899 + 136904) z téhož nále-
zového čtverce (čtverec J, nálezy č. 22 a 25). 
 
4.2 Zvířecí osteologický materiál

V rámci výzkumu byly odkryty i zvířecí kosti, bohužel 
značně fragmentární a velmi silně korodované. Nejvýznamněj-
ším nálezem, který také vzbudil značný mediální ohlas, byla část 

Obr. 4. Brno, Vídeňská 11. Výběr 
stratifikované kamenné industrie. 
Vše eratický silicit. Kresba T. Janků.
Fig. 4. Brno, 11 Vídeňská. Selection of 
chipped stone industry. Only erratic 
flint. Drawing by T. Janků.
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lebky nosorožce srstnatého (Coelodonta antiquitatis), nalezená 
ve čtverci H (obr. 6). Z této lebky se bohužel zachovala pouze 
spodina lebeční se spodní částí mozkovny, část jařmových ob-
louků, zbytečky patra a zuby, konkrétně levý i pravý čtvrtý tře-
nový zub (P4) a kompletní levé i pravé stoličky (M1, M2 a M3), 
celkem tedy 8 zubů. Naopak chybí celá svrchní (dorsální) část 
lebky a také přední (rostrální) část s druhými a třetími třeno-
vými zuby (P2, P3). Torzo lebky leželo v sedimentu v anato-
mické poloze denticí dolů. Nález byl po odkrytí zdokumentován 
a nasnímán a vzhledem k jeho vysoké fragmentárnosti byl pro 
laboratorní zpracování vyzvednut spolu s okolním sedimentem 
v sádrovém obalu (obr. 7).

Stupeň vývoje přítomných zubů je na základě zjistitelných 
dat následující. Čtvrté třenové zuby (P4) nejsou abradovány a je-
jich kořeny se teprve vyvíjejí, k nahrazení mléčných dP4 trva-
lými P4 došlo patrně krátce před úhynem jedince. První stoličky 
(M1) jsou pravděpodobně mírně skousány, jejich kořeny jsou již 
víceméně vytvořené, ale nevyplněné. Druhé stoličky (M2) jsou 

prozatím nejspíš bez viditelné abraze, kořeny se teprve tvoří. 
Třetí stoličky (M3) jsou na základě pozice v zubní řadě vůči M1 
a M2 a vzhledem k absenci kořenů patrně teprve v závěrečné fázi 
prořezávání (obr. 3). Vývoj dentice napovídá, že jedinec uhynul 
(byl uloven?) jako dospívající až mladý dospělý. Podle Garutto-
vých (1994) věkových stadií srstnatých nosorožců, stanovených 
na základě stupně vývoje jejich zubů, spadal tento nosorožec 
do věkového stadia C-V (semiadult), kterému odpovídá stáří 
10–15 let. Sezonalitu, tedy roční dobu úhynu, tohoto jedince ne-
lze bohužel stanovit ani na základě jeho zjištěného stáří, protože 
vzhledem k délce časového intervalu, ve kterém pravděpodobně 
uhynul, je snaha po určení roční doby úhynu bezpředmětná. No-
sorožci srstnatí se patrně dožívali až 50 let (Garutt 1994). 

Kromě torza lebky nosorožce bylo ve čtverci H nalezeno ještě 
81 drobných až velmi drobných korodovaných fragmentů kostí 
a výjimečně i fragmentů kořenů zubů, z nichž 75 patřilo k lebce 
nosorožce a jednalo se především o fragmenty lebečních kostí. 
Zbývajících 6 úlomků pocházelo patrně z žebra, nejspíš také 
z nosorožce. Ve čtverci G bylo nalezeno 15 silně korodovaných 
drobných fragmentů pravděpodobně z jedné dlouhé kosti, snad 
ze žebra, nejspíš opět nosorožce srstnatého, případně jiného 
velkého zvířete, jako např. pratura, zubra či koně. Ve čtverci J 
bylo nalezeno cca 5 velmi malých kousků kosti, na základě jejich 
vzhledu lze pouze říct, že pocházely z většího zvířete, snad opět 
ve velikostním rozpětí kůň, pratur, zubr, nosorožec. Jednoznačně 
jako fragmenty žebra nosorožce srstnatého lze určit 2 větší kusy 
kosti (spolu s cca 16 drobnými úlomky v okolí), označené jako ná-
lez číslo 37 (bez informace o čtverci). Nález číslo 34 (opět bez ur-
čení čtverce) pochází také nejspíš z nosorožce, jedná se o 3 větší 
fragmenty (spolu se 14 menšími zlomky) dlouhé kosti, dost 
možná opět žebra (tab. 2). Vcelku zásadní je nestratifikovaný 
nález levé třetí horní stoličky M3 nosorožce srstnatého, jedná 
se o nález číslo 41 s kontextem s. j. 110, který byl vyzvednut ve 
vzdálenosti asi 7 metrů od torza lebky nosorožce. Stolička je vý-
razně korodovaná i abradovaná, skousána je třetina až polovina 
původní výšky její korunky. Zajímavý je také objev velmi malého 
fragmentu skloviny z lamely stoličky mamuta srstnatého (Mam-
muthus primigenius; nález č. 34, inv. č. 136 913), jedná se o jediný 
důkaz přítomnosti tohoto druhu na lokalitě. Z drobných savců 
byla nalezena stehenní kost křečka polního (Cricetus cricetus; 
nález č. 31, tab. 2), na rozdíl od ostatních silně korodovaných 

Obr. 5. Brno, Vídeňská 11. Výběr stratifikované (1–6) a nestratifikované (7–9) 
kamenné industrie. Vše eratický silicit. Kresba T. Janků.
Fig. 5. Brno, 11 Vídeňská. Selection of chipped stone industry. Stratified  
industry (1–6), unstratified industry (7–9). Only erratic flint. Drawing by T. Janků.

Obr. 6. Pohled na lebku nosorožce srstnatého před vytvořením sádrového lůžka 
a jejím vyzvednutím. Foto Z. Nerudová.
Fig. 6. Picture of the skull of a woolly rhinoceros before the creation of plaster cast 
and its collection. Photo by Z. Nerudová.
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osteologických nálezů je však tento téměř nekorodován. Vzhle-
dem k faktu, že jde o velmi drobnou kost a silná koroze ostatního 
osteologického materiálu svědčí pro agresivní prostředí, patrně 
se jedná o mladší intruzi a kost křečka s epigravettienskými ná-
lezy nesouvisí.

Lze tedy konstatovat, že kromě torza lebky a dalších drobných 
fragmentů jejích kostí a zubů (1 + 75 fragmentů) se na lokalitě vy-
skytl ještě jeden důležitý nález pozůstatku nosorožce srstnatého, 
a to třetí horní molár (stolička). Tento molár je důkazem pří-
tomnosti druhého jedince nosorožce srstnatého na Vídeňské 11 
a vzhledem k míře abraze korunky moláru se dle Garutta (1994) 
jednalo o jedince ve věkovém stadiu C-VIII (adult) až C-IX (old), 
tedy cca ve věku 25–40 let. Kromě pozůstatků z oblasti lebky se 
z nosorožce srstnatého dále zachovalo 41 většinou malých frag-
mentů žeber nebo pravděpodobně žeber. Dále bylo nalezeno 
15 drobných fragmentů blíže neurčené kosti (žebra?) nejspíš 
také nosorožce srstnatého a potom 5 velmi malých fragmentů 
kostí z blíže neurčitelného většího zvířete jako je např. pratur, 
zubr, kůň či nosorožec. Jeden drobný fragment skloviny moláru 
náležel mamutu srstnatému a jedna patrně časově nesouvise-
jící kost náležela křečkovi polnímu (tab. 2). Nalezené nejmenší 
úlomky kostní s plochou menší než cca 0,5 cm2 nebyly do výčtu 
zahrnuty. Z lokality Vídeňská 11 bylo tedy vyzvednuto 140 kusů 
osteologických pozůstatků, ze kterých přinejmenším 118 pochá-
zelo minimálně ze dvou jedinců nosorožce srstnatého, z nichž 
jeden zahynul nebo byl uloven ve věku 10–15 let a druhý ve věku 
25–40 let. Jeden osteologický pozůstatek pocházel z mamuta 
srstnatého a jeden z křečka polního.

4.3 Malakozoologie
V rámci výzkumu byly ve dvou místech odebrány vzorky 

sedimentů na malakozoologickou analýzu. Konkrétně v místě 
nálezu lebky nosorožce srstnatého a v místě nálezu žebra noso-
rožce. Z obou proplachů se podařilo separovat větší množství ulit 
plžů, které byly určeny jako bezočka šídlovitá – Cecilioides acicula 
(O. F. Müller, 1774). Jde o původem mediteránní druh, který se 
k nám dostal až v pozdním holocénu. Tento podzemní druh se vy-
skytuje na slunných stepních trávnících a skalních stepích, je to in-
dikátor neodvápněných lehkých půd v nižších polohách. Obvykle 
obývá svrchní vrstvy půdy, ale může proniknout do hloubky až 
1 metr (Horsák et al. 2011; 2013). Ulity se tedy v odebraných vzor-
cích vyskytly druhotně z důvodu podzemního života bezoočky.
 
4.4 Palynologie

Ze stejného místa, jako byly odebírány vzorky na malakozoo-
logii, byly odebrány sedimenty na palynologii. Oba vzorky ob-
sahovaly velmi malé množství palynomorf. Asociace je bohužel 
tvořena směsí mladších kontaminací, původních rostlin a ter-
ciérních redepozic. Část tvořila rovněž zrna půdních řas a hub 
rodu Glomus, které patrně prorůstají sedimenty nebo se dostávají 
do hlubších vrstev za působení srážkové vody. 

Mladší, recentní kontaminace mohou tvořit i zrna někte-
rých teplomilných rostlin (Carpinus – habr, Tilia – lípa), rostlin 
kulturních (Juglans – ořešák, Vitis – réva) a plevelných (Poly-
gonum aviculare – rdesno ptačí). Obdobně jako u předchozího 
výzkumu z Vídeňské ulice jsou ve vzorcích přítomny rovněž re-
depozice palynomorf z terciérních sedimentů (7 zrn z celkových 

Obr. 7. Lebka nosorožce srstnatého 
v sádrovém lůžku před započetím 
preparace, vpravo detail dochovaných 
kořenů stoliček. Foto J. Cága, MZM.
Fig. 7. The skull of a woolly rhinoceros 
in a plaster cast before excavation; on 
the right is a detail of preserved molar 
stubs. Photo by J. Cága, MM.

Dat. nálezu kontext č. nálezu druh osteologický materiál ks

8. 4. 2021 čtverec H nosorožec srstnatý torzo lebky 1

8. 4. 2021 čtverec H nosorožec srstnatý drobné fragm. lebky a zubů 75

8. 4. 2021 čtverec H nosorožec srstnatý fragmenty žeber? 6

9. 4. 2021   37 nosorožec srstnatý fragmenty žeber 18

14. 5. 2021 ve spraši 34 nosorožec srstnatý fragmenty žeber? 17

8. 4. 2021 čtverec G nosorožec srstnatý? fragmenty žeber? 15

8. 4. 2021 110 41 nosorožec srstnatý molár M3, svrchní, levý 1

9. 4. 2021 čtverec J 24, 27 pratur/zubr/kůň/nosorožec neurčitelné 5

9. 4. 2021   34 mamut srstnatý fragment lamely stoličky 1

9. 4. 2021   31 křeček polní stehenní kost 1

Celkem kusů osteologického materiálu 140

Tab. 2. Zvířecí kosti na lokalitě 
Vídeňská 11.
Tab. 2. Animal bones at  
the 11 Vídeňská site.

P ř í s p ě ve k k  o s í d l e n í  o b l a s t i  B r n o - Št ý ř i ce .  Z á c h r a n ný v ý z k u m n a u l i c i  Ví d e ň s k á 11  X N er u d ov á ,  Z . ,  S e d l á čkov á ,  L . ,  N er u d a ,  P. ,  Ro b l í čkov á ,  M ., 

D o l á kov á ,  N .,  P l i ch t a ,  A .,  B o b u l a ,  O.    X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  19 –31



27

determinovaných 34 ve vzorku z okolí žebra, 6 z 15 z lebky). 
U vzorku z lebky bylo nalezeno dokonce jedno zrno (skupina 
Normapolles), které je nejpravděpodobněji křídového stáří. 

Z těchto důvodů je velmi obtížné interpretovat vegetaci, 
která tvořila rostlinný pokryv v období uložení kostí.

Nejvyšší zastoupení měla zrna dřevin Alnus (olše), Betula 
(bříza) a Pinus (borovice), z bylin byla nejhojnější zrna trav 
(Poaceae). Zjištěno bylo i několik kolonií řas rodu Botryococcus, 
které svědčí o zamokřeném prostředí. Nalezena byla i další py-
lová zrna teplotně nenáročných dřevin jako Juniperus (jalovec), 
Larix (modřín) a bylin Thalictrum (žluťucha), Artemisia (pely-
něk), Asteraceae (hvězdnicovité), Centaurea (chrpa), Chenopo-
diaceae (merlíkovité), Ericaceae (vřesovcovité) a Polypodiaceae 
(osladičovité).

Pokud můžeme z malého počtu ostatních určených pylových 
zrn a spor usuzovat na pravděpodobné složení vegetace, jednalo 
se o převážně stepní vegetaci s prvky rostlin v okolí vodního 
toku (Alnus, Betula, Chrysosplenium, Botryococcus). Je to tedy 
obdobná oryktocenóza jako u vzorků z předchozího výzkumu 
v Brně-Štýřicích III (Nerudová et al. 2016).
 
4.5 Zvláštní nálezy

Z výzkumu na ulici Vídeňská 11 pochází dva odštěpy s cel-
kovou kůrou, na jejichž povrchu jsou patrné nesouvislé vrypy. 
Jejich detailní analýza ještě není ukončena. Předběžně lze kon-
statovat, že vrypy jsou intencionálního původu a jsou vyplněny 
vysráženou krustou. V podstatě shodný nález – skládanku tří 
kortikálních odštěpů, na jejichž povrchu jsou v kůře patrné 
vrypy – publikoval ze sondy II na tehdejší Koněvově ulici Karel 
Valoch (1975).
 
4.6 Datování

Na základě stratigrafické pozice nálezů a charakteru ka-
menné štípané industrie bylo usuzováno na stáří 15–20 tisíc let, 
které bylo později potvrzeno výsledkem absolutního datování 
metodou AMS. K němu bylo využito zlomku zuboviny P4 noso-
rožce srstnatého, přestože byl obsah kolagenu v zubovině značně 

nízký: Poz-137944: 15 560 ± 80 BP (0,4 % N 3,2 % C, 3,2 % coll; 
graf 2). Zjištěnému stáří odpovídá i charakter nalezené kamenné 
štípané industrie. Obdobná data, navíc z paleontologického mate-
riálu, byla získána dřívějšími výzkumy i v blízkém okolí (graf 2). 
Radiokarbonová data naznačují, že megafauna (typu mamut 
nebo nosorožec srstnatý) přežívá poměrně dlouho i v prostoru 
střední Evropy (Markova et al. 2010; 2012; Stuart, Lister 2012). 
Do této skupiny by mohly náležet nálezy mamuta a nosorožce 
z jeskyně Barové, byť jsou datovány pouze na podkladě biostrati-
grafie (vrstva 11, Seitl et al. 1986; Horáček et al. 2002).
 
4.7 Prostorová analýza

Kamenné artefakty byly zachyceny ve všech třech sondách, 
přičemž v každé z nich vytvářejí určité akumulace (obr. 1C). 
Tyto koncentrace nálezů se přitom nenacházejí poblíž vzájemně 
blízkých okrajů sondy, takže působí víceméně samostatně. 
V sondě 1 se koncentrovaly ve čtvercích G–K, v sondě 3 v severo-
východním rohu a v sondě 2 pak přibližně ve středu plochy. Ná-
lezová vrstva v sondě 1 se uklání směrem k východu (obr. 1D). 
Ve směru sever–jih naznačuje průmět vertikální polohy nálezů 
jakýsi hřbet s vrcholem v oblasti sondy 2 a s výrazným poklesem 
jižním směrem. 

Osteologický materiál pochází převážně ze sondy 1, a to 
z prostoru hlavní akumulace nálezů kamenné štípané industrie. 
Další zlomek byl nalezen v jihovýchodním rohu sondy 3, přičemž 
tento je od hlavní koncentrace štípané industrie oddělen úsekem 
bez nálezů. V sondě 2 nebyly tvrdé živočišné tkáně identifikovány. 

Přestože se podařilo najít tři skládanky původních lomů, ne-
jsou jednotlivé sondy propojeny. Dva lomy byly složeny v sondě 1 
(čtverec J), jeden pak pochází ze sondy 3, kde byly oba frag-
menty úštěpu těsně u sebe.

Z hlediska možné predikce můžeme konstatovat pro oblast 
Štýřic následující charakteristiky, které vyplývají z pozice jed-
notlivých nálezů (obr. 8A). Většina identifikovaných poloh se na-
chází ve výškové úrovni 205–210 m n. m. (srov. obr. 8B a 8A body 
1, 2, 4, 7–9). Výjimku v tomto směru tvoří poloha Štýřice IIIa 
(obr. 8A: 3) a nález z prostoru Nemocnice Milosrdných bratří 

Graf 2. Kalibrace vzorku Poz-137944 
ve srovnání s kalibrovanými daty 
z okolí. OxCal 4.4, kalibrační křivka 
Reimer et al. 2020. Datované 
materiály: a) zubovina nosorožce 
srstnatého; b) kořen stoličky mamuta 
srstnatého; c) kel mamuta srstnatého; 
d) zubovina mamuta srstnatého; 
e) spálená kost mamuta srstnatého; 
f) spálená kost soba polárního.
Graf 2. Calibration of sample 
Poz-137944 and comparison with 
samples from the neighbourhood. 
OxCal 4.4 calibration curve 
Reimer et al. 2020. Dated materials: 
a) tooth enamel of a woolly 
rhinoceros; b) root of a molar from 
a mammoth; c) mammoth tusk; 
d) tooth enamel of a mammoth; 
e) burnt bone of a mammoth; f) burnt 
bone of a reindeer.
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(obr. 8A: 6). Všechny polohy se ale nacházejí na prvním terén-
ním spočinu nad řekou (sklon svahu 1–5°), a jsou víceméně od 
západu kryty výrazným masivem Červeného kopce (obr. 8B).

Podobnou konstelaci terénu pozorujeme při úpatí Petrova 
odvodňovaného Ponávkou (obr. 8B: 1), v Obřanech a Malomě-
řicích (obr. 8B: 2), kterými protéká Svitava a v oblasti Jundrova 
na pravém břehu Svratky (obr. 8B: 3), kde je ale zapotřebí kalku-
lovat s tím, že v těchto místech se výškový interval musí záko-
nitě měnit s narůstající nadmořskou výškou (terén proti proudu 
řeky).

5.  Zhodnocení nálezové situace a predikce
V ulici Vídeňská 11 se podařilo odkrýt a zdokumentovat 

menší část osídlení spadajícího do doby závěru mladého paleo-
litu. Na základě charakteru industrie a způsobu jejího sbíjení ji 
můžeme ztotožnit s kulturou epigravettienu. Toto osídlení bylo 
v minulosti zjištěno na několika dalších místech v nejbližším 
okolí. Z něho je nutné konkrétně vyzdvihnout nejblíže situova-
nou sondu II Karla Valocha a pozdější plochu čtverců 8, 9, 10 – 
P, Q, R na protější, západní straně ulice Vídeňská (tj. lokalita 
Brno-Štýřice III; Nerudová 2016, 19, 24, obr. 5, 10). Byť se mezi 
Vídeňskou 11 a lokalitou Brno-Štýřice III nepodařilo provést 
žádné přímé skládanky, lze na základě podobnosti až shodnosti 

v charakteru kamenné suroviny z těchto konkrétních dvou míst 
včetně opakujícího se nálezu vrypů na kůře suroviny usuzovat, 
že v minulosti tato dvě místa tvořila jeden větší sídlištní celek. 
Pro nově zkoumanou polohu Vídeňská 11 zavádíme označení 
Brno-Štýřice IIIb.

Charakterizovat blíže funkci zkoumaného místa je vzhle-
dem k množství nálezů a omezenému rozsahu sond obtížné, 
nicméně je zřejmé, že zde probíhalo zpracování kamenné su-
roviny. Byť není kolekce kamenných předmětů početná, jejich 
skladba naznačuje, že ve zkoumaném místě byly připravovány 
a opakovaně opravovány nástroje, které sloužily k vyhraněným 
činnostem. Na základě trasologických studií víme, že rydla ob-
vykle sloužila k řezání (kůží, kostí, dřeva) a také k čištění kostí 
od periostu. Pravděpodobně zde bylo zpracováno tělo nosorožce 
(možná i dvou jedinců), kterého buď lovci ulovili, nebo nalezli 
v okolí. Přestože nemáme přímé doklady záměrného zabití noso-
rožce, nelze to zároveň vyloučit i s ohledem na to, že oblast, kde 
Svratka opouští poměrně úzké koryto a vlévá se do širšího údolí, 
byla dostatečně saturovaná vodou a produkovala v pleistocénu 
dostatek biomasy, takže současně vytvářela i příhodné místo pro 
lov. Lze se domnívat, že v závěru posledního glaciálního maxima 
(LGM) mohla být oblast jižního okraje dnešního Brna enklávou 
s příznivými podmínkami i pro tzv. mamutovou faunu.

Obr. 8. Brno, Vídeňská 11 v kontextu dalších poloh na katastru Štýřic (A), predikční model pro oblast Brna (B) a širšího okolí (C). 1 – Brno-Vídeňská 11 (Brno-Štýřice IIIb);  
2 – Brno-Štýřice III; 3 – Brno-Štýřice IIIa; 4 – Brno-Vídeňská 15; 5 – Brno-Kamenná; 6 – Brno-Nemocnice Milosrdných bratří; 7 – Brno-Polní; 8 – Brno-Polní (Grmelova);  
9 – Brno-Vojtova. Vyhotovil P. Neruda, zdroj: ČÚZK 2017, 2021a, b; DIBAVOD 2007; geodatabáze Ústavu Anthropos MZM.
Fig. 8. Brno, 11 Vídeňská and the surrounding area in the cadastral territory of Štýřice (A), prediction model in the region of Brno (B) and surrounding area (C). 1 – Brno-
Vídeňská 11 (Brno-Štýřice IIIb); 2 – Brno-Štýřice III; 3 – Brno-Štýřice IIIa; 4 – Brno-Vídeňská 15; 5 – Brno-Kamenná; 6 – Brno-Nemocnice Milosrdných bratří; 7 – Brno-Polní;  
8 – Brno-Polní (Grmelova); 9 – Brno-Vojtova. Digitized by P. Neruda, sources: ČÚZK 2017, 2021a, b; DIBAVOD 2007; geodatabase of Anthropos Institute MM.
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Nález, byť jen částečně dochované, lebky nosorožce lze po-
važovat za mimořádný, protože nám rozšiřuje spektrum možné 
lovené fauny, a to zejména v kontextu nálezů (mamut srstnatý, 
kůň, sob polární, vlk, jelen, megaloceros a nosorožec srstnatý) 
z nedaleké polohy Štýřice III. Zde mezi pozůstatky dominovaly 
lebky, v tomto případě mamuta. Ani u mamutů nemáme přímé 
doklady jejich lovu, ale je zajímavé, že se na obou polohách vy-
skytovaly lebky a obě polohy jsou podobně datovány prostřed-
nictvím zubů těchto velkých zvířat. 

Nálezy z prostoru ulice Vídeňská nám vytvářejí příznivé 
podklady pro případnou predikci dalších lokalit i na tak inten-
zivně zastavěném území, jakým je prostor brněnské aglome-
race. Podíváme-li se na pozici všech poloh v oblasti Štýřic, pak 
lze v rámci Brna vyhledat geograficky další podobná místa. Asi 
nejzajímavější se v tomto směru jeví jihovýchodní a východní 
úbočí Petrova, který vytváří proti větru přirozeně chráněné 
území (obr. 8B: 1). Vycházíme při tom ze současné analýzy pře-
važujících větrů v oblasti Žabovřesk (měřící stanice nejblíže 
Štýřicím), z nichž převažuje směr od severozápadu na jihový-
chod (Fuksová 2012). Rovněž zde pozorujeme poměrně široký 
pás terénu vyvýšeného nad řekou. Je docela možné, že některé 
ojedinělé nálezy, pocházející z tohoto, dnes velmi intenzivně za-
stavěného prostoru, mohou potvrzovat tuto predikci (obr. 8C).

Větší pravděpodobnost nalezení dalších lokalit ze závěru LGM 
a počátku konečného glaciálu (LGT) je pak na levém břehu Svitavy 
v již zmíněné oblasti Obřan a Maloměřic. Zde je ale potřeba počí-
tat s tím, že část původní geomorfologie byla výrazně narušena 
meandrujícím tokem řeky, což je patrné z výseku 2 na obr. 8B.

Zvláštní pozornost by mohla být věnována i pravému 
břehu Svratky v oblasti Jundrova. Hlavní výšková úroveň 
205–210 m n. m., která byla definována ve Štýřicích, je sice 
v Jundrově součástí údolní nivy, ale i tak je zde jasně patrný výš-
kový stupeň 210–215 m n. m. Oblast je rovněž kryta výrazným 
tělesem kopce Holedná. V tomto kontextu by bylo vhodné pře-
hodnotit polohu lokality Brno-Jundrov (Oliva 1991), která není 
přesně známá a je v databázi Ústavu Anthropos vedená pod při-
bližnou polohou, která se ale nachází v terénu se značným sklo-
nem svahu. Pokud by nálezy spadaly do sledovaného období, pak 
by pravděpodobnější byla poloha níže po svahu, pravděpodobně 
v již výše zmíněném pásu 210–215 m n. m.

Terén jižně od Štýřic odpovídá zjištěným charakteristikám 
již méně. Je zde sice patrný terénní stupeň na pravém břehu 
Svratky, s příznivým sklonem do 1°, ale krajina je mnohem více 
otevřená a mohla být ve sledovaném období více negativně ovliv-
něna studenými větry (obr. 8C). 

6.  Závěr
Odkrytím nové polohy na parcele domu Vídeňská 11 se po-

dařilo nejenom zpřesnit naše poznatky o možném rozsahu sta-
nice Brno-Štýřice III, ale i o případné skladbě pozdní mamutové 
fauny v oblasti Brna. Rovněž se ukazuje, že na podkladě geogra-
fické analýzy pozice štýřických nálezů můžeme začít s predikcí 
dalších oblastí, na které by se měla zaměřit naše pozornost při 
záchraně archeologických památek z období paleolitu v rámci 
investorských akcí.
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Summary
At the Vídeňská site, the archaeologists uncovered and docu-

mented a smaller portion of a settlement area that falls into the Late 
Upper Paleolithic. Based on the form of the industry and how it 
was made, we can associate it with the Epigravettian. Similar set-
tlement structures were discovered at several other places nearby 
(compare Fig. 1 and 8) – particularly the closest Trench II by Karel 
Valoch and later the area of Squares 8, 9, 10 – P, Q, R on the other 
side of Vídeňská Street (the site Brno-Štýřice III; Nerudová 2016, 
19, 24, Fig. 5, 10). As no direct refitting could be carried out between 
the 11 Vídeňská and Brno-Štýřice III areas based on stratigraphy 
(Fig. 2), absolute dating, the identical technology of the lithic artefact 
production as well as the presence of specific features (e.g. grooves 
in the cortex of lithic artefacts), we cannot exclude that both sites 
belong to the same larger settlement area. Nevertheless, for the newly 
excavated site at 11 Vídeňská, we can designate it Brno-Štýřice IIIb.

The find of a partly preserved woolly rhinoceros skull ex-
pands our knowledge of Late Glacial (LGT) fauna (Fig. 3, 6, 7). 
Although the larger part of the skull is not preserved (the lower 
jaw was completely missing and as the crown extended to the top 
Holocene sediment it was destroyed), the rest of the skull was 
cleaned and conserved in the lab at the Anthropos Institute. The 
uniqueness of this find is associated not only with the level of 
preservation but with the fact that the rhinoceros is dated to the 
period when the mammoth fauna were dying out.

The site discovered at 11 Vídeňská (Brno-Štýřice IIIb) can 
be interpreted as an area where Paleolithic hunters processed 
animals caught nearby or even at this place (a killing site). One 
such animal could be the unearthed rhino. The site is situated 
near the River Svratka, which took the same course in the Pleis-
tocene. The proximity to water and plant biomass repeatedly at-
tracted both animals and hunters to the area. In the past, several 
such areas were discovered in the proximity of Vídeňská Street 
(Fig. 8) and we can anticipate other finds in the surrounding 
area due to the planned construction activity.
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A B S T R A C T

The temporary lowering of the water level in Dalešice Reservoir for mainte-
nance in the autumn of 2021 created an opportunity to conduct an archae-
ological investigation of the Kramolín hillfort – a site permanently flooded 
since the 1970s. A small group of archaeologists reached the shore of Kramo-
lín island by boat and performed the survey with metal detectors and GPS 
hand held devices. This survey produced a large collection of lithic artefacts, 
pottery sherds, and isolated metal artefacts from different prehistoric periods 
(including the Neolithic, Eneolithic, Bronze Age, Iron Age, Roman period and 
Early Middle Ages), which had already been identified during previous exca-
vations. However, although the site was illegally surveyed with metal detec-
tors earlier, several important artefacts were still found. In addition, the 
current state of the overlying sediment and its erosion was documented. The 
survey showed that the site is not yet exhausted and repeated survey in the 
case of the lowered water level can again provide more important informa-
tion about this site.

K E Y W O R D S

Hillfort – underwater archaeology – survey – metal detecting – cultural 
heritage preservation
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Kramolín hillfort revisited.  
Archaeological potential of a site flooded for 45 years

Návrat na hradisko Kramolín.  
Archeologický potenciál 45 let zatopené lokality

1.  Introduction
Over the past decade, the Institute of Archaeology of the 

Czech Academy of Sciences, Brno was interested in surveying 
the eroded shores of the Mohelno and Dalešice manmade res-
ervoirs (the two parts of the Dalešice pumped storage hydro-
electric power plant) for archaeological remains (Škrdla et al. 
2012; Bartík et al. 2019a). Local collaborators provided our re-
search team (in November 2021) with information about a dam 
maintenance break that necessitated a significant reduction in 
the water level of Dalešice Reservoir (cf. information from the 
iDnes news agency – Nedělková 2021). This situation allowed 
us to conduct a surface survey on the beaches along the shores 
of the reservoir. In addition, the uppermost part of the flooded 
Kramolín hillfort rose from the water as an island accessible by 
boat, and we made two research trips to the site.

The Kramolín hillfort was originally a significant elevation 
shaped by a meander in the Jihlava River (Fig. 1). The highpoint of 
the hillfort reached an elevation of 377 m above sea level, c. 57 m 
above the bottom of valley through which the Jihlava River flowed. 
However, the hillfort was flooded by Dalešice Reservoir, built in 
1970–1978, and since that time the Kramolín hillfort has mostly 
been hidden below the water level and only its highest point rises 
as a small island above the surface of the water when the water 
level is low. Leaving aside the first surface surveys of the hill-
fort at the beginning of the 20th century carried out by V. Čapek, 
V. Gross and R. Dvořák, archaeological excavations at the site be-
gan in the 1930s (F. Peštál, J. Skutil, summary in Koštuřík et al. 
1986, 201–202; 2007, 11; Čižmář 2004, 152–154) and the largest 
salvage excavation was conducted shortly before the site was 
definitively flooded (Michna 1967; 1968; 1971; Kos, Koštuřík 
1972; 1973; 1974; 1973–74; 1975; 1978; Koštuřík 1974; Koštuřík, 
Kos 1980). However, the results from the latest excavation were 
published only partially (Koštuřík 1975–76; 2007; Poláček 1992; 
1995; Lička 1994; Lička et al. 1990; Enderová 2007). The site 
(uppermost part only) is visited and surveyed occasionally by 
amateur archaeologists when the water level is low (e.g. Kučová, 
Kuča 2016). The site was recently the subject of a professional 
survey combined with underwater archaeology, though only when 
the uppermost part was above water (Machová 2021).

Since the Dalešice power plant was completed and began 
operation in 1978, water flowing between the upper and lower 
reservoirs results in daily fluctuating water levels of 2–3 m in 
Dalešice Reservoir. The shores are eroded and intact archaeolog-
ical contexts have been disturbed as a result of the fluctuating 
water levels and the wave action this activity generates. The Kra-
molín hillfort, which periodically rises from the water, faces this 
same erosion activity (Fig. 2: A), which increases during the drier 
periods of the year and over the winter, when the water level is 
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lowered to allow for the retention capacity for water from melting 
snow. During a maintenance break in the autumn of 2021, the wa-
ter level was lowered to the 374 m contour line and the water level 
decreased to 371.5 m during the night, creating an island with an 
area of roughly c. 100 × 80 m accessible for survey (see the im-
age from the Sentinel-2 satellite captured on 6 November 2021 – 
EASA 2021). The expeditions focused on documenting the cur-
rent state of disturbance at the site and an estimation of the 
extent of the destruction of archaeological material.

The aim of the study is to present the results of two short-term 
surveys of the hillfort that produced new information concerning 
the chronology and intensity of occupation. Several unique finds 
made at the site also provide valuable data on the use of materials 
and technological processes employed in production. A key part of 
the study is a discussion of the issue of heritage protection of this 
type of archaeological site gradually being destroyed by water.

2.  Methods
Two raft expeditions (Fig. 2: B) were conducted to the site 

in November and December 2021. During the first expedition 
(26 November 2021), we were able to spend c. 2 hours (from 
10:30 to 13:30) on the island delimited by the 373 m contour line 
(Fig. 3). Six people surveyed a beach up to 6 m in width (i.e. the 
area from where the water decreased since the maximum level in 
the morning), while the upper part of the island was covered with 
snow and inaccessible to survey (Fig. 2: C). The weather was cold, 
windy, with snowfall that limited the amount of time spent on the 
island. Two weeks later, we prepared a second expedition (8 De-
cember 2021) just after we received information about the end of 
the maintenance break. Unlike the previous expedition, the snow 
was completely melted, allowing us to survey the entire island. Ten 
people spent c. 6 hours (from 9:30 to 15:30) at the site. The island 
was delimited by the 374 m (Fig. 2: D, Fig. 3) contour line for al-
most the entire time, i.e. 1 m higher than during the previous visit. 
Although the water level began to drop late in the afternoon, the 
decreasing light conditions did not allow us to continue the survey. 
Several other visitors to the hillfort had the possibility to see the 
uncovered part of the hillfort several metres lower (Fig. 2: E).

Three basic methods were chosen for the survey of the hill-
fort: surface collection, metal detector survey (Fig. 2: F) and 
micro-test pits. Both forms of low-destructive survey were con-
ducted with the support of GPS, which made it possible to study 
the distribution of selected types of finds. As part of the survey 
of the site, photo documentation was taken of the exposed con-
texts and several finds adhering in situ in the flooded cultural 
layer (Fig. 2: G). In order to verify its thickness in various parts 

of the fort, several small micro-test pits were dug. During the 
first expedition, the surface collection method was gradually 
modified to take into account the limited prospecting time and 
also the finding that the island’s exposed beaches were covered 
with tens of thousands of fragments of pottery vessels (Fig. 2: H), 
hundreds of lithic artefacts and a small number of other types 
of finds. As such, only typologically and chronologically repre-
sentative fragments with a certain testimonial value (decorated 
vessel bodies, rims, identifiable profiles, etc.) were removed from 
the site and the others were left in place. Due to the lack of time, 
GPS coordinates were also measured for only the most significant 
artefacts. In the case of metal detector survey (with the use of XP 
Deus detectors), the position of the majority of discovered metal 
artefacts could be measured. The shutdown of the pumped stor-
age power plant did not escape the attention of other unwanted 
visitors, as several dozen illegal pits left by amateur metal detec-
torists were documented (for more information on the issue of 
damage to archaeological sites by illegal metal detector surveys, 
see Čižmář 2006; Navrátil 2015). The professional detector pros-
pecting thus aimed to verify the current state of metal finds at the 
hillfort and to determine the potential for obtaining new metal 
artefacts from the periodically exposed parts of the site. 

As part of the evaluation of acquired finds, all artefacts from 
non-ferrous metals were subjected to elemental composition 
analysis using an ElvaX Pro benchtop Energy Dispersive X-ray fluo-
rescence (ED-XRF) spectrometer (Tab. 2). The following mea-
suring conditions were used for XRF analyses: Ag X-ray tube, Fast 
SDD detector; Cu calibration mode, acceleration voltage 45 kV, 
measuring time 120 s, collimator 3 mm. Only two artefacts from 
precious metals (silver alloys) were subjected to non-destruc-
tive surface analysis – a La Tène coin and a fragment of an early 
medieval S-shaped temple ring. A sample of the metal core was 
collected micro-destructively from the other artefacts for a more 
reliable analysis of the elemental composition eliminating the in-
fluence of the surface layer of corrosion products. A sample of the 
metal core (5–20 mg) was taken by drilling with 1 mm diameter 
HSS drill bits (ČSN 221121, DIN 338) with a TiN (Titanium ni-
tride) coating. For the purpose of studying surface traces of pro-
duction technology and various forms of use-wear, detailed doc-
umentation was conducted on selected ceramic and metal finds 
(Fig. 8, 11) by means of the LMI ToolScan digital forensic micro-
scopical examination system with the following measuring con-
ditions: 2D and 3D scanning of the surface, BW camera, 3 μm/px, 
resolution, reconstruction of the surface by EDF and photometric 
stereo – lighting from eight different directions, motorised feed of 
XY table + sharpening of Z axis, range of XYZ 100 mm.

Fig. 1. Location of Kramolín hillfort on 
contour model of the terrain.  
A – adapted based on Koštuřík 2007; 
B – adapted based on Bíško 2011.
Obr. 1. Poloha kramolínského hradiska 
na vrstevnicovém modelu terénu.  
A – upraveno podle Koštuřík 2007;  
B – upraveno podle Bíško 2011.
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Fig. 2. Photographic documentation from hillfort survey. A – Upper part of the hillfort protruding from water in 2020 (photo by T. Tuček, source: mapy.cz); B – raft transport 
to site (photo by J. Bartík); C – snow-covered upper part of the hillfort during the first expedition (photo by J. Bartík); D – level uncovered on NW side of hillfort during the 
second expedition (photo by J. Bartík); E – lowest documented level uncovered on west side of hillfort in October 2021 (photo by L. Machát, source: mapy.cz); F – surface 
and detector survey of uncovered parts of hillfort in 2021 (photo by J. Bartík); G – lower stone of two-part manual mill protruding from the uncovered cultural layer  
(photo by J. Bartík); H – view of surface of uncovered cultural layer covered by numerous archaeological finds (photo by P. Škrdla).
Obr. 2. Fotografická dokumentace z průzkumu hradiska. A – Pohled na z vody vyčnívající vrcholovou partii hradiska v roce 2020 (foto T. Tuček, zdroj: mapy.cz); B – přeprava na 
lokalitu za pomoci raftu (foto J. Bartík); C – zasněžená vrcholová partie hradiska při první expedici (foto J. Bartík); D – úroveň odkrytí na SZ straně hradiska při druhé expedici 
(foto J. Bartík); E – nejnižší zdokumentovaná úroveň odkrytí na západní straně hradiska v říjnu 2021 (foto L. Machát, zdroj: mapy.cz); F – povrchový a detektorový průzkum 
obnažených částí hradiska v roce 2021 (foto J. Bartík); G – spodní kámen dvoudílného ručního mlýnku vyčnívající z rozplavované kulturní vrstvy (foto J. Bartík); H – pohled na 
povrch rozplavované kulturní vrstvy pokrytý množstvím archeologických nálezů (foto P. Škrdla).
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3.  Results

3.1 Erosion of hilltop surface – current state of knowledge
Water fluctuation has caused continual erosion of Quater-

nary covering sediments and archaeological bearing deposits at 
the site of interest. Our survey documented different kinds of 
erosion in the uppermost and lower parts of the hilltop – while 
the uppermost part is completely lacking Quaternary covering 
sediments and is composed of bedrock covered with washed-
out rock blocks, Quaternary covering sediments including arte-
fact-bearing deposits survived in the lower parts of the accessi-
ble (i.e. unflooded during the survey) area. While archaeological 
materials are mostly missing in the uppermost part, their num-
ber increases as the altitude drops. The southern and western 
shores of the island (below the c. 375 m contour line) have the 
character of beaches composed of fine-grained sediment includ-
ing stone artefacts, pottery sherds, osteological material, met-
als, etc., forming rich clusters in several parts of the beach. In 
addition, the test pits dug along the southern and western shores 
of the island document an up to 20 cm-thick black soil horizon 

bearing archaeological material, sporadically covered by a layer 
of colluvial deposits. One of these test pits contained a series of 
potsherds that could be refitted to reconstruct part of an Eneo-
lithic vessel – a good example of an intact occupation layer. 

3.2  Development of occupation at Kramolín hillfort – new 
findings
During the course of the two survey expeditions to the Kra-

molín hillfort in 2021 described above, over 1,300 finds were 
made, even despite the intentional selection. The largest part 
of this assemblage was fragments of pottery vessels and other 
small artefacts (spindle whorls, weights, figurines, etc.). The 
surveys also led to the acquisition of large amounts of lithic in-
dustry (especially chipped), several pieces of daub with prints 
of construction elements, two fragments of bone tools, two glass 
beads, and an assemblage of more than eighty metal artefacts 
from non-ferrous metals and even iron (Tab. 1). The high num-
ber of finds makes it possible to at least roughly estimate the 
intensity of the hillfort’s occupation in individual chronological 
periods. The resulting data can then be compared to the results 

Dating/Material Pottery Metal 
artefacts

Chipped 
industry

Polished 
industry

Macrolithic 
stone tools

Bone tools Glass 
beads

Daub ∑

Late Neolithic 282 - - 9  1 - - - 292
Late Neolithic – Eneolithic - - 499 - - - - - 499
Eneolithic 99 - 1 - - - - - 100
Early Bronze Age? - 1 - - - - - - 1
Final Bronze Age 17 3 - - - - - - 20
Final Bronze Age – Hallstatt period 63 - - - - - - - 63
Hallstat period 7 - - - - - - - 7
La Tène period 13 1 - - - - 1 - 14
Roman period - 1 - - - - 1 - 2
Early Middle Ages 129 10 - - - - - - 139
High Middle Ages – Modern period 6 3 - - - - - - 9
Indeterminate 144 63 - - 28 2 - 2 240

∑ 760 82 500 9 29 2 2 2 1,386

Tab. 1. Kramolín hillfort. Basic overview of archaeological material obtained during 2021 surveys.
Tab. 1. Kramolínské hradisko. Základní přehled materiálu získaného při průzkumech v roce 2021.

Fig. 3. Fluctuations of Dalešice Reservoir water level. Time span and water level during surveys are hatched. Source: Povodí Moravy, s. p., digitalised by K. Augustinová.
Obr. 3. Kolísání hladiny vodní nádrže Dalešice. Vyznačeno je časové rozpětí průzkumů a jim odpovídající úroveň vodní hladiny. Zdroj: Povodí Moravy, s. p., digitalizace  
K. Augustinová.
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of previous excavations. However, the authors are aware that in 
certain periods, the material culture contains less chronologi-
cally sensitive finds, and therefore the analysis below may not 
fully reflect the actual intensity of occupation. 

The finds were sorted into several basic groups according 
to the type of material and a basic chronological classification. 
These groups reflect the varied testimonial value of the material 
for a more precise dating, which led to the merging of several 
categories into broader chronological units in which the given 
element could have occurred. A more precise dating could not 
be established for 17.3% of artefacts, as they occurred across 
various periods. Table 1 visualises the resulting chronological 
structure of the assemblage. 

Having a dominant position in the assemblage is material at-
tributed to Late Neolithic occupation by the Moravian Painted 
Ware culture, which also corresponds to the results of a rescue 
excavation from the 1970s, the authors of which estimated that 
hundreds of thousands of pottery individuals belong to Lengyel 
occupation (cf. Koštuřík 1975–76, 106). The second most impor-
tant component is finds that can be linked to the early medieval 
occupation of the hillfort. Evidence of occupation from several 
phases of the Eneolithic and the Final Bronze Age to the Early 
Iron Age is also more pronounced. Small assemblages of mate-
rial or individual finds are then related to evidence of human 
activities from the Early Bronze Age (?), the La Tène period and 
the Roman period.

3.2.1 Paleolithic and Mesolithic
The Paleolithic or Mesolithic occupation of the Kramolín 

hillfort has not yet been reliably proven. However, based on 
a preliminary analysis of chipped lithic industry, the sporadic 
occurrence of lightly patinated artefacts should be noted. 
Among other things, the 2021 surveys also produced a patinated 
triangular flake from erratic flint with traces of retouch over the 
surface of its ventral side. Other unique artefacts are apparently 
in the collection from early excavations by F. Peštál (Vokáč 2003, 
196) and also in the private collections of amateur collectors 
that visited the hillfort in the past. The connection between pat-
inated artefacts and Paleolithic or Mesolithic human activities 
remains for now on the level of conjecture, especially considering 
that patination was already observed on several post-Mesolithic 
tools in the past (cf. Vencl 1964; 2020). The same problem is 
posed by relatively numerous trapezoid artefacts, some of which 
are strikingly similar to the microliths known from Mesolithic 
collections. Due to the fact that wear in the form of a sickle gloss 
is clearly visible on some of them, we lean more towards their 
connection with the post-Mesolithic occupation of the hillfort. 
Of course, recent finds obtained in the survey of the shores of 
the Mohelno and Dalešice reservoirs suggest that this region was 
visited by Late Paleolithic and Mesolithic hunters and gatherers 
(unpublished), and hence the identification of their activities at 
the Kramolín hillfort could be only a question of time and the 
intensity of future investigations.

3.2.2 Neolithic
At the very end of the Neolithic, a hilltop settlement of the 

late stage of the Moravian Painted Ware culture (hereinafter 
referred to as “MPWC”) was established at the site. In terms of 
relative chronology (Kazdová et al. 1994; Čižmář et al. 2004), 
the beginning of the settlement is already in phase MPWC IIa, 
the height of settlement in phase MPWC IIb (Lengyel III), a dat-
ing confirmed by the finds made during the 2021 survey. As was 
the case with the rescue excavation (cf. Koštuřík 1975–76, 106), 
Lengyel artefacts (in sheer numbers) dominate the material 

from the newly conducted surveys (Tab. 1). Although a com-
prehensive evaluation of the MPWC pottery assemblage is not 
the subject of this study, several frequently repeating elements 
characterising the assemblage are noteworthy. The site is known 
primarily for the rich occurrence of high-quality ceramic ware 
with a surface burnished red and black (pseudo-terra sigilata and 
terra nigra). Given the high occurrence of this pottery at the 
hillfort, its specialised production is assumed here, followed by 
distribution to surrounding lowland settlements. This hypoth-
esis is also supported by the find of a larger part of an advanced 
form of a bicameral vertical pottery kiln dated by the authors of 
the excavation to the period of the Lengyel culture (Koštuřík 
1975–76, 106–109; Lička 1994; Lička et al. 1990). And yet, the 
Neolithic age of the kiln was later challenged by several scholars 
specialised in the La Tène period, particularly on the basis of 
its similarity to an analogical type of kiln occurring at La Tène 
sites (e.g. Enderová 2007, 105–106; Hlava, Vích 2007, 46; Mangel, 
Thér 2015, 53).

Relief decoration is clearly the predominant form of decora-
tion. The minimal appearance of impressed decoration is inter-
esting given its abundant occurrence at MPWC IIb sites in SW 
Moravia (e.g. Koštuřík 1973; Kovárník 2005; 2007). Painted dec-
oration itself is very poorly preserved, which could also be the 
result of the deposition environment. Enjoying exceptional pop-
ularity among individual types of relief decoration are “owl-head” 
projections (Fig. 4: 4, 8, 9), which occur at the site in a range of 
forms, including large massive knobs with the imprints of two hu-
man fingers pressing from the opposite sides. Another typical el-
ement appearing on Late Lengyel pottery at the site and which is 
characteristic for phase MPWC IIb (e.g. Koštuřík 1973, Kovárník 
2005, 164–165; 2007, 72; Bartík et al. 2016, 77) is the highlighting 
of individual parts of vessels (e.g. the separation of the shoul-
ders and bottom on the inner side of bowls, Fig. 4: 31, 32), and 
especially of projections (Fig. 4: 13, 17), with a groove. The spec-
trum of pottery vessels is dominated by various types of bowls, 
many of which have a characteristic thickening of the shoulders 
(Fig. 4: 30–34). 

The Kramolín hillfort is also unique in the heavy occurrence 
of anthropomorphic (both female and male) and zoomorphic 
figurines (e.g. Koštuřík 1975–76, 110, Fig. 5; Kučová, Kuča 2016), 
which, in contrast to the early period of the MPWC, are found 
in far fewer numbers at Late Lengyel sites. The surveys in 2021 
produced another fragment of a figurine (Fig. 4: 36), probably 
a broken-off arm (preserved dimensions: 50 × 31 × 43.5 mm). 
The end of the arm is interesting in that it is slightly squeezed 
and contains a small round hole in which another object made of 
organic material could be inserted (e.g. a twig or a bird feather). 
Noteworthy among artefacts of a ritual nature is a fragment of 
a furniture model (Fig. 4: 35) – a broken-off leg that could have 
belonged to a model of a small table, altar or throne (preserved 
dimensions: 50 × 31 × 43.5 mm). The reflection of the spiritual 
world in MPWC ceramic production was addressed in the past 
primarily by J. Kovárník (2004), who also records another sim-
ilar find from the Kramolín hillfort in the form of a tabular leg 
from a ritual stool with incised decoration and three small pro-
jections (Kovárník 2004, 178–179, obr. 4: 4a–d).

Surface surveys of the hillfort also produced an unusually 
rich collection of lithic industry dominated by chipped indus-
try (500 pieces). In terms of the chronological representation 
of individual periods, based on the amount of collected pottery 
(in which the MPWC predominates), it can be assumed that 
a substantial part of the chipped industry collection will also 
belong to the Lengyel period of occupation. A smaller part will 
then naturally belong to individual Eneolithic cultures. Despite 
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the fact that the assemblage is a chronologically inhomogeneous 
unit and with respect to the materials that were used, there is 
a uniform trend that is apparently valid for the entire history 
of the site during the Neolithic and Eneolithic with a preva-
lence of local and regional materials dominated by chert of the 
Krumlovský les (hereinafter referred to as “KL”) type. The 
coarser blueish-grey KL I variety is represented in a higher share 
(54.6%), which evidently also corresponds to the expansion of 
its extraction in the nearby Krumlovský les (Krumlov Forest, 
located 25 km in the most direct route) in the late stage of the 
MPWC (cf. Oliva 2010). The higher quality KL II variety makes 
up only 7.4% of the material. Other identified local materials in-
cluded quartz to crystal (4.2%), siliceous weathering product of 
serpentinite – plasma type (1.8%) and brown opal (0.2%). One 
piece was also made from chert breccia (0.2%), the provenance 
of which is also assumed to be in Krumlovský les. Imported 
raw materials have a minority representation in the newly ac-
quired assemblage. Only a few pieces of erratic flint (1.2%) and 
Kraków-Częstochowa Jurassic flint (likewise 1.2%) were iden-
tified, and only one piece could be determined as fine-grained 
quartzite of a light beige colour, probably of the Tušimice type 
(0.2%). However, a certain amount of caution is required with 
this raw material, as macroscopically similar quartzites also 
occur in areas of Krumlovský les, where they accompany chert 
breccia or form quartzite-breccia aggregates with it (Oliva 2002, 
153; Vokáč 2003, 82). Burnt artefacts then make up a non-negli-
gible share of chipped industry (29%). Interesting with respect 
to the regional distribution network is the relatively low share of 
the siliceous weathering product of serpentinite – plasma type, 
despite the nearby existence of a rich source of this material, in-
cluding evidence of its exploitation in the period of the Lengyel 
culture (cf. Bartík et al. 2021).

A comprehensive analysis of chipped industry from res-
cue excavations of Kramolín hillfort is still missing, and only 
Martin Oliva’s (1985) unpublished preliminary assessment is 
available. At least the material of finds from the earlier excava-
tions by F. Pešťál (a total of 566 pieces) has been evaluated. And 
yet, the results presented by M. Vokáč (2003, 196, Tab. 42) are 
consistent with the newly obtained assemblage, both in terms 
of the documented materials and their shares. A relatively inter-
esting component of the material spectrum in this assemblage is 
Moravian Jurassic chert of the Stránská skála type, for which the 
Kramolín hillfort is the westernmost example of its distribution 
(Bartík et al. 2019b; Bartík, Škrdla 2021).

On the technological side, the majority of the phases in the 
chaîne opératoire occur in the newly acquired assemblage – cores 
in various phases of exploitation, blades and their fragments, 
including flakes and other debitage in the form of fragments and 
chips. Predominant forms among the several dozen tools that 
were also found are mainly endscrapers and various types of 
sickle-like blades, which either are curved backed (Fig. 5: 2, 3), or 
their edges are retouched into the shape of a triangle (Fig. 5: 4, 5) 
or trapezoid (Fig. 5: 1, 6–8). Some of these even have signs of 
a sickle sheen or residual adhesive in the form of remnants of 
organic matter (Fig. 5: 5, 8). Attention will be paid elsewhere to 
a more detailed analysis of chipped industry, including an eval-
uation of techno-typological aspects.

Additional types of lithic artefacts are represented by pol-
ished and other macrolithic industry. One completely preserved 
slightly trapezoidal axe and larger fragments of two others 
from regional Želešice-type metabasite were identified among 
polished tools. Three bored artefacts were identified. The first 
artefact is a fragment of the blade part of an indeterminate 
axe-hammer from imported Jizerské hory metabasite, the second 
a fragment of an axe-hammer from Brno Massif amphibolite-di-
orite capturing one of its sides and roughly half of the perfora-
tion. The described axe-hammer fragment was secondarily used 
as a hammerstone, as the characteristic working traces on part of 
its perimeter indicate. Another fragment of a large axe-hammer 

Fig. 4. Selection of Moravian Painted Ware culture finds. Photo by J. Bartík, drawing by K. Augustinová.
Obr. 4. Výběr nálezů kultury s moravskou malovanou keramikou. Foto J. Bartík, kresba K. Augustinová.

Fig. 5. Selection of Neolithic and Eneolithic chipped stone industry. Photo by 
J. Bartík.
Obr. 5. Výběr nálezů neolitické a eneolitické štípané industrie. Foto J. Bartík.
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from porphyric microdiorite was likewise secondarily modified 
into a massive grinder with evidence of working traces on the op-
posite poles. Noteworthy with regard to the study of the forms of 
distribution of lithic materials are two additional axe roughouts 
(Fig. 6; dimensions: 72 × 43 × 13.5 mm, 116 × 49 × 14 mm, weight: 
53.7 and 142.7 g) made from Želešice-type metabasite (see Bartík 
et al. 2015), primary outcrops of which are located roughly 33 km 
east of the hillfort. The collection of newly obtained polished 
industry is supplemented by an additional two typologically in-
determinable fragments of polished artefacts (one from Želešice-
type metabasite, the other from Jizerské hory-type metabasite). 

Macrolithic industry is typologically diverse, with various 
forms of grinders, hammerstones, anvil stones, sharpeners and 
smoothers being identified. In addition to quartz pebbles, other 
local metamorphic rock such as amphibolite, granulite, migma-
tite and orthogneiss was primarily used in its production. A mas-
sive quern (the lower stone of a two-part hand mill; Fig. 2: G) 
was also documented in an in situ position in the flooded occu-
pation layer, but due to its large dimensions and weight, it was 
only photographed and left at the site. 

3.2.3 Eneolithic
The distinctive Late Neolithic occupation of the site fluidly 

continued into the following periods of the Eneolithic, at which 
time, according to the results of the rescue excavation, the first 
phase of the rampart fortification in the eastern part of the 
hillfort was to have been built (Kos, Koštuřík 1973–1974, 198; 
Koštuřík 1981, 65, 67; Koštuřík et al. 1986, 202). Settlement by 
the Jordanów, Funnel Beaker and Baden cultures is documented 
at the hillfort, and finds of the Jevišovice culture from the Late 
Eneolithic and the Bell Beaker culture from the Final Eneolithic 
were also recorded. Pottery decorated with grooved punctures 
linked primarily to the early phase of the Eneolithic occupation 
of the hillfort should also be mentioned. The Eneolithic is also 
one of the few periods that has already been comprehensively 
processed (Koštuřík 2007). 

The survey of the hillfort in 2021 produced a large amount 
of ceramic material (Fig. 7) representing the identical chrono-
logical spectrum identified in earlier investigations, including 
finds of pottery decorated with grooved punctures. Several 
newly discovered pieces also contained remnants of a white inlay 
(Fig. 7: 19). A substantial amount of ceramic material could only 
generally be classified to the Eneolithic, since many decorative 
elements occur across individual cultures. Finds from the Fun-
nel Beaker culture dominate among determinable individuals.

Particularly noteworthy here is the expansion of the source 
base documenting the activities of the bearers of the Bell Beaker 
culture. Only four fragments of Bell Beaker pottery had previ-
ously been recorded at the hillfort, including two fragments 
from the bodies of decorated bell beakers (Koštuřík 2007, 286, 
Tab. 42). This assemblage is newly supplemented by finds of two 
characteristic bowl profiles with a straight edge (Fig. 7: 23, 24), 
in one case extended into the shape of the letter “T”.

A larger part of a two-handled amphora (Fig. 7: 20) recon-
structed from an accumulation of potsherds (in situ) acquired 
from the flooded occupation layer at the south-eastern edge of 
the uncovered part of the hillfort can then be dated to the Proto- 
or Early Eneolithic (cf. Koštuřík 2007; Šmíd 2017). 

As mentioned above, part of the newly acquired collection 
of (especially chipped) industry also belongs to the Eneolithic 
occupation of the site. A more precise cultural classification 
is not possible for the majority of the debitage and tools. The 
find of a nearly completely preserved triangular arrowhead with 
a slightly concave base (Fig. 5: 10) can also be reliably dated 
to the Eneolithic. The projectile is made from Krumlovský 
les I chert, formal analogies of which can be found at many 
Eneolithic hillforts in SW Moravia and beyond (e.g. Grešlové 
Mýto, Medunová-Benešová 1973, Taf. 75: 5; Vysočany, Meduno-
vá-Benešová 1977, Taf. 42: 8; Křepice, Medunová-Benešová 1986, 
Taf. 53-54; Šebela et al. 2007, Obr. 147: 2). Identical arrowheads 
were also produced in the mining and workshop area of the 
Funnel Beaker culture at Stránská skála near Brno (Bartík et al. 
2019b, 393, Fig. 9: 1, 2). The find of a blade with partial dentic-
ulated retouch and a lateral sheen (Fig. 5: 11) can also probably 
be dated to the Eneolithic. 

Fig. 6. Axe blanks from Želešice-type metabasite. Photo by J. Bartík.
Obr. 6. Polotovary seker z metabazitu typu Želešice. Foto J. Bartík.

Fig. 7. Selection of finds from the Eneolithic. Photo by J. Bartík, drawing by  
K. Augustinová.
Obr. 7. Výběr nálezů z období eneolitu. Foto J. Bartík, kresba K. Augustinová.
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The metal detector survey of the hillfort in 2021 did not pro-
duce finds of metal artefacts demonstrably linked to Eneolithic 
occupation. Problematic from a chronological perspective is the 
find of a simple hammered barbless fish-hook with a bent eyelet 
(Fig. 7: 25) made from nearly pure arsenical copper with trace 
amounts of tin and antimony (Tab. 2). This material is closest to 
material group E01 belonging to material type Va (after Junghans 
et al. 1968) or cluster 3 (after Krause 2003), which overlaps with 
Mondsee-type copper with the highpoint of its occurrence in the 
Early and Middle Eneolithic (Matuschik 1998, 241; Dobeš et al. 
2019, 40). This material occurs throughout Europe (with various 
local concentrations) mostly in the Eneolithic and extending into 
the Early Bronze Age (Krause 2003, 127–129). Several artefacts 
with comparable material compositions come from Moravia: two 
axes (Inv. No. 6305, 536) and a spectacle-shaped pendant, all 
from Štramberk dated to the Proto-Eneolithic (Šikulová et al. 
2010, 395–428). Finds from the hoard in Hlinsko likewise have 
a similar composition, despite the fact that the arsenic content 
is roughly a quarter (Dobeš et al. 2019, tab. 2). The same compo-
sition as the fish-hook from Kramolín is also found in somewhat 
later specimens of flat axes from the Late Eneolithic (Junghans 
et al. 1968, ANR 3402 a 3367) and two daggers from the Early 
Bronze Age (Junghans et al. 1968, ANR 4786; Junghans et al. 
1974, ANR 19923). Based on the material composition of the 
fish-hook in the form of arsenical copper, we can classify it in 
general to the broad period between the Proto-Eneolithic to the 
Early Bronze Age (inclusive). At the same time, the absence of 
tin alloying probably suggests an age prior to the Early Bronze 
Age, since which time artefacts were predominantly alloyed 
with tin. We are missing analogical finds of fish-hooks for the 
Eneolithic period in Moravia. The earlier phases of agricultural 
prehistory are generally dominated by fish-hooks made from an-
imal bones. Metal (bronze or copper-based) fish-hooks do not 
appear until the end of the Early Bronze Age (Tihelka 1960, 78; 
Mozsolics 1967, 68; Probst 1999, 135; Salaš 2005, 56) and, given 
the uniformity of the artefact, no major formal changes occurred 
in the following period. As such, a precise dating of the artefact 
remains for now an open question. 

3.2.4 Bronze Age 
The beginning of occupation in this period is set in the Early 

Bronze Age, which the small number of Únětice culture finds are 
to represent. However, these finds come only from excavations 
conducted in the 1920s. The large-scale rescue excavation prior 
to the flooding of the site did not identify any artefacts from the 
Early Bronze Age (Peštál 1935–36, 23; Skutil 1941, 145; 1947, 
35; Kozel 1959, 9; Koštuřík et al. 1986, 203). The peak of settle-
ment of the Kramolín hillfort in the Bronze Age is dated to its 
end, when the site was occupied by bearers of the Podolí culture 
(Podborský 1970a, 214; Koštuřík et al. 1986, 203). The begin-
ning of human activities in the Urnfield culture can apparently 
then be sought in the Late Bronze Age, as suggested by the find 
of a Velatice culture vessel from feature No. 5 (Kos, Koštuřík 
1973–74, 203, Fig. 6: 1). 

The 2021 survey of the hillfort did not produce pottery dat-
able to the Early Bronze Age. However, a metal detector survey 
uncovered the unique find of a bronze arrowhead (Fig. 8), which 
in terms of typology and material composition stands apart from 
the existing spectrum of known finds from the Bronze Age in 

No. Artefact Figure Sample 
character

Ag Cu Pb Sn Zn Fe Ni As Sb Co Au Bi

1 Coin 10: 27 Corroded 
surface

98.1 0.46 0.15 - - 0.17 - - - - 1.17 -

2 Fragment of temple ring 13: 27 Corroded 
surface

92.0 2.29 2.55 2.25 0.20 0.37 - - 0.08 - 0.25 -

3 Fish-hook   7: 25 Core  < 0.01 97.1  < 0.12 0.05 -  < 0.05 - 2.82 0.01 - - -

4 Arrowhead   8 Core 0.20 92.8  < 0.15 3.3 -  < 0.08 1.37 2.12 0.17 0.01 - -

5 Fragment of cheek piece from bit   9: 18 Core 0.07 89.5 0.64 9.0 -  < 0.05 0.18 0.27 0.26 0.03 - -

6 Fragment of cutting edge from axe   9: 16 Core 0.05 96.5 0.31 2.6 - 0.01 0.13 0.27 0.07 0.06 - -

7 Boss   9: 17 Core 0.20 73.4 19.2 6.7 -  < 0.06 - - 0.02 - - 0.55

8a Fitting from a drinking horn - eyelet 12: 1 Core 0.08 88.1 1.84 5.1 4.62 0.20 - - 0.06 - - -

8b Fitting from a drinking horn - rivet 12: 1 Core 0.08 89.0 0.65 5.6 4.38 0.21 - - 0.07 - - -

9 Disc with hole 13: 28 Core - 0.07 61.2 38.5 0.13  < 0.12 0.03 - - - - -

10 Disc with hole 13: 29 Core - 0.03 98.9 1.06 0.04  < 0.09 0.02 - - - - -

11 Thin metal strip 13: 30 Core - 0.09 99.6 0.20 0.12  < 0.14 0.03 - - - - -

12 Temple ring 13: 26 Core - 0.26 99.5 0.15 0.04  < 0.09 0.01 - - - - -

Tab. 2. Results of ED-XRF analysis of the elemental composition of non-ferrous artefacts.
Tab. 2. Výsledky ED-XRF analýz prvkového složení neželezných artefaktů.

Fig. 8. Bronze barbed arrowhead. Photo by J. Bartík, drawing by K. Augustinová, 
ToolScan by M. Kmošek.
Obr. 8. Bronzová šipka s křidélky. Foto J. Bartík, kresba K. Augustinová, ToolScan 
M. Kmošek.
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Moravia. The elongated triangular arrowhead with barbs has 
a distinctly concave base. The arrowhead has a flat body and 
a lenticular cross-section. Its dimensions are 35 × 15 × 2 mm, 
with a weight of precisely 2.5 g. Typologically, this form of ar-
rowhead has never been identified before. Arrowheads with 
a socket clearly dominate Moravia and the surrounding lands 
during the period of the Urnfield culture, whereas arrowheads 
with a tang appear in far fewer numbers (e.g. Říhovský 1996; 
Salaš 2005; Jiráň ed. 2008). Points with a socket begin to appear 
from the Middle Bronze Age, and before then (i.e. during the 
Early and Middle Bronze Age) we mainly find arrowheads fur-
nished with a tang (Točík 1978, Taf. CXXII: 25; Stuchlík 1984, 
obr. 2: 8; Olexa 1992, Tab. I: 5; 2003, Tab. XII: 3, 18; Říhovský 
1996, Taf. 28; Szeverényi, Kulcsár 2012, obr. 32b; Vavák et al. 
2015, obr. 5: 13). Triangular barbed arrowheads continued to 
appear in the Bronze Age only in the form of flint projectiles (e.g. 
Kopacz, Šebela 2006; Kaňáková et al. 2019), several of which 
even represent a precise formal analogy to the artefact from 
Kramolín. As such, the projectile in question could be one of 
the first attempts at the creation of this form of artefact from 
a material other than stone (bone points also occur infrequently, 
e.g. Poulík 1943, Abb. 5: 2) and would suggest its possible dating 

already to the Early Bronze Age. Interpreted in this manner, it 
could be the earliest phase of arrowhead development in Moravia 
(barb – spike – socket). And yet, the material from which it is 
made is not very strong evidence of the domestic provenance of 
the artefact. Elemental composition analysis demonstrated that 
the arrowhead was cast from low-alloy tin bronze with a high 
arsenic and nickel content, a low silver and antimony admix-
ture, and trace amounts of cobalt (Tab. 2). As such, unlike the 
fish-hook from arsenical copper, this material can be classified 
according to Krause (2003, Abb. 40–41) among “Fahlerzmetalle 
mit Nickel”, more precisely to the minor material group labelled 
“Weißmetall, sehr hohe Arsen- und Nickelgehalte” forming clus-
ter 19. Some of the analysed artefacts from Bohemia with a high-
point of occurrence in the Early Bronze Age (more precisely in 
stage BA2) have a very similar composition: axes (4 specimens, 
cf. Junghans et al. 1974, ANR 10265, 10220, 10266) or a chisel 
and dagger (1+4 specimens, cf. Junghans et al. 1974, ANR 16283 
and 11071; Frána et al. 1995, An. No. 3543, 3545, 3936). The 
same material occurs in a lower frequency in one axe from the 
Middle Bronze Age (Frána et al. 1995, An. No. 4892) and in one 
torc from the Late Bronze Age (Frána et al. 1995, An. No. 6203). 
Although the list of artefacts with a comparable composition is 

Fig. 9. Selection of finds from the Final Bronze Age. Photo by J. Bartík, drawing by K. Augustinová.
Obr. 9. Výběr nálezů z pozdní doby bronzové. Foto J. Bartík, kresba K. Augustinová.
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rather extensive, the material cannot be said to be common, at 
least not in Moravia. However, according to the material, it is 
with a high probability an artefact from the Bronze Age, more 
precisely perhaps directly from an early phase. And yet, its oc-
currence can also be sought in more distant areas, especially to-
wards the east. Several scholars (cf. Vavák et al. 2015, 171–173) 
already consider a potential foreign provenance of the earliest 
forms of arrowheads based on analogies from the Aegean region, 
in which they see evidence of contacts between the central Eu-
ropean and Mediterranean milieu. In the Mediterranean, simple 
forms of arrowheads without a socket continued into the Final 
Bronze Age (Avila 1983, 103–106), and although the dating of the 
Kramolín arrowhead to the Early Bronze Age seems more than 
probable, a later dating cannot be fully ruled out.

In terms of technology, the arrowhead was cast in a two-part 
mould, as is indicated by the imperfectly smoothed seams di-
viding the level of the two parts of the mould on the horizontal 
axis of the arrowhead (Fig. 8). After casting, the arrowhead was 
ground (predominantly in the vertical direction), though the di-
rection of grinding is highly diverse in general, which could indi-
cate the regular regrinding of its surface (with post-depositional 
processes being responsible for these marks in certain cases). 

Final Bronze Age occupation of the Kramolín hillfort is rep-
resented mainly by finds of Podolí culture pottery (Fig. 9: 1–15). 
While part of the collection of pottery can be directly associ-
ated with this period thanks to characteristic attributes, some 
regularly occurring elements led us to create an auxiliary cat-
egory generally dated to the period between the Final Bronze 
Age and the Hallstatt period (Tab. 1). New information then 
came primarily from metal detector survey, which, despite the 
limited area of investigation, confirmed the potential of the site 
for acquiring bronze artefacts which, due to the absence of the 
application of metal detectors and the quickly performed terrain 
work, escaped attention during the rescue excavation. The 2021 
surveys produced three artefacts that can be associated with the 
occupation of the hillfort during the Urnfield period – an edge 
fragment of the blade part of a bronze axe (Fig. 9: 16), a small 
boss with a lug (Fig. 9: 17), and a burnt fragment of a cheek 
piece from a horse bit (Fig. 9: 18). The results of elemental com-
position analysis (Tab. 2) show that the axe and cheek piece 
were made from tin bronze with trace amounts of lead, arse-
nic, nickel, silver, antimony and cobalt. The signature of trace 
elements except for the content of tin (intentionally alloyed 
component) is very similar in both artefacts. This composition 
corresponds well to the results of contemporary analysed arte-
facts from the Czech Republic, which is relatively homogeneous 
from the Middle to the Final Bronze Age and is characterised by 
a low silver content and similar amount of nickel, arsenic and 
antimony admixture (Frána et al. 1997, 63). The boss deviates 
from this uniform composition, as it is made from leaded tin 
bronze with a high content of lead (19.2%) and trace amounts 
of bismuth, silver and antimony. Although leaded tin bronze is 
not a standard material in Late to Final Bronze Age Moravia, 
specific types of artefacts alloyed with a significant amount of 
lead appear throughout Europe in this period (e.g. Montero et al. 
2003; Trampuž Orel 1996). 

While the fragment of the axe and boss do not have an overly 
high testimonial value for chronological purposes, the fragment 
of the cheek piece for a horse bit is an important find. Given the 
massive quality of the artefact, it can probably be classified as 
a Kamyševacha type (after Dietz 1998), which is characterised 
by a slightly angled bar body with three tubular holes and wide 
mushroom-shaped terminals. However, the terminals are broken 
off both ends of the Kramolín specimen and only part of the 

body of the cheek piece with a central tubular hole protruding 
from both sides of the artefact has been preserved. After being 
damaged, the artefact was apparently designated for re-melting, 
as indicated by its partial melting and formal deformation. But 
for unknown reasons, it was never actually melted down. The 
preserved dimensions are 46 ×18 mm, bar diameter 8 mm. This 
type of bronze cheek piece occurs primarily in the Balkans 
and Caucasus and for now has only rarely been documented in 
Moravia. An analogy can be found in a cheek piece from Křtiny 
and in four specimens from Bučovice-Klouboučky (Mírová 2019, 
Fig. 40: 5, 19). Chronologically, the occurrence of these cheek 
pieces of horse bits falls into the Final Bronze Age (primarily 
Ha B2), but they also continue to appear until the very beginning 
of the Early Iron Age (Ha B3 – Ha C1) (Dietz 1998, 148–150; 
Mírová 2019, 112). This dating fully concurs with the dating of 
the occupation of the hillfort in the Final Bronze Age, which 
fluidly continued into the Hallstatt period.

3.2.5 Iron Age
Occupation of the hillfort from the Final Bronze Age con-

tinued in the Early Iron Age, which is represented at the site by 
Horákov culture artefacts. Finds from the Hallstatt period in fact 
made up one of the largest groups of material sources collected 
during the rescue excavation conducted prior to the flooding of 
the hillfort. It can also be assumed that the next phase of the 
hillfort fortification occurred in this period (followed later by 
its reconstruction during the Early Middle Ages). An interesting 
archaeological context in the form of a distinctive accumulation 
of caryopses retrieved from the thick runoff layers situated out-
side the palisade at the northern edge of the hillfort is then dated 
to the Hallstatt period (summarised in Koštuřík et al. 1986, 203 
with additional references). In terms of chronology, occupation 
is associated in particular with stage Ha C, while later human ac-
tivity is also mentioned in older literature (Koštuřík et al. 1986, 
123; Goláňová 2008, 140). However, based on the new and cur-
rently ongoing processing of Hallstatt finds, occupation of the 
hillfort from the Late Hallstatt period has not yet been reliably 
proven (verbal communication from M. Novák).

Finds from the Hallstatt period made during the survey of 
the uncovered part of the hillfort in 2021 were mainly a collec-
tion of pottery sherds. And yet, even after taking into account 
the broadly dated groups of finds (Final Bronze Age – Hallstatt 
Period), they do not make up such a dominant share in the overall 
collection of acquired finds (Tab. 1) as in the case of the rescue 
excavation. The quality of the firing of the Horákov culture pot-
tery from the Kramolín hillfort is typically very high, with a great 
amount of attention having been given to surface treatment. 
Many potsherds have a polished or sometimes even graphite 
coated surface. Decoration is also diverse and appears especially 
in the form of incisions and grooves, including evidence of the red 
or carmine coating of the vessels (Fig. 10: 5, 14, 15). In addition 
to pots, amphorae, urns, storage vessels and bowls, several sieve 
finds can perhaps also be included in the pottery production of 
this period (Fig. 10: 6, 16). Other ceramic forms are represented 
by the find of a fragment of a large clay loom weight (Fig. 10: 19) 
and several spindle whorls, including one damaged conical spin-
dle whorl with a convex wall decorated along its perimeter with 
a series of incisions (Fig. 10: 18), all of which document textile 
production at the site. Also apparently related to this issue is the 
most interesting newly acquired Hallstatt find – a fully preserved 
ceramic pendant (Fig. 11). Typologically, this is a hanging cir-
cular idol with a moon-shaped cut-out (Podborský 1970b, 96; 
Stegmann-Rajtár 2001, 460–462). The diameter of the Kramolín 
specimen is 54 mm, with a thickness ranging from 5 to 8 mm and 
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a weight of 26 g. The concentration of the occurrence of these ar-
tefacts is associated mainly with the Horákov culture in Moravia. 
Analogical pendants with a moon-shaped cut-out are also known 
from settlements in Těšetice, Jaroměřice, Bulhary, Hodonice 
and Křenovice (Podborský 1965, 56–57; 1970b, 66, obr. 18: 8; 
1993, 375, obr. 248: 21, 22). Outside of Moravia, a nearly identi-
cal artefact was found in the eastern Hallstatt cultural sphere in 
Lower Austrian Stillfried a. d. March (Hellerschmid, Penz 2004, 
Abb. 8: 14). A larger number of intact artefacts and fragments of 
similar pendants come from the central part of the Smolenice – 
“Molpír” hillfort (Stegmann-Rajtár 2001, obr. 2: 3, 4). Additional 
finds are known from the Transdanubia region, where they were 
found both within the settlements (e.g. Kajárpéc-Pokolfadomb; 
Németh 1996, 370–371, obr. 4: 22) and in grave contexts (Halimba, 
Tata; Patek 1993 obr. 73: 9–11; summarised in Stegmann-Rajtár 

2001, 460). Although the function of the described artefact has 
not yet been reliably clarified, two interpretations are most fre-
quently offered. The first assumes a more practical use as a lighter 
weight used in textile production, whereas the second envisions 
the possibility of use in the non-utilitarian, perhaps ritual, sphere 
of Hallstatt society, e.g. as a weaving idol meant to accentuate the 
distinct symbolism of the ritual significance of weaving, or even 
in connection with the lunar cult (Podborský 1970b, 96; 1993, 
377; Stegmann, Rajtár 2001, 462).

A use-wear analysis of the ceramic idol from the Kramolín 
hillfort made it possible to conduct a relatively detailed exami-
nation and determination of its production process. In the initial 
phase, the pendant was shaped from clay into its rough form, 
including both projections creating the moon-shaped curve 
and the conical perforation in the upper part of the artefact. 

Fig. 10. Selection of finds from the Early (1–19) and Late Iron Age (20–27). Photo by J. Bartík, drawing by L. Dvořáková.
Obr. 10. Výběr nálezů ze starší (1–19) a mladší doby železné (20–27). Foto J. Bartík, kresba L. Dvořáková.
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An elongated leaf (probably the needles of an unspecified tree) 
left an oblique print in the wet clay on the bottom part of the 
artefact. Although this leaf print has a very distinct appear-
ance and creates the impression of intentionality, it probably 
occurred inadvertently when the object was set out to dry. Af-
ter the pendant was partially dried, it was fully polished in its 
leather-hard state, thus achieving a glossier and more refined 
surface. Areas of the unpolished rough surface created during 
the initial formation of the object are preserved in depressions, 
including a small imprint of papillary lines from the finger of 
the person who made it. The polishing process resulted in the 
material being pushed over the sides of the originally textured 
irregularities, including the edges, openings, leaf print and nu-
merous depressions in the surface of the pendant. In the case 
of the leaf print, this displaced material renders a more precise 
identification of the leaf impossible, as it has removed the edge 
parts of the leaf relevant to its identification. 

The occupation of the hillfort likely continued to a greatly 
reduced extent through most of the La Tène period. Occupation 
starting as early as the Proto-La Tène period (LT A) is docu-
mented by sporadic finds in the form of fragments from bowls 
with an omphalos and stamped decoration and a bronze Certosa 
fibula (Kos, Koštuřík 1972, tab. 40: 17; Koštuřík et al. 1986, 128, 
203; Meduna 1974; Enderová 2007, 102, 107). P. Enderová, who 
conducted the most recent evaluation of La Tène finds from the 
hillfort, classified fragments of a ceramic situla with a distinctly 
oval rim and a relief rib to the Middle La Tène period (Enderová 
2007, 102, obr. 6: 1, 3; 8: 1; 11: 25; 12: 7, 17). Late La Tène finds 
made during the rescue excavation include fragments of vessels 

with an oval inverted rim, some of which bear traces of the typ-
ical black coating at the rim, a fragment of a vessel body with 
burnished mesh ornament and part of a graphite-coated bowl 
decorated with an irregular combed rib (Enderová 2007, 102). 

The 2021 survey of the hillfort expanded the collection of 
La Tène pottery by thirteen specimens, the majority of which 
can be dated only generally to the La Tène period, mostly likely 
its later stage (Fig. 10: 20–22, 25). Two discs made from pot-
sherds (one perforated, the other unperforated) were also found 
(Fig. 10: 23, 24); based on the character of their ceramic matrix, 
they can also be dated to the Late Iron Age. The assemblage from 
the rescue excavation also contains six similar ceramic discs (En-
derová 2007, 101), for which many analogies can also be found at 
other La Tène settlements, where they occur in large numbers 
(Meduna 1980, 129). Given that the occurrence of classic spin-
dle whorls is rare in this period, it is thought that the discs were 
used in place of common spindle whorls. However, the function of 
unperforated discs made from potsherds is not completely clear. 
They could be blanks for the production of spindle whorls, pottery 
smoothing tools or game/counting pieces (Meduna 1980, 129).

A new find made with a metal detector of a small silver obol 
(Fig. 10: 27) – the first officially known Celtic coin from the 
Kramolín hillfort – is clear evidence of settlement at the site 
in the Late La Tène period. The obol had a diameter of 8.2 mm, 
a thickness of 1.5 mm and a weight of 0.37 g (a small piece of the 
coin’s edge is broken off). In terms of typology, the Kramolín 
specimen can be identified as a relatively rare type Fa, which 
is dated to the Roseldorf/Němčice horizon (Kolníková 2012, 
51–52). Characteristic of the obverse of this type of coin is the 
stylised head of a man facing towards the right, a globular eye 
surrounded by two arches, a linear nose, an open mouth marked 
with two balls, an arch-shaped ear and hair from arcuate lines 
separated from the face by a continuous line. In contrast, the 
reverse depicts a horse viewed from the left. The horse has a long 
arched neck, the head is missing, the mane is unmarked, and the 
body is represented by two larger balls (chest and buttocks) con-
nected by a thick line; part of the arched tail is suggested, and 
the joints and hooves are highlighted by balls connected by lines 
forming legs. There is a ball above the horse’s back. Compared 
to two known specimens from Němčice (Kolníková 2012, 146, 
171, No. 884–885), the obol from Kramolín has a higher quality 
(or better-preserved) strike on the obverse which, besides the 
distinct ear, depicts the fully expressed face, just like type Fb. 
The Kramolín obol differs from type Fb in the separation of the 
hair from the face by a continuous line (Fa) in place of a row of 
dots (type Fb), which complements the distinguishing attrib-
utes between types Fa and Fb. The two aforementioned artefacts 
from Němčice were originally dated to the pre-oppida period 
(LT C). Based on the newly proven continuity of occupation up 
to the LT D1 stage (unpublished, verbal communication from 
M. Popelka), the dating of this type of coin was shifted towards 
the Late La Tène period, which is indicated by the iconogra-
phy and overall form of the coin, as well as its significantly low 
weight (cf. Kostur, Gašpár 2018, 208).

Elemental composition analysis demonstrated that the obol 
from the Kramolín hillfort was made of highly pure silver (surface 
measurements indicate 98.1% Ag) with a relatively high admix-
ture of gold and with an admixture of copper and lead (Tab. 2). 
The high silver content in the coin’s alloy, with the presence of 
admixture elements (Au, Cu, Pb) including their quantitative 
share, corresponds very closely to the results of an XRF analysis 
of an identical coin type from Němčice (coin No. 884 of type Fa 
with the following composition: 95.59% Ag, 1.21% Au, 1.00% Cu, 
0.96% Fe, 0.35% Pb and 0.88% Br; Kolníková 2012, 188).

Fig. 11. Documentation of a ceramic Hallstatt period pendant. Photo by J. Bartík, 
drawing by K. Augustinová, ToolScan by M. Kmošek.
Obr. 11. Dokumentace keramického závěsku z doby halštatské. Foto J. Bartík,  
kresba K. Augustinová, ToolScan M. Kmošek.
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Another newly identified type of artefact not previously 
mentioned from the hillfort is a glass artefact. A round glass 
bead with an asymmetrically placed hole (Fig. 10: 26), a matte 
finish and a translucent dark blue (cobalt) colour could be re-
lated to La Tène settlement. It should be noted that the specimen 
has a very simple form which in combination with the common 
blue colouring is not very chronologically sensitive, with a range 
of occurrence from the beginning of the Bronze Age to the Ro-
man and Migration periods. However, the majority of formal 
analogies come from the La Tène period (Čižmářová 2021, 133), 
where this type of bead is labelled as type 117 (Venclová 2016, 
25), which was defined in the material from the La Tène site of 
Němčice na Moravě. This type of bead occurs there the most fre-
quently, including in a variant with an asymmetrical hole place-
ment. Němčice finds of blanks and failed pieces even document 
their local production (Venclová et al. 2009; Venclová 2016, 25). 
If the chronological classification of the bead is proven accurate, 
this bead and the silver La Tène obol could represent the second 
find from the Late Iron Age with a potential production-distri-
bution connection to the settlement in Němčice. 

3.2.6 Roman period
Human activity from the Roman period was newly docu-

mented at the Kramolín hillfort, and although conclusive finds 
of pottery are still missing, we can reliably date to this period 
a detector find of an eyelet from a drinking horn of Germanic 
provenance (Fig. 12: 1). The hanging part has a semi-circular 
cross-section and the attachment plates are of a flat trapezoidal 
form. The dividing line between the two parts is accentuated by 
a pair of cut grooves. A rivet with a relatively wide round head 
has been preserved. According to Andrzejowski’s chronology, 
the eyelet can be classified as type S.10, which is usually dated 
to stage B2 (Andrzejowski 1991, 63). This type represents a rela-
tively variable group of hanging eyelets whose common attribute 
is a reduction in the size of the attachment plates, which are just 
slightly larger than rivets themselves. Also typical is the sim-
ple profile of the transition of the plates and the hanging eyelet 
(Andrzejowski 1991, Ryc. 14: i). 

The eyelet and the rivet are made from identical material in 
the form of tin brass (the alloy of copper with tin and zinc is also 
known as gunmetal) with a low content of zinc with an admix-
ture of lead, iron and traces amounts of silver and antimony. The 
lead content varies considerably in both parts of the artefact; the 
result of the uneven deposition of lead in cast artefacts is caused 
by lead separation of grain edges in the microstructure of the 
copper alloys (Chakrabarti, Laughlin 1984). Compared to finds 
from the earlier period, the iron content (0.2%) is a whole order 
higher, apparently caused by the lower quality of metal refining 
or perhaps generally in the use of different processing methods 
(e.g. cementation, recycling). Tin brass began to appear more 
frequently among European alloys of copper and brass during the 
1st century AD and its use alongside other copper alloys readily 
continued in later periods up the present day. The use of tin brass 
in the Roman period is relatively common, with a highpoint in the 
1st and 2nd centuries AD, and is linked mainly with mixing of 
pure brass with tin bronze (Pollard et al. 2015, 703–704). 

The second find indicating human activity at the hillfort in 
the Roman period is an elongated rectangular bead (Fig. 12: 2) 
of an opaque white colour with blue lines – apparently a bead 
with a plant motif (“Pflanzenmuster”) of type 348c belong-
ing to group XXII, which is dated to stage C1a–b, i.e. from the 
second half of the 2nd century AD to the first half of the third 
century AD (Tempelmann-Mączyńska 1985, 58, Taf. 10). The 
bead is most likely a remote import. 

The character of local human activities in the Roman period 
cannot be specified in greater detail based on existing finds (due 
to their low number, it cannot be ruled out that the artefacts 
were actually brought to the site later as “curiosities” or “an-
tiques”, see e.g. Ungerman 2009), and for now we can only gen-
erally date their duration from the course of the 2nd century AD 
to the mid-3rd century AD. 

Evidence of the spread of Germanic tribes deeper into the 
Bohemian-Moravian Highlands has gradually increased in recent 
years as a result of the boom in metal detecting as a hobby. The 
closest find from the Roman period in the form of an Antoninus 
Pius (ruled from 138 to 161 AD) coin comes directly from the ca-
dastral area of the town of Kramolín (Koštuřík et al. 1986, 204).

3.2.7 Early Middle Ages – Modern period 
The early medieval settlement of the Kramolín hillfort 

shows signs of centrality, which is true especially for the Late 
Hillfort (c. 950–1200 AD) period (Poláček 1995; 1996, 285–298; 
Procházka 2009, 145–147; 2011, 615–616). The relevant finds 
come both from sunken features of various types and from 
the remains of wood-and-earth fortifications and the homog-
enised settlement layer. Although only a small number of sub-
surface features can be attributed with certainty to the Middle 
Hillfort phase, most of the artefacts were obtained from the 
settlement layer. The character of pottery documents – based 
on the vessel fragments of the Mikulčice and Blučina types – 
contacts with the territorial core of the Moravian principality, 
as well as gilded silver forgings, which testify to the presence 
of a part of the local population with a relatively high social 
status. It is possible to consider a planned centre for settling 
a region previously only sparsely populated. The period char-
acterised by the reign of members of the Přemyslid dynasty 
under the sovereignty of the Prague prince is more promi-
nently represented (1055–1197 AD). A probably single-part 
hillfort with an area of roughly 1.2 ha was enclosed by a fortifi-
cation with a front and rear stone wall and an inner earth core 
interspersed with wooden grids or horizontal strengthening 
construction elements. Gates on neither the south nor north 
side have been investigated. Pit houses of a regular ground 
plan differ from a large number of other irregular pits. One 
even featured an entrance passage, though a heating device 
was missing. We justifiably conclude, including on the basis 
of preserved remains from Přerov and from contemporary Pol-
ish centres, that the residential development was of a surface 
character (Procházka 2018; Urbańczyk ed. 2004). The num-
ber of subsurface features as well as the cultural layer rich in 
finds document intense settlement, which is also typical for 
other contemporary sites with analogical functions. The find 
of a pit with pottery from the same period as from beneath the 
rampart indicates that Late Hillfort settlement preceded the 
construction of the fortification.

Fig. 12. Unique finds from the Roman period. Photo by J. Bartík, drawing by  
K. Augustinová.
Obr. 12. Ojedinělé nálezy z doby římské. Foto J. Bartík, kresba K. Augustinová.
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Three denarii helped specify the early medieval dating – two 
Moravian and one Bohemian coin from 1061–1092. L. Poláček 
evaluated a substantial part of the pottery finds and estab-
lished three main ceramic groups – with graphite, sandy and 
with a considerable share of coarse mica (muscovite), where the 
group with graphite is the largest. In terms of typology, these are 
pots, storage vessels and beakers. From the rest of the finds and 
without a more detailed analysis, the finds of glass rings, bronze 
temple rings (diameter of c. 2.3 cm), a crystal bead and two 
bronze rings are represented (Poláček 1992-I, 49–90; 1992-III, 
Fig. 18–57; 1995). Unlike other contemporary centres, espe-
cially nearby Rokytná (part of Moravský Krumlov), with which 
it also has common material culture, the hillfort does not ap-
pear in written sources. Although it evidently played a somewhat 
smaller role than the larger Rokytná in the Přemyslid adminis-
trative system, we can assume the presence of a permanent Pře-
myslid garrison, milites secundi ordinis, with the family members 
of soldiers and other personnel (Procházka 2009, 145–149 with 
older literature). Late Hillfort settlement is also known from the 
area on the west side of the Kramolín hillfort on the right bank of 
the River Jihlava, in the cadastral area of Čalonice. Based on the 
higher share of everted pot rims, this settlement began perhaps 
somewhat earlier than the left-bank settlement, though it lasted 
with certainty into the first half of the 13th century (Poláček 
1992-I, 91–98; 1992-3, obr. 48–5).

The recently obtained assemblage also contains an early 
medieval component. The mostly heavily fragmented pottery 
includes a smaller Middle Hillfort component (c. 17 fragments; 
Fig. 13: 1–8) composed mostly of light brown medium- to coarse-
grain pottery with simple rims, most of which have a conical 
cut (4–5 pieces, Fig. 13: 1, 3, 7). The vessels are decorated with 
a comb-like tool, which produced groups of horizontal incisions, 
wavy lines and punctures, as well as with a single-point engrav-
ing tool, which created horizontal incisions and wavy lines 
(Fig. 13: 4–7, 15). A noteworthy find is a rim fragment with steep 
wavy lines at the interface of the neck and shoulder (Fig. 13: 8) 
with analogies from the Mikulčice settlement at the Žabník site, 
perhaps already of post-Great Moravian age (Bartošková 2007, 
697–698, 704, Fig. 23: 7, 707).

The larger Late Hillfort component includes heavily frag-
mented and relatively thick-walled pottery (thickness at neck 
7–13 mm, minimum wall thickness c. 6 mm) with a slightly prev-
alent representation of a class with a heavy admixture of fine-
grained graphite (L. Poláček’s group 1, 1992) and a soft reduction 
firing (Fig. 13: 9–25). “Sandy” pottery (group 2) is slightly in the 
minority (a ratio of 15 : 13 among pot rims). Oxidation post-firing 
was observed in only a small number of cases (Fig. 13: 17, 22). 
Raised rims with a band, tapering towards the top, are dominant 
(27 fragments; Fig. 13: 9–14, 18). They are still undecorated, ex-
cept for one case with a pair of wide wavy lines; the rim from one 
pot is a prototype for a “cornice” rim (Fig. 13: 17). Raised rims 
are predominant in the comparative assemblages evaluated by 
L. Poláček (1992-I, 73). The only rim that does not belong in this 
group is roundly finished (Fig. 13: 16). Common incised decora-
tion developmentally linked to the Middle Hillfort predecessor 

includes mainly horizontal incisions and grooves, wavy lines and 
slits (Fig. 13: 17–18, 22, 24). Rims of more robust storage ves-
sels (diameters at rim level > 30 cm) are mostly modelled on the 
raised rims of pots; classic club-shaped rims, which occur in the 
12th century, were not recorded (Fig. 13: 20–21, 23). The outer 
rim surface is not yet decorated. One rim is everted, widened and 
cut conically (Fig. 13: 20). Standing out from the assemblage is 
a thick (at least 13 mm) fragment refitted from three potsherds 
that was apparently secondarily deformed by fire. The surface of 
the fragment is covered with vitreous blisters and has traces of 
oxidation post-firing – the surface and broken edge are coloured 
in shades of grey. The fabric is coarse-grained, without graph-
ite. The inner smooth side reveals forming from coils. A rounded 
rib is the end of the vessel body (Fig. 13: 25). Another unusual 
fragment with a curved neck and a horizontally-cut and slightly 
expanded rim from a ceramic fabric with a strong admixture of 
graphite is difficult to attribute to known Late Hillfort forms 
from the Czech lands. It appears that the diameter of the mouth 
was at least 23 cm (Fig. 13: 19). Neither of the presented forms 
can be positively attributed to the Early Middle Ages without res-
ervations. 

Considering the coin finds, the present pottery can be dated 
to the period between the late second half of the 11th century to 
roughly the middle or third quarter of the 12th century (cf. Goš 
1977; Balcárková et al. 2017, 9–277).

The metal detector survey produced a total of 69 iron ar-
tefacts or their fragments, which can be tentatively divided 
into several groups. Dominating from a functional perspec-
tive are fragments of building materials – nails, mostly their 
shanks, the fragmentary condition of which prevents a more 
detailed description. Nails with preserved heads are domi-
nated by smaller specimens whose length rarely exceeds 50 mm 
and which feature a vertical head of roughly a diamond shape 
(Fig. 14: 12–15). These nails, which can probably be classified as 
Vb types in the typology of R. Krajíc (Krajíc 2003, 67, Fig. 71), 
could in fact in several cases represent a specific type of nail – 
horseshoe nails. However, the specimens recorded from Kra-
molín are missing the highly characteristic turn of their tips, 
which in many cases could also be related to the state of their 
preservation. And yet, thanks to their massiveness and overall 
dimensions, some of them can be reliably categorised as con-
struction nails (Fig. 14: 11). Also belonging to this category is 
a find of one slightly deformed nail with a massive horizontal 
head (Fig. 14: 10), a type IIIa according to R. Krajíc, which is 
one of the most widespread types of fasteners at medieval sites 
(Krajíc 2003, 66, obr. 71). Construction hardware (fasteners) is 
also represented in the assemblage by two fragments of a flat, 
two-armed cramp of type III/1 according to R. Krajíc (Fig. 14: 17; 
Krajíc 2003, 76, obr. 79). Several unidentifiable iron fragments, 
including a small iron ring (Fig. 14: 16) can also be placed in 
the category of construction hardware with some caution. None 
of the aforementioned construction material is chronologically 
sensitive; thanks to their ideal qualities, the individual types of 
nails and even two-armed cramps can be found from the late 
phases of prehistory up to the Modern period.

Fig. 13. Selection of finds from the Early Middle Ages. Photo by J. Bartík, drawing by L. Dvořáková.
Obr. 13. Výběr nálezů z období raného středověku. Foto J. Bartík, kresba L. Dvořáková.
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Two fragments of keys can also be classified among con-
struction hardware or to the category of locking mechanisms. 
The first of these is essentially a fully preserved hook key forged 
from a single piece of iron bar of a rectangular section, the end of 
which is wound in a drop-shaped eyelet with a small volute termi-
nal (Fig. 14: 2). These keys, type II according to R. Krajíc (Krajíc 
2003, 89–90, obr. 90), occur in large numbers at early medieval 
sites (e.g. Klíma 1980; Dostál 1988, 144), but are also found spo-
radically at high medieval sites (e.g. Hejna 1962, 466, obr. 8:1; 
Slivka 1981, 264, obr. 14: 9; Krajíc 2003, 89–90). An analogical 
key was found during an excavation at the hillfort in Rokytná 
(Novotný 1961, tab. 42:1; 1981, obr. 10:6). Preserved from an-
other key, this time a turning key, is a fragment of its hollow 
shank with a shoulder and oval or roughly cordate bow at its end; 
both the bow and shoulder have traces of the soldering medium 
(Fig. 14: 3). The given shape clearly corresponding to turning key 
type XII according to R. Krajíc (Krajíc 2003, 92, obr. 90) appar-
ently occurs before the end of the 14th century, but is character-
istic of the Late Middle Ages up to the end of the 18th century, 
when they occur in relatively large numbers (e.g. Hoffmann, 
Mende 1995, 146–158; Weissenberger 2011, 25–26, 103–109).

The category of craft and agricultural tools is represented 
in the given assemblage by finds of only three thin points of 
an oval cross-section, which can probably be identified as 
fragments of awls (Fig. 14: 6–8), which are generally common 
finds at medieval sites (cf. Krajíc 2003, 152–153). In contrast, 
the find of a small solid iron hammer with distinctive polls on 
both sides is relatively unique and has few similar analogies 
in material published to date in Central Europe (Fig. 14: 1). 
Given the dimensions and shapes of the actual working parts, 
the tool was probably used to hammer scythe blades. Although 
similar forms of the working parts of hammers are known from 
high medieval sites (e.g. Huml 1967, 10, tab. V:17; Drda 1978, 
12, tab. II:15), due to the overall nature of the studied find 
we lean towards a Modern period or even recent age in this 
specific case.

Only fragments of two small knives with a tang (Fig. 14: 4–5) 
can be placed in the category of artefacts connected with per-
sonal items from the studied assemblage. In both cases, this is 
a universal form regularly found in the archaeological material 
in large numbers from as early as the La Tène period up to the 
Modern period. 

Fig. 14. Selection of iron artefacts from a period between the Early Middle Ages and Modern period. Photo and drawing by P. Žákovský.
Obr. 14. Výběr železných artefaktů z období raného středověku až novověku. Foto a kresba P. Žákovský.
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The category of artefacts connected with equestrian equip-
ment is represented in the acquired assemblage by only four 
fragments of horseshoes (disregarding the challenged interpre-
tation of several small nails mentioned above). Three of these 
can be positively classified as horseshoes with narrow shanks, 
the caulks of which were formed by simply bending the shanks, 
or which were without caulks (Fig. 14: 19–21). If it is possible to 
determine, the shanks of individual horseshoes had rectangular 
perforations for nails, which were placed in relatively shallow 
grooves. More or less distinctive undulation of the outer edge 
can be described as a characteristic attribute of these horse-
shoes. The character of the majority of the fragments of horse-
shoes classifies them as type I/1 according to J. Kaźmierczyk. 
This type appears especially in the 11th–12th century, possibly 
extending into the 13th century, nearly throughout the whole of 
Europe (e.g. Kaźmierczyk 1978, 19–30; Novotný 1979; Baxa 1981, 
428–439; Clark 1995, 95–96). The find of one massive screw-in 
caulk, undoubtedly from a recent horseshoe (Fig. 14: 18), differs 
completely from this group.

The lone find from the category of war gear was a fragment of 
a small arrowhead composed of a cone socket with a highly visi-
ble seam and a remnant of the actual point (Fig. 14: 9). However, 
the artefact is heavily damaged in the area of the point, rendering 
it impossible to determine whether it was equipped with barbs 
or was a simple bodkin point. In the second case, the arrowhead 
would probably correspond to points of type B according to 
V. Serdon (2005, 97–98), type A3 according to A. Ruttkay (1976, 
328), or type T 1–3 according to B. Zimmermann (2000, 41–44); 
these authors agree that the greatest occurrence of the arrow-
head was mainly in the 10th–12th century. The arrowhead of the 
given type from Kramolín, which (barbed or barbless) undoubt-
edly served in archery, can probably also be dated to this period.

Looking at the acquired assemblage of iron artefacts from 
Kramolín in terms of chronology, we can distinguish three 
groups. The first and largest of these is composed of artefacts 
whose dating purely on the basis of a typo-chronological analysis 
is not possible, as these were items used over a long time horizon 
in unaltered form. This naturally mainly concerns iron fragments 
unclassifiable in greater detail, as well as construction material 
or hardware in the form of nails and two-armed cramps. Frag-
ments of knives and awls can also be placed in this group. The 
second group then contains artefacts, which can be linked with 
greater probability to the functioning of the Kramolín hillfort in 
the 11th and 12th centuries: a nearly intact hook key, three horse-
shoe fragments with an undulating outer edge and a fragment of 
a small arrowhead. The smallest group is composed of artefacts 
of Modern or recent age, including a screw-in caulk and perhaps 
a fragment of a turning key and a solid iron hammer. 

The character of the studied assemblage corresponds to the 
composition of assemblages obtained with metal detectors and 
from other, mainly forest sites, which are mostly connected to 
defunct or still existing roads, where artefacts linked to the use 
of routes in the long-term horizon from the late phases of pre-
history up to the Modern period are especially found (cf. Vích, 
Žákovský 2012). In our case, the group of artefacts related to 
life at the Kramolín hillfort during the Late Hillfort period is 
interesting and important, and the absence of artefacts of a de-
monstrable high and the late medieval period is also noteworthy.

The non-ferrous inventory of metal artefacts is made up 
of one lead temple ring (slightly deformed, with an S-shaped 
loop, wire of a round cross-section Ø 12–14 mm, weight 1.25g, 
Fig. 13: 26), a fragment of a silver temple ring (hammered upper 
part of the wound part of the loop of an Ag temple ring, four fine 
lengthwise grooves from the outer side, partially worn down, 

perhaps from use. Similar grooves also appear on the opposite 
side, though only in the curve – the transition to the lower part of 
the loop, width 4.4 mm, sheet metal thickness 0.55 mm, weight 
0.39 g, Fig. 13: 27), two incomplete lead discs (smaller round lead 
disc preserved c. 90%, Ø 17 mm, thickness c. 3 mm, Ø centre 
hole 3 mm, weight 3.25 g, Fig. 13: 28, larger lead disc, preserved 
c. 75%, Ø 18 mm, irregular thickness, c. 2–4 mm, Ø centre hole 
3 mm, weight 4.89 g, Fig. 13: 29 and a thin metal strip from the 
same material – rectangular lead metal strip. A triangular pro-
jection bent backwards extends from one longer side of the strip 
(dimensions 22 × 15 × 2 mm, weight 2.46 g, Fig. 13: 30).

A surface elemental composition analysis revealed that the 
fragment of an S-shaped terminal of a larger temple ring is made 
from silver with admixtures of copper, tin and lead and with 
trace amounts of gold, zinc and antimony. The higher content 
of copper, tin and lead could indicate a silver alloy with tin or 
tin-lead bronze. The second S-shaped temple ring preserved in-
tact is somewhat atypical in its composition of nearly pure lead 
with an admixture of copper and tin and trace amounts of zinc 
and nickel. Lead may have been used to make this temple ring to 
deceive the customer into thinking it was silver; despite the sim-
ilarity in appearance, lead does not have the same lustre and lu-
minosity as silver, though the lower price compensates for these 
inadequacies. In any case, lead temple rings are relatively rarely 
occurring in the early medieval period, or are the least common 
from the perspective of material. The material most commonly 
used in the production of S-shaped temple rings is bronze, fol-
lowed by silver, copper (perhaps silver-plated), tin and, finally, 
lead (Krumphanzlová 1974, 56). Several tin temple rings were 
found in the largest Moravian cemetery of the 11th–12th century 
AD in Uherské Hradiště-Sady (Galuška et al. 2018, 175, 182, 186, 
198, 204, 209, 229, 241, 262, 264, 323, 336, 341, 348–349). One 
of the extremely rare finds of lead temple rings is reported from 
Srby in western Bohemia (Schejbalová 2013, 97). We also encoun-
ter the copper alloy with a relatively increased but minor share 
of lead, already together with tin (Ottenwelter et al. 2012, 4–5, 
Tab. 1–2). Temple rings were common women’s ornaments in the 
Late Hillfort period, the beginnings of which in Moravia seem 
to be somewhat delayed compared to the surrounding countries 
(Ungerman 2010), and the size of which corresponds to the 11th 
century and the beginning of the 12th century. The occurrence 
of lengthwise grooves, especially on silver temple rings, is not 
unusual during the highpoint of Late Hillfort flat cemeteries. The 
number of grooves varies: the width of the hammered upper part 
of the loop is typically c. 4.5–5 mm (Šikulová 1959, 117; recently 
Jelínková 1999, 15, tab. XXIV, grave 23; 60, tab. XLIX).

The second group of early medieval artefacts from non-fer-
rous metals is composed of two discs with a hole (one lead, the 
second from an alloy of tin and lead) and perhaps also a thin lead 
strip. The lead artefacts are nearly pure and contain only trace 
amounts of tin, copper, zinc and nickel. A disc (No. 3) from an 
alloy of tin and lead (general Sn and Pb ratio of 2 : 3) has nearly 
the same amounts of trace elements. At the very least, both discs 
can be classified to the period between the Early and High Mid-
dle Ages (e.g. Beneš, John 2021). 

Finds of lead discs with a central hole have been increasing 
in recent years, though their presence at Late Hillfort sites was 
recorded long ago (e.g. Holubowicz 1956, 242, rys. 93: 7, 8; 245; 
Wachowski 1974, 180–181). They occur at open settlements with 
an assumed market function (Macháček, Měchura 2013, 279; 
Balcárková et al. 2017, 350; Bláha, Hejhal, Skala 2013), at silver 
ore mining locations (Bodnar et al. 2007) and also at hillforts 
(Měřínský 1986, 61, obr. 28, 2–4, 62; Procházka, Kouřil 2018, 60; 
Michna 1984, 339; Kouřil, Gryc 2014, 142; 2018, Wachowski 1974, 
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180–181; Moździoch 2002, 156, where footnote 363 lists numer-
ous other Polish castles with similar finds). They were found in Po-
land in contemporary graves too (e.g. Dziekanowice; Wrzesiński, 
Wrzesińska 2006, 344). Moreover, they have been registered at 
Middle Hillfort (800–950 AD) sites, including an artefact from 
central Bohemian Tismice with a diameter of 2.11 cm, although 
it is also without a connection to a specific archaeological con-
text. The connection with sites of this period is still unprovable 
(Profantová et al. 2020, 244, weight not provided). This type of 
artefact is not known from the earlier excavation assemblages 
(Poláček 1995), which is also true for the majority of hillfort sites 
excavated in Moravia earlier (e.g. Novotný 1978; 1981). The men-
tioned discs with a hole represent only one type of lead artefact, 
and they often occur together with other lead artefacts – type I 
in the typology of R. Bodnar and D. Rozmus. It should be noted 
that full discs without a hole are also found in a smaller number 
of cases (type 1b; Bodnar et al. 2007, 18). The prevailing inter-
pretation today is that these were weights, more recently, the hy-
pothesis of their function as “commodity money” was accepted 
as one of the possible interpretations (Rozmus 2019, 252–253).

The Kramolín finds can be compared with the larger as-
semblage of 18 discs acquired in a metal detector survey at 
the Rokytná hillfort in 2011–2012, where two spherical bi-
metallic weights were also found (kindly provided by J. Vide-
man, temporarily deposited at the Institute of Archaeology 
of the Czech Academy of Sciences, Brno). The weights of the 
discs fall into a relatively fluid range of 1.70 to 4.71 g, with 
an average weight of 3.43 g, with artefacts weighing 5.5 g and 
especially 7.98 g diverging considerably. The values fall into 
groups: 1) c. 1.7–1.8 g; 2) 2.5–2.6 g; 3) 4.13–4.71 g; the others 
occur individually (3 g, 3.6 g). A comparable assemblage from 
the Czech Republic is known from the open site of Roudnice 
in the Hradec Králové region, where a large assemblage of lead 
artefacts, including 29 discs with a hole and four globular bipo-
lar weights, were accompanied by pottery from the 10th–13th 
century and two coins from the second half of the 11th century 
(Bláha et al. 2013, 291–294) collected in a surface survey. The 
lower limit of the weight range was lower than in the Rokytná 
group (1.083 g), while the upper limit was also slightly lower 
(6.992 g). However, on average the relevant artefacts were 
somewhat heavier (3.93 g), with the majority of finds falling 
into the interval of 4–5 g. This assemblage also had clusters of 
artefacts with lower weights (e.g. three artefacts around 2.9 g); 
the range is more fluid. A rather late collection from Rataje in 
the Tábor region was most recently published (late 12th–13th 
century; Beneš, John 2021). Fourteen weighed discs with a di-
ameter of 12–22 mm can be arranged in a fluid weight range of 
1.82–4.61 g with a relatively high average of 4.485 g. A compari-
son was also provided by an assemblage of 83 discs from Opole 
in Upper Silesia in a weight range of 0.5–8.7 g, with clusters in 
the ranges of 2.5–3.8 g and 3.5–3.8 g. Polish literature assumes 
a uniform weight system in the territory of the Piast dynasty, 
with the basic unit being a fraction of the weight of the dirhem 
(c. 3.5 g). However, there is no consensus on the size of this 
fraction; according to K. Wachowski it is 1/7, or 0.5 g. Also im-
portant is the information that scales and weights did not appear 
at this administrative centre before the end of the 11th century 
(Wachowski 1974, zvl. 174–175, 180–181, 193; 2002; Wrzesiński, 
Wrzesińska 2006, 350–351; Michna 1978, 108, 113). The basic 
weight unit of a substantial part of Western Europe in the High 
Middle Ages was the Carolingian pound, from which 240 denarii 
were minted. However, it should be noted that the weight pound 
was more variable that the “number” pound. Nonetheless, it was 
based on a unit corresponding to the equivalent of 153 wheat 

grains, i.e. roughly 8.16–8.18 g, which corresponds to the theory 
of the connection between the formation of mass units and the 
need to quantify cereals and bread (Withöft 1983; Suchodolski 
1986). Among other things, Jiří Sejbal assumed on the basis of 
a lead coin weight find from Přerov (6.13 g) that the Carolin-
gian pound was still the authoritative unit in Moravia in the first 
half of the 11th century and denarii of Břetislav I (1034–1055) 
were still derived from it, even though their weight fell to ap-
proximately 1 g. Increasing monetisation in the Přemyslid prin-
cipality forced the introduction of a lighter unit, a silver mark 
(hřivna in Czech) weighing 211 g in the mid-11th century and 
therefore lighter denarii falling well below 1 g, irrespective of 
the decline in the silver content (to the Bohemian silver mark in 
detail, see Radoměrský 1952, 53–73; Pánek, Hladík 1968; Sejbal 
1990, 294–298; examples of the weights of denarii, e.g. Videman, 
Paukert 2009). This Bohemian silver mark was derived from the 
Nordic silver ingot with a similar weight, whose fractions the 
set of spherical bimetallic weights correspond to. Thanks to the 
extensive use of metal detectors, these artefacts are also rap-
idly increasing in the Czech lands. The most common weight 
around 37–42 g points to a connection with the Nordic silver 
mark (roughly 1/5), with the lighter weights from Rokytná cor-
responding to the fractions of this unit (16.25 g and 20.25 g; we 
thank Pavel Kouřil for the weight information; cf. the weight of 
two Olomouc pieces around 22 g; Dehnerová, Šlézar 2014, 146; 
also e.g. Michna 1978; Kouřil, Gryc 2018, 207; Kouřil, Procházka 
2018, 64; Profantová et al. 2020, 252; Vích et al. 2021, 366; sum-
marised especially in Steuer 1997, in particular 281–322). The 
weight of lead discs corresponds to smaller cuboctahedron 
weights, also forming a set (e.g. in Schleswig 0.35–4.25 g; Steuer 
1997, 281–285; recently e.g. Kilger 2008). Relating lead, unfortu-
nately unlike “Nordic” weights unmarked rings, to silver marks, 
undoubtedly also of variable weights or to other units will be 
a task for further research. The occasional common occurrence 
with bimetallic weights also supports a probable connection. 
And yet, it seems that the precise weight was not all that im-
portant as the order in the mass scale of the set (Steuer 1997, 
281–290). The classic division of the silver mark into a “lot” 
(1/16), “věrduňk” (1/4) and “kventlík” (1/64) is well documented 
in the Czech lands with the introduction of a slightly heavier 
silver mark in the 13th century accompanied by finds of sets of 
bowl-shaped “lot” weights (Sedláček 1923, 156; Doležel 2008). 
However, an earlier origin of this system based on the division 
of the early medieval Nordic “marka” into eight ounces was as-
sumed (Nohej lová-Prátová 1975, 46; Sejbal 1997, 102). But more 
recently, the weighing of new sets of lead weights (mostly of 
a different shape than the Moravian and Czech types), the Vi-
king Scandinavia and contemporary England allow us to con-
sider the unit “light øre“ (24.59 g) and closely related heavier 
“Dublin” øre (26.6 g), with the smallest parts weighing c. 4 g 
(Kilger 2008, especially 279–318; Haldenby, Kershaw 2014).

But there is another way that will need to be explored, and 
that is the question of the function of at least small lead discs 
as “account money”, combined with simple numerical tools of 
the abacus type (Otisk 2015). Here, the weight variance of these 
objects would not play a significant role. In any case, the increas-
ing number of finds of rings and weights indicates a higher than 
previously assumed level of especially internal trade from the 
11th century to the first half of the 12th century. 

The testimony of additional metal artefacts on the social-eco-
nomic profile of local residents is limited. Awls document the 
presence of specialised production, horseshoes an equestrian 
component. Unfortunately, other iron artefacts from the rescue 
excavation at the site are no longer available.
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3.2.8 Undatable finds
The acquired finds also include a significant assemblage 

(17.3%) of undatable artefacts (Tab. 1). In addition to a certain 
percentage of ceramic and metal artefacts, these also include 
fragments of daub, animal bones and even a small number of 
bone artefacts, e.g. a fragment of a bone awl (Fig. 15: 1), which 
cannot be chronologically classified without the use of scientific 
dating methods.

3.3. Spatial distribution of finds
In spite of the limited time we could devote to prospecting 

the hillfort, we tried to locate as many artefacts as possible, giv-
ing priority to metal finds and chronologically sensitive arte-
facts with a higher testimonial value. If we look at the spatial 
distribution of the selected and most significant finds, we can 
see that they are located in the investigated area in the northern 
part of the hillfort (Fig. 15). Most finds were recovered below the 

Fig. 15. Plan of hillfort designating 
areas accessible for survey in 2021 
and a distribution of selected finds. 
Graphic by J. Bartík, P. Škrdla.
Obr. 15. Plán hradiska s vyznačením 
plochy přístupné pro průzkum v roce 
2021 a distribucí vybraných nálezů. 
Grafika J. Bartík, P. Škrdla.
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southern and western margins of the aforementioned area corre-
sponding to the state of preservation of the covering sediments. 
In these areas, there are still remains of the cultural layer that is 
gradually being washed away by water erosion. On the northern, 
north-eastern and eastern sides of the exposed part of the hill-
fort, the surface consists of only stony bedrock and the remains 
of the covering sediments are rarely preserved here. It should 
be stated that the resulting distribution of artefacts might have 
been influenced to some extent by illegal metal detector sur-
veys and surface collections. From unofficial sources, we record 
several hundred items removed from the site, including a silver 
denarius of Conrad I (1061–1092).

While working on the plan with the distribution of finds, we 
also tried to delimit the investigated area that was accessible at 
the time of our survey. However, we found that on current digital 
maps, the Kramolín hillfort is already covered with water and 
on archival (paper) maps, the hillfort is not mapped in suffi-
cient detail. We managed to find a detailed map of the hillfort in 
a 1 : 100 scale, which our predecessors had made during the res-
cue excavation, and which is currently stored at the State District 
Archive in Třebíč (deposited under numbers 775 004 – 775 006). 
This map contains altitude measurements in a 10 × 10 m square 
grid and shows the original plots on the top of the Kramolín hill-
fort, which we used to place the map in the coordinate grid to-
gether with the help of the 1957 archival map in a 1 : 5,000 scale 
(source: State Administration of Land Surveying and Cadastre). 
It should be noted that the elevations in the map were given 
in the Balt system after levelling and thus are compatible with 
the current water level data. The aforementioned map with the 
excavated areas and ramparts was used in a reduced form in the 
publication of P. Koštuřík (2007). The detailed plan of the Kra-
molín hillfort created by us thus combines the topography and 
elevation data from the archival map (the grid with measured 
points was newly digitised using Surfer software) with the origi-
nal plotting of the excavated areas and ramparts. In the resulting 
plan, we included the 373 m a.s.l. contour line, which, according 
to data from the pumped storage power plant (Fig. 3), represents 
the lowest accessible level of our survey. Based on the resulting 
plan and the conducted survey, it is clear that at this level it is 
not possible to comment in detail on the current state of preser-
vation of the ramparts, whose major part is situated even lower 
below the water level (cf. Machová 2021).

4.  Conclusion
The Kramolín hillfort is still listed in the database of the 

National Heritage Institute as a protected cultural monument 
(ÚSKP No. 35513/7-2812; NPU 2015). Although most of it is lo-
cated below the surface of Dalešice Reservoir, when the water is 
low, part of the hillfort is exposed and accessible by boat. The 
hillfort was visited in this condition in 2021 by several members 
of a team of authors with the aim of verifying the site’s current 
archaeological potential. Unlike earlier attempts employing the 
methods of underwater archaeology (cf. Machová 2021), we took 
advantage of the temporary lowering of the water level for re-
pairs to the dam of Dalešice Reservoir to visit the hillfort, a pos-
sibility that can be utilised again in the future to study the site. 

The survey produced a large amount of archaeological ma-
terial from various prehistoric periods, the Early Middle Ages 
and the Modern period. Unidentified activities from the Roman 
period were documented at the site for the first time. Existing 
knowledge of the site was significantly expanded by several spe-
cific finds unique from a typological perspective, for the elemen-
tal composition of their material used in their production (e.g. 
a copper fish-hook, a bronze barbed arrowhead, a La Tène obol, 

a Hallstatt pendant with a moon-shaped cut-out, glass beads, an 
early medieval lead temple ring and discs). The majority of these 
finds were made with a metal detector, indicating that thorough 
survey with this tool could in the future not only bring interest-
ing finds but also new information concerning human activities 
at the site, which was flooded before the mass introduction of 
metal detectors and hence is untouched from this perspective 
(only the highest points of the hillfort have been robbed by ille-
gal metal detectorists, which was even documented by our sur-
vey) and therefore well preserved.

In conclusion, it should be emphasised that the archae-
ological potential of the site is far from exhausted and there-
fore archaeologists of the Institute of Archaeology in Brno will 
continue to study the hillfort. These efforts will require strong 
cooperation in the planning of major reductions in the water 
level between Povodí Moravy, s. p., the Dalešice Pumped Stor-
age Power Plant and the Institute of Archaeology, which would 
perform further detailed investigations.
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Resumé
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., se již více než de-

kádu věnuje dokumentaci eroze a záchranné archeologii v pro-
storu soustavy vodních nádrží, ze kterých sestává přečerpávací 
vodní elektrárna Dalešice. V listopadu 2021 jsme zachytili infor-
maci (např. Nedělková 2021), že z důvodu práce na hrázi dojde 
k výraznějšímu snížení hladiny vodního díla Dalešice (dále VD 
Dalešice). Rozhodli jsme se proto využít situace a po několika 
dekádách od zatopení prozkoumat aktuální stav známého hra-
diska v Kramolíně.

Od uvedení přečerpávací vodní elektrárny Dalešice do pro-
vozu (1978) dochází vlivem její činnosti k periodickým pohy-
bům vodní hladiny VD Dalešice s denní amplitudou 2–3 m, což 
způsobuje erozi sedimentů tvořících břehy nádrže. Tato eroze 
postupně odhaluje a rozrušuje archeologické situace, které ná-
sledně vyžadují rychlé zdokumentování před jejich úplným zni-
čením. V roce 2021 jsme se zaměřili na kramolínské hradisko, 
které bývá při vyšších stavech hladiny zcela zatopeno, ale při 
snižování vodní hladiny z důvodu přepouštění vody do spodní 
nádrže se jeho nejvyšší část pravidelně vynořuje nad hladinu. 
Tento jev je intenzivnější v sušších periodách a v zimních měsí-
cích (z důvodu zajištění retenčního prostoru pro vodu z tajícího 
sněhu), kdy je vodní hladina na nižší úrovni. Z důvodu údržby 
hráze byla na konci roku 2021 hladina výjimečně snížena na hod-
notu 274 m a vlivem přepouštění klesala v nočních hodinách až 
k úrovni 271,5 m. Rozsah obnažené plochy hradiska tak dosaho-
val rozměrů přibližně 100 × 80 m.

Cílem návštěvy hradiska bylo využít dočasného snížení 
vodní hladiny k dokumentaci míry eroze, zjištění množství na 
povrchu volně ležícího archeologického materiálu a stanovení 
potenciálu, který lokalita skýtá pro další (zejména detektorový) 
průzkum. Na ostrov tvořený obnaženou částí hradiska byly s po-
mocí raftu podniknuty dvě výpravy. Poprvé 26. 11. 2021 jsme na 
lokalitě ve sněhové vánici strávili přibližně dvě hodiny od 10:30 
do 13:30, kdy se hladina držela na kótě 373 m. Pro průzkum byl 
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volný (nezasněžený) pouze pás pláže v šířce až 6 m (po maxi-
mální úroveň, kam dosahovala hladina v noci a kde se tudíž ne-
držel sníh). O necelé dva týdny později jsme akci zopakovali, 
protože sníh roztál a byla možnost prozkoumat i vrcholovou 
část hradiska, která byla při první návštěvě pokrytá sněhem. 
Přestože jsme na lokalitě strávili přibližně pět hodin od 9:30 
do 15:30, hladina se po většinu doby držela na úrovni těsně pod 
374 m. V pozdějších hodinách sice začala hladina klesat, pokra-
čování průzkumu už ale nebylo z důvodu nevhodných světelných 
podmínek možné.

I přes omezený čas, který mohl být věnován průzkumu hra-
diska, jsme se snažili zaměřit polohu co největšího množství 
artefaktů, přičemž upřednostněny byly zejména kovové nálezy 
a chronologicky signifikantní artefakty s vyšší výpovědní schop-
ností. Pokud se podíváme na plošnou distribuci vybraných nej-
významnějších nálezů, můžeme vidět, že obklopují prostor již 
prozkoumané plochy v severní části hradiska (obr. 15). Nejvíce 
nálezů se pak podařilo získat pod jižním a západním okrajem 
výše vzpomínané plochy, což koresponduje i se stavem docho-
vání pokryvných sedimentů. V těchto místech totiž stále zůstá-
vají dochovaná rezidua černě zbarvené kulturní vrstvy, kterou 
postupně rozplavuje vodní eroze. V severní, severovýchodní 
i východní části obnažované partie hradiska je povrch tvořen 
již jen kamenitým podložím, zbytky pokryvných sedimentů jsou 
zde dochovány už jen zřídka. Na základě provedených terén-
ních pozorování ovlivněných maximální úrovní snížení hladiny 
(373 m) není možné blíže se vyjádřit k aktuálnímu stavu zacho-
vání valového opevnění, to se z větší části nacházelo ještě níže 
pod vodní hladinou, jak prokázala nedávná prospekce s využitím 
metod podvodní archeologie (cf. Machová 2021).

V průběhu dvou výše popsaných prospekčních expedic na 
kramolínské hradisko v roce 2021 se podařilo získat i přes zá-
měrnou selekci více jak 1 300 nálezů. Největší část z nich náleží 
fragmentům keramických nádob a dalších drobných předmětů 
(přesleny, závaží, figurální plastika atd.). Získána byla ale i po-
četná kamenná industrie (zejména štípaná), několik kusů ma-
zanice s otisky konstrukčních prvků, dva fragmenty kostěných 
nástrojů, dva skleněné korálky a soubor více jak osmi desítek 
kovových artefaktů z barevných kovů i ze železa (tab. 1).

V souboru převažuje materiál náležející mladoneolitickému 
osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou, což kore-
sponduje i s výsledky záchranného výzkumu ze 70. let, v rámci 
kterého podle odhadu autorů výzkumu náleží lengyelskému osíd-
lení statisíce keramických jedinců (cf. Koštuřík 1975–76, 106). 
Druhou nejvýznamnější komponentu představují nálezy spo-
jitelné s raně středověkým osídlením hradiska a s pozdějšími 
středověkými a novověkými lidskými aktivitami. Výrazněji jsou 
zastoupeny ještě doklady osídlení z vícera fází eneolitu a pozdní 
doby bronzové až starší doby železné. Drobné soubory materi-
álu či jednotlivé nálezy pak náležejí svým charakterem do starší 
doby bronzové (?) a do doby laténské. Nově se na hradisku po-
dařilo doložit blíže neurčené aktivity v době římské. Dosavadní 
poznání lokality významně rozšířilo i několik specifických ná-
lezů, které jsou unikátní buď z hlediska typologie, anebo z po-
hledu prvkového složení materiálu (tab. 2) použitého k jejich vý-
robě (např. měděný rybářský háček, bronzová šipka s křidélky, 
laténský obolus, halštatský závěsek s měsícovitým vykrojením, 
skleněné korálky, raně středověká olověná záušnice, olověné ko-
toučky s možnou funkcí závaží ad.). Většina z výše zmíněných 
nálezů byla získána pomocí detektoru kovů. Tato skutečnost 
naznačuje, že právě důkladná detektorová prospekce by mohla 
v budoucnu přinést nejen další zajímavé nálezy, ale poskytnout 
i nové poznatky o lidských aktivitách na lokalitě – ta totiž byla 
zatopena ještě před masovým nasazením detektorů kovů, a je 

tak z tohoto pohledu nedotčená, a tudíž dobře zakonzervovaná 
(pouze nejvyšší partie hradiska byly vykradeny ilegálními hle-
dači – což bylo doloženo i průzkumem v roce 2021). 

Námi provedené prospekce otevírají velmi aktuální otázku – 
jakým způsobem přistoupit k ochraně lokality (s doloženým roz-
plavováním pokryvných sedimentů s nálezy a jejich odnosem 
amatérskými hledači) z pohledu památkové péče a jakou zvolit 
metodiku jejího dalšího výzkumu? Nutno zde vzpomenout rov-
něž podstatný fakt, že hradisko Kramolín je stále vedeno v data-
bázi Národního památkového ústavu jako památkově chráněná 
kulturní památka (rejst. č. ÚSKP 35513/7-2812; NPU 2015). Míra 
ochrany lokality však aktuálně neodpovídá jejímu významu a lze 
ji hodnotit jako jednoznačně nedostatečnou. Průzkumy v roce 
2021 prokázaly, že archeologický potenciál lokality dosud nebyl 
zdaleka vyčerpán. Hradisko proto bude i nadále sledováno pra-
covníky brněnského Archeologického ústavu. Nutná však bude 
v budoucnu dobrá koordinace plánování výrazných snížení hla-
diny mezi Povodím Moravy, s. p., ČEZ, a. s., vodní elektrárnou 
Dalešice a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., tak aby 
mohlo dojít k provedení včasného archeologického průzkumu 
s aplikací detailněji koncipované metodiky.
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K E Y W O R D S

Moravia – Slovakia – Roman Period – Roman pottery – storage vessels – 
Roman imports – Jevíčko 

A B S T R A C T

The paper examines the identification, distribution, chronology and inter-
pretation of Roman-Provincial rimmed storage vessels, which were among 
the Roman imports to the area north of the Danube in the 2nd century and 
the first half of the 3rd century. The spread of Roman coarse ware storage 
vessels occurred in the second half of the 2nd century. These are mainly found 
in Elbe-Germanic settlements (usually in sunken huts) in southern Moravia 
and south-western Slovakia. Some were quite voluminous (e.g. the storage 
vessels from Jevíčko and Křepice were up to 50 litres) and probably contained 
a variety of plant or animal foodstuff (e.g. seafood, exotic fruits, and various 
fermented or chilled foodstuffs).

– Eduard Droberjar* –

K významu římsko-provinciálních zásobnic s okružím 
(Krausengefäße) z 2. století v Jevíčku v kontextu 
naddunajského barbarika

The significance of Roman provincial storage vessels 
(Krausengefäße type) from the 2nd century in Jevíčko 
in the context of the North Danubian Barbaricum

1.  Úvod
Výzkumy na sídlišti ze starší doby římské v Jevíčku (loka-

lita Jevíčko XIII) realizované Katedrou archeologie Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové v letech 2019–2021 přinesly 
řadu důležitých poznatků k římsko-germánským kontaktům ve 
2. polovině 2. století, zejména pak v době markomanských vá-
lek (Droberjar 2020). Zvláštní místo zaujímají nálezy římské, 
resp. římsko-provinciální keramiky. Vedle relativně běžných 
keramických kategorií, tj. keramika jemná žluto-oranžová, 
jemná šedá, malovaná, mramorovaná a terra sigillata, se vy-
skytly i vzácnější formy. Jsou jimi barbotinová (Droberjar 
2019b) a raetská keramika, a dokonce i fragmenty drsné šedé 
keramiky. Právě drsná keramika, která reprezentuje masivní 
fragmenty zásobnic(e) s okružím (Krausengefäße), je předmě-
tem tohoto příspěvku.

Tyto nádoby se na území barbarika netěší příliš velkému 
badatelskému zájmu, jednak proto, že jsou relativně „neatrak-
tivní“, a jednak proto, že jsou často ve značně zlomkovitém 
stavu, který zpravidla neumožňuje jejich rekonstrukce. Navíc 
fragmenty hrubě zpracovaných výdutí nepatří k artefaktům, 
které mimo sídlištní objekty (ve vrstvách nebo ze sběrů) při-
tahují pozornost. Jelikož části zásobnic se nacházejí (možná 
častěji, než bylo dosud dokumentováno) ve vícerých sídlištních 
objektech, zejména na jižní Moravě a jihozápadním Slovensku, 
zaslouží si naši pozornost, a to nejen z důvodu rozšíření a da-
tace, ale rovněž jako zajímavý fenomén, který se do barbarika 
dostával z římského území obchodem, a to nepochybně i jako 
tzv. obalový materiál. V neposlední řadě chce autor přispět 
k identifikaci této méně známé, a tudíž i méně prozkoumané 
složky římského importu.

2.  Zásobnice s okružím v Jevíčku (obr. 1)
Z několika nálezových situací, včetně dvou objektů 

(č. 18 a 22a), je na sídlišti z 2. století v Jevíčku (lokalita Jevíčko 
XIII) doloženo minimálně dvanáct silnostěnných fragmentů 
(obr. 1; 3: 3). Převažují zlomky výdutí, v jednom případě známe 
okraj a dno. Z fragmentů nelze určit přesný tvar nádoby, resp. 
nádob. Přesto je zřejmé, že máme co do činění se silnostěnnou 
keramikou příznačnou pro římsko-provinciální zásobnice. Od-
povídá tomu kvalita, barva materiálu a úprava povrchu. Ten je 
zrnitý šedý až cementově šedý, písčitý materiál obsahuje ojedi-
nělé příměsi drobných kaménků. Povrch je upraven (vyzdoben) 
jemným nepravidelným hřebenovým rýhováním (vodorovné 
a šikmé, resp. překřížené svazky). Vnitřní stěny jsou nepravi-
delně až hrbolatě upravované. Výzdobu krom hřebenování tvoří 
horizontální rýhy pod okrajem a jednoduchá rytá vlnice. Dokonce 
i přes ni jdou velmi jemné hřebenové rýhy (obr. 1: 1), jaké známe 
např. na fragmentu zásobnice z Křepic (obr. 3: 8). Horní plocha 
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okraje je zdobena obvodovými žlábky. Z morfometrických dat lze 
uvést velikost zachovalých střepů (6 až 12,5 cm), tloušťku stěn 
(0,9/1,2 až 1,6 cm), průměr okraje/ústí (36 cm!) a průměr dna 
(21 cm). Obdobné fragmenty zásobnic podle technologického 
i morfologického zpracování se nacházejí i na jiných lokalitách 
v naddunajském barbariku, resp. v jeho labskogermánské části 
(na jižní Moravě, jihozápadním Slovensku a v Dolním Rakousku).

3.   Soupis lokalit s nálezy zásobnic s okružím 
v naddunajském barbariku (jižní Morava, 
jihozápadní Slovensko a Dolní Rakousko) (obr. 2)

Předložený soupis obsahuje publikované lokality, které byly 
dohledány v literatuře. Pouze nálezy z jižní Moravy mohl autor 
fyzicky ověřit a současně tak prokázat, že jde o předměty ze 
zkoumané kategorie římsko-provinciální keramiky. V soupisu 
je obsaženo 49 lokalit, které se nacházejí severně od středního 
Dunaje (25× jižní Morava, 20× jihozápadní Slovensko, 4× Dolní 
Rakousko). Všechna naleziště, kromě římského tábora v Iži, re-
prezentují germánská sídliště. Na závěr soupisu jsou v poznámce 
zmíněny příklady dalších lokalit, které byly zjištěny až po dokon-
čení studie, resp. při korekturách. Takových nalezišť je zřejmě 
více a katalog nálezů bude možno průběžně doplňovat, ostatně 
jako se tak děje i u jiných typů artefaktů. 

1. Beluša („Pechová“ a „Jarkový Kút“), okr. Púchov / Trenčian-
ský kraj (SK).
Sídliště, výzkum G. Povala (1965).
• obj. 6 (chata): 2× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Pieta 1974, 92, 100; Krekovič 1981, 360; Hrnčiarik 2013, 
2137, č. 2032.

2. Bíňa (Strojový park JRD), okr. Nové Zámky / Nitranský kraj (SK). 
Obr. 8: 2; 11: 1.
Sídliště, výzkum A. Habovštiak (1962).
• sběry(?): 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (průměr okraje / po 

= 33 cm); obr. 5: 2; 1× fragment okraje typu Petznek 3.4 (po = 23 cm); 
obr. 11: 1.

Lit.: Krekovič 1981, 360, obr. 4: 4; 5: 7.

3. Blučina („Spodní Kolberky“), okr. Brno-venkov / Jihomorav-
ský kraj (CZ). 
Sídliště, výzkum I. Peškař (1959; 1965).
• chata III: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním, 1× fragment 

dna.
Lit.: Droberjar 1989, 243; Droberjar 1997, 179.
• chata VI: 2× fragment okraje (ze dvou nádob) typu Petznek 3.1 

(po = 20 cm a 24 cm), výdoba horizontálními rýhami; 5× zdobené 
výdutě s rytou vlnicí a jemným hřebenováním.

Lit.: Droberjar 1997, Taf. 16: 16, 19.

Obr. 1. Jevíčko. Fragmenty zásobnic(e) 
s okružím. 1 – typ Petznek 3.2;  
2, 3 – zdobené výdutě. Kresba 
M. Fábiková, foto J. Citterbard.
Fig. 1. Jevíčko. Fragments of the rimmed 
storage vessel(s). 1 – Petznek 3.2 type; 
2, 3 – decorated bodies of storage 
vessels. Drawing by M. Fábiková, photo 
by J. Citterbard.
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• obj. 26: 1× fragment okraje (typ neurčitelný, po = ?).
Lit.: Droberjar 1989, 243–244.
• obj. 32: 2× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Droberjar 1989, 244.
• obj. 42: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Droberjar 1989, 244.
• obj. 47: 1× fragment okraje (typ neurčitelný, po = ?).
Lit.: Droberjar 1989, 244.

4. Branč (Branč II, „Helyföldek“), okr. Nitra / Nitranský kraj (SK). 
Obr. 3: 1–3; 10: 3, 4; 11: 5. 
Sídliště, výzkum J. Vladár a T. Kolník (1961–1962).
• obj. 16 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí; obr. 3: 1.
Lit.: Kolník et al. 2007, 71, tab. 15: 11.
• obj. 20 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami, rytou vlnicí a s jemným hřebenováním; obr. 3: 2.
Lit.: Kolník et al. 2007, 73, tab. 20: 5.
• obj. 25C: rekonstruovaná zásobnice bez dna, zdobená horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí, typu Petznek 3.4 (po = 34 cm); obr. 10: 3, 4.
Lit.: Kolník et al. 2007, 79, tab. 32: 9; XXXV: 6.
• obj. 26 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s rytou vlnicí 

a s jemným hřebenováním.
Lit.: Kolník et al. 2007, 79, tab. 33: 9.

• obj. 55: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 28 cm).
Lit.: Kolník et al. 2007, 93, tab. 65: 11.
• obj. 56: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 25 cm).
Lit: Kolník et al. 2007, 94, tab. 68: 15.
• obj. 76 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami, rytou vlnicí a s jemným hřebenováním; obr. 3: 3.
Lit.: Kolník et al. 2007, 98, tab. 77: 9.
• obj. 203: 1× fragment okraje typu Petznek 3.4 (po = ?); obr. 8: 5.
Lit.: Kolník et al. 2007, 137, tab. 163: 9.

5. Bratislava-Devínska Nová Ves (na terase řeky Moravy), 
okr. Bratislava IV / Bratislavský kraj (SK). Obr. 8: 1.
Sídliště, výzkum K. Elschek (1996–1997).
• obj. 6/96 (chata): 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 28 cm).
Lit.: Elschek 2017, 167, Taf. 131: 15.

6. Bratislava-Trnávka („Zadné“), okr. Bratislava II / Bratislav-
ský kraj (SK).
Sídliště, výzkum V. Varsik (1998–1999).
• obj. 4 (chata): 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = ?).
Lit.: Varsik 2011, 54, 238, tab. 9: 7.

Obr. 2. Nálezy římských zásobnic s okružím (typu Petznek 3.1 až 3.4 a typu Petznek 4) v naddunajském barbariku (jižní Morava, jihozápadní Slovensko a Dolní Rakousko). 
1 – Beluša; 2 – Bíňa; 3 – Blučina; 4 – Branč; 5 – Bratislava-Devínska Nová Ves; 6 – Bratislava-Trnávka („Zadné“); 7 – Bratislava-Trnávka („Silničné“); 8 – Brno-Dolní Heršpice; 
9 – Brod nad Dyjí; 10 – Cífer-Pác; 11 – Drnholec; 12 – Enzersfeld; 13 – Horní Němčí; 14 – Chotín; 15 – Chvalkovice; 16 – Iža; 17 – Jevíčko; 18 – Klátova Nová Ves – Janova 
Ves; 19 – Kleinhöflein; 20 – Komořany; 21 – Kostice; 22 – Křepice; 23 – Lanžhot; 24 – Měnín; 25 – Mikulov; 26 – Mold; 27 – Mušov; 28 – Mutěnice; 29 – Mužla-Jurský Chlm; 
30 – Nejdek; 31 – Nitra; 32 – Nitranský Hrádok; 33 – Pobedim; 34 – Pohořelice; 35 – Stupava („Morávkovo pole“); 36 – Stupava-Mást; 37 – Syrovice; 38 – Štúrovo; 39 – Trnava-
-Hrnčiarovce; 40 – Tvarožná; 41 – Vážany nad Litavou; 42 – Velké Němčice („Boudky“); 43 – Velké Němčice („Černé pole“); 44 – Veľký Meder; 45 – Vícemilice; 46 – Vlčnov 
– Dolní Němčí; 47 – Vyškov – Dědice; 48 – Zaingrub; 49 – Zavar. Zpracoval E. Droberjar.
Fig. 2. Finds of Roman rimmed storage vessels (Petznek 3.1 to 3.4 types and Petznek 4 type) in the North Danubian Barbaricum (southern Moravia, south-western Slovakia 
and Lower Austria). 1 – Beluša; 2 – Bíňa; 3 – Blučina; 4 – Branč; 5 – Bratislava-Devínska Nová Ves; 6 – Bratislava-Trnávka (“Zadné”); 7 – Bratislava-Trnávka (“Silničné”); 
8 – Brno-Dolní Heršpice; 9 – Brod nad Dyjí; 10 – Cífer-Pác; 11 – Drnholec; 12 – Enzersfeld; 13 – Horní Němčí; 14 – Chotín; 15 – Chvalkovice; 16 – Iža; 17 – Jevíčko; 18 – Klátova 
Nová Ves – Janova Ves; 19 – Kleinhöflein; 20 – Komořany; 21 – Kostice; 22 – Křepice; 23 – Lanžhot; 24 – Měnín; 25 – Mikulov; 26 – Mold; 27 – Mušov; 28 – Mutěnice; 29 – Mužla-
Jurský Chlm; 30 – Nejdek; 31 – Nitra; 32 – Nitranský Hrádok; 33 – Pobedim; 34 – Pohořelice; 35 – Stupava (“Morávkovo pole”); 36 – Stupava-Mást; 37 – Syrovice; 38 – Štúrovo; 
39 – Trnava-Hrnčiarovce; 40 – Tvarožná; 41 – Vážany nad Litavou; 42 – Velké Němčice (“Boudky”); 43 – Velké Němčice (“Černé pole”); 44 – Veľký Meder; 45 – Vícemilice; 
46 – Vlčnov-Dolní Němčí; 47 – Vyškov-Dědice; 48 – Zaingrub; 49 – Zavar. Processed by E. Droberjar.
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7. Bratislava-Trnávka („Silničné“), okr. Bratislava II/Bratislav-
ský kraj (SK).
Sídliště, výzkum P. Ivan (1997).
• obj. 26 (chata): 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = ?).
Lit.: Varsik 2011, 110, 276, tab. 56: 12.

8. Brno-Dolní Heršpice („Werlacker“), okr. Brno-město/Jiho-
moravský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.3 (po = ?).
Lit.: Beninger, Freising 1933, 55, Abb. 3; Droberjar 1989, II 244.

9. Brod nad Dyjí (Brod I, „Freiäcker“), okr. Břeclav / Jihomo-
ravský kraj (CZ).
Sídliště, výzkum D. Jelínková (1978).
• obj. 7: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Tejral, Jelínková 1980, 399–400; Droberjar 1989, II 245.

10. Cífer-Pác („Za Kostolom“), okr. Trnava / Trnavský kraj (SK).
Sídliště, výzkum I. Cheben a M. Ruttkay (1993).
• obj. 6 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami.
Lit.: Cheben, Ruttkay 2010, 315, Taf. VI: 12.

11. Drnholec („Holenická pole“), okr. Břeclav / Jihomoravský 
kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 2× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 20: 18–19; Droberjar 1989, II 245.

12. Enzersfeld („Teichfeld“), Bez. Korneuburg / Niederöster-
reich (A).
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = ?).
Lit.: Stuppner 1988, Abb. 716.

Obr. 3. Zdobené výdutě ze zásobnic. 1 – Branč, obj. 16; 2 – Branč, obj. 20; 3 – Branč, obj. 76; 4 – Chotín, obj. 109; 5 – Chotín, obj. 175; 6 – Chvalkovice, obj. 507; 7 – Mutěnice; 
8 – Křepice, chata XIV; 9 – Křepice, obj. 2; 10 – Mužla-Jurský Chlm, chata; 11 – Veľký Meder, obj. 88; 12 – Vyškov – Dědice. Různá měřítka. Podle Kolník et al. 2007 (1–3), 
Romsauer et al. 2019 (4, 5), Mikulková 2005 (6), Peškař 1964 (7–9,12), Rajtár 1998 (10), Varsik 1998 (12). 1–9, 11, 12 bez měřítka.
Fig. 3. Decorated bodies of storage vessels. 1 – Branč, feature 16; 2 – Branč, feature 20; 3 – Branč, feature 76; 4 – Chotín, feature 109; 5 – Chotín, feature 175; 6 – Chvalkovice, 
feature 507; 7 – Mutěnice; 8 – Křepice, sunken hut XIV; 9 – Křepice, feature 2; 10 – Mužla-Jurský Chlm, sunken hut; 11 – Veľký Meder, feature 88; 12 – Vyškov – Dědice. Different 
scales. After Kolník et al. 2007 (1–3), Romsauer et al. 2019 (4, 5), Mikulková 2005 (6), Peškař 1964 (7–9, 12), Rajtár 1998 (10), Varsik 1998 (12). 1–9, 11, 12 without a scale.
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13. Horní Němčí („Zahrady“ a „Padělky u Slavkova“), okr. Uher-
ské Hradiště / Zlínský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním. 
Lit.: Peškař 1974, 53, tab. 57: 6.

14. Chotín (Chotín VII, „Délihegy“), okr. Komárno / Nitranský 
kraj (SK). Obr. 8: 3–6; 9: 1, 2, 4, 5.
Sídliště, výzkum P. Romsauer (1977–1979).
• obj. 41: 1× fragment okraje typu Petznek 3.3 (po = 24 cm); obr. 9: 1. 
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. XL: 15.
• obj. 80: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 27 cm).
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. XLV: 9.
• obj. 87: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 22 cm); obr. 8: 3.
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. XLV: 12.
• obj. 109 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí.
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. XLIX: 3, obr. 9: 4.
• obj. 116: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 23 cm); obr. 5: 4; 

1× fragment okraje typu Petznek 3.3 (po = 28,5 cm); obr. 8: 4.
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. LI: 6–7.
• obj. 135: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 27 cm); obr. 8: 5.
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. LV: 3.
• obj. 175 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí.
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. LXII: 6, obr. 9: 5.
• obj. 177 (chata): 2× fragment okraje typu Petznek 3.3 (po = ?); 

obr. 9: 4, 5.
Lit.: Romsauer et al. 2019, 87, obr. 40: 177/12–13.
• obj. 183: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 24 cm); obr. 8: 6.
Lit.: Romsauer et al. 2019, tab. LXII: 18.

15. Chvalkovice („Za Zahradou“, „Nad Spáleným mlýnem“), 
okr. Vyškov / Jihomoravský kraj (CZ). Obr. 3: 6; 4: 2; 9: 3.
Sídliště, výzkum D. Parma (2003).
• obj. 507 (chata): 1× fragment okraje typu Petznek 3.3 (po = ?); 

obr. 9: 3; 1× fragment zdobené výdutě s rytou vlnicí; obr. 3: 6.
Lit.: Mikulková 2005, 365, obr. 6: 13–14.

• sběry: 1× fragment dna; obr. 4: 2.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 19: 18; Droberjar 1989, II 246.

16. Iža („Leányvár“), okr. Komárno / Nitranský kraj (SK). Obr. 7: 5.
Římský kastel, výzkum K. Kuzmová a J. Rajtár (od 1978).
• dřevozemní tábor, stavba 3: částečně slepená a rekonstruovaná 

horní část zásobnice s okrajem typu Petznek 3.1 (po = 19 cm), 
výduť zdobená horizontálními rýhami a jemným hřebenováním.

Lit.: nepublikováno (za laskavou informaci a publikaci náleží dík 
J. Rajtárovi a D. Krčové).

17. Jevíčko (Jevíčko XIII, „Nad Žlíbkami“, „Pod Příčnou cestou II“), 
okr. Svitavy / Pardubický kraj (CZ). Obr. 1, 4: 3.
Sídliště, výzkum E. Droberjar (2019–2021).
• obj. 18: 2× fragment výdutě s jemným hřebenováním. 
• obj. 22a: 8× fragment (vše patrně z jedné nádoby?), z toho 1× velký 

fragment okraje (dodatečně slepeno ze tří částí) typu Petznek 3.2 
(po = 36 cm) s částí zdobené výdutě s horizontálními rýhami a ry-
tou vlnicí; obr. 1: 1; 5× fragment výdutě s jemným hřebenováním 
(z toho 1× zdobený rytou vlnicí); obr. 1: 2, 3; 2× slepitelný fragment 
dna (průměr dna / pd = 21 cm); obr. 4: 3.

• sběry: minimálně 2× fragment výdutě s jemným hřebenováním. 
Lit.: nepublikováno.

18. Klátova Nová Ves – Janova Ves (poloha?), okr. Topoľčany / 
Nitranský kraj (SK). Obr. 11: 2.
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.4 (po = 32 cm).
Lit.: Krekovič 1981, 360, obr. 4: 3.

19. Kleinhöflein („Kühlissen“), Bez. Hollabrunn / Niederöster-
reich (A). Obr. 7: 3.
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.1 (po = ?).
Lit.: Kren 2003, 653, Abb. 544.

20. Komořany („Za Humny“), okr. Vyškov / Jihomoravský kraj (CZ).
Sídliště, výzkum K. Ludikovský (1953, 1955–1956).
• chata Z-11: 1× fragment okraje typu Petznek 3.1 (po = ?).
Lit.: Droberjar 1997, 186.

Obr. 4. Dna zásobnic. 1 – Mušov;  
2 – Chvalkovice; 3 – Jevíčko, obj. 22a; 
4 – Tvarožná. Podle Peškař 1964  
(1, 2, 4); 3 – foto J. Citterbard. Bez 
měřítka.
Fig. 4. Bottoms of storage vessels.  
1 – Mušov; 2 – Chvalkovice; 3 – Jevíčko, 
feature 22a; 4 – Tvarožná. After 
Peškař 1964 (1, 2, 4), 3 – photo by 
J. Citterbard. Without scale.
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21. Kostice („Druhé podsedky“), okr. Břeclav / Jihomoravský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 47: 10; Droberjar 1989, II 246.

22. Křepice („Záhumenice“), okr. Břeclav / Jihomoravský kraj (CZ). 
Obr. 3: 8, 9; 7: 1, 2; 10: 1, 2.
Sídliště, výzkum I. Peškař (1958–1961).
• chata II: 5× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 58: 17; Droberjar 1997, 187.
• chata III: 4× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 59: 10, 14; Droberjar 1997, 187.
• chata VII: velká rekonstruovaná zásobnice (horní část) zdobená 

s horizontálními rýhami a rytou (úzkou hřebenovou) vlnicí, typ 
Petznek 3.4 (po = 33 cm; max. š. výdutě = 64,8 cm; rek. výška = 48 cm).

Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 71: 11, 257: 11; Droberjar 1989, 
II 246; Droberjar 1997, 189, Taf. 75: 1.
• chata XI: 1× fragment okraje s částí zdobené výdutě s horizontál-

ními rýhami, typ Petznek 3.1 (po = 23 cm); obr. 4: 1; 2× fragment 
výdutě s jemným hřebenováním. 

Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 77: 7, 257: 10; Droberjar 1989, 
II 247; Droberjar 1997, 190, Taf. 86: 6.
• chata XIV: 17× fragment okraje, zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami, rytou vlnicí a s jemným hřebenováním, typ Petznek 3.1 
(po = 23 cm); obr. 3: 8; 7: 2.

Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 81: 4, 8, 10; 257: 9; Droberjar 
1989, II 247–248; Droberjar 1997, Taf. 96: 12, 16, 25.
• obj. 2: 1× větší část výdutě s jemným hřebenováním (slepeno ze 

čtyř fragmentů); obr. 3: 9. 
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 88: 12; Droberjar 1997, 193.

23. Lanžhot („Podsedky“), okr. Břeclav / Jihomoravský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 47: 13; Droberjar 1989, II 249.

24. Měnín („Bažantnice“), Brno-venkov / Jihomoravský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 97: 1; Droberjar 1989, II 249.

25. Mikulov („Na Rybníkách“), okr. Břeclav / Jihomoravský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 122: 8; Droberjar 1989, II 250.

26. Mold („bei Marterl St. Felix an der Reichsstraße“), Bez. Horn / 
Niederösterreich (A). Obr. 9: 6.
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.3. (po = ?).
Lit.: Pollak 1980, 79, Taf. 72: 14.

27. Mušov („Na Pískách“), okr. Brno-venkov / Jihomoravský 
kraj (CZ). Obr. 4: 1; 8: 7; 11: 3. 
Sídliště, výzkum I. Peškař (1958).
• chata III: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 29 cm); obr. 5: 7;  

1× fragment okraje typu Petznek 3.4 (po = 30 cm); obr. 8: 7, 11: 3.
Lit.: Droberjar 1997, Taf. 141: 5, 7.
• sběry: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním, 1× fragment 

dna (pd = 20 cm); obr. 4: 1.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 135: 17–18.

28. Mutěnice („Na Pastvisku“), okr. Hodonín / Jihomoravský 
kraj (CZ). Obr. 3: 7.
• sběry na sídlišti: 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III, tab. 137: 1; Droberjar 1989, II 252.

29. Mužla-Jurský Chlm („Jurský hon“), okr. Nové Zámky / Nit-
ranský kraj (SK). Obr. 3: 10.
Sídliště, výzkum I. Kuzma a J. Rajtár (1994).
• chata: 1× fragment zdobené výdutě (horizontální rýhy a rytá vl-

nice, kresba schematizovaná).
Lit.: Rajtár 1998, obr. 69: 3.

30. Nejdek (bývalá Czuczkova cihelna), okr. Břeclav / Jihomo-
ravský kraj (CZ). Obr. 12
• sběry na sídlišti: 5× fragment okraje, z toho 3× typu Petznek 3.2 

(po = ?); obr. 12: 1, 2, 4; 1× typu Petznek 3.4 (po = ?); obr. 12: 5, 
a 1× typu Petznek 4 (po = ?); obr. 12: 3.

Lit.: Beninger, Freising 1933, 55, Abb. 2; Droberjar 1989, II 252.

31. Nitra (poloha?) nebo okolí (?), okr. Nitra / Nitranský kraj (SK).
• sběry na sídlišti: „gedrehte Krausen“ (2 fragmenty?).
Lit.: Beninger 1937, 40, Nr. 66; Krekovič 1981, 360.

32. Nitranský Hrádok (poloha?), okr. Nové Zámky / Nitranský 
kraj (SK).
• sběry na sídlišti: „Bruchstücke von provinzialen Krausen“.
Lit.: Beninger 1937, 39, Nr. 59; Krekovič 1981, 360.

33. Pobedim („Dolné pole-diaľnica“), okr. Nové Mesto nad Vá-
hom / Trenčianský kraj (SK).
Sídliště, výzkum T. Kolník a P. Roth (1984–1985).
• obj. 16/84: 1× fragment okraje typu Petznek 3.4 (po = 20 cm)
Lit.: Kolon 2017, II tab. 280: 235.

34. Pohořelice (štěrkoviště vedle bývalé Wilsonovy ulice), 
okr. Břeclav / Jihomoravský kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 2× fragment poškozených okrajů (neurčitelné, 

po = ?). 
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 162: 3, 6; Droberjar 1989, II 253.

35. Stupava („Morávkovo pole“), okr. Malacky / Bratislavský 
kraj (SK). Obr. 7: 4.
Sídliště, výzkum V. Turčan (1996).
• obj. 2/96: 3× fragment okraje ze tří nádob typu Petznek 3.1 

(1× po = 33 cm, 2× po = ?), 3× fragment zdobené výdutě s hori-
zontálními rýhami, rytou vlnicí a s jemným hřebenováním, 
1× fragment zdobené výdutě s jemným hřebenováním.

Lit.: Kolon 2017, II tab. 375: 64; 385: 403; 388: 438; 390: 446; 
391: 449; 396: 597 (V. Turčanovi náleží dík za možnost zveřejnit 
nepublikovaný nález z jeho výzkumu).

36. Stupava-Mást (na pravém břehu potoka Mláka), okr. Ma-
lacky / Bratislavský kraj (SK).
Sídliště, výzkum K. Elschek (2013).
• obj. 1/2013 (chata): 1× fragment poškozeného okraje s částí zdo-

bené výdutě s horizontálními rýhami, patrně typ Petznek 3.2 
(po = 28 cm), 3× fragment výdutě s jemným hřebenováním.

Lit.: Elschek et al. 2015, 101, Abb. 25: 1; 27: 1, 10–12.

37. Syrovice („U Rybníka“), okr. Brno-venkov / Jihomoravský 
kraj (CZ). Obr. 11: 4, 7.
Sídliště, výzkum Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 
(2008).
• obj. 507: 1× fragment okraje s částí zdobené výdutě s horizontál-

ními rýhami, typ Petznek 3.4 (po = 35 cm); obr. 11: 7.
Lit.: Mikulková, Parma 2011, 209, 213, obr. 7: 1.
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• obj. 539: 1× fragment okraje s částí zdobené výdutě s horizontál-
ními rýhami, typ Petznek 3.4 (po = 27 cm); obr. 11: 4.

Lit.: Mikulková, Parma 2011, 209, 214, obr. 7: 2.

38. Štúrovo („Vojenské cvičisko“), okr. Nové Zámky / Nitranský 
kraj (SK).
Sídliště, výzkum T. Kolník (1956–1957).
• obj. I/57 (chata 1): 1× fragment poškozeného okraje s částí zdobené 

výdutě s horizontálními rýhami, patrně typ Petznek 3.2 (po = ?).
Lit.: Beljak 2010, obr. 4: 6; Varsik 2021, obr. 3: 8.

39. Trnava-Hrnčiarovce („Dolné pole“, „Podolky“, „Podolky 
horné“), okr. Trnava / Trnavský kraj (SK). Obr. 8: 8.
• sběry (?): 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 26 cm).
Lit.: Krekovič 1981, 360, obr. 4: 2; 5: 4.

40. Tvarožná („Pod Kopci“), okr. Brno-venkov / Jihomoravský 
kraj (CZ). Obr. 4: 4. 
Sídliště, výzkum J. Poulíka (1943).
• vrstvy a objekty: 10× fragment výdutě s jemným hřebenováním 

(2× slepené ze dvou fragmentů, 1× slepené ze tří fragmentů), 
1× fragment dna (pd = 20 cm).

Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 176: 3, 4, 6, 7, 9; Droberjar 1989, 
II 254.

41. Vážany nad Litavou („Padělky“), okr. Vyškov / Jihomoravský 
kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 34 cm).
Lit.: Peškař 1971, tab. 29: 12; Droberjar 1989, II 254.

42. Velké Němčice (návrší za dvorem „Boudky“), okr. Břeclav / 
Jihomoravský kraj (CZ). Obr. 8: 9.
• sběry na sídlišti: 1× fragment výdutě s jemným hřebenováním.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 196: 17; Droberjar 1989, II 254.

43. Velké Němčice („Černé pole“), okr. Břeclav / Jihomoravský 
kraj (CZ).
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje s částí zdobené výdutě s hori-

zontálními rýhami, typ Petznek 3.2 (po = 22 cm).
Lit.: Urbánková 2014, 252, obr. 6: 7. 

44. Veľký Meder („Vámostelek“), okr. Dunajská Streda / Trnav-
ský kraj (SK). Obr. 3: 11.
Sídliště, výzkum V. Varsik (1988–1992).
• obj. 88 (chata): 1× fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí. Obr. 3: 11.
Lit.: Varsik 1998, II tab. 19: 7. 
• obj. 94 (chata): 1× fragment okraje typu Petznek 3.1 (po = ?).
Lit.: Varsik 2021, obr. 3: 9.
• obj. 107B (chata): 1× fragment okraje typu Petznek 3.1 (po = 21).
Lit.: Varsik 2021, obr. 3: 6.

45. Vícemilice (dnes Bučovice-Vícemilice, „Přední půllány, 
Zadní padělky, Toufarňa“), okr. Vyškov / Jihomoravský kraj (CZ). 
Sídliště, výzkum M. Chleborád.
• výzkum a sběry: 2× fragment výdutě, z toho 1× zdobená výduť 

s horizontálními rýhami.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 205: 12; Droberjar 1989, II 255.
• sběry: 3× fragment okraje, z toho 1× typ Petznek 3.2 (po = 30 cm).
Lit.: Droberjar 1989, I tab. 42: 4; II 255.

46. Vlčnov-Dolní Němčí („Dřínky“), okr. Uherské Hradiště / 
Zlínský kraj (CZ). Obr. 11: 6.
Sídliště, výzkum R. M. Pernička (1972–1980).

• sběry: 1× fragment okraje typu Petznek 3.4 (po = 23 cm).
Lit.: Droberjár 1988, tab. 44: 10; Droberjar 1989, II 256, tab. 42: 8.

47. Vyškov-Dědice (na polích), okr. Vyškov / Jihomoravský 
kraj (CZ). Obr. 3: 12.
• sběry na sídlišti: 1 fragment zdobené výdutě s horizontálními 

rýhami a rytou vlnicí.
Lit.: Peškař 1964, I 293, III tab. 19: 3; Droberjar 1989, I tab. 42: 4; 
II 257. 

48. Zaingrub („Im Teich“), Bez. Horn / Niederösterreich (A).
• sběry na sídlišti: 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 30 cm).
Lit.: Maurer 1975, Abb. 272.

49. Zavar (poloha?), okr. Trnava / Trnavský kraj (SK).
• sběry (?): 1× fragment okraje typu Petznek 3.2 (po = 27 cm).
Lit.: Krekovič 1981, 360, obr. 5: 2.

Pozn.: Dodatečně mimo soupis a statistické hodnocení lze 
zařadit lokalitu Pasohlávky „U Vodárny“, kde bylo během vý-
zkumu (2011) získáno šest fragmentů ze zásobnic s okružím 
(nepublikováno, laskavá informace B. Komoróczyho). 

Další lokalitou, která není v soupisu, a o které mám infor-
mace až po dokončení tohoto příspěvku, je sídliště na lokalitě 
Beladice. V obj. 175 (chata) z 2. poloviny 3. století byl fragment 
zásobnice typu Petznek 4 (Ruttkayová, Ruttkay 2021, Fig. 11: 14). 
Ani s touto lokalitou nepracuji v analýze.

4.  Ke stavu poznání
První, kdo se římsko-provinciálními zásobnicemi s okružím 

v germánském prostředí zabýval, byl E. Beninger (Beninger, 
Freising 1933, 54–57). Z jižní Moravy uváděl několik sběrových 
nálezů okrajů, zejména z lokality Nejdek (obr. 12). Datoval je od 
poloviny 2. století do 3. století. Dokonce se domníval, že mají 
spíše užší časový výskyt, a to od poloviny 2. století do konce 
markomanských válek (Beninger, Freising 1933, 117). 

S intenzitou sídlištních výzkumů v poválečném Českoslo-
vensku začaly přibývat i nálezy zásobnic. Jejich problematice se 
v naddunajské části barbarika věnovali T. Kolník (1963) a I. Peš-
kař (1964). Na základě slovenských nálezů se T. Kolník (1963, 
122, 124) domníval, že zásobnice s okružím představují na ji-
hozápadním Slovensku ve starší době římské importy, zatímco 
v mladší (pozdní) době římské již byly vyráběny v domácím 
barbarském prostředí. Hlavním kritériem pro jejich rozlišení ve 
střepovém materiálu byla technologie výroby a úprava vnějšího 
povrchu. Starší formy byly vyráběny z hrubého materiálu s pří-
měsí písku a jejich vnější povrch je zdobený horizontálními rý-
hami, rytou vlnicí a hustým překříženým hřebenováním. Mladší 
formy mají materiál často bez příměsi písku a na hladkém povr-
chu se objevuje vícenásobná vlnice. 

I. Peškař (1964, 291–294) poukázal na podobnost okrajové 
profilace zásobnic s okružím s tzv. podunajskými hrnci. Současně 
nalezl řadu analogií k moravským nálezům zásobnic v Panonii. 
Rovněž uvedl, že tato keramika nepatří mezi neobvyklé nálezy.

Na Slovensku a na Moravě se následně problematice zásobnic 
s okružím ve 2. a 3. století dotkli – v rámci studia římské impor-
tované keramiky – E. Krekovič (1981, 359–360) a E. Droberjar 
(1989, 95–97, mapa 9).

Největší publikované soubory s nálezy zásobnic pocházejí 
z výzkumů sídlišť Blučina, Branč, Chotín a Křepice. Z Chotína 
se uvádí 17 fragmentů (Romsauer et al. 2019, 86–87), z Křepic 
dokonce 30 fragmentů a jedna z části rekonstruovaná zásobnice. 
Nálezů zásobnic bude v nových výzkumech a nálezech nepo-
chybně více, jen se je nemusí podařit vždy správně identifikovat.
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5.   Identifikace římsko-provinciálních zásobnic 
s okružím
Zásobnice mají baňatou a ke dnu zúženou výduť, v horní 

části je nízké hrdlo ukončené rozevřeným a zesíleným límcovi-
tým okrajem (obr. 5, 7–12). Na horní ploše okraje jsou obvodové 
žlábky. Hrdlo zásobnic je zdobené horizontálními rýhami a pod 
nimi jednoduchou rytou (někdy úzkou hřebenovou) vlnicí. Vý-
duť pokrývají svazky jemných hustých rýžek (často překřížené) 
provedené hřebenovitým nástrojem (obr. 3). Keramika je tvrdě 
vypálená a na povrchu má cementově šedou nebo šedočernou 
barvu někdy s namodralým odstínem. Nádoby byly obtáčeny, 
resp. dotáčeny na hrnčířském kruhu, a to s ohledem k velikosti 
nádob a síle stěn, resp. k objemu keramické hmoty. Svědčí o tom 
i pravidelně upravená vnější strana a částečně zachovalé sou-
středné kružnice na dnech. Vnitřní strana je naopak nepravi-
delně upravovaná a hrbolatá.

Materiál a úprava povrchu zásobnic jsou často velmi po-
dobné menším římsko-provinciálním hrncům. Rozdíl je jed-
nak morfometrický, kdy hrnce mají průměr okraje zpravidla 
do 20 cm, a jednak také v tloušťce stěn, neboť hrnce mají slabší 
stěny (Droberjar 1989, 96).

Podle profilace okrajů a celkové morfologické stavby jsou 
římsko-provinciální zásobnice z 2.–3. století podobné tva-
rům z 2. poloviny 4. století (obr. 6). Tyto zásobnice pocházejí 
např. z jiříkovických hrnčířských dílen (Peškař 1988, 126, 128, 
obr. 14). Zásobnice byly částečně modelované volnou rukou a jen 
v některých partiích byly dotáčené na kruhu. Jsou z jemného 
materiálu, dobře vypálené a mají relativně hladký povrch světle 
okrové až hnědé barvy. Tím se liší od starších římsko-provinci-
álních zásobnic. Odlišná je i výzdoba pomocí jednoduché ryté vl-
nice, v některých případech se objevují i hřebenové vlnice. Podle 
největší zachované části nádoby s průměrem okraje 35–36 cm 
lze říci, že jiříkovické zásobnice dosahovaly výšky 55–60 cm 
(obr. 6: 1).

Domácí (tentokrát masovější) labskogermánskou produkci 
reprezentují zásobnice z pozdní doby římské pocházející 
z hrnčířských pecí z lokality Cífer-Pác (Varsik 2020, 252–255, 
obr. 4, 5). Tři hlavní typy šedé na kruhu točené keramiky s drs-
ným povrchem mají zobákovitý, plochý nebo výrazně rozší-
řený horizontální okraj (obr. 6: 2). Vedle těchto tvarů připouští 
V. Varsik (2020, 247, obr. 1: 12, 13) na jmenovaném germán-
ském knížecím sídle i přítomnost obdobně profilovaných zásob-
nic s okružím v šedé drsné keramice, a to římské provenience 
(obr. 6: 3). Tyto nádoby mají navazovat na starší provinciální 
výrobky. Určování provenience drsné šedé keramiky v pozdní 
době na území naddunajského barbarika je však složitým pro-
blémem (Varsik, Kolník 2015, 404).

Vedle labskogermánských a římsko-provinciálních zásobnic 
musíme zmínit i další točené nebo dotáčené zásobnice s okružím 
východogermánského, resp. przeworského původu, které se ob-
jevují na pozdně svébských sídlištích na sklonku doby římské na 
Moravě a v Čechách (Droberjar 2019a, 278, 282–283, ryc. 16, 17). 
Nejlepším příkladem je celá zachovalá nádoba z Brna-Obřan 
(obr. 12: 4; Tejral 1982, 46, obr. 17: 1).

6.   Zásobnice s okružím podle typologie Beatrix Petznek
Detailněji se těmto zásobnicím (Vorratsgefässe) na základě 

nálezů z Carnunta věnovala B. Petznek (1998; 1999), která je 
rovněž podle okrajové profilace roztřídila. Na základě její typo-
logie (obr. 5) můžeme konstatovat, že ve sledované oblasti nad-
dunajského barbarika se vyskytují typy 3 (resp. 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4) 
s horizontálním okrajem a typ 4 s plochým okrajem (Petznek 
1998, 194–196). Mají obdobnou okrajovou profilaci jako hrnce 
typů Petznek 8.2–8.3, 10.1, a 12.1–12.3 (Petznek 1998, Falltaf. 2).

Obr. 5. Typologie zásobnic s okružím podle Petznek 1998 (typ 3.1, 3.2, 3.3., 3.4 a 4) 
a rekonstruovaná zásobnice typu 3.4 z lokality Adony/Vetus Salina (podle Barkóczi, 
Bónis 1954). Bez měřítka.
Fig. 5. Typology of rimmed storage vessels according to Petznek 1998 (Petznek 3.1, 
3.2, 3.3., 3.4 and 4 types) and a reconstruction of the Petznek 3.4 type storage vessel 
from the Adony/Vetus Salina site (after Barkóczi, Bónis 1954). Without a scale. 
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V předloženém soupisu lokalit v naddunajském barbariku 
můžeme pracovat minimálně se 49 lokalitami, tj. 25 moravskými, 
20 slovenskými a čtyřmi dolnorakouskými. Čtyřicet osm nale-
zišť reprezentují germánská sídliště a jedno římský tábor v Iži. 
Na těchto lokalitách se fragmenty zásobnic našly v 51 objektech 
(50 germánských + jeden římský). Celkem je z lokalit k dalším 
analýzám k dispozici 154 fragmentů a dvě větší rekonstruované 
části nádob (Branč a Křepice).

Dominují zásobnice typu Petznek 3.2 (obr. 8), kterých je té-
měř polovina z celkového počtu padesáti šesti určitelných typů 
(graf 1). Následují typy Petznek 3.1 (obr. 7) a 3.4 (obr. 10, 12: 5)
s přibližně stejným počtem (12 + 11 ks). V menší míře je doložen 
i typ Petznek 3.3 (obr. 9) a zcela ojediněle (1 ks) i typ Petznek 4 
(obr. 12: 3).

Obr. 6. Příklady zásobnic s okružím z pozdní doby římské. 1 – Jiříkovice, 2, 3 – Cífer-Pác, 4 – Brno-Obřany. Podle Peškař 1988 (1), Varsik 2020 (2, 3), Tejral 1982 (4).
Fig. 6. Examples of rimmed storage vessels from the late Roman Period. 1 – Jiříkovice; 2, 3 – Cífer-Pác; 4 – Brno-Obřany. After Peškař 1988 (1), Varsik 2020 (2, 3), Tejral 1982 (4).
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6.1 Typ Petznek 3.1 (obr. 7)
Tyto zásobnice s vodorovným a poté částečně zešikmeným 

okrajem zakončuje trojúhelníkovitý profil. Na horní ploše mají 
obíhající rýhy či úzké žlábky. Průměr okraje dosahuje v nále-
zech z Carnunta rozměrů od 20 do 32 cm (Grünewald 1979, 56, 
Taf. 46: 7, 9; Petznek 1998, 194–195, Falttaf. 1: 3.2; Petznek 1999, 

264, č. kat. 12–18, Taf. 2). Obdobné rozměry (po = 19–33 cm) 
mají i zásobnice nalezené v barbariku. B. Petznek (1998, 195) 
uvádí příklady nálezů i z dalších panonských lokalit. Z naddunaj-
ského barbarika známe nálezy z jižní Moravy, jihozápadního 
Slovenska a z Dolního Rakouska. Kromě germánských sídlišt-
ních lokalit pochází jedna neúplná zásobnice tohoto typu z řím-
ského kastela v Iži. B. Petznek (1998, 195) tento typ datuje na 
konec 1. a do počátku 2. století. Do 2. století řadí zásobnice typu 
Petznek 3.1 É. B. Bónis (1980, 372, Fig. 65: 18). Rovněž nálezy 
z barbarika ukazují na dataci do 2. století. Kromě jedné lokality 
(Klein höflein) pocházejí všechny další nálezy z germánských ob-
jektů datovaných do stupně B2, resp. do rozmezí B2(b)–B2/C1. 
Dvě chaty z lokality Veľký Meder jsou datovány středogalskou si-
gillatou mistrů Albucia a Cinnama (Kuzmová 1997a, 84, 140–141) 
do 2. poloviny 2. století. Velmi dobrým chronologickým vodítkem 
je nález zásobnice (obr. 7: 5) ve stavbě č. 3 dřevozemního tábora 
v Iži, datovaného do 70. let 2. století (Rajtár 1992, 162, 168).

Nálezy:

1. Blučina, chata VI: 2×, soupis č. 3
2. Iža: soupis č. 16 (obr. 7: 5)
3. Kleinhöflein: soupis č. 19 (obr. 7: 3)
4. Komořany, chata Z-11: soupis č. 20
5. Křepice, chata XI: soupis č. 22 (obr. 7: 1)
6. Křepice, chata XIV: soupis č. 22 (obr. 7: 2)
7. Stupava („Morávkovo pole“), obj. 2/96: 3×, soupis č. 35 (obr. 7: 4)
8. Veľký Meder, obj. 94: soupis č. 44
9. Veľký Meder, obj. 107B: soupis č. 44

6.2 Typ Petznek 3.2 (obr. 8)
Zásobnice typu 3.2 jsou pokračováním vývoje typu 3.1. 

Mají horizontální tenký okraj s obvodovými rýhami na horní 
ploše. Průměry okrajů jsou 26 až 32 cm. B. Petznek (1998, 195, 
Falt taf. 1: 3.2; Petznek 1999, 264, č. kat. 19–33, 266, Taf. 3) uvádí 
příklady z několika panonských lokalit a rovněž ze dvou lokalit 
v barbariku, tj. Bíňa a Trnava-Hrnčiarovce. Tento typ, častěji 
zastoupený i v Carnuntu (např. Gugl et al. 2015, 262, Taf. 25), je 
nejvíce rozšířeným typem zásobnic v barbariku (obr. 8). Známe 
jej z osmnácti sídlišť a ze čtrnácti objektů. Průměry okrajů mají 
rozměry 22 až 34 cm. Většina nálezů římsko-provinciálních zá-
sobnic z objektů je datována do počátku mladší doby římské, 
resp. do stupně C1. Pouze nálezy ze tří objektů náleží do roz-
mezí stupňů B2(b)–B2/C1 (Bratislava-Trnávka „Zadné“, Jevíčko 
a Štúrovo). Nálezy ze slovenských lokalit jsou chronologicky fixo-
vány nálezy středogalské sigillaty mistra Cinnama ve Štúrovu, 
obj. I/57 (Kuzmová, Roth 1988, 103–104) a emailové spony typu 
Riha 7.16 v Bratislavě-Trnávce „Zadné“ (Varsik 2011, 42, 185, 
obr. 100). Pokud jde o chronologické zařazení nálezů římských 
zásobnic v Jevíčku, datujeme je v rámci celkového kontextu loka-
lity, kde všechny protohistorické objekty a artefakty z objektů, 
vrstev i z povrchových sběrů náleží pouze do 2. poloviny 2. století 
(Droberjar 2020, 481–482). Objekty ze stupně C1 jsou datovány 
zejména nálezy rheinzabernské a westerndorf ské terry sigillaty 
v Branči, obj. 55 (Kolník et al. 2007, 93), Bratislavě-Děvínské 
Nové Vsi, obj. 6/96 (Elschek 2017, 105) a rovněž v Mušově a ve 
Stupavě. V chatě III v Mušově „Na Pískách“ byla rheinzabernská 
sigillata zastoupená výrobky Firmus I a zbožím navazujícím na 
Reginus II, Julius I a Lupus (Droberjar 1997, 196–197). V chatě 
(obj. 1/2013) ve Stupavě-Mástu spočívala rheinzabernská sigillata 
Firmus I, B. F. Attoni, Comitialis V a B. F. Attoni, Respectus, zboží 
s vejcovcem typu Ri-Fi E 25 a 26 spolu s westerndorfskou sigilla-
tou mistra Comitiala (Elschek at al. 2015, 89). V jiném objektu 
(č. 26) na lokalitě Bratislava-Trnávka „Silničné“ byla spona s vy-
sokým zachycovačem a s knoflíkem (Varsik 2011, 276, tab. 56: 2). 

typ 3.1
typ 3.2
typ 3.3
typ 3.4
typ 4

12 ks
25 ks
7 ks

11 ks
1 ks

Graf. 1. Zastoupení jednotlivých typů zásobnic s okružím podle klasifikace B. Petznek.
Graph 1. Representation of individual types of rimmed storage vessels according to 
classification by B. Petznek. 

Obr. 7. Zásobnice typu Petznek 3.1. 1 – Křepice, chata XI; 2 – Křepice, chata XIV; 
3 – Kleinhöflein; 4 – Stupava, obj. 2/96; 5 – Iža – dřevozemní tábor, stavba 3. Podle 
Peškař 1964 (1–2), Kren (3), nepublikováno (4–5). Autor neuveden.
Fig. 7. Petznek 3.1. type storage vessels. 1 – Křepice, sunken hut XI; 2 – Křepice, sunken 
hut XIV; 3 – Kleinhöflein; 4 – Stupava, feature 2/96; 5 – Iža, earth-and-timber camp, 
feature 3. After Peškař 1964 (1–2), Kren (3), unpublished (4–5). Author unknown.
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Pouze jeden nález zásobnice se vymyká uvedené chronologii, ne-
boť byl objeven v objektu (č. 56) až z pozdní doby římské (stupně 
C3–D1) v Branči (Kolník et al. 2007, 94).

Nálezy:

1. Bíňa: soupis č. 2 (obr. 8: 2)
2. Branč, obj. 55: soupis č. 4
3. Branč, obj. 56: soupis č. 4
4. Bratislava-Devínska Nová Ves, obj. 6/96: soupis č. 5 (obr. 8: 1)
5. Bratislava-Trnávka („Zadné“), obj. 4: soupis č. 6
6. Bratislava-Trnávka („Silničné“), obj. 26: soupis č. 7
7. Enzersfeld: soupis č. 12
8. Chotín, obj. 80: soupis č. 14
9. Chotín, obj. 87: soupis č. 14 (obr. 8: 3)
10. Chotín, obj. 116: soupis č. 14 (obr. 8: 4)
11. Chotín, obj. 135: soupis č. 14 (obr. 8: 5)
12. Chotín, obj. 183: soupis č. 14 (obr. 8: 6)
13. Jevíčko, obj. 22a: soupis č. 17 (obr. 1: 1)
14. Mušov („Na Pískách“), chata III: soupis č. 27 (obr. 8: 7)
15. Nejdek: 3×, soupis č. 30 (obr. 12: 1, 2, 4)
16. Stupava-Mást, obj. 1/2013: soupis 36

17. Štúrovo, obj. I/57: soupis č. 38
18. Trnava-Hrnčiarovce: soupis č. 39 (obr. 8: 8)
19. Vážany nad Litavou: soupis č. 41
20. Velké Němčice: soupis č. 43 (obr. 8: 9)
21. Vícemilice: soupis č. 45
22. Zaingrub: soupis č. 48
23. Zavar: soupis č. 49

6.3 Typ Petznek 3.3 (obr. 9)
Zásobnice s vodorovným a na horní ploše hladkým okrajem 

se v Carnuntu nacházejí v mladším nálezovém kontextu. B. Petz-
nek (1998, 195, Falttaf. 1:3.3; 1999, 266, č. kat. 34–36, Taf. 34–35) 
je označuje za přechodnou formu mezi vodorovným a plochým 
okrajem. Průměr okraje dosahuje rozměrů 23–30 cm, což je ob-
dobné nálezům z barbarika (24–29 cm). Na území naddunaj-
ského barbarika jsou dosud známy ze čtyř lokalit (Brno-Dolní 
Heršpice, Chotín, Chvalkovice a Mold). Z Chotína a Chvalkovic 
nálezy pocházejí z objektů. Zatímco chvalkovický objekt (č. 507) 
je datován podle sigillaty a římské misky typu Petznek 17.5.3 
(Mikulková 2005, obr. 5:9; Petznek 1998; 247, Falltaf. 3) do roz-
mezí stupňů B2(b)–B2/C1, nálezy z chotínského objektu (č. 177) 
náleží do stupně C1 (Romsauer et al. 2019, 224–225).

Nálezy:

1. Brno-Dolní Heršpice: soupis č. 8
2. Chotín, obj. 41: soupis č. 14 (obr. 9: 1)
3. Chotín, obj. 116: soupis č. 14 (obr. 9: 2)
4. Chotín, obj. 177: 2×, soupis č. 14 (obr. 9: 4, 5)
5. Chvalkovice, obj. 507: soupis č. 15 (obr. 9: 3)
6. Mold: soupis č. 26 (obr. 9: 6)

6.4 Typ Petznek 3.4 (obr. 10, 11)
Zásobnice s vodorovným a trojúhelníkovitě profilovaným 

okrajem řadí B. Petznek (1998, 196, Falttaf. 1: 3.4; 1999, 266, 
č. kat. 37–40, Taf. 4: 37–40) k typologicky mladším formám. 
Uvnitř okraje mají silné obsazení. Průměr okraje dosahuje roz-
měrů 26–30 cm. Mezi nálezy na území barbarika mají okraje 
zásobnic větší škálu, a to od 20 do 44 cm. Tento typ zásobnic 
je zastoupen přibližně ve stejném počtu jako typ Petznek 3.1. 
Datace je obdobná, jakou uvádí B. Petznek (1998, 196) u nálezů 
z Carnunta, tj. 2. až 3. století. Do rozmezí stupňů B2(b)–B2/C1 

Obr. 8. Zásobnice typu Petznek 3.2. 1 – Bratislava-Devínská Nová Ves, obj. 6/96; 
2 – Bíňa; 3 – Chotín, obj. 87; 4 – Chotín, obj. 116; 5 – Chotín, obj. 135; 6 – Chotín, 
obj. 183; 7 – Mušov, chata III; 8 – Trnava-Hrnčiarovce; 9 – Velké Němčice. Podle 
Elschek 2017 (1), Krekovič 1981 (2, 8), Romasauer et al. 2019 (3–6), Droberjar 
1997 (7), Urbánková 2014 (9).
Fig. 8. Petznek 3.2. type storage vessels. 1 – Bratislava-Devínská Nová Ves, feature 
6/96; 2 – Bíňa; 3 – Chotín, feature 87; 4 – Chotín, feature 116; 5 – Chotín, feature 135; 
6 – Chotín, feature 183; 7 – Mušov, sunken hut III; 8 – Trnava-Hrnčiarovce; 9 – Velké 
Němčice. After Elschek 2017 (1), Krekovič 1981 (2, 8), Romasauer et al. 2019 (3–6), 
Droberjar 1997 (7), Urbánková 2014 (9).

Obr. 9. Zásobnice typu Petznek 3.3. 1 – Chotín, obj. 41; 2 – Chotín, obj. 116; 
3 – Chvalkovice, obj. 507; 4, 5 – Chotín, obj. 177; 6 – Mold. Podle Romsauer et al. 
2019 (1, 2, 4, 5), Mikulková 2005 (3), Pollak 1980 (6).
Fig. 9. Petznek 3.3. type storage vessels. 1 – Chotín, feature 41; 2 – Chotín, 
feature 116; 3 – Chvalkovice, feature 507; 4, 5 – Chotín, feature 177; 6 – Mold. 
After Romsauer et al. 2019 (1, 2, 4, 5), Mikulková 2005 (3), Pollak 1980 (6).
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náleží velká část rekonstruované zásobnice z chaty VII v Křepi-
cích datované emailovanou sponou typu Riha 7.16 (Droberjar 
1997, 188–189, Taf. 70: 2). Do 2. poloviny 2. století lze datovat 
fragment zásobnice ze Syrovic, obj. 539 (Mikulková, Parma 
2011, 214), a to na základě středogalské sigillaty s kolkem [SAC]
ROTIM (Sacrotus), který náleží k dílně Les Martres-de-Veyre 
(Kuzmová 2011). Nálezy zásobnic známe i ze stupně C1 – 
z Branče, obj. 203 (Kolník et al. 2007, 136–137) a z Mušova „Na 
Pískách, chata III (Droberjar 1997, 196–197).

Nálezy:

1. Bíňa: soupis č. 2
2. Branč, obj. 25C: soupis č. 4 (obr. 10: 3, 4)
3. Branč, obj. 203: soupis č. 4 (obr. 11: 5)
4. Klátova Nová Ves – Janova Ves: soupis č. 18 (obr. 11: 2)
5. Křepice, chata VII: soupis č. 22 (obr. 10: 1, 2)
6. Mušov, chata III („Na Pískách“): soupis 27 (obr. 11: 3)
7. Nejdek: soupis č. 30 (obr. 12: 5)
8. Pobedim: soupis č. 33
9. Syrovice, obj. 507: soupis č. 37 (obr. 11: 7)
10. Syrovice, obj. 539: soupis č. 37 (obr. 11: 4)
11. Vlčnov – Dolní Němčí: soupis č. 46 (obr. 11: 6)

6.5 Typ Petznek 4 (obr. 12: 3)
Zásobnice s plochým okrajem jsou poslední modifikací této 

skupiny nádob. Typ Petznek 4 lze datovat až do období po mar-
komanských válkách, resp. do 1. pol. 3. století a pochází ze stejné 
doby jako jeho malá verze, tj. hrnce typu Petznek 12 (Petznek 
1998, 196, Falttaf. 1: 4; Petznek 1999, 266, 41–42, Taf. 4: 41, 42). 
Z Carnunta rakouská badatelka popisuje jen dva fragmenty. Také 
v naddunajském barbariku jsou vzácné. Z povrchových sběrů na 
sídlišti v Nejdku byl publikován jeden zlomek.

Nálezy:

Nejdek: soupis č. 30 (obr. 12: 3)

Zajímavý je výskyt různých typů římských zásobnic s okru-
žím v jednom sídlištním objektu. V Chotíně, obj. 116 a v Mušově, 
chata III bylo po dvou zásobnicích, na první lokalitě jsou zastou-
peny typy 3.2 a 3.3 a na druhém nalezišti typy 3.2 a 3.4. Rovněž 
na jiných lokalitách můžeme sledovat kombinaci různých typů 
zásobnic, v Křepicích (2× typ 3.1, 1× typ 3.4), Branči (2× typ 3.2, 
2× typ 3.4) a Nejdeku (3× typ 3.2, 1× typ 3.4, 1× typ 4).

Kromě Carnunta (Petznek 1998; 1999) jsou doloženy 
všechny tyto typy zásobnic s okružím také např. na římském 
sídlišti v dolnorakouském Prellenkirchenu (Kitz 2011).

Obr. 10. Zásobnice typu Petznek 3.4. 
1, 2 – Křepice, chata VII; 3, 4 – Branč, 
obj. 25C. Podle Peškař 1964 (1, 2), 
Kolník et al. 2007 (3, 4).
Fig. 10. Petznek 3.4. type storage 
vessels. 1, 2 – Křepice, sunken hut VII; 
3, 4 – Branč, feature 25C. After Peškař 
1964 (1, 2), Kolník et al. 2007 (3, 4).
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Pro doplnění datace výskytu zásobnic s okružím v jednot-
livých sídlištních objektech, tam kde chybějí okraje, jsou důle-
žité rovněž nálezy výdutí a den. Dobré opory pro datování do 
B2b, resp. B2/C1 poskytují objekty z Blučiny, kde byla chata III 
v superpozici se starší chatou IV ze stupně B2 (Droberjar 1997, 
179, Taf. 236: 6). Chronologie jiných zahloubených chat se opí-
rají o přítomnost středogalské sigillaty z Lezoux. V Cíferu-Páci, 
obj. 6 byla sigillata mistra Crucura (Cheben, Ruttkay 2010; 
Varsik 2021, 53, tab. 1) a v Křepicích, chata II mistra Cinnama 
(Droberjar 1997, 187, Taf. 47: 26). Zahloubená chata v Cíferu-
-Páci je velmi důležitá i obsahem římských militarií z doby mar-
komanských válek, kde byla mj. velká část šupinového pancíře, 
kování opasku, zdobený plech s postavami a další. Zásobnice se 
vyskytují zejména ve stupni B2, méně v C1 (graf 2, 3). 

Neméně důležitá je chata z lokality Mužla-Jurský Chlm 
(Rajtár 2014, 119), která opět obsahovala středogalskou si-
gillatu, další typy římsko-provinciální keramiky, velký počet 
různých železných artefaktů včetně hrotu meče. Chata byla navíc 

Obr. 11. Zásobnice typu Petznek 3.4.  
1 – Bíňa; 2 – Klátova Nová Ves; 
3 – Mušov, chata III; 4 – Syrovice, 
obj. 539; 5 – Branč, obj. 203; 
6 – Vlčnov – Dolní Němčí; 7 – Syrovice, 
obj. 507. Podle Krekovič 1981 (1, 2), 
Droberjar 1997 (3), Mikulková, Parma 
2011 (4, 7), Kolník et al. 2007 (5), 
Droberjár 1988 (6).
Fig. 11. Petznek 3.4. type storage 
vessels. 1 – Bíňa; 2 – Klátova Nová Ves; 
3 – Mušov, sunken hut III; 4 – Syrovice, 
feature 539; 5 – Branč, feature 203; 
6 – Vlčnov – Dolní Němčí; 7 – Syrovice, 
feature 507. After Krekovič 1981 (1, 2), 
Droberjar 1997 (3), Mikulková, Parma 
2011 (4, 7), Kolník et al. 2007 (5), 
Droberjár 1988 (6).

Obr. 12. Zásobnice z Nejdku. 1, 2, 4 – typ Petznek 3.2; 3 – typ Petznek 4; 5 – typ 
Petznek 3.4. Podle Beninger-Freising 1933. Bez měřítka.
Fig. 12. Storage vessels from Nejdek. 1, 2, 4 – Petznek 3.2 type; 3 – Petznek 4 type; 
5 – Petznek 3.4 type. After Beninger-Freising 1933. Without a scale.
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porušena příkopem římského tábora z doby markomanských 
válek. Další fragmenty zásobnic byly dokumentovány v Branči, 
obj. 16 (Kolník et al. 2007, 71) a obj. 76 (Kolník et al. 2007, 97–99) 
a v Jevíčku, obj. 18. Některé fragmenty pocházejí i z mladších ob-
jektů (stupeň C1), tj. z Beluši, obj. 6 (Pieta 1974, obr. 6: 12; Hrn-
čiarik 2013, 2 137, č. 2032), Brodu nad Dyjí, obj. 7 (Tejral, Jelín-
ková 1980, 407) a Chotína, obj. 109 (Romsauer et al. 2019, 213).

U jednotlivých typů zásobnic jsme již uvedli metrické údaje, 
tedy především průměry okrajů. Z nich je možné rekonstruovat 
celkový vzhled a velikost nádob jen orientačně. Obecně lze kon-
statovat, že nejčastěji byly dováženy zásobnice, které měly průměr 
okraje 20–30 cm. Tyto rozměry dominují u všech typů (graf 4). 
Nejmenší zásobnice s rozměry 19–20 cm (3×) jsou v barbariku 
vzácnější. Středně velké až velké zásobnice (po = 30–40 cm) jsou 
v importu zastoupeny méně častěji (7×). Je ovšem třeba vzít v po-
taz, že mnohé okraje nádob jsou neměřitelné.

Nejlepší představu o původní podobě poskytuje rekonstrukce 
horní části největší rekonstruovatelné zásobnice typu Petznek 
3.4 z Křepic, chata VII (obr. 10: 1, 2). Průměr okraje/ústí je 33 cm, 
podle čehož lze původní výšku (a podle zachovalé 48 cm vysoké 
části a 63 cm maximální šířky výdutě) odhadnout na 75–80 cm. 
Velká rekonstruovaná část zásobnice typu Petznek 3.2 byla rov-
něž objevena v Branči, obj. 25C (obr. 10: 3, 4; Kolník et al. 2007, 
tab. 32: 9; XXXV: 6). Podle průměru okraje (34 cm) a zachovalé 
části lze její výšku odhadnout na 70–75/80 cm. Velkou zásobnicí 
typu Petznek 3.2 byla rovněž nádoba, jejíž fragmenty jsme obje-
vili v Jevíčku. S průměrem okraje 36 cm (obr. 1: 1) dosahovala 
obdobné výšky jako dvě předchozí nádoby. Ve zkoumaném sou-
boru to původně byly nepochybně tři největší římské zásobnice, 
které se dostaly na germánské území ve 2. století. Běžné velikosti 
zásobnic zřejmě odpovídaly menším výškám, resp. je můžeme 
označit za středně velké zásobnice. Podle panonských nálezů, 
které jsou rovněž fragmentární, se uvádějí následující míry: 
průměr okraje / po = 26–36 cm, výška = 40–60 cm, síla stěny = 
0,6–1,4 cm; průměr dna / pd = 16 cm. Tloušťka den bývá tenčí než 
tloušťka stěny (Barkóczi, Bónis 1954, 151–152).

7.  Diskuse k interpretaci nálezů zásobnic
Jak vyplývá ze sběru dat o římsko-provinciálních zásobni-

cích s okružím v prostředí naddunajského barbarika, nebyly tyto 
nádoby Germánům (zejména v 2. polovině 2. až v 1. polovině 
3. století) neznámé. Nicméně v souborech římské keramiky ne-
představují výraznou složku importu. Nálezy se koncentrují na 
jižní Moravě, jihozápadním Slovensku a v Dolním Rakousku. Na 
území Čech nebyly dosud zaznamenány. Je zajímavé, že se tyto 
nádoby fakticky nevyskytují na římské vojenské bázi na Mušově 
(Droberjar 1993; Stoilova 2006) a rovněž z římského kastela 
v Iži (Kuzmová 1997b) nebyly publikovány. Z dřevozemního 
tábora v Iži pochází pouze jedna větší část zásobnice, která má 
černo-šedou barvu povrchu a na lomu je tmavě hnědá (nepub-
likováno, laskavá informace J. Rajtára a D. Krčové). Barevně se 
tedy trochu liší od šedých zásobnic běžných na germánských síd-
lištích. Je tedy pravděpodobné, že římskými vojáky působícími 
v barbariku nebyly ve větší míře používány.

Sledujeme-li geografické rozložení nálezů (obr. 2), je z něho 
na první pohled patrná nahuštěná koncentrace na jižní Moravě, 
zejména na Břeclavsku a Brněnsku. Na jihozápadním Slovensku 
jsou vidět určité jiho-severní linie s nálezy zásobnic, které se 
táhnou od Dunaje, resp. od Iži a Bratislavy na sever. Nejsever-
nější lokalitou římských zásobnic je Jevíčko, vzdálené od římské 
hranice vzdušnou čarou 160–170 km (od Vindobony nebo Car-
nunta). Velmi často se nacházejí fragmenty zásobnic v germán-
ských chatách, méně v jámách (viz soupis výše).

Samozřejmě nejdůležitější je objasnit, proč se římsko-pro-
vinciální zásobnice v barbariku vyskytovaly a jejich význam, 
resp. co se v nich ke Germánům od Římanů dováželo. To úzce 
souvisí s otázkou, jak velký měly zásobnice objem. Podle dvou 
nejlépe zachovalých nádob z Křepic a Branče (které současně 
patří mezi největší) je patrné, že mají větší objem, než je z kre-
sebných rekonstrukcí na první pohled patrné. Objem křepické 
zásobnice lze vypočítat na hodnotu až 50 litrů!
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Graf. 2. Chronologie zásobnic s okružím podle jednotlivých typů.
Graph 2. Chronology of rimmed storage vessels according to individual types.
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Graf. 3. Poměry zásobnic ze starší a mladší doby římské ku blíže nedatovatelným.
Graph 3. The proportions of the storage vessels from the Early and Late Roman 
Period to the undatable ones.
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Graf. 4. Velikost jednotlivých typů zásobnic podle průměru okraje.
Graph 4. Size of individual types of storage vessels according to the rim diameter.
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Na římském území se zásobnice používaly na vodu a obilí 
a pro uchování různých potravin včetně konzervovaných sla-
ných poživatin (např. Grünewald 1979, 56; Barkóczi, Bónis 1954, 
152). Pravděpodobně i v barbariku – v germánských chatách či 
v jiných objektech – sloužily zásobnice (po vyprázdnění původ-
ního obsahu) rovněž jako zásobárna vody nebo pro uskladnění 
potravin a různých plodin, hlavně obilí a luštěnin (např. Kolník 
1963, 122; 1998, 76).

Stěžejní otázkou při interpretaci římských zásobnic je: co 
se v těchto velkých nádobách transportovalo? Je málo pravdě-
podobné, že by se převážely na velkou vzdálenost takto velké 
nádoby prázdné. Na druhou stranu je vysoce pravděpodobné, že 
zásobnice nesloužily k transportu jen jednoho druhu zboží, ale 
musely se v nich převážet různorodé rostlinné nebo živočišné 
potraviny (např. mořské plody, exotické ovoce, různé fermento-
vané nebo chlazené poživatiny). Co uměli Germáni vypěstovat 
a vyrobit, nemuseli dovážet, jelikož by to bylo dost drahé. Jak 
prokázal nález z východoslovenské lokality Ostrovany, např. 
v amforách z pozdní doby římské se nedováželo jen víno, ale 
rovněž jiné komodity. Fragment dna amfory obsahoval zbytky 
rybí omáčky garum pocházející z mediteránního prostředí 
(Lamiová-Schmiedlová et al. 2017, 22, tab. XXXIII: 2).

Zásobnice s okružím z 2. století až 1. poloviny 3. století 
z území severně od středního Dunaje mají nepochybně panon-
skou provenienci (např. Bónis 1980, 372, Fig. 65: 18). Jiné typy 
zásobnic než z Panonie, např. odlišné norické s lištou na roz-
hraní hrdla a výdutě, datované do 2. poloviny 2. století, resp. do 
markomanských válek (Hinker 2014, 90–91, Taf. 5–10), z nad-
dunajského barbarika neznáme.

8. Závěr
Nálezy římsko-provinciálních zásobnic s okružím, které 

se koncentrují na území severně od Dunaje, tj. na jižní Mo-
ravě, jihozápadním Slovensku a v Dolním Rakousku, předsta-
vují zajímavou složku římského importu hlavně 2. poloviny 
2. a 1. poloviny 3. století. Podle dvou nejlépe zachovalých částí 
nádob z Křepic a Branče můžeme soudit na soudkovité tvary 
poměrně značného objemu (40–50 litrů!). Úloha zásobnic jako 
tzv. obalového materiálu není prozatím zcela objasněna. Nic-
méně nabízejí se různé možnosti, kterými lze přispět k dalšímu 
poznání, a to především analýzy potenciálních krust vnitřních 
stěn a den zásobnic. Nové poznatky do problematiky mohou 
vnést i analýzy rostlinných makrozbytků, které by mohly mít 
mediteránní původ. Fragmentů zásobnic bude na germán-
ských sídlištích ve sledované části barbarika zřejmě více, než 
je v předloženém soupisu uvedeno. Moravská část soupisu ob-
sahuje pouze ty artefakty, které měl autor fyzicky k dispozici. 
Řada nálezů nebyla dosud identifikována a kvalitně publiko-
vána, což se týká zejména nových výzkumů. V budoucnu lze 
tak očekávat posun poznání v interpretaci římských zásobnic 
na území naddunajského barbarika, resp. zejména na jižní Mo-
ravě a jihozápadním Slovensku. 
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Summary
The finds of Roman-Provincial rimmed storage vessels, 

which are concentrated in the area north of the Danube, i.e. in 
southern Moravia, south-western Slovakia and Lower Austria, 
represent an interesting and hitherto ignored component of Ro-
man imports mainly from the second half of the 2nd century and 
the first half of the 3rd century.

The storage vessels have a globular body narrowing towards 
the base, with a low neck with a f lared and reinforced collar-like 
rim at the top (Fig. 5, 7–12). There are grooves around the upper 
surface of the rim. The necks of the storage vessels are decorated 
with horizontal grooves and a simple engraved (sometimes nar-
row ridged) wave line below. The body is covered by bundles 
of fine dense grooves (often crossed) made with a comb-like 
tool (Fig. 3). The pottery is hard-fired and has a cement grey 
or grey-black colour on the surface, sometimes with a bluish 
tinge. The vessels were thrown or finished on a potter’s wheel 
and, without doubt, are of Pannonian provenance from the area 
north of the Danube. 

According to the rim profiles and the overall morphologi-
cal structure, the Roman-Provincial storage vessels are similar 
to the shapes from the second half of the 4th century (Fig. 6). 
These storage vessels come, for instance, from the Jiříkovice 
pottery workshops (Peškař 1988, 126, 128, Fig. 14). They are 
well-fired from fine material and have a relatively smooth light 
ochre to brown surface. This distinguishes them from the older 
Roman-Provincial storage vessels. The decoration also differs 
in that it uses simple engraved wavy lines, and in some cases, 
ridged wavy lines. Domestic Elbe-Germanic production under 
the strong Late Roman influence is represented by the Late 
Roman storage vessels from pottery kilns from the Cífer-Pác 
site (Varsik 2020, 252–255, Fig. 4–5). The Late Roman Period 
rimmed storage vessels of East Germanic or Przeworsk cul-
ture also occur in Moravia and Bohemia (Droberjar 2019a, 278, 
282–283, Fig. 16–17). 

B. Petznek (1998; 1999) examined the Roman storage vessels 
(Vorratsgefässe) from the 2nd century to the first half of the 3rd 
century in more detail based on finds from Carnuntum, classi-
fying them according to their rim profile. Based on her typology 
(Fig. 5), we can conclude that in the studied area of the North 

Danubian Barbaricum, there are all types, i.e. type 3 (more pre-
cisely 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4) with a horizontal rim, and type 4 with 
a flat rim (Petznek 1998, 194–196).

In the presented list of sites from the North Danubian Bar-
baricum, we can focus on at least 49 sites, i.e. 25 Moravian, 
20 Slovak and 4 Lower Austrian. Forty-eight sites represent 
Germanic settlements, and one is a Roman camp at Iža. Frag-
ments of storage vessels were found at these sites in 51 fea-
tures (50 Germanic + 1 Roman). A total of 154 fragments and 
2 larger reconstructed parts of the vessels (Branč and Křepice) 
are available for further analysis. Petznek 3.2 is the predomi-
nant type of storage vessel (Fig. 8), which accounts for almost 
half the total number of 56 identifiable types. The following are 
Petznek types 3.1 (Fig. 7) and 3.4 (Fig. 10, 11) with approxi-
mately equal quantities (12 + 11 pieces). To a lesser extent, the 
Petznek type 3.3 (Fig. 9) and, quite rarely the Petznek type 4 
(1 piece), are also documented.

In general, it can be stated that the most frequently imported 
storage vessels had a rim diameter of 20–30 cm. These dimen-
sions dominate for all types (Graph 4). The smallest storage ves-
sels with dimensions of 19–20 cm (3×) are rarer in Barbaricum. 
Medium to large storage vessels (rim ø 30–40 cm) occur less 
frequently in imports (7×). Judging by the two best-preserved 
parts of the vessels from Křepice and Branč and the large diam-
eter of the rim of the vessel from Jevíčko (rim ø 36 cm), we can 
assume the barrel-shaped forms to be of a rather considerable 
volume (40–50 litres!).

The geographical distribution of the finds (Fig. 2) shows 
a dense concentration in southern Moravia, especially in the 
Břeclav and Brno regions. In south-western Slovakia, certain 
south-north direction of import is visible, with finds of storage 
vessels extending northwards from the Danube or Iža and Brati-
slava. The northernmost site of Roman storage vessels is Jevíčko, 
160–170 km away from the Roman border by the most direct 
route (from Vindobona or Carnuntum). Fragments of storage 
vessels are very often found in Germanic huts, less often in pits. 
Interestingly, these vessels are virtually absent from the Roman 
military base at Mušov (Droberjar 1993; Stoilová 2006) and 
those from the Roman castellum at Iža have also not been pub-
lished yet (Kuzmová 1997b). Only one major part of a storage 
vessel comes from an earth-and-timber camp at Iža. Therefore, 
it is likely that they were not used to any great extent by Roman 
soldiers operating in Barbaricum.

The role of storage vessels as a packaging material has not 
yet been fully clarified. It is highly probable that storage vessels 
were used to transport more than one type of goods and carried 
a variety of plant and animal foods (e.g. seafood, exotic fruits, 
and various fermented or chilled foods). The Germanic peo-
ples did not need to import what they could grow and produce 
themselves, as this would have been expensive. Various options 
could contribute to further knowledge, especially the analysis of 
potential crusts on the inner walls and bottoms of the storage 
vessels. Analyses of plant macro-remains at sites with Roman 
storage vessels, which could be of Mediterranean origin, may 
also provide further insights into the issue. In the studied area 
of Barbaricum, there are likely to be more fragments of storage 
vessels at Germanic settlements than indicated in the presented 
assemblage. A number of finds have not yet been identified and 
published, and this is particularly relevant to new excavations. 
Thus, in the future, an increase in knowledge of the interpreta-
tion of Roman storage vessels in the area of the North Danubian 
Barbaricum can be expected.
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A B S T R A C T

A new analysis of one of the graves (No. 177) at the burial ground of the 
Przeworsk culture in Drochlin, Częstochowa District, dated to the C1a phase 
of the Younger Roman Period, allows us to participate in a discussion about 
the position of horseman warriors in the milieu of the Przeworsk culture. The 
preserved grave goods from Drochlin suggest that the buried horseman can 
be considered a representative of the local elite. The iron spurs decorated with 
brass, bow arrowheads, and one glass vessel underline his social rank. The 
spurs have a stylistic association with spurs known from the sphere of Wiel-
bark culture and also to those found on the territory of the Northern Euro-
pean Barbaricum. Similar associations were identified regarding the belt 
buckle. This paper also examines whether the bow was part of the equipment 
of the Przeworsk culture warriors or was a hunting weapon.

K E Y W O R D S

Przeworsk culture – inlaid spurs – arrowheads – Roman Period 

– Renata Madyda-Legutko* –

The elite horseman from the Przeworsk culture 
territory 
Elitní jezdec z oblasti przeworské kultury

1. Introduction
This study is a renewed analysis of one of the grave assem-

blages discovered during the excavations of a Przeworsk cul-
ture cemetery at Drochlin, Częstochowa District, situated on 
the banks of the Biała, a tributary of the upper river Pilica. The 
excavations took place between 1972 and 1974, and were led 
by Piotr Kaczanowski, MA (later a Professor), representing the 
then Chair of Archaeology of the Jagiellonian University (to-
day the Institute of Archaeology, Jagiellonian University). The 
cemetery was established at the turn of the Early and Younger 
Roman Periods and remained in use for the entire Younger and 
Late Roman Periods until the early phase of the Migration Period 
(Kaczanowski 1987, 110).

Feature 177, a burial of a maturus male, is worthy of par-
ticular attention. The inventory of this unfortunately disturbed 
burial includes 2 spurs, 4 arrowheads, a buckle, a spearhead, 
a ribbon-like fitting (most likely of a sword scabbard mouth), 
a knife, a fragment of possibly a needle, a large lump of melted 
glass, and tiny fragments of hand-made vessels (Fig. 1: 1–15). 
The burial dates to phase C1 of the Younger Roman Period 
(Kaczanowski 1987, 33–35, 111, Pl. XVII: 1–15).

The results of the most recent analysis of the mentioned 
assemblage contribute to the discussion on the status of the 
mounted warrior in the Przeworsk culture.

2. Spurs
The renewed conservation treatment of the metal artefacts 

from the mentioned grave, performed in the Laboratory of Con-
servation and Archaeometry of the Institute of Archaeology, Ja-
giellonian University, revealed that the shanks of the iron bow 
spurs are decorated with copper alloy (more precisely, brass) 
inlay (the first spur: copper 86.10%, zinc 4.466%; the second 
spur: copper 85.11%, zinc 7.378%).1 The result was obtained 
by a non-destructive analysis of chemical composition using 
a Spectro-MIDEX XRF spectrometer and scanning microscopy. 
The examination also revealed that three strips of brass were 
applied on the shanks, although not around them but only on 
their upper parts, which were visible when the spur was worn 
(Fig. 2: 1, 1a, 2). The shanks were separately forged and only 
later were they hammered onto the heel bands. It is worth em-
phasising that spurs decorated in this manner are unique to the 
entire Przeworsk culture area, except for the chair-shaped ones.

The spurs in question belong to type F3 variant a in Ginal-
ski’s classification of Przeworsk culture spurs (Ginalski 1991, 
66–67). Such spurs have high, slightly asymmetrical heel bands, 
which are broadened in the middle and terminate in spherical 
catches. They are known from western Lesser Poland, Silesia, 
Central Poland, and Greater Poland (Ginalski 1991, 67, Fig. 14; 
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Dzięgielewska, Kulczyńska 2008, 60–61). They are also known from 
other territories where the presence of Przeworsk culture warriors 
has been confirmed, i.e. in Volhynia (Hromivka, Khmelnytskyi Re-
gion, Ukraine: Dąbrowska, Godłowski 1970, 78, 92, Pl. II: 5) and 
the upper Tisa basin (Kékcse, grave, Hungary: Istvánovits, Kulcsár 
2017, 256, Fig. 202). Spurs of that type (F3) date to the phase C1 
of the Younger Roman Period, being most common in sub-phase 
C1a. However, none of these spurs are decorated in a manner even 
remotely similar to the specimens from Drochlin.

It is assumed that the custom of decorating metal dress 
accessories and weapons with silver or copper alloy inlay has 
a Roman Provincial origin, and it caught on relatively quickly 
in barbarian Europe during the Roman Period (cf. Tejral 1999, 
146–156; 2002, 151–159). One can mention here the example of 
chair-shaped spurs (Stuhlsporn), occurring over an extensive 
territory (from Scandinavia, the lower Elbe basin, to southern 
Moravia and Lower Austria, also known from the Przeworsk 

and Wielbark cultures), whose shanks are decorated with var-
ious patterns made from silver wire (Tejral 2002, Fig. 4). They 
are known primarily from the grave goods of the Early Roman 
burials of warriors of outstanding social position.

On the other hand, bow spurs occurring in the Barbaricum 
were very rarely adorned with inlay. Among the exceptions of 
note are two Ginalski type C1 iron spurs with traces of cop-
per inlay on the heel bands. They were discovered in grave 8 in 
Goeva Gora cemetery (Lviv Oblast, Ukraine), a site represent-
ing the Early Roman Hryniv-Zvenyhorod horizon bearing traits 
of the Przeworsk culture (Kropotkin 1977, 188, Fig. 14: 3, 4; 
Ginalski 1991, 57). Single bow spurs with (mainly silver) inlaid 
decoration are known from territories to the north of the Prze-
worsk culture area. Of note is a pair of bronze bow spurs akin to 
Ginalski type E6, with shanks decorated with strips of silver and 
additionally a silver beaded wire at their bases, which were found 
in a Wielbark culture cemetery at Czarnówko in Lębork District, 

Fig. 1. Drochlin, Częstochowa District, 
feature 177 (acc. Kaczanowski 1987, 
No. 33–35, Pl. XVII: 1–15).
Obr. 1. Drochlin, okr. Čenstochová, 
objekt 177 (podle Kaczanowski 1987, 
No. 33–35, Pl. XVII: 1–15).
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Fig. 2. Spurs with inlaid decoration. 1, 1a, 2 – Drochlin, feature 177 (photo by U. Socha); 3, 4 – Czarnówko, Lębork District, site 5, grave 1495/12 (acc. Pruska 2018, 
Fig. p. 37); 5 – Povarovka, Zelenogradsk Raion (former Kirpehnen, Fischhausen District), from cemetery (acc. Jahn 1921, No. 47, Fig. 49); 6 – Essunga, Västergötland 
(acc. Holmqvist 1951, No. 83, Fig 39: 1); 7 – Vogn, Mosbjerg (acc. Holmqvist 1951, No. 83, Fig. 39: 2); 8 – Endre, Gotland (acc. Holmqvist 1951, No. 82, Fig. 36).
Obr. 2. Ostruhy zdobené inkrustací. 1, 1a, 2 – Drochlin, okr. Čenstochová, objekt 177 (foto U. Socha); 3, 4 – Czarnówko, okr. Lębork, poloha 5, hrob 1495/12 (podle Pruska 
2018, Fig. p. 37); 5 - Povarovka, Zelenogradský rajón (dříve Kirpehnen, okr. Fischhausen), z pohřebiště (podle Jahn 1921, No. 47, Fig. 49); 6 – Essunga, Västergötland  
(podle Holmquist 1951, No. 83, Fig. 39: 1); 7 – Vogn, Mosbjerg (podle Holmquist 1951, No. 83, Fig. 39: 2); 8 – Endre, Gotland (podle Holmquist 1951, No. 82, Fig. 36).

Fig. 3. Artefacts decorated with copper alloy. 1 – Łętowice, Tarnów District, 
grave 17 (acc. Szpunar 1990, No. 247, Fig. 4A: l); 2 – Goeva Gora, Lviv Oblast, 
Ukraine, grave 15 (acc. Svešnikov 1957, No. 65, Fig. 22: 6); 3 – Michałowice, 
Kazimierza Wielka District, grave 104 (acc. Zagórska-Telega et al. 2015, 
No. 169, Fig. 10: 3); 4 – Czarnówko, Lębork District, site 5, from cemetery 
(acc. Andrzejowski 2014, No. 80, Fig. 61); 5, 6 – Opalenie, Tczew District, site 1, 
grave 139 (acc. Tuszyńska 2005, No. 436, Pl. II: 6, 7).
Obr. 3. Nálezy zdobené slitinou mědi. 1 – Łętowice, okr. Tarnów, hrob 17 
(podle Szpunar 1990, No. 247, Fig. 4A: l); 2 – Goeva Gora, Lvovská oblast, hrob 15 
(podle Svešnikov 1957, No. 65, Fig. 22: 6); 3 – Michałowice, okr. Kazimierza Wielka, 
hrob 104 (podle Zagórska-Telega et al. 2015, No. 169, Fig. 10: 3); 4 – Czarnówko, 
okr. Lębork, poloha 5, z pohřebiště (podle Andrzejowski 2014, No. 80, Fig. 61); 
5, 6 – Opalenie, okr. Tczew, poloha 1, hrob 139 (podle Tuszyńska 2005, No. 436, 
Pl. II: 6,7).
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Fig. 4. Arrowheads from the Przeworsk culture area. 1 – Michałowice, Kazimierza Wielka District, site 1, from cemetery (acc. Zagórska-Telega et al. 2011, No. 207, Fig. 10: 3); 
2 – Strobin, Sieradz District, site 4, grave 118 (acc. Abramek 1986, No. 77, Pl. XIV: 1); 3 – Opatów, Kłobuck District, site 1, feature 957 (acc. Madyda-Legutko et al. 2011b, 
Pl. CCCXXXII: 957/5); 4 – Mokra, Kłobuck District, site 8, grave 56 (acc. Biborski 1998, No. 64, Fig. 3: 3); 5 – Chorula, Krapkowice District, grave 90 (acc. Szydłowski 1964b, 
No. 80, Fig. 76: 4); 6, 7 – Siemiechów, Łask District, site 2, grave 67 (acc. Jażdżewska, Siciński 2017, No. 35, Fig. 60: 7, 8); 8 – Krapkowice, Krapkowice District, site 2, grave 1 
(acc. Mączyńska 1971, No. 254, Fig. 4h); 9, 10 – Chorula, Krapkowice District, grave 90 (acc. Szydłowski 1964b, No. 79, Fig. 76: 1, 2); 11 – Michałowice, Kazimierza Wielka 
District, site 1, feature 31 (acc. Zagórska-Telega et al. 2011, No. 210, Fig. 12: 4); 12, 13 – Grzybów, Staszów District, from cemetery (acc. Garbacz 2000, No. 100, Pl. LXXI: 1, 2); 
14 – Opoka, Puławy District, grave 28 (acc. Kokowski 1991, No. 98, Fig. 49b); 15 – Opoka, Puławy District, from cemetery (acc. Kokowski 1991, No. 112, Fig. 55f). 
Obr. 4. Hroty střel luku z oblasti przeworské kultury. 1 – Michałowice, okr. Kazimierza Wielka, poloha 1, z pohřebiště (podle Zagórska-Telega et al. 2011, No. 207, Fig. 10: 3); 
2 – Strobin, okr. Sieradz, poloha 4, hrob 118 (podle Abramek 1986, No. 77, Pl. XIV: 1); 3 – Opatów, okr. Kłobuck, poloha 1, objekt 957 (podle Madyda-Legutko et al. 2011b, 
Pl. CCCXXXII: 957/5); 4 – Mokra, okr. Kłobuck, poloha 8, hrob 56 (podle Biborski 1998, No. 64, Fig. 3: 3); 5 – Chorula, okr. Krapowice, hrob 90 (podle Szydłowski 1964b, No. 80, 
Fig. 76: 4); 6, 7 – Siemiechów, okr. Łask, poloha 2, hrob 67 (podle Jażdżewska, Siciński 2017, No. 35. Fig. 60: 7, 8); 8 – Krapkowice, okr. Krapkowice, poloha 2, hrob 1 (podle 
Mączyńska 1971, No. 254, Fig. 4h); 9, 10 – Chorula, okr. Krapkowice, hrob 90 (podle Szydłowski 1964b, No. 79, Fig. 76: 1 ,2); 11 – Michałowice, okr. Kazimierza Wielka, poloha 1, 
objekt 31 (podle Zagórska-Telega et al. 2011, No. 210, Fig. 12: 4); 12, 13 – Grzybów, okr. Staszów, z pohřebiště (podle Garbacz 2000, No. 100, Pl. LXXI: 1,2); 14 – Opoka, 
okr. Puławy, hrob 28 (podle Kokowski 1991, No. 98, Fig. 49b); 15 – Opoka, okr. Puławy, z pohřebiště (podle Kokowski 1991, No. 112, Fig. 55f).

in grave 1495/12 (Fig. 2: 3, 4) dated to phase C1a (Kasprzak 2015, 
263–265, Fig. 3: 1, 2; Pruska 2018, Fig. p. 37). A similar decoration 
(with silver strips around the shank) probably featured on the 
shanks of bronze spurs discovered in another Wielbark culture 
cemetery, at Gronowo in Drawsko Pomorskie District (barrow 
1 grave 1, from Plato’s research in 1881) (Kasprzak 2015, 265; 
Skóra 2011, 371). Iron bow spurs decorated with inlay are known 
from Scandinavia. An iron spur from Jämjö (in Blekinge, Swe-
den), dated to phase B2, is decorated with a white metal, possi-
bly tin (Holmqvist 1951, 83, Fig. 37; Nicklasson 1997, 242–243, 
No. 7). Another iron spur of the same type, from Endre in Got-
land (Fig. 2: 8), has a shank adorned with silver and bronze wire 
(Holmqvist 1951, 82, Fig. 36). Iron spurs of a later chronolog-
ical position are also decorated with silver wire. One is known 
from Essunga in Västergötland (Fig. 2: 6), from a burial of a local 
elite member dated within phases C1b–C2 (Holmqvist 1951, 83, 
Fig. 39: 1; Giesler 1978, 41, Pl. 1: 2a, b; Nicklasson 1997, 216–217, 
No. 8), and another from Vogn, Mosbjerg, in Jutland (Fig. 2: 7), 
dated within phases C2–C3 (Holmqvist 1951, 83, Fig. 39: 2; Gies-
ler 1978, 42, Fig. 8, Pl. 1: 10). In the Baltic Sea basin, an Early 
Roman iron spur with a shank decorated with grooves and with 
three beaded wires at its base (Fig. 2: 5) is known from a cemetery 
at Povarovka, Zelenogradsk Raion in Sambia (former Kirpehnen, 
Fischhausen District) (Jahn 1921, 47, 109, Fig. 49).

The question arises of when did Przeworsk culture artefacts 
start to be decorated with copper alloy inlay? It turns out that 
such inlay occurs as early as phase B1 of the Early Roman Pe-
riod, featured on single metal dress accessories, worn by both 
women and men. A semi-circular buckle (group D type 1 acc. 
Madyda-Legutko 1986, found in a male burial (grave 17) at Łętow-
ice in Tarnów District, is adorned with a copper wire (Fig. 3: 1) 
(Szpunar 1990, 247, Fig. 4A: l), and an analogical buckle inlaid with 
copper alloy comes from male burial (grave 15) from the men-
tioned cemetery at Goeva Gora near Zvenyhorod, Lviv Oblast, 
in Ukraine (Fig. 3: 2) (Svešnikov 1957, 65, Fig. 22: 6). Next, a fe-
male burial (grave 104) from Michałowice, in Kazimierza Wielka 
District, yielded an iron trumpet brooch adorned with bronze in-
lay (Fig. 3: 3) (Zagórska-Telega et al. 2015, 168–170, Fig. 10: 3). 
An Almgren type 78–79 brooch probably inlaid with bronze and 
silver comes from a disturbed grave in the Tarnów cemetery in 
Opole District, dated to phase B2 (Godłowski, Szadkowska 1972, 
84, 86–88, Fig. 19a). Parallel with the Przeworsk culture, decora-
tion with copper alloy inlay also appears in the Wielbark culture in 
phase B1. Particularly notable is an iron trumpet brooch from the 
mentioned cemetery at Czarnówko, decorated with copper strips 
(Fig. 3: 4) (Andrzejowski (ed.) 2014, 80, Fig. 61), as well as the 
shanks of iron chair-shaped spurs from grave 139 at Opalenie in 
Tczew District, site 1 (Fig. 3: 5, 6) (Tuszyńska 2005, 436, Pl. II: 6, 7).
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The fact that copper alloy was used to adorn the shanks of 
the Drochlin spurs in a period when, in phases B2b and C1a, 
silver wire or very thin silver strips were predominantly used 
as inlays in the Barbaricum appears to have been connected 
with attempts at a specific visual effect rather than the availa-
bility of raw materials. The application of copper alloy gave the 
spurs’ shanks an attractive golden colour, emphasising their pa-
rade nature. A similar effect was achieved using bronze rivets 
in plates of iron double-tongue buckles, characteristic of the 
broad belts used by warriors (Andrzejowski, Madyda-Legutko 
2013, Fig. 5: 7–9). Copper alloy was also used in the Przeworsk 
culture area for inlaying the blades of pole weapons, with good 
examples at Prusiek in the Sanok District, site 25, grave 21 
(Madyda-Legutko et al. 2007, 64, Fig. 5) and Ścinawa-Jeżów in 
Lubin District (Kaczanowski 1988, 57, Fig. 2: 4; Kontny 2001a, 82).

In this context, it is worth recalling that as signalled in the 
literature, the remains of non-ferrous metals have been recorded 
on many iron artefacts (representing different categories) in 
the Przeworsk culture, which suggests these objects were inten-
tionally covered with such metals (Kieferling, Wichman 2004). 
Worthy of mention is a pair of iron bow spurs from phase C1b 
found at Chmielów Piaskowy in Ostrowiec Świętokrzyski Dis-
trict (grave 27E), with traces of coppering preserved on the 
shanks (Godłowski, Wichman 1998, 29, 63, Pl. XXXIX: 27E/3.4; 
Kieferling, Wichman 2004, 264, Pl. II: 2, 3), and iron bow spurs 
with coppering and silver-decorated attachments from San-
domierz-Krakówka in Sandomierz District, found in the grave 
of a local military elite from phase B2a (Kokowski, Ścibior 1990, 
Pl. 385 (6): 30–31). Analogical observations have been made 
concerning some Wielbark culture spurs on which the remains 
of non-ferrous metals have survived on the shanks, suggesting 
their original decoration (Cieśliński 2010, 96, 223, Pl. 56: A; 
Skóra 2011, 371, 372).

3. Leaf-shaped and barbed arrowheads
As mentioned, the grave goods of the Drochlin grave (fea-

ture 177) also contained four arrowheads. They represent a type 
most common in the Barbaricum: light, leaf-shaped arrowheads 
with only slightly marked ribs and having narrow, split sock-
ets (of varying lengths) up to 1 cm in diameter. The sockets do 
not have holes for rivets, which means they were clenched on 
the shafts of the arrows. The preserved lengths of the Drochlin 
arrowheads vary from 7.5 cm to 11.5 cm. Leaf-shaped arrow-
heads from the Przeworsk culture area, including those from 
the Drochlin cemetery, correspond to type IA2 in the classifi-
cation system developed for arrowheads from the bog site of Il-
lerup Ådal in Jutland (Pauli Jensen, Nørbach 2009, 57–62, List 2, 
Fig. 43). Przeworsk culture arrowheads differ in size (Fig. 4: 1–5), 
with the smallest leaf-shaped examples, 4.5–5.4 cm long, known 
from cemeteries at Michałowice, Prusiek, site 25, and from a set-
tlement at Nieszawa Kolonia, site 5. Some are significantly larger, 
reaching from 14–14.8 cm (Chorula, graves 53, 90 and 122; Krap-
kowice, site 2, grave 1), to 15.5–15.6 cm (Chorula, graves 23 and 
113), or even to 16–16.3 cm (Chorula, grave 90; Tarnów, grave 
33/1938). There are currently more than 40 sites known from the 
Przeworsk culture area where leaf-shaped arrowheads have been 
found (Fig. 5, List 1). These occur in both the grave goods and 
at settlement sites (Ludwinów, site 3; Nieszawa Kolonia, site 5; 
Strobin, sites 3 and 3a; Szczedrzyk, site 1).

Apart from leaf-shaped arrowheads, smaller numbers of 
other arrowhead types also occur in the Przeworsk culture area 
(Fig. 5, List 1). Notable among them are primarily iron barbed 
arrowheads, which also have split sockets (Fig. 4: 6–10) that 
sometimes co-occur with leaf-shaped forms in graves. As with 
the leaf-shaped arrowheads, their lengths vary. There are rel-
atively small pieces with short sockets, as well as much larger 
arrowheads with long sockets. For example, the total lengths 

Fig. 5. The distribution of leaf-
shaped and barbed arrowheads 
in the Przeworsk culture area 
(cf. List 1). 1 – leaf-shaped 
arrowheads; 2 – barbed arrowheads; 
3 – unidentifiable arrowheads. Author 
R. Madyda-Legutko.
Obr. 5. Rozšíření hrotů střel 
listovitých a s trnem v oblasti 
przeworské kultury (cf. List 1). 
1 – listovité hroty; 2 – hroty s trnem; 
3 – neurčené hroty. Autor R. Madyda-
-Legutko.
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of arrowheads from Oblin (grave 189) were 4.9 cm and 5.5 cm, 
and those from Siemiechów, site 2 (grave 67; Fig. 4: 6, 7) were 
6.4 cm, 6.8 cm, and 7.4 cm long. Arrowheads from grave 90 
at Chorula (Fig. 4: 9, 10) were from 10 to 12.7 cm long, and 
from Krapkowice, site 2 (grave 1; Fig 4: 8) from 7 cm to 7.4 cm 
long, although examples as long as 12.3 cm are also known.

Single tanged arrowheads are also known from the Prze-
worsk culture area. Among these are the so-called trilobate ar-
rowheads, such as a 3.4-cm long piece (Fig. 4: 11) discovered in 

square-grooved feature 31 in the cemetery at Michałowice site 1, 
in Kazimierza Wieka District (Zagórska-Telega et al. 2011, 215, 
Fig. 12: 4). This feature also yielded three type-M brooches, one 
brooch of the Almgren 18 type, and one of the Almgren 67 type, 
which allows the feature to be dated to the end of the Pre-Roman 
Period and the beginnings of phase B1 of the Early Roman Pe-
riod (Zagórska-Telega et al. 2011, 215, Fig. 12: 5–8). Another tri-
lobate arrowhead is known from the nearby cemetery at Podlesie, 
Oleśnica District, where it was found in a warrior grave dated to 

Fig. 6. A – Stara Wieś Wrocławska, 
Wrocław District. Grave goods 
containing arrowheads (acc. Pescheck 
1939: No. 1–15: 345, Fig. 181; 
No. 16–19: 143, Fig. 122; without 
a scale); B – Karczyn/Witowy, 
Inowrocław District, site 21/22, 
burial 306, bone arrowheads (1–6) 
(acc. Bednarczyk, Romańska 2015, 
129, Pl. 6–12).
Obr. 6. A – Stara Wieś Wrocławska. 
Hrobový celek s hrotem střely z luku 
(podle Pescheck 1939: No. 1–15: 345, 
Fig. 181; No. 16–19: 143, Fig. 122; 
bez měřítka); B – Karczyn/Witowy, 
poloha 21/22, okr. Inowrocław, objekt 
306, kostěné hroty střel z luku (1–6) 
(podle Bednarczyk, Romańska 2015, 
129, Pl. 6–12).
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phase B1 (Kontny et al. 2019, 366, 373–376, Fig. 6: 6). A similar, 
equally early chronological position applies to tanged arrowheads 
from northern Slovakia, from the area of the Púchov culture settle-
ment. These represent type 4 in K. Pieta’s classification of arrow-
heads (Pieta 2008, 270, Fig. 125: 35, 36), and have also been found 
in the Danube area, in the so-called “late Augustan” layer at the 
Devín site (Pieta 2008, 270). On the other hand, in south-eastern 
Slovakia, in grave 106 (with strong connections to the Dacian mi-
lieu) in Zemplín cemetery, trilobate arrowheads co-occurred with 
a Demetz A67a brooch (Demetz 1999, 261) and barbed arrowheads 
with short sockets (Budinský-Krička, Lamiová-Schmiedlová 1990, 
260, Pl. XV: 6, 7, 15–17; Pieta 2008, Fig. 127: 8–10).

In addition, outside the context of burials, at least 9 trilobate 
arrowheads (Fig. 4: 12, 13) have been discovered in the Prze-
worsk culture cemetery at Grzybów in Staszów District, which 
were in use from phase B1 of the Early Roman Period until the 
Younger Roman Period (Garbacz 2000, 100, 109, 121, 135–136, 
Pl. LXXI: 1–16). They have not survived in full, with the best-pre-
served arrowhead being 4.5 cm long. According to K. Garbacz, 
they represent a type used from the 1st century until the 4th 
century AD by archers from auxiliary units of the Roman army 

(Garbacz 2000, 121–122; cf. Erdmann 1976; Zanier 1988; Rajtár 
1992, 155, 11). Such arrowheads occur along the Roman bor-
der from Britannia to the mouth of the River Danube and are 
also evidenced in Asia Minor (Zanier 1988, List 1, Fig. 2, 4). 
According to K. Garbacz, these arrowheads may have reached 
the southern range of the Przeworsk culture during the Marco-
mannic Wars (Garbacz 2000, 122). However, another possibility 
cannot be ruled out: that they originated from the Pontic no-
madic milieu and were connected with the use of the reflex bow 
(cf. Dobrzańska 1999, 86; Simonenko 2001, 193–198, Fig. 2: 2–15, 
Fig. 4; Pieta 2008, 270). Recently, Younger Roman Period trilo-
bate arrowheads have been identified during the re-analysis of 
Bogaczewo culture materials from old excavations (Kontny et al. 
2019, 378–379, Fig. 11: 1, 5). 

An artefact from grave 122 (dated to phase B2) at Stara 
Wieś Wrocławska in Lower Silesia, most likely a tanged ar-
rowhead with a polygonal, probably quadrangular, cross-sec-
tion (Fig. 6A: 5), is an isolated find in the Przeworsk culture 
area (Pescheck 1939, 63, 344–345, Fig. 181: 5). Arrowheads 
with a similar form are known from territories on the lower 
River Elbe and from the princely burial from Mušov in Moravia 

Fig. 7. Mokra, Kłobuck District, site 8, 
grave 56. Selected finds from from 
a grave with arrowheads (acc. Biborski 
2010, No. 139, Fig. 2: 1–8).
Obr. 7. Mokra, okr. Kłobuck, poloha 8, 
hrob 56. Hrobový celek s hroty střel 
z luku. Výběr inventáře (podle 
Biborski 2010, No. 139, Fig. 2: 1–8).

T h e e l i te  h o r s e m a n fro m t h e Pr z ewo r s k c u l t u re te r r i to r y X M a d yd a - Le g u tko,  R .  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  79 – 96



86

(Droberjar, Peška 2002, 112, 113, Fig. 11). Moreover, two nar-
row tanged arrowheads come from a cemetery at Opoka in the 
Puławy District (from grave 28 and one is a stray find). One 
is 3.5 cm long with an angular cross-section, and the other is 
flat, approximately 8 cm long, with a triangular cross-section 
(Fig. 4: 14, 15) (Kokowski 1991, 98, 112, Fig. 49: b, Fig. 55f; 
Stasiak-Cyran 2004, 92, Fig. 4: 3, 4). However, such arrowheads 
are difficult to identify in the archaeological record.

Bone arrowheads from the cemetery at Karczyn/Witowy, 
site 21/22, in the Inowrocław District in Kujavia are exceptional 
finds in the Przeworsk culture area (Fig. 6B: 1–6). They were 
found in inhumation burial (grave 306), dated to the turn of 
phases B1b/B2a by an Almgren brooch type 77–78 (Bednarczyk, 
Romańska 2015, 29, 59, Pl. XLV: 6–12, Pl. CXV; Makowiecki 
et al. 2015, 199, Tab. 7, Fig. 4). There is a possibility that there are 
more such arrowheads in Przeworsk culture materials that are 
yet to be identified, especially given that bone points discovered 
in Przeworsk culture sites have sometimes been interpreted as 
spearheads (Kontny 1996; Żychliński 2002).

As mentioned, iron leaf-shaped and barbed arrowheads are 
the predominant arrowhead types in the Przeworsk culture area. 
Both these variants appeared as early as the Late Pre-Roman Pe-
riod (Bochnak 2005, 93–96, List VI, Fig. 29: 1–4) and remained 
in use – with varying intensity – throughout the Roman Period. 
Arrowheads dated to the Late Pre-Roman Period are known from 
several necropolises.2 In Ciecierzyn, their chronology can be 
narrowed down to phases A1/A2 (grave 12) and A3 (grave 19) of 
the Late Pre-Roman Period, while in Błonie (grave 186) an iron 
barbed arrowhead co-occurred with a damaged brooch of the 
Middle La Tène period construction. Examples of leaf-shaped 
and barbed arrowheads are also confirmed from phase A3/B1 and 
from phase B1 of the Early Roman Period.3 Both these variants 
became more popular in the Early Roman and the beginning of 
the Younger Roman Period, and their number in the assemblages 
from phases B24 and C1a5 is greater than previously assumed. Af-
ter phase C1a, barbed arrowheads disappeared from grave goods, 
while leaf-shaped forms remained in use and are confirmed in as-
semblages from phase C2 (Korzeń Rządowy, grave 36; Sadowie, 

Fig. 8. A – Sadowie, Ostrów 
Mazowiecki District, grave 4. Selected 
finds from a grave with arrowheads 
(acc. Jasnosz 1955, No. 147, 
Fig. 13: 1–9); B – Chorula, Krapkowice 
District, grave 90. Grave goods with 
arrowheads (acc. Szydłowski 1964b, 
No. 79, Fig. 76: 1–11).
Obr. 8. A – Sadowie, okr. Ostrów 
Wielkopolski, hrob 4. Hrobový 
celek s hroty střel z luku. Výběr 
inventáře (podle Jasnosz 1955, 
No. 147, Fig. 13: 1–9); B – Chorula, 
okr. Krapkowice, hrob 90. 
Hrobový celek s hroty střel z luku 
(podle Szydłowski 1964b, No. 79, 
Fig. 76: 1–11)
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grave 3). In the Opatów cemetery, they appear in the last phases 
of this necropolis, i.e. phases III–IV and IV, which in relative 
chronology correspond with phases C2–D (feature 987) and 
C3–D (feature 326 and 957), which means the end of the Roman 
Period and the beginning of the Migration Period. Within the 
same time span, they occur in the layer cemetery at Dobrodzień. 
Leaf-shaped arrowheads from inhumation burials in Żerniki 
Wielkie cemetery near Wrocław (graves 9 and 31) should also 
be linked with phase D.

In the European Barbaricum outside of the Przeworsk cul-
ture, Roman Period leaf-shaped arrowheads are particularly 
known from Jutland, the Elbe Germanic complex, the Bohemian 
Basin, and Moravia (Pauli Jensen, Nørbach 2009, List 2, Fig. 43; 
Jílek, Horník 2017, 73–76), with single specimens also known 
from the Wielbark (Kempisty, Okulicz 1965, Pl. 94(2): 8, 9; 
Kempisty 1969, 411, 419, Fig. 4g, 30b) and Cherniakhov (Gereta 
2016, 82–83, Fig. 134: 1–5) cultures. It is also worth noting that 
arrowheads of various types occur in the Limes along the Ro-
man border. They were part of the equipment of auxiliary units, 
known as equites saggitariorum (Zanier 1988; Droberjar, Peška 
2002, 114, Fig. 12).

In Przeworsk culture cemeteries, both leaf-shaped and 
barbed arrowheads were most often placed into graves singly, 
but sometimes also in sets, for example of 2,6 3,7 48 (Fig. 7: 5–8, 
Fig. 8A: 2–5), or 5 pieces (Kalinów, grave 1). Sets of 6 (Chorula, 
grave 90; Fig. 8B: 10–15), and even 7 pieces (Krapkowice, site 
2, grave 1; Fig. 9: 3–6, 9–11) are also known, comprised of both 

leaf-shaped and barbed arrowheads. Arrowheads occur in buri-
als in larger numbers in phase B2, and especially in phases C1a 
and C2 (Kontny 2001b, 110, Diagram 14; 2008, 127, Diagram 14). 
Sets of 4 (grave 9) and 6 (grave 31) leaf-shaped arrowheads are 
also known from the Żerniki Wielkie cemetery, dated to phase D. 
The occurrence of single arrowheads in graves may point to their 
symbolic meaning, while the presence of larger sets possibly re-
flects the composition of arrows in a quiver.

In Przeworsk culture burials, arrowheads co-occur with 
such elements of weaponry as 1) spearheads alone;9 2) spear-
heads and elements of shields;10 3) swords, elements of shields, 
and spearheads, i.e. the full warrior equipment of that time.11 
The grave from Drochlin analysed here precisely represents such 
a set of weapons: apart from the arrowheads, it also contained 
a Kaczanowski type XVII spearhead (Kaczanowski 1995, 24) 
and what most likely is the mouth of a sword scabbard, made 
from iron ribbon. In the Younger Roman Period, scabbard mouth 
fittings only incidentally occur in the Przeworsk culture area 
(cf. Biborski 2000, 58). The position of a warrior from Sadowie 
(grave 3), buried with a sword and elements of a shield, was ad-
ditionally emphasised by three rings made from gold wire, akin 
to type 15 acc. Ch. Beckmann (Beckmann 1969, 33–34) and four 
arrowheads. 

Keeping in mind the diversity of factors possibly influencing 
the rules of furnishing male burials in the Przeworsk culture, it 
can nevertheless be assumed, to a certain extent, that the grave 
goods reflect the sets of weapons used by warriors in combat. 
From this perspective, the assemblages coupling the arrowheads 
with the above-mentioned categories of weapons would be sets 
whose particular elements were designed for different, mutually 
exclusive fighting techniques, since the bow is a distance weapon 
while the spear and the sword are used in close combat. There-
fore, the question arises: is it legitimate to refer to archers in the 
Przeworsk culture? This is how burials from phases B2–C1a con-
taining arrowheads as the only weapons (e.g. Zgierz-Rudunki, 
grave 3/1984; Chorula, grave 90 and grave 122) were interpreted 
in the literature (Godłowski 1977, 67; Skowron 2000). However, 
opposite views have been expressed more recently, claiming that 
the existence of archer units would require a developed and ef-
ficient command, to allow for the operations of archers to be 
coordinated with groups of warriors using other weapons, which 
was rather unlikely in the Przeworsk culture (Kontny 2001b, 
110–111; 2008, 127).

In this context, it seems important to examine a correlation 
between the occurrence of arrowheads and equestrian equip-
ment (i.e. spurs, which were a marker of mounted warriors) 
and to answer the question about the use of bows in horseback 
combat. Including the Drochlin burial, there are only a few as-
semblages where spurs co-occur with arrowheads.12 These date 
to phases B1 and B2b of the Early Roman Period and phase C1a 
of the Younger Roman Period. The small number of such as-
semblages does not allow for any unambiguous conclusions. It 
is worth remembering that military objects are most common 
in Przeworsk culture graves in phases B2b–C1a and C1b, and 
it is precisely at that time that the frequency of spurs in grave 
assemblages reached its peak (Kontny 2001b, 101–103). Different 
possibilities of the military use of horses by Przeworsk culture 
warriors have already been discussed in the literature (Bochnak 
2004, 32–39; Kontny 2001b, 104–106). In his Germania, which to 
a certain degree supplements our knowledge about the Barbari-
cum, Tacitus (2008) informs us that a Germanic mounted war-
rior was equipped with a shield and a framea, while there is no 
information about the use of bows (Tacitus 2008, Germania 6.1; 
Kontny 2001b, 98–99).

Fig. 9. Krapkowice, Krapkowice District, site 2, grave 1. Selected finds from grave 
goods containting arrowheads (acc. Godłowski 1977, No. 82, Pl. XX: 1–14).
Obr. 9. Krapkowice, okr. Krapkowice, lokalita 2, hrob 1. Hrobový celek s hroty střel 
z luku. Výběr inventáře (podle Godłowski 1977, No. 82, Pl. XX: 1–14).
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Archaeological records at our disposal do not allow for the 
reconstruction of bows used in the Przeworsk culture area 
during the Late Pre-Roman and Roman Periods. In the opin-
ion of K. Godłowski, some of the tubular fittings interpreted as 
spear-butts could have been metal terminations of bow limbs 
(Godłowski 1977, 66; 1992, 81). However, it is worth noting that 
spear-butts known from the Przeworsk culture area differ widely 
in terms of shape and size. They were only recorded in four as-
semblages containing arrowheads, and only one piece per as-
semblage.13 On a contrary note, B. Kontny presented arguments 
against interpreting the mentioned objects as bow limb fittings. 
First, adding weight to a bow limb would be functionally unde-
sirable since it would significantly diminish the efficiency of the 
bow. Second, the fittings in question have no grooves for plac-
ing the bowstring (Kontny 1999, 134; Czarnecka 2003; Bochnak 
2005, 93, footnote 39). Furthermore, there is no archaeological 
evidence from the Przeworsk culture area of placing quivers in 
graves, a custom confirmed for elite burials from Central Ger-
many and Mecklenburg in phases C1b/C2 (Becker 2010b, 103; 
Voß 2014, 81).

This leads us to the question of whether the bow was indeed 
an element of equipment of the Przeworsk culture warrior or if 
it was mainly used for hunting?

Among the Przeworsk culture necropolises, the highest 
concentrations of burials containing arrowheads were recorded 
in a small cemetery at Sadowie in Greater Poland and a ceme-
tery at Chorula in Lower Silesia. It is assumed that both these 
cemeteries were places of burial of warriors belonging to the 
retinue of a local chieftain. In Sadowie, there is a cluster of 
richly-furnished warrior burials, and in Chorula the graves of 
mounted warriors are concentrated around the central barrow, 
unfortunately looted, in which a local chieftain may have been 
buried (Godłowski 1960, 71, 81, Plan 3; Kontny 2003, 260). It 
is worth emphasising that a total of 20 arrowheads have been 
discovered in the Chorula cemetery in 8 graves and as non-con-
textual finds. However, graves with arrowheads do not form any 
clear concentration in this necropolis. 

If assuming that hunting with bows and arrows was an exclu-
sive occupation of high-ranking warriors and the alleged mem-
bers of their retinues, such an interpretation can be supported 
by the osteological material from a settlement at Gosławice in 
the Opole region, which developed close to a princely burial of 
the Lubieszewo type. The share of game species among the an-
imal remains from that settlement was exceptionally high com-
pared to other settlements in the Central European Barbaricum, 
exceeding 27% of the total (Rodzińska-Nowak 2012, 121, with 
older literature). In the mentioned settlements, this proportion 
typically ranges from 1–2% to 10% of the osteological material 
(Rodzińska-Nowak 2012, 122; Stasiak-Cyran 2004, 90–96).

Irrespective of whether the bow was used for combat or 
hunting, arrowheads should be expected to be found primarily 
in burials of men. However, in the Przeworsk culture area, ar-
rowheads (both leaf-shaped and barbed) also occur in the graves 
of children who died at the age of infans I (Chmielów Piaskowy, 
grave 6; Oblin, grave 189), infans II (Ciecierzyn, grave 233; Kuny, 
site 4, grave 47; Żdżarów, grave 99) and infans II – juvenis (Ko-
rzeń Rządowy, grave 36). These burials contain one or two ar-
rowheads.

4. Other elements of grave goods
Some of the remaining elements of the grave goods in fea-

ture 177 from Drochlin also deserve attention. This applies to 
a buckle with a semi-circular frame and triangular plate, repre-
senting group D type 20 in R. Madyda-Legutko’s classification 

(Madyda-Legutko 1986 31, Pl. 9: 20; Schuster 2018, 62–65). 
Such buckles have only been found in a few Przeworsk culture 
cemeteries (Fig. 10: 1–4; List 2), while they mainly occur in the 
Wielbark culture (Fig. 10: 5–8) and are also known from the 
West Baltic Circle (Fig. 10: 9). They can also be found in bog-
sites in the North European Barbaricum (Fig. 10: 11) as well as 
in Altmark (Fig. 10: 10) and Brandenburg. The only example of 
a group D type 20 buckle in the South European Barbaricum is 
known from southwestern Slovakia. As mentioned, the grave 
goods of feature 177 from Drochlin also contained a large lump 
of bright-green melted glass, originating from a vessel, possibly 
a beaker. The high degree of melting of the vessel makes the re-
construction of its form impossible. In the Przeworsk culture, 
placing glass beakers into richly-furnished graves is confirmed, 
among others, by finds from several cemeteries (Czarnecka 
1992, 121–128).

The surviving elements of the grave goods of the discussed 
grave from Drochlin (feature 177) indicate that the horseman 
buried there came from the local elites. His social position is 

Fig. 10. Buckles with a semi-circular frame and triangular plate, representing 
group D type 20 (acc. Madydy-Legutko 1986). 1 – Drochlin, Częstochowa 
District, feature 177 (acc. Kaczanowski 1987, No. 34, Pl. 17: 15); 2 – Starachowice, 
Starachowice District, grave XVII (acc. Jamka 1959, No. 48, Fig. 30e); 3 – Drozdowo, 
Łomża District, grave 37 (acc. Andrzejowski, Madyda-Legutko 2018, No. 67, Fig. 9: 1); 
4 – Novij Jiričiv, Lviv Oblast (acc. Bilas, Silaev 2012, No. 237, Fig. 4: 8); 5 – Skowarcz, 
Gdańsk District (acc. Blume 1912, No. 40, Pl. V: 49); 6 – Elbląg- Nowe Pole, Elbląg 
District (acc. Natuniewicz 2000, No. 157, Pl. XVI: 3a, b); 7 – Malbork-Wielbark, 
Malbork District, grave 1291 (acc. Kleemann 2017, No. 157, Pl. 80: 4); 8 – Odry, 
Chojnice District, grave 559 (acc. Grabarczyk 2007, No. 5, Fig. 2b); 9 – Bartlikowo, 
Giżycko District, grave 69 (acc. Kemke 1900, No. 119, Pl. III: 22); 10 – Stendal, Stendal 
District (acc. Kuchenbuch 1938, No. 44, Pl. XXX: 13); 11 – Thorsberg, Schleswig-
Flensburg District (acc. Blankenfeldt 2015, No. 141, Pl. 13: PA87).
Obr. 10. Přezky s polokruhovitým rámečkem skupiny D typu 20 (podle Madyda- 
-Legutko 1987). 1 – Drochlin, okr. Čenstochová, objekt 177 (podle Kaczanowski 1987, 
No. 34, Pl. 17: 15); 2 – Starachowice, okr. Starachowice, hrob XVII (podle Jamka 1959, 
No. 48, Fig. 30e); 3 – Drozdowo, okr. Lomže, hrob 37 (podle Andrzejowski, Madyda-
-Legutko 2018, No. 67, Fig. 9: 1); 4 – Novij Jiričiv, Lvovská oblast (podle Bilas – Silaev 
2012, No. 237, Fig. 4: 8); 5 – Skowarcz, okr. Gdaňsk (podle Blume 1912 No. 40, Pl. V: 49); 
6 – Elbląg-Nowe Pole (podle Natuniewicz 2000, No. 157, Pl. XVI: 3a, b); 7 – Malbork- 
-Wielbark, okr. Malbork, hrob 1291 (podle Kleemann 2017, No. 157, Pl. 80: 4); 8 – Odry, 
okr. Chojnice, hrob 559 (podle Grabarczyk 2007, No. 5, Fig. 2b); 9 – Bartlikowo, 
okr. Giżycko, hrob 69 (podle Kemke 1900, No. 119, Pl. III: 22); 10 – Stendal, 
okr. Stendal (podle Kuchenbuch 1938, No. 44, Pl. XXX: 13); 11 – Thorsberg, 
okr. Schleswig-Flensburg (podle Blankenfeldt 2015, No. 141, Pl. 13: PA87).
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emphasised by the inlaid spurs, the set of weapons including 
arrowheads, and the glass vessel. As demonstrated above, the 
spurs from Drochlin reveal connections not only to the Wiel-
bark culture but also to the North European Barbaricum, and the 
same applies to the belt buckle of group D type 20.

5. Conclusion
As per the remarks above, no bow spurs or arrowheads made 

of non-ferrous metals have been found in the Przeworsk culture 
area (see remarks in Dölle 1977; Giesler 1978; Becker 2010a, 
95–98, 101–104). Nevertheless, it can be assumed that iron spurs 
and arrowheads known from that area belonged to horsemen 
enjoying higher social status. This phenomenon is particularly 
evident during phases B2b and C1a–C2. The discovery of arrow-
heads placed at the feet of the deceased in much later inhuma-
tion burials from Żerniki Wielkie is associated with the position 
of the arrows in the princely burial from Leuna in Thuringia 
(cf: Zotz 1935, 74–75, Fig. 40; Schulz 1953, 24–25, Fig. 39). Bows 
could be used in combat, but at the same time, also as hunting 
weapons. The diverse shapes of the arrowheads possibly reflect 
different purposes. For example, small, light arrowheads may 
have been used for hunting small game or birds. Barbed arrow-
heads from the Early Roman Period have short sockets and a rel-
atively wide barb span, resembling harpoons in proportions and 
manufacture (Czarnecka 2007, 84, Pl. XLI: 38/4, XLVII: 45b/17, 
CXCI: 222/5; Stasiak-Cyran 2016, 77, Pl. CI: 10). Later arrow-
heads, both barbed and leaf-shaped, are typically slenderer and 
have long sockets. It cannot be ruled out that in the Late Roman 
Period the inhabitants of the Barbaricum modified their weapons 
to fight Roman troops (Kaczanowski 1992, 75). However, in the 
opinion of B. Kontny, arrows with leaf-shaped heads are unlikely 
to have been used in combat, as such arrowheads are not very ef-
ficient as weapons (Kontny 2008, 127, 130, Fig. 15a, b; 2019, 38).

List 1.  Leaf-shaped and barbed arrowheads from the 
Przeworsk culture area (cf. Fig. 5) 

1. Błonie, Sandomierz District, Świętokrzyskie Voivodeship, 
site 1, grave 186: 1 barbed arrowhead (Mycielska, Woźniak 
1988, 94, Pl. CLXIV: 1); near grave 182: 1 leaf-shaped ar-
rowhead (Mycielska, Woźniak 1988, 113, Pl. CXCVII: 4; 
Bochnak 2005, 94, 222, Fig. 29: 1). 

2. Brzeźce, Białobrzegi District, Mazowieckie Voivodeship, 
site 2, grave 6: 2 leaf-shaped arrowheads (Balke 1976, 161, 
Pl. III: 3, 10). 

3. Chmielów Piaskowy, Ostrowiec Świętokrzyski District, 
Świętokrzyskie Voivodeship, grave 6: 1 leaf-shaped arrow-
head (Godłowski, Wichman 1998, 17, 62, Pl. VIII: 6/2); from 
cemetery: 1 leaf-shaped arrowhead (Godłowski, Wichman 
1998, 46, Pl. II.5: 11). 

4. Chorula, Krapkowice District, Opolskie Voivodeship, 
grave 4: 1 leaf-shaped arrowhead (Szydłowski 1964b, 
18, Fig. 4: 3; Godłowski 1977, 66); grave 23: 1 leaf-shaped 
arrowhead (Szydłowski 1964b, 36, Fig. 22: 1; Godłowski 
1977, 66); grave 49: 2 leaf-shaped arrowheads (Szydłowski 
1964b, 55, Fig. 47: 4, 6; Godłowski 1977, 66; Pauli Jensen, 
Nørbach 2009, 182, List 2, No. 20); grave 55: 1 leaf-shaped 
arrowhead (Szydłowski 1964b, 59, Fig. 52; Godłowski 1977, 
66); grave 90: 6 arrowheads, including 3 leaf-shaped arrow-
heads and 3 barbed arrowheads (Szydłowski 1964b, 79, 80, 
Fig. 76: 1–6; Godłowski 1977, 66); grave 100: 1 leaf-shaped ar-
rowhead (Szydłowski 1964b, 89, Fig. 86: 8; Godłowski 1977, 
66); grave 113: 4 arrowheads, including 3 leaf-shaped arrow-
heads and socket of fourth arrowhead (Szydłowski 1964b, 97, 
Fig. 96: 4–6, 8; Godłowski 1977, 66); grave 122: 3 leaf-shaped 

arrowheads (Szydłowski 1964b, 106, Fig. 105: 2–4; Godłowski 
1977, 66); from cemetery: 1 leaf-shaped arrowhead (Szy-
dłowski 1964b, 137, Fig. 149: 15; Godłowski 1977, 66).

5. Ciecierzyn, Kluczbork District, Opolskie Voivodeship, 
grave 12: 1 leaf-shaped arrowhead (Martyniak et al. 1997, 
12, Pl. XV: 4; Bochnak 2005, 222); grave 19: 1 leaf-shaped 
arrowhead (Martyniak et al. 1997, 13, Pl. XXII: 12; Bochnak 
2005, 222); grave 233: 2 arrowheads, including 1 leaf-shaped 
arrowhead (destroyed) and 1 barbed arrowhead Martyniak 
et al. 1997, 47, Pl. CCVIII: 6, 7). 

6. Ciebłowice Duże, Tomaszów Mazowiecki District, 
Łódzkie Voivodeship, grave 61: 2 leaf-shaped arrowheads 
(Dzięgielewska, Kulczyńska 2008, 26, 60, Pl. XLVIII: 61/9.10); 
grave 70: 1 leaf-shaped arrowhead (Dzięgielewska, Kul-
czyńska 2008, 27, 60, Pl. LIV: 70/1); grave 122: 1 leaf-
shaped arrowhead (Dzięgielewska, Kulczyńska 2008, 37, 60, 
Pl. LXXVII: 122/7). 

7. Dobrodzień – Rędzina, Olesno District, Opolskie Voivode-
ship, the layer cemetery: 4 leaf-shaped arrowheads and 
socket of the next arrowhead (Szydłowski 1974, 76–77, 
Pl. XCII: d–h; Godłowski 1977, 66).

8. Drochlin, Częstochowa District, Śląskie Voivodeship, fea-
ture 177: 4 leaf-shaped arrowheads (Kaczanowski 1987, 34, 
Pl. XVII: 1–4). 

9. Dzierzążnia Nowa, Płońsk District, Mazowieckie Voivode-
ship – 1 arrowhead (Bochnak 2005, 222).

10. Faliszewo, Radziejów District, Kujawsko-pomorskie Voivode-
ship, from cemetery: 1 leaf-shaped arrowhead (Zielonka 
1970, 202–203, Pl. 7: 8).

11. Gać, Przeworsk District, Podkarpackie Voivodeship, from 
cemetery: 1 barbed arrowhead, acc. Hadaczek “in a few 
graves” (Hadaczek 1909, 10, Pl. VIII: D). 

12. Grzybów, Staszów District, Świętokrzyskie Voivodeship, 
feature 3a/86: 2 arrowheads, including 1 leaf-shaped ar-
rowhead and a piece of the other (Garbacz 2000, 100, 
121, Pl. LXXII: 4, 6); from cemetery: 1 leaf-shaped arrowhead 
(Garbacz 2000, 100, 121, Pl. LXXII: 5). 

13.  Kalinów, Ostra Górka, Strzelce Opolskie District, Opolskie 
Voivodeship, grave 1: 5 leaf-shaped arrowheads (Szydłowski 
1959, 160, Pl. I: d; Godłowski 1977, 66; Pauli Jensen, Nørbach 
2009, 185, List 2, No. 70). 

14.  Korzeń Rządowy, Płock District, Mazowieckie Voivodeship, 
grave 36: 1 leaf-shaped arrowhead (Kempisty 1968, 346, 
Pl. XXV: 4; Wierciński 1968, 418).

15.  Krapkowice, Krapkowice District, Opolskie Voivodeship, 
site 2, grave 1: 7 arrowheads, including 4 leaf-shaped arrow-
heads and 3 barbed arrowheads (Mączyńska 1971, 253–254, 
Fig. 4h–n; Godłowski 1977, 66, 67, Pl. XX: 3–6, 9–11; Pauli 
Jensen, Nørbach 2009, 186, List 2, No. 75). 

16. Kuny, Turek District, Wielkopolskie Voivodeship, site 4, grave 
25: 1 barbed arrowhead (Skowron 2008, 27, Pl. XII: 25/2); 
grave 47: 1 leaf-shaped arrowhead (Skowron 2008, 37, 
Pl. XIX: 47/10); grave 99: 1 leaf-shaped arrowhead (Skow-
ron 2008, 58, Pl. XXIX: 99/2); grave 170 – 1 arrowhead (de-
stroyed) (Skowron 2008, 88, Pl. XXXVIII: 170/2).

17. Kutno, Kutno District, Łódzkie Voivodeship, site 6, grave 48: 
1 barbed arrowhead (Moszczyński 1996, 87, 88, Fig. 3: 10).

18. Lachmirowice, Inowrocław District, Kujawsko-pomorskie 
Voivodeship, grave XXXII: 2 leaf-shaped arrowheads 
(Zielonka 1953, 377, Fig. 29: 3, 4); from cemetery: 2 leaf-
shaped arrowheads (Zielonka 1953, 383). 

19. Lisięcice, Głubczyce District, Opolskie Voivodeship, 
grave 1: 1 barbed arrowhead (Godłowski 1973, 287, Pl. VI: 3; 
1977, 66).
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20. Ludwinowo, Włocławek District, Kujawsko-pomorskie 
Voivodeship, stan. 3, settlement: 1 leaf-shaped arrowhead 
(Marchelak et al. 2017, 280–281, Pl. 207: 1). 

21. Luszyn, Gostynin District, Mazowieckie Voivodeship, from 
cemetery: 2 probably arrowheads (Bochnak 2005, 222, 
238).

22. Maliszów-Syców, Oleśnica District, Dolnośląskie Voivode-
ship, stray find?: 1 leaf-shaped arrowhead (Kontny 2008, 131, 
Fig. 15c; 2019, 38, Fig. 21: 3).

23. Michałowice, Kazimierza Wielka District, Świętokrzyskie 
Voivodeship, from cemetery: 1 leaf-shaped arrowhead 
(Zagórska-Telega et al. 2011, 208, Fig. 10: 3) 

24. Młodzikowo, Środa Wielkopolska District, Wielkopolskie 
Voivodeship, grave 94: 1 leaf-shaped arrowhead (Dymaczew-
ski 1958, 260, Fig. 167: 12); grave 207a: 1 barbed arrowhead 
(destroyed) (Dymaczewski 1958, 355, Fig. 363: 8; Czarnecka 
2007, 86); grave 251: 1 leaf-shaped arrowhead (Dymaczewski 
1958, 386, Fig. 443: 7; Godłowski 1977, 66).

25. Mokra, Kłobuck District, Śląskie Voivodeship, grave 56: 
4 leaf-shaped arrowheads (Biborski 1998, 64, Fig. 3: 2–5; 
2010, 139, Fig. 2: 5–8). 

26. Muchocin, Międzychód District, Wielkopolskie Voivodeship, 
site 12, from cemetery: 2–3 arrowheads? (Lewczuk 1997, 47, 
106; Bochnak 2005, 222, 239).

27. Nieszawa Kolonia, Opole District, Lubelskie Voivodeship, 
site 5, settlement, feature 113: 1 leaf-shaped arrowhead 
(Stasiak-Cyran 2016, 40, 77, Pl. XCVII: 1), from cemetery: 
1 leaf-shaped arrowhead (Stasiak-Cyran 2004, 92, Fig. 4: 2; 
2016, 43, 77, Pl. CI: 9). 

28. Oblin, Garwolin District, Mazowieckie Voivodeship, grave 189: 
2 barbed arrowheads (Czarnecka 2007, 50, 84, Pl. CLXXVII: 
189/1.2). 

29. Opatów, Kłobuck District, Śląskie Voivodeship, site 1, fea-
ture 326: 1 leaf-shaped arrowhead (Madyda-Legutko et al. 
2011a, 89; 2011b, Pl. CXV: 326/1; feature 957: 1 leaf-shaped 
arrowhead (Madyda-Legutko et al. 2011a, 217; 2011b, 
Pl. CCCXXXII: 957/5); feature 987: 1 leaf-shaped arrowhead 
(Madyda-Legutko et al. 2011a, 221; 2011b, Pl. CCCXXXIX: 
987/1). 

30. Ostrowo, Inowrocław District, Kujawsko-pomorskie Voivode-
ship, from destroyed cemetery: probably arrowhead (Zielonka 
1970, 198–199; Bochnak 2005, 222, 240). 

31. Popowo, Inowrocław District, Kujawsko-pomorskie Voivode-
ship, from destroyed cemetery: barbed arrowhead (Zielonka 
1970, 199, Fig. 5: 9). 

32. Prusiek, Sanok District, Podkarpackie Voivodeship, site 25, 
from cemetery: 1 leaf-shaped arrowhead (unpublished, col-
lection of the Institute of Archaeology, Jagiellonian Univer-
sity). 

33. Sadowie, Ostrów Mazowiecki District, Wielkopolskie Voivode-
ship, grave 3: 1 leaf-shaped arrowhead (Jasnosz 1955, 146, 
Fig. 11: 1; Ilkjær 1990, 369, No. 586; Pauli Jensen, Nørbach 
2009, 189, List 2, No. 120); grave 4: 4 leaf-shaped arrowheads 
(Jasnosz 1955, 147, Fig. 13: 2–5); grave 7: 1 leaf-shaped ar-
rowhead (Jasnosz 1955, 150, Fig. 17: 8; Ilkjær 1990, 370, 
No. 588; Pauli Jensen, Nørbach 2009, 189, List 2, No. 120). 

34. Siemiechów, Łask District, Łódzkie Voivodeship, site 2, grave 67: 
3 barbed arrowheads (Bochnak 2005, 222; Jażdżewska, 
Siciński 2017, 35–36, Fig. 60: 7–9). 

35. Sobocisko, Oława District, Dolnośląskie Voivodeship, 
grave 9: 1 leaf-shaped arrowhead (Pescheck 1939, 63, 
355–356, Fig. 185: 1); grave 15: 3 leaf-shaped arrowheads 
(Pescheck 1939, 63); grave 22: 1 leaf-shaped arrowhead (Pe-
scheck 1939, 63, Fig. 60). 

36. Strobin, Wieluń District, Łódzkie Voivodeship, site 3 and 3a, 
settlement: 1 leaf-shaped arrowhead (Abramek 1985, 43, 
Fig. 22: c; 1986, 61).

37. Strobin, Wieluń District, Łódzkie Voivodeship, site 4, grave 70: 
1 barbed arrowhead (Abramek 1986, Pl. XIV: 2); grave 96: 
1 leaf-shaped arrowhead (Abramek 1986, Pl. XIV: 3); grave 118: 
1 leaf-shaped arrowhead (Abramek 1986, Pl. XIV: 1).

38. Szczedrzyk, Opole District, Opolskie Voivodeship, site 1, 
settlement: 1 leaf-shaped arrowhead (Godłowski 1973, 
355–356, Pl. XXX: 8; 1977, 67). 

39. Tarnów, Opole District, Opolskie Voivodeship, grave 8/1938: 
only socket of arrowhead (Godłowski, Szadkowska 1972, 
37, 124, Pl. XXVI: 10); grave 33/1938: 1 leaf-shaped arrow-
head (Godłowski, Szadkowska 1972, 44, 124, Pl. XXX: 1; 
Godłowski 1977, 66); grave 145/1938: 1 leaf-shaped arrow-
head (Godłowski, Szadkowska 1972, 79, 124, Pl. XLVIII: 10; 
Godłowski 1977, 66). 

40. Warszawa-Wilanów, Mazowieckie Voivodeship, grave 67: 
1 leaf-shaped arrowhead (Marciniak 1957, 71, Pl. LIX: 12; 
Bochnak 2005, 222). 

41. Zakrzów, Krapkowice District, Opolskie Voivodeship, grave 8: 
1 leaf-shaped arrowhead (Szydłowski 1964a, 194, 214, Fig. 20b; 
Godłowski 1977, 66).

42. Zgierz-Rudunki, Zgierz District, Łódzkie Voivodeship, grave 
3/1984: 3 leaf-shaped arrowheads (Skowron 2000, 80–81, 
Fig. 2: 1–3). 

43. Żdżarów, Sochaczew District, Mazowieckie Voivodeship, 
grave 99: 1 leaf-shaped arrowhead (Nowakowski 2003, 295, 
313, Pl. XXIV: 99/1). 

44. Żerniki Wielkie, Wrocław District, Dolnośląskie Voivode-
ship, grave 9: 4 leaf-shaped arrowheads (Zotz 1935, 21, 65, 
Fig. 13: 8–10); grave 31: 6 leaf-shaped arrowheads (Zotz 
1935, 75, Fig. 18: 2–6).
 

List 2.  Buckles with a semi-circular frame and 
triangular plate representing group D type 20 
(acc. Madydy-Legutko 1986 and J. Schuster 2018) 

Przeworsk culture
1. Drozdowo, Łomża District, Podlaskie Voivodeship, grave 37 

(Andrzejowski, Madyda-Legutko 2018, 67, Fig. 9: 1a; Schus-
ter 2018, 62, Fig. 24: 16). 

2. Novij Jiričiv, Lviv Oblast, West Ukraine, probably from the 
Przeworsk milieu (Bilas, Silaev 2012, 237, Fig. 4: 8; Schuster 
2018, 62).

3. Pakoszówka, Sanok District, Podkarpackie Voivodeship, 
site 33, from cemetery (unpublished, materials of Jan Bulas – 
Institute of Archaeology, Jagiellonian University – and Piotr 
Kotowicz – Historical Museum in Sanok14).

4. Starachowice, Starachowice District, Świętokrzyskie Voivode-
ship, grave XVII (Jamka 1959, 48, Fig. 30e; Madyda-Legutko 
1986, 167; 2017, 447, Fig. 1: 3, 4; Schuster 2018, 62, Fig. 24: 17). 

Wielbark culture
5. Czarnówko, Lębork District, Pomorskie Voivodeship, fea-

tures R 373 (similar to D20), 1562, 1798 (Schuster 2018, 
61–65, Fig. 24: 1–18, Fig. 25). 

6. Elbląg-Nowe Pole, Elbląg District, Warmińsko-mazurskie 
Voivodeship, from cemetery (Madyda-Legutko 1986, 141; 
Natuniewicz 2000, 157, No. 379; Schuster 2018, 62, Fig. 24: 8).

7. Malbork-Wielbark, Malbork District, Pomorskie Voivode-
ship, grave 1291 (Kleemann 2017, 157, Pl. 80: 4; Schuster 
2018, 62, Fig. 24: 3). 
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8. Nowe Sadło, Rypin District, Kujawsko-pomorskie Voivode-
ship (only plate) (Kurpiewski, Lewandowski 2013, 183, 
Fig. 11: 26; Schuster 2018, Fig. 24: 5).

9. Odry, Chojnice District, Pomorskie Voivodeship, grave 559 
(Grabarczyk 2007, 5, Fig. 2b; Schuster 2018, 62, Fig. 24: 4). 

10. Skowarcz, Gdańsk District, Pomorskie Voivodeship, from 
cemetery (Blume 1912, Pl. V: 49; 1915, 40; Madyda-Legutko 
1986, 166; Schuster 2018, 62, Fig. 24: 7).

West Baltic Circle
11. Bartlikowo, Giżycko District, Warmińsko-mazurskie Voivode-

ship, grave 69 (Kemke 1900, 119, Pl. III: 22; Madyda-Legutko 
1986, 134, 2017, 447, Fig. 4: 1; Schuster 2018, 62, Fig. 24: 15). 

12. Former Grebieten, Fischhausen District (Zelenogradsk 
Raion), grave 170 (only plate) (Bitner-Wróblewska et al. 
2011, 192; Schuster 2018, 62). 

The bog-sites
13. Illerup Ådal, Skanderborg Kommune (Ilkjær 1993a, 148; 

1993b, 356, 359, Pl. 72, 87).
14. Thorsberg, Schleswig-Flensburg District (Lau 2014, 185–187, 

Fig. 133, 135, Pl. 52, 53, 55; Blankenfeldt 2015, 141–142, 366, 
Pl. 13: PA87; Schuster 2018, Fig. 24: 11–13). 

Altmark, Brandenburg
15. Stendal, Stendal District, from cemetery (Kuchenbuch 1938, 

44, Pl. XXXIII: 13; Madyda-Legutko 1986, 121; 2017, 447, 
Fig. 4: 2). 

16. Wesendahl, Märkisch Oderland District, grave (Kirsch 2004, 
39–40; Schuster 2018, 62). 

South-western Slovakia
17. Abrahám, Galanta District, grave I (Kolník 1980, Pl. LXIV: Ic; 

Madyda-Legutko 1986, 125; Schuster 2018, 62). 

Notes
1 I would like to express my gratitude to Dr hab. Marcin Biborski 

for performing the analysis.
2 Błonie, near grave 182; Ciecierzyn, grave 12 and grave 19; 

Dzierzążnia Nowa, grave; Kuny, site 4, grave 25 and grave 99; 
Luszyn, from the cemetery; Muchocin, grave?; Popowo, from 
the cemetery; Warszawa-Wilanów, grave 67.

3 Ciecierzyn, grave 233; Kuny, site 4, grave 47; Kutno, site 6, 
grave 48; Siemiechów, site 2, grave 67; Sobocisko, grave 9.

4 Brzeźce, site 2, grave 6; Chmielów Piaskowy, grave 6; Cho-
rula, grave 55 and grave 113; Młodzikowo, grave 94; Oblin, 
grave 189; Tarnów, grave 33/1938 and grave 145/1938.

5 Ciebłowice Duże, grave 61; Kalinów, grave 1; Lachmirowice, 
grave XXXII; Mokra, grave 56.

6 Leaf-shaped arrowheads: Brzeźce, site 2, grave 6; Chorula, 
grave 49; Ciebłowice Duże, grave 61; Grzybów, feature 3a/86; 
Lachmirowice, grave XXXII; barbed arrowheads: Oblin, 
grave 189; leaf-shaped and barbed arrowheads: Ciecierzyn, 
grave 233.

7 Leaf-shaped arrowheads: Chorula, grave 122; Sobocisko, 
grave 15; Zgierz-Rudunki, grave 3/1984; barbed arrowheads: 
Siemiechów, site 2, grave 67.

8 Leaf-shaped arrowheads: Chorula, grave 113; Drochlin, fea-
ture 177; Mokra, grave 56; Sadowie, grave 4. 

9 Chorula, grave 113; Ciebłowice Duże, grave 122; Ciecierzyn, 
grave 19; Młodzikowo, grave. 251; Krapkowice, site 2, grave 1; 
Sadowie, grave 4.

10 Kalinów, grave 1; Mokra, grave 56; Sadowie, grave 7; Sie-
miechów, site 2, grave 67.

11 Brzeźce, site 2, grave 6; Ciecierzyn, grave 233; Ciebłowice 
Duże, grave 61; Sadowie, grave 3.

12 Chorula, grave 100; Ciebłowice Duże, grave 61; Ciecierzyn, 
grave 233; Młodzikowo, grave 94.

13 Chorula, grave 23; Młodzikowo, grave 251; Sobocisko, 
grave 22; Zgierz-Rudunki, grave 3/1984.

14 I would like to express my gratitude to Jan Bulas and Piotr 
Kotowicz for sharing unpublished materials.
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Resumé
Nová analýza jednoho z hrobů (č. 177) na pohřebišti prze-

worské kultury v Drochlinu, okr. Čenstochová umožnila zapojit 
se do diskuse o postavení bojovníka na koni (jezdce) v prostředí 
této kultury a o používání jeho zbraní. Jde o žárový pohřeb 
muže ve věku maturus, datovaného do fáze C1a mladší doby 
římské. V pohřebním inventáři se zachovaly dvě obloukové os-
truhy, čtyři hroty šípů z luku, přezka k opasku, hrot kopí, kování 
opasku, pravděpodobně horní část pochvy meče, nůž, fragment 
jehly, velký fragment roztavené skleněné nádoby světle zelené 
barvy a malé fragmenty ručně lepené keramiky (obr. 1).

Konzervace kovových artefaktů z téhož hrobu odhalila, že 
bodce železných ostruh (typ F3a podle Ginalski 1991) byly zdo-
beny mosaznou inkrustací. Mosazné proužky byly aplikovány 
pouze na horní části bodců, patrné po přiložení ostruhy na cho-
didlo (obr. 2: 1.1a, 2). V przeworské kultuře jsou takto zdobené 
ostruhy unikátní. Obloukové ostruhy nalezené na území barba-
rika byly velmi vzácně zdobeny inkrustací, a to hlavně ze stříbra. 
Jednotlivé nálezy jsou známy z oblastí severně od przeworské 
kultury, z kultury wielbarské (obr. 2: 3, 4), ze Sambijského polo-
ostrova (obr. 2: 5) a ze severoevropského barbarika (obr. 2: 6–8).

Inkrustace slitiny mědi se v przeworské kultuře objevuje již 
ve stupni B1 starší doby římské, a to na jednotlivých kovových 
částech ženského a mužského oděvu (obr. 3: 1–3). Zdá se, že po-
užití slitiny mědi k výzdobě bodců ostruh z Drochlinu v době, 
kdy se na území barbarika běžně prováděla stříbrná inkrustace 
ve fázích B2b a C1a, zřejmě nesouvisí ani tak s dostupností su-
roviny, ale s potřebou dosažení specifického vizuálního efektu. 
Tato inkrustace dodala bodcům ostruh atraktivní zlatavou 
barvu, zdůrazňující jejich reprezentativní charakter.

Čtyři hroty střel do luku z Drochlinu představují nejběžnější 
typ listových hrotů šípů s nedokovanými tulejkami (typ IA2 
podle Pauli Jensen, Nørbach 2009). V oblasti przeworské kultury 
je kromě takových hrotů šípů také méně šipek s trny (obr. 4: 1–10, 
obr. 5, soupis 1). Objevují se i trojbřité (obr. 4: 11–15, obr. 6A) 
a kostěné (obr. 6B) hroty střel. Listovité šipky jsou známy ne-
jen z hrobových inventářů, ale i ze sídlišť. Listovité hroty střel 
a šipky s trnem se objevují v przeworské kultuře již v předřím-
ském období. Listové šipky se vyskytovaly po celou dobu řím-
skou, především ve stupních B2, C1, a C2 a také v časném stupni 
doby stěhování národů. Naproti tomu hroty šípů s trnem mizí po 
fázi C1a mladší doby římské.

Listovité hroty šípů byly vkládány do hrobů bojovníků 
przeworské kultury nejčastěji po jednom, ale i více kusech 
(obr. 7, obr. 8A). Potvrzeny jsou i soubory s hroty šípů v počtu 
šesti až sedmi kusů, někdy listových hrotů nebo hrotů s trny 
(obr. 8B, obr. 9). Větší počet hrotů šípů se vyskytuje v hrobech 
stupně B2, zejména ve fázi C1a a stupni C2, které jsou obvykle 
vybaveny prvky výzbroje, jako jsou: 1) samotná dřevcová zbraň; 
2) dřevcová zbraň a součásti štítu; 3) meč, dřevcová zbraň a sou-
části štítu. V případě souborů s hroty šípů a dalších kategorií 
zbraní máme co do činění se soupravami, jejichž komponenty 
sloužily k boji různými vzájemně se vylučujícími způsoby. Do-
sud nemáme důkazy pro vyčlenění lučištníků nebo jezdců s luky 
v przeworské kultuře. Archeologické prameny neposkytují údaje 
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pro rekonstrukci luku používaného v przeworské kultuře. Luk 
mohl být použit v boji, ale také mohl sloužit jako lovecká zbraň. 
Různé formy hrotů šípů luku mohou také odrážet jejich různé 
účely, například malé a lehké hroty šípů mohly být použity k lovu 
drobné zvěře nebo ptáků.

Ve srovnání se situací v labsko-germánském okruhu zazna-
menáváme v hrobech przeworské kultury nedostatek oblouko-
vých ostruh a hrotů šipek z drahých kovů, přesto však lze před-
pokládat, že předměty z území przeworské kultury, o nichž zde 
bylo pojednáno, náležely elitě bojovníků, zejména ve stupních B2 
a C1–C2. Souvislosti elit przeworské kultury s obyvatelstvem 
wielbarské kultury a severoevropským barbarikem naznačují 
nejen vykládané ostruhy z objektu 177 z Drochlinu, ale i přezka 
s polokruhovitým rámečkem a s trojúhelníkovou destičkou z té-
hož hrobu (skupina D typ 20 podle Madyda-Legutko 1986, sou-
pis 2, obr. 10: 1–11).

Czech translation by Eduard Droberjar
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Bílovice (k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, 
okr. Uherské Hradiště)
„Padělky u boru“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0842608N, 17.5576617E

Polní trať „Padělky u boru“ představuje dlouhodobě sledova-
nou archeologickou lokalitu především díky jejímu intenzivnímu 
mladoneolitickému osídlení (Kuča, Škrdla 2006; Bartík 2018). 
Při jednom z dalších povrchových průzkumů lokality byl objeven 
také ojedinělý paleolitický artefakt. Jedná se o čepel se zbytkem 
kůry, jejíž distální i proximální konce jsou odlomeny (obr. 1). 
Čepel je zhotovena z eratického silicitu a pokrývá ji kompaktní 
bělošedá patina. Dochovaná délka činí 60 mm. Artefakt byl na-
lezen v centrální části plošiny ostrožnou vybíhající k severu, 
v nadmořské výšce okolo 320 m. Čepel můžeme datovat pouze 
rámcově do mladého paleolitu (pravděpodobně do jeho střední 
či mladší fáze). Jde o první známky paleolitických aktivit v této 
poloze. Nejbližší paleolitické nálezy byly zjištěny cca 700 m ji-
hovýchodně v trati „Hlubočky“ v Mistřicích (Škrdla 2005, 115).

Literatura
Bartík, J. 2018: Neolitický model keramického trůnu z Bílovic 

u Uherského Hradiště. Slovácko LIX, 133–145.
Kuča, M., Škrdla, P. 2006: Bílovice (okr. Uherské Hradiště).  

Přehled výzkumů 47, 101.
Škrdla, P. 2005: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the 

Morava River. Dolnověstonické studie 13. Brno: Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno.

Summary
An Upper Paleolithic blade fragment (Fig. 1) made from erratic 
flint was collected in Bílovice – “Padělky u boru” field (Uherské 
Hradiště District).

Jaroslav Bartík

Blažovice (okr. Brno-venkov)
Blažovice I; „Staré Vinohrady“.
Epigravettien, epiaurignacien. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav 
Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -585760, -1167170

Lokalita, objevená počátkem 2. poloviny 20. století A. Dvo-
řáčkem (viz Oliva 1987, 14, obr. 7), leží na nízkém rozlehlém 
návrší asi 2 km jižně od obce a cca 200 metrů severně od kóty 
296,3 m. Nové sběry P. Šmacha přinesly drobné škrabadlo na 
strmě retušované pazourkové čepeli (obr. 2: 1), miniaturní vy-
klenuté drásadlo na pazourkovém úštěpu (obr. 2: 2), nevýrazné 
vysoké škrabadlo na úštěpu s hranou jádra, čepelovitý úštěpek 
s jemnou strmou retuší, tabletu z úderové plochy jádra, úštěp 
obnovující těžní plochu, čepel s upravenou patkou (obr. 2: 3), 
zlomek rohovcové čepele a 12 kusů odpadu a úštěpků. Jádra za-
stupuje jen úštěp s plochou paralelní těžbou z ventrální strany 
(obr. 2: 4). S výjimkou zmíněného zlomku čepele je vše vyrobeno 
z kvalitních pazourků a všechny artefakty pokrývá bílá patina. 
S ohledem na výskyt jemných strmých retuší, vysokých škraba-
del a kvalitní importovanou surovinu je soubor možno zařadit 
do okruhu epiaurignacienu či epigravettienu.

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna (okr. Brno-venkov, Vyškov). Přehled výzkumů 1984, 14–18, 
obr. 7–8.

Summary
Two small endscrapers and a miniature side scraper (Fig. 2: 3, 4) 
were found at the Blažovice IV site (Brno-Country District) at 
the elevation marker at 396.3 m a.s.l. The occupation of the site 
is dated back to the Epiaurignacian or Epigravettian.

Martin Oliva

Paleolit
Paleolithic

Obr. 1. Bílovice. Fragment 
čepele. Foto J. Bartík, kresba 
J. Brenner.
Fig. 1. Bílovice. Blade fragment. 
Photo by J. Bartík, drawing by 
J. Brenner.

Obr. 2. Blažovice. Vybrané nálezy. Kresba T. Janků.
Fig. 2. Blažovice. Selected finds. Drawing by T. Janků.
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Blučina (okr. Brno-venkov)
Blučina Ia; „Vyhlídka“, „Losenberky“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -596254, -1178374

Na výrazném táhlém kopci Výhon objevili před řadou let ama-
téři paleolitickou stanici s vysokými škrabadly (Oliva 2016, 139). 
Jak zjistili E. Šmachová a P. Šmacho, nálezy se koncentrují okolo 
kóty 332,2 m, ležící na jihovýchodním výběžku z vrcholové kóty 
336,4 m. Z těchto nových nálezů vynikají dvě vysoká škrabadla či 
jádra na čepelky na tlustých pazourkových úštěpech (obr. 3: 1, 2), 
dvě hranová rydla (obr. 3: 3, 4) a střední zlomek oboustranně 
retušované čepele (obr. 3: 5), vše z bíle patinovaných pazourků. 
Průvodní industrii tvoří 7 úštěpů, 2 zlomky jader (rohovec typu 
Krumlovský les, varieta II) a 16 zlomků a úštěpků. V debitáži 
nad pazourky převládají jurské i křídové rohovce. Méně početné 
artefakty bez patiny nebo přepálené nebyly započítány.

Literatura
Oliva, M. 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. Brno: 

Moravské zemské muzeum.

Summary
A small collection of Aurignacian artefacts (Fig. 3) character-
ised by carinated endscrapers made from erratic flint were col-
lected within the spatially limited area around the elevation 
marker at 332.2 m a.s.l. on the top of the Výhon Hill in Blučina 
(Brno-Country District).

Martin Oliva

Bořetice (k. ú. Bořetice u Hustopečí, okr. Břeclav)
„Panské“, parc. č. 1151/64.
Mladý paleolit. Ojedinělý nález. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9177197N, 16.8584075E

V roce 2017 provedli pracovníci Střediska pro výzkum doby 
římské a stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum v poloze Bořetice – 
„Panské“. Na lokalitě bylo zdokumentováno větší množství za-
hloubených objektů pravěkého i protohistorického stáří, včetně 
objektu č. 54, který byl na základě získaného keramického ma-
teriálu datován do mladšího stupně kultury s moravskou malo-
vanou keramikou (viz oddíl Neolit). Ve výplni uvedeného neo-
litického objektu byla zjištěna starší intruze v podobě drobné 
čepelky s otupeným bokem (25,8 × 9 × 3 mm) z patinovaného 
eratického silicitu (obr. 4). Nález naznačuje blíže neurčené ak-
tivity nejspíše v období pozdní fáze mladého paleolitu, podobně 
jako v případě nedalekých Velkých Pavlovic (Svoboda, Fišáková 
1999). Zřetelná abraze povrchu ukazuje (obr. 5), že artefakt se 
zřejmě nenacházel v primární poloze, ale byl na místo nálezu 
přemístěn z pozice situované výše ve svahu.

Literatura
Svoboda, J., Fišáková M. 1999: Velké Pavlovice (okr. Břeclav). 

Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 184–186. 

Summary
A backed bladelet (Fig. 4) made from erratic silicite was found 
within the fill of a Neolithic feature in Bořetice – “Panské” field 
(Břeclav District). The artefact was probably in a secondary po-
sition as indicated by its abraded surface (Fig. 5). It documents 
unspecified Late Upper Paleolithic activities as known from 
nearby Velké Pavlovice (Svoboda, Fišáková 1999). 

David Cibulka

Obr. 3. Blučina. Vybrané nálezy. Kresba T. Janků.
Fig. 3. Blučina. Selected finds. Drawing by T. Janků.

Obr. 5. Bořetice. Detail otupeného boku. Foto D. Cibulka.
Fig. 5. Bořetice. Detail of backed edge. Photo by D. Cibulka.

Obr. 4. Bořetice. Čepelka s otupeným bokem.  
Kresba J. Brenner.
Fig. 4. Bořetice. Backed bladelet. Drawing by J. Brenner.
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Brno (k. ú. Brno-Štýřice, okr. Brno-město)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný vý-
zkum na ulici Vídeňská 11
Contribution to the settlement in the Brno-Štýřice area. Rescue 
excavation at 11 Vídeňská Street

Zdeňka Nerudová, Lenka Sedláčková, Petr Neruda, Martina Roblíčková, 
Nela Doláková, Aleš Plichta, Ondrej Bobula

Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město)
„Čtvrtě“, Líšeň I.
Bohunicien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1948928N, 16.7060819E

Na jaře 2021 na jižním okraji nálezového klastru známé 
lokality bohunicienu Brno-Líšeň I nalezl autor zprávy vý-
razné drásadlo s retuší typu Quina (obr. 6). Artefakt je vyro-
ben z místního materiálu, rohovce typu Líšeň-Zadní Slatinsko 
(osobní sdělení A. Přichystala). Tento typ rohovce se vyznačuje 
hnědooranžovou kůrou a patinuje do oranžových tónů. Ač jde 
o místní surovinu, k výrobě pravěkých nástrojů byl využíván 
jen zřídka. Poměrně často se nachází v jihozápadní části klastru 
lokality Líšeň I, a zejména pak v Líšňi Ib, obvykle však jen ve 
formě menších amorfních a mrazem rozpraskaných zlomků. Ze 
stejného materiálu je i drásadlo z Želešic III (Oliva 2021) a jeden 
z levalloiských hrotů nalezených na lokalitě Ořechov IV.

V letech 1999–2021 se zde autorovi zprávy mimo jiné poda-
řilo nalézt i několik pěkných levalloiských hrotů (obr. 7), menší 
moustiérský hrot, malý listovitý hrot, pět škrabadel, drásadlo ze 
spongolitu, zoubky a dva otloukače. Kromě toho bylo nalezeno 
i velké množství (nižší tisíce kusů) výrobního odpadu a zlomků.

Literatura
Oliva, M. 2021: Želešice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 62(1), 

183–184.

Summary
Paleolithic artefacts including Quina-type side scraper (Fig. 6) 
and five Levallois points (Fig. 7) were collected at the elevation 
marker at 331 m a.s.l., in the southern part of the famous Bo-
hunician site Líšeň I – “Čtvrtě” field (Brno-City District). The 
Quina scraper is made of a local raw material – chert of the 
Líšeň-Zadní Slatinisko type.

Petr Šmacho

Čejč (okr. Hodonín)
„Kapánsko“/„Rakvická“, parc. č. 3114.
Paleolit. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -575892.73, -1192895.98

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum 
před plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v prostoru 
známé pravěké a protohistorické sídlištní lokality „Kapánsko“, 
respektive „Rakvická“ (Geisler, Vitula 1993; Škojec, Janál 2003a; 
2003b). Při této příležitosti byla na rozhraní plochého temene 
návrší a jeho příkrého západního svahu, spadajícího k pravé 
straně bezejmenné občasné vodoteče ústící do Čejčského ryb-
níka, nalezena fosilní, pravděpodobně mamutí stolička (obr. 8). 
Zub byl uložen v druhotné poloze ve štěrkopísčitých sedimen-
tech, které tvořily čočky v podložních prachovitých jílech neo-
genního stáří.

Obr. 8. Čejč. Fosilní, pravděpodobně mamutí stolička. Foto M. Přichystal.
Fig. 8. Čejč. Fossil, probably a mammoth molar. Photo by M. Přichystal.

Obr. 7. Brno-Líšeň I. Levalloiské hroty. Foto P. Šmacho.
Fig. 7. Brno-Líšeň I. Levallois points. Photo by P. Šmacho.

Obr. 6. Brno-Líšeň I. Drasadlo s retuší 
typu Quina. Foto P. Šmacho.
Fig. 6. Brno-Líšeň I. Quina scraper. 
Photo by P. Šmacho.



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  P a l e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  101–120 

104

Literatura
Geisler, M., Vitula, P. 1993: Záchranný výzkum na trase tranzitního 

plynovodu Mutěnice – Velké Němčice v roce 1991 (okres Hodonín, 
Břeclav). Přehled výzkumů 1991, 101.

Škojec, J., Janál, J. 2003a: Čejč (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 44, 
225–226.

Škojec, J., Janál, J. 2003b: Čejč (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 44, 
243.

Summary
An isolated fossil molar (Fig. 8), probably from a mammoth, was 
found in Čejč – the “Kapánsko” and “Rakvická” fields (Hodonín 
District). 

Michal Přichystal

Černotín (k. ú. Hluzov, okr. Přerov)
„Nádavky“, parc. č. 265/16.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5534322N, 17.7743322E

Během povrchové prospekce realizované v roce 2021 na kata-
stru obce Hluzov byl nalezen ojedinělý patinovaný artefakt mla-
dopaleolitického stáří. Lokalita se nachází na jižním okraji táh-
lého plochého hřbetu poblíž kóty 254,2 m v poloze „Nádavky“, 
na parcele č. 265/16.

Jedná se o místo dalekého rozhledu, které směrem severním, 
východním i jižním umožňuje optickou kontrolu nejen okolních 
vrcholových partií Podbeskydské pahorkatiny, ale zároveň údolí 
oderské části Moravské brány.

Západně od místa nálezu se rozkládají okrajové partie vá-
pencového kamenolomu. V současné době zde dochází k postup-
nému rozšiřování dobývacího prostoru podél jihovýchodního 
okraje kamenolomu, kde je prováděna skrývka nadložních vrstev 
v souvislosti s plánovaným pokračováním těžby cementářských 
surovin v lomech Hranice a Černotín.

Nalezeným artefaktem je patinovaný úštěp z eratického si-
licitu, který dokládá blíže nespecifikovatelné aktivity v období 
mladého paleolitu v širším okolí Hluzovského kopce.

Doklady paleolitického osídlení byly v tomto prostoru v mi-
nulosti zaznamenány již dřívějšími povrchovými sběry na více 
místech (Dvořák, Valoch 1962; Neruda, Kostrhun 2002; Kostr-
hun 2005; Škrdla, Nývltová Fišáková 2006).

Literatura
Dvořák, J., Valoch, K. 1961: Příspěvek k poznání kvartéru v okolí 

Hranic na Moravě. Anthropozoikum XI, 153–162.
Kostrhun, P. 2005: Hranice (okr. Přerov). Přehled výzkumů 46, 185–187.
Neruda, P., Kostrhun, P. 2002: Hranice – Velká Kobylanka: 

Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. Acta Musei Moraviae, 
scientiae sociales LXXXVII(1–2), 105–156.

Škrdla, P., Nývltová Fišáková, M. 2006: Hranice (okr. Přerov). 
Přehled výzkumů 47, 86–87.

Summary
An isolated Upper Paleolithic artefact – patinated flake made 
from erratic flint was found by Z. Schenk in 2021 during a sur-
face survey in Černotín – “Nádavky” field (Přerov District), near 
the elevation marker at 354.2 m a.s.l. (plot No. 265/16).

Zdeněk Schenk

Dolní Dubňany (okr. Znojmo)
„Za Díly“, kóta 347,8 m.
Magdalénien. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0552786N, 16.2401492E

Na nápadné terénní vyvýšenině, východně od obce Dolní 
Dubňany, přibližně 15–20 m severozápadně od tyče geodetic-
kého bodu 347,8 m vyzdvihl autor zprávy v roce 2019 silně pati-
nované rydlo typu Lacan (obr. 9). Následné dva sběry na tomto 
místě ani za příznivých podmínek již bohužel další nálezy ne-
přinesly.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A Magdalenian Lacan-type burin (Fig. 9) was found in 2019 near 
the elevation marker at 347.8 m a.s.l., east of Dolní Dubňany 
(Znojmo District).

Petr Šmacho

Hostěrádky-Rešov (k. ú. Hostěrádky, okr. Vyškov)
„Stará hora“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -587432, -1170999

Na temeni jižního výběžku z Prackého kopce okolo kóty 
307,1 m nasbíral autor zprávy řadu paleolitických artefaktů 
(Oliva 1987). K tomu nyní P. Šmacho připojil kýlovité škrabadlo 
z hrubého rohovce, snad spongolitu (obr. 10: 1), atypické 
škrabadlo z rohovce ze Stránské skály (?), vytěžené ploché ja-
dérko z bíle patinovaného pazourku (obr. 10: 2) a dva úštěpky. 
Další kýlovité škrabadlo z těchto nových sběrů posiluje aurigna-
cienský ráz kolekce. 

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.

Obr. 9. Dolní Dubňany. Rydlo typu Lacan. Kresba P. Šmacho.
Fig. 9. Dolní Dubňany. Lacan-type burin. Drawing by P. Šmacho.
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Summary
An assemblage of Paleolithic artefacts was collected in the south-
ern spur of Pracký Hill near the elevation marker at 307.1 m a.s.l. 
in Hostěrádky-Rešov (Vyškov District). The new find of cari-
nated endscraper (Fig. 10) allows an Aurignacian classification 
of the whole assemblage.

Martin Oliva

Ivaň (okr. Brno-venkov)
„Za Krchovem“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9346058N, 16.5757161E

Při povrchové prospekci v trati „Za Krchovem“, při sever-
ním okraji intravilánu obce Ivaň, byl objeven mesiálně-dis-
tální fragment čepele s odlomenou špičkou o max. rozměrech 
34,8 × 20,5 × 5,6 mm (obr. 11). Lokalita se nachází na dvacet me-
trů vysoké syrovicko-ivaňské terase, respektive na úpatí jejího 
nejjižnějšího výběžku nad řekou Jihlavou.

Artefakt je zhotoven ze silicitu glacigenních sedimentů, je-
hož ventrální strana je oproti dorsální straně silně patinová. 
Tvar čepele utváří konvergentní boky s lichoběžníkovitým příč-
ným průřezem s rovnoběžnými negativy na dorsální straně, 
přičemž podélný průřez a tvar boků nelze vzhledem k fragmen-
tárnosti artefaktu určit. Cílová čepel pochází z produkční fáze 
těžby jádra. Na pravé laterální straně je přítomna drobná, zřejmě 
neintencionální místní retuš. Na odlomené ploše distální části 
je pak zřetelných několik drobných negativů. Protisměrné nega-
tivy v distální části, které jsou umístěné na levé laterální straně, 
svědčí o používání tohoto artefaktu, případně o jeho dodatečné 
úpravě. Na základě typologických a technologických znaků je 
možné artefakt zařadit do mladého paleolitu, což by znamenalo, 
že se jedná o první dokumentovaný nález mladého paleolitu na 
katastrálním území obce Ivaň.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
An isolated blade fragment (Fig. 11) made from erratic flint was 
found in Ivaň – “Za Krchovem” field (Brno-Country District) 
during a surface survey. Based on the typo-technological analy-
sis, it is possible to date the artefact to the Upper Palaeolithic.

David Cibulka, Martin Novák

Ivančice (k. ú. Alexovice, okr. Brno-venkov)
Alexovice; „Nad Hájkem“.
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0871094N, 16.3546542E

V poloze „Nad Hájkem“ v nadmořské výšce 260 m vyzdvihl 
autor zprávy v letech 2017 až 2020 asi tucet štípaných artefaktů, 
z nichž dva kusy byly silně patinované a nepochybně starší 
než zbytek kolekce. Nejatraktivnějším kusem v nové kolekci je 
škrabadlo (obr. 12) vyrobené z rohovce typu Krumlovský les, 
varieta I. Tato drobná lokalita byla objevena již v roce 2005 
M. Olivou a Z. a P. Nerudovými (Nerudová 2008), uvedena do li-
teratury jako Alexovice I a klasifikována jako pozdněpaleolitická.

Literatura
Nerudová, Z. 2008: Sídelní strategie v oblasti Krumlovského lesa ve 

starší době kamenné. Památky archeologické XCIX, 5–34.

Summary
A small assemblage of Paleolithic artefacts (Fig. 12) was col-
lected in Ivančice – “Nad Hájkem” field (Brno-Country District) 
in 2017–2020. Two of these artefacts were considerably pati-
nated and undoubtedly older than other finds in the assemblage.

Petr Šmacho

Jedovnice (okr. Blansko)
„U Kůlny“, parc. č. 2666/22.
Paleolit. Ojedinělý artefakt. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3287281N, 16.7836272E

Během výstavby vodovodu „Pitná voda Jedovnicko“ byl v mě-
síci dubnu 2021 jihozápadně objektu penzionu Kůlna nalezen ve 
výhozu hlíny z rýhy fragment bíle patinovaného pazourkového 
jádra. Artefakt spočíval původně v jílovitých hlínách ležících 
cca 1 m hluboko pod povrchem dnešního terénu.

Obr. 10. Hostěrádky-Rešov. Škrabadlo a jádro. Kresba T. Janků.
Fig. 10. Hostěrádky-Rešov. Endscraper and core. Drawing by T. Janků.

Obr. 11. Ivaň. 
Fragment čepele.  
Foto D. Cibulka,  
kresba J. Brenner.
Fig. 11. Ivaň. 
Blade fragment. 
Photo by 
D. Cibulka, 
drawing by 
J. Brenner.

Obr. 12. Ivančice. Škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 12. Ivančice. Endscraper. Drawing by P. Šmacho.
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Literatura
Neuvedeno.

Summary
A core fragment made from erratic flint was found in the trench 
during the water supply construction south of Kůlna Guesthouse 
in Jedovnice (Blansko District) in April 2021.

Petr Kos

Jemnice (okr. Třebíč)
„Svícníky“.
Střední paleolit, počáteční fáze mladého paleolitu. Ojedinělý artefakt. 
Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0053517N, 15.5615067E

Na podzim roku 2021 byl při povrchovém průzkumu v polní 
trati „Svícníky“ objeven ojedinělý paleolitický artefakt. Nachá-
zel se cca 1 km jihozápadně od Černého mostu u Jemnice (most 
silnice Jemnice–Menhartice přes řeku Želetavku) a cca 500 m 
vpravo silnice z Jemnice do Menhartic. Místo nálezu je situo-
váno na táhlém jižním až jihozápadním svahu uklánějícím se 
pozvolna k bezejmenné vodoteči, která se o několik set metrů 
dále vlévá do Menhartického potoka. Nadmořská výška se zde 
pohybuje okolo 463 m. Geologické podloží je pestré a tvoří jej 
metamorfované horniny moldanubika, konkrétně amfibolity, 
granulity a ruly. V okolí se vyskytují ale také dolomitické i kal-
citické mramory až vápenatosilikátové erlany a hydrotermální 
křemenné žíly s Fe-zrudněním, jejichž zvětráním vznikly přímo 
v místě nálezu potencionální zdroje nekvalitní suroviny pro vý-
robu štípané industrie. Jde o jemnozrnný hnědý poloopál v pra-
věku však asi nevyužívaný. Další zde identifikovanou místní 
surovinu reprezentují až 4 cm velké, prizmaticky vyvinuté kry-
staly křišťálu a záhnědy, vzniklé hlavně na puklinách granulitu 
a v dutinách křemenných žil. Eluvium hornin pokrývá tenká vrs-
tva kvartérních kamenitých deluviálních hlín.

Získaný artefakt může být klasifikován jako nesouměrný bi-
faciálně retušovaný hrot nepravidelně trojúhelníkovitého tvaru 
(rozměry 52 × 39,5 × 15 mm, hmotnost 23,9 g). Hrot je vyroben 
z kvalitního hnědého opálu, a většinu jeho povrchu pokrývá in-
tenzivní okrově žlutá patina. Ta je na některých místech silně 
zvětralá, což se projevilo jejím odloupnutím a setřením stop 
po negativech (obr. 13). Agresivnost patiny pak může být způ-
sobena vlastnostmi samotné suroviny či podmínkami v půdě, 
ovlivněnými zdejším geologickým podložím. Z jedné strany je 
patrno také několik rezivých oděrek svědčících o delším pobytu 
artefaktu v ornici. Na jedné z ploch (ve špičce hrotu) a menší 
části jednoho boku se nachází původní neoštípaný povrch su-
roviny. Opál, ze kterého byl hrot vyroben, není místní prove-
nience, ale pochází pravděpodobně ze zvětralin mramorů až 
erlanů v Drosendorfské jednotce moravika (výskyty například 
u Hluboké, Mešovic či Lubnice).

Hrot může být datován pouze rámcově do období středního 
až počáteční fáze mladého paleolitu. Jednorázový povrchový 
sběr v místě nálezu prozatím nepřinesl žádné další artefakty, 
které by umožnily blíže definovat stáří hrotu a charakter zdej-
ších lidských aktivit. V okolí se podařilo objevit pouze jednotlivé 
kusy zastupující štípanou a broušenou industrie z období neo-
litu, které mohou souviset s již v minulosti identifikovaným síd-
lištěm kultury s moravskou malovanou keramikou, nacházejícím 
se cca 1 km východním směrem (souhrnně Bartík 2014).

Z pohledu rozsahu paleolitického osídlení Moravy byl nález 
učiněn ve zcela periferní oblasti s prozatím nízkým počtem do-
kladů o pobytu lidí. Nejbližší ojedinělé mladopaleolitické arte-
fakty jsou známy z Jemnice – „U nádraží ČD“ (Vokáč, Houzar 
2002), Louky u Jemnice, Police (Koštuřík et al. 1986), Uherčic 
(Oliva 2005), Chvalkovic a Vratěnína. Početnější a chronolo-
gicky zařaditelné kolekce (aurignacien) se pak nacházejí nejblíže 
až z okolí dolnorakouského Drosendorfu (Kiessling 1928).
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kultury v prostoru nejzápadnější Moravy. Rkp. magisterské 
diplomové práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. 
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Summary
A bifacially retouched point (Fig. 13) made from patinated 
brown opal was found during a surface survey in autumn 2021 
in Jemince – “Svícínky” field (Třebíč District). This isolated find 
can be tentatively dated to the Middle to Early Upper Paleolithic.

Milan Vokáč, Jaroslav Bartík

Obr. 13. Jemnice. Hrot z opálu. Foto J. Bartík, kresba J. Brenner.
Fig. 13. Jemnice. Point made from opal. Photo by J. Bartík, drawing by J. Brenner.

https://is.muni.cz/th/wqmcg/
https://is.muni.cz/th/wqmcg/
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Kadov (okr. Znojmo)
„Kadovská hora“.
Střední paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -623103, -1182230

Výrazné návrší s kótou 367,2 m jihovýchodně od obce, od-
kud pochází klasický nález křemencového pěstního klínu (Oliva 
2016, 194, obr. 9), průběžně sleduje P. Šmacho. Nově odtud získal 
hrubý bifaciální artefakt, značně alterovaný, z rohovcové brek-
cie (obr. 14: 1). Je celkově oválného tvaru, bez špičky, ale právě 
v této oblasti je čerstvě poškozen. Tento artefakt může patřit 
k pěstnímu klínu, stejně jako nepravidelné jádro z křídového ro-
hovce (obr. 14: 2).

Literatura
Oliva, M. 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. Brno: 

Moravské zemské muzeum.

Summary
A coarse, bifacially retouched and significantly altered artefact 
from breccia chert and an irregular core from Cretaceous chert 
were found on Kadov Hill (Znojmo District) (Fig. 14). The ar-
tefact from breccia chert might be a part of a hand axe (Oliva 
2016, 194, Obr. 9). 

Martin Oliva

Kramolín (okr. Třebíč)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Kramolín hill-fort revisited. Archaeological potential of 45 years 
flooded site
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let 
zatopené lokality

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek,  
Klára Augustinová, Petr Žákovský

Křepice (k. ú. Křepice u Hustopečí, okr. Břeclav)
„Staré hory“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9929728N, 16.7130056E

Na jaře 2021 našel a vyzdvihl autor zprávy 100 m jihozá-
padně od křížku obětem cholery z r. 1831, v poloze „Staré hory“, 
silně patinovanou čepel s šikmou retuší (obr. 15.), vyrobenou 
z eratického silicitu, a větší úštěp s místní retuší z rohovce typu 
Krumlovský les.

Tato drobná paleolitická lokalita byla jako dosud poslední na 
katastru obce Křepice objevena již P. Škrdlou a jeho spolupracov-
níky v roce 2009 (Škrdla et al. 2009).

Literatura
Škrdla, P., Havlíček F., Rychtaříková, T. 2010: Křepice (okr. Břeclav). 

Přehled výzkumů 51, 282–283.

Summary
A patinated blade with oblique truncation (Fig. 15) made from 
erratic flint and a larger retouched flake made from Krumlovský 
les type chert were found in Křepice – “Staré hory” field (Břeclav 
District) in spring 2021.

Petr Šmacho

Obr. 14. Kadov. Artefakty. Kresba T. Janků.
Fig. 14. Kadov. Artefacts. Drawing by T. Janků.

Obr. 15. Křepice. Čepel s šikmou retuší.  
Kresba P. Šmacho.
Fig. 15. Křepice. Blade with oblique truncation.  
Drawing by P. Šmacho.
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Mistřice (k. ú. Mistřice I, okr. Uherské Hradiště)
„Hlubočky“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0790225N, 17.5635422E

Při povrchovém průzkumu v trati „Hlubočky“ se podařilo 
nalézt dva paleolitické štípané artefakty, které rozšířily proza-
tím nepočetnou kolekci z okolí kóty 337,4 m (cf. Škrdla 2005, 
115). Jedná se o drobnou, bíle patinovanou čepel s odlomenou 
proximální částí (obr. 16: 1) a mesiální fragment masivní čepele 
s tenkou prosvítající patinou. Obě čepele jsou zhotoveny z era-
tického silicitu. Masivní čepel je opatřena výrazným vrubem se 
známkami silného odrcení (obr. 16: 2). Protilehlý, menší vrub 
lze s ohledem na absenci patiny považovat za recentní. Loka-
lita je zařazena prozatím pouze rámcově do mladého paleolitu, 
a proto ji bude nutné opětovně sledovat a pokusit se získat další 
technologicky či typologicky signifikantní artefakty. 

Při úvahách o klasifikaci nálezů z Mistřic – „Hlubočků“ je 
ještě možné zmínit kolekci, která pochází z nedaleké lokality 
Bílovice/Nedachlebice. Tato je situována přibližně 1 km severo-
-severovýchodně od popsané polohy „Hlubočky“, na temeni ná-
vrší vybíhajícího z plošiny „Hlubočků“, v rozmezí nadmořských 
výšek 300–313 m. Tato kolekce je charakterizována převahou era-
tického silicitu v surovinovém spektru a na základě přítomnosti 
vysokých škrabadel je řazena k aurignacienu (Škrdla 2005, 75).

Literatura
Škrdla, P. 2005: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the 

Morava River. Dolnověstonické studie 13. Brno: Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno.

Summary
Two Paleolithic chipped artefacts (Fig. 16) were found dur-
ing a surface survey in Mistřice – “Hlubočky” field (Uherské 
Hradiště District) (cf. Škrdla 2005, 115).

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla

Mohelno (k. ú. Mohelno, okr. Třebíč)
„Plevovce“.
Pozdní fáze mladého paleolitu. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1043883N, 16.1510556E

V rámci dvou plánovaných odstávek Přečerpávací vodní elek-
trárny Dalešice se počátkem července a srpna 2021 uskutečnily 
dva záchranné archeologické výzkumy kamenných struktur D a E 
na lokalitě Mohelno-Plevovce. V případě kamenné struktury D 
(KSD) se navazovalo na výzkum z roku 2020 (Rychtaříková et al. 
2021). Sonda byla rozšířena severním a jižním směrem, kde pro-
storová analýza získaných nálezů v prostředí softwaru Surfer 
naznačovala možné přesahy nálezů mimo dlážděnou plochu. 
Severní část byla porušena studánkou vyloženou kameny a z ní 
po spádnici vybíhajícím odvodňovacím korytem (obr. 17). Přes-
tože studánka neposkytla žádný přesvědčivý archeologický ma-
teriál umožňující její přiřazení ke konkrétní epizodě osídlení, 
byl z ní odebrán organický materiál, který by mohl v budoucnu 
umožnit rekonstrukci prostředí a upřesnit její dataci. Studánka 
spolu s odvodňovacím kanálkem porušily paleolitickou vrstvu, 
a ojedinělé artefakty se tak dostaly do jejich výplně. Ve výplni 
koryta se též nacházely drobné fragmenty keramiky z období 
neolitu a novověku, ale i v tomto případě je nasnadě brát v po-
taz možnou kontaminaci. Domníváme se, že by tato struktura 
mohla chronologicky spadat nejspíše do období středověku až 
novověku. Odkrytá a prozkoumaná plocha se strukturou KSD 
je 27 m2, z toho 12,25 m2 bylo prozkoumáno v roce 2021. Spo-
lečně se sezónou 2020 bylo zaměřeno 576 artefaktů a dalších 
4 615 kusů bylo získáno z plavení sedimentů. Celková kolekce 
dosáhla 5 191 artefaktů. Soubor doplňují nálezy drobných hru-
dek červeného barviva, fragmentů zvířecích zubů a kostí a po-
četná hrubotvará industrie z granulitu a amfibolitu.

V prostoru kamenné struktury E (KSE) byla plocha mírně roz-
šířena na severním i jižním okraji, kde analýza plošné distribuce na-
značovala možné pokračování polohy s nálezy (Bartík et al. 2020). 
Získáno bylo pouze několik desítek především drobných artefaktů. 
V severovýchodní partii zkoumané plochy jsme opět zachytili prů-
běh odvodňovacího koryta pokračujícího od struktury KSD.

Od roku 2019 je také po menších úsecích průběžně zkoumán 
prostor koncentrace 2 (AC2) v blízkosti vyústění východního 
erozního koryta, která byla poprvé identifikována v roce 2013 
(Škrdla et al. 2015). Obnovení výzkumu AC2 iniciovalo v roce 2019 
začištění 10 m dlouhého profilu, na kterém se podařilo zdoku-
mentovat vrstvu s nálezy štípaných artefaktů a drobných úlomků 
spálených zvířecích kostí. V následujícím roce se výzkum zaměřil 
už jen na 5 m dlouhý úsek profilu (sektory 5a–9b), kde se kon-
centrovalo největší množství spálených kostí. Zde bylo odkryto 
několik větších bloků a valounů granulitu, ortoruly a amfibolitu, 
uspořádaných do nesouvislého půlkruhu. Výzkum v roce 2021 se 
zaměřil na ověření potencionálního pokračování této struktury 
jihozápadním směrem. Prozkoumán byl pás o šířce 1,5 m, další 
navazující kameny ale už nalezeny nebyly. Celková odkrytá plo-
cha v roce 2021 činila 12,5 m2. Průběh exkavace i průběžné do-
kumentace značně komplikovalo periodické zaplavování nálezové 
situace (obr. 18). Předběžná analýza prostorové distribuce nálezů 
indikuje, že se mohlo jednat o pozůstatky, kameny částečně vy-
mezené sídlištní struktury s ohništěm. Analýza prostorové dis-
tribuce spálených kostí vykazuje nepravidelně kruhový tvar s vý-
běžkem k jihu – nálezy všemi směry doznívají s výjimkou sektorů 
6b a 7a. Podobnou prostorově vymezenou distribuci pak můžeme 
pozorovat i u štípaných artefaktů, kterých bylo po započítání vý-
plavů získáno několik stovek kusů. V centrální části struktury se 

Obr. 16. Mistřice. Štípané artefakty. Kresba J. Brenner.
Fig. 16. Mistřice. Chipped artefacts. Drawing by J. Brenner.
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podařilo odrýt také dvě větší nespálené kosti náležející fragmen-
tům žebra a dlouhé kosti velkého savce (pravděpodobně koně).

V průběhu snižování pokryvných sedimentů v nadloží AC2 
byl v roce 2021 nalezen ještě depot tří bipolárně těžených čepe-
lových jader z eratického silicitu. Jádra se stratigraficky nachá-
zela o 50 cm výše oproti horizontu s nálezy kamenů a spálených 
kostí a mohla by pravděpodobně souviset s industrií objevenou 
nedaleko v prostoru AC1, odkud byla získána téměř identická já-
dra (Škrdla et al. 2015). Tato nově získaná stratigrafická infor-
mace bude do budoucna klíčová pro datování jednotlivých fází 
paleolitického osídlení lokality.

V následujícím roce bude výzkum lokality pokračovat, a to 
zejména v místě předpokládané struktury F (KSF, Rychtaří-
ková et al. 2021, obr. 9), kde pokračující eroze již odhalila dva 
kameny a několik artefaktů.
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Bartík, J., Škrdla, P., Rychtaříková, T., Demidenko, Yu. E., 

Nejman, L. 2020: Kamenná struktura E v Mohelně-Plevovcích: 
nová výzva pro metodiku výzkumu. Přehled výzkumů 61(1), 
47–57. DOI 10.47382/pv0611-05. Dostupné také z: 
http://pv.arub.avcr.cz/61_1_05.pdf.
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Škrdla, P., Bartík, J., Rychtaříková, T. 2015: Dvě koncentrace 
epigravettských artefaktů v Mohelně-Plevovcích. Přehled 
výzkumů 56(1), 9–29. Dostupné také z: https://www.arub.cz/
prehled-vydanych-cisel/PV56_1_studie_1.pdf.

Summary
The rescue excavation at the Mohelno-Plevovce site (Třebíč Dis-
trict) continued during the two planned maintenance breaks at 
Dalešice Hydro Power Plant in summer 2021. Several sub-sec-
tors along the trench margins of stone structures D and E (here-
inafter referred to as “KSD” and “KSE”) were excavated. KSD 
trench was significantly enlarged in the northern direction. The 
excavation of the KSD (Fig. 17) and KSE was completed and fur-
ther artefacts were recovered. In addition, the trench in the area 
of artefact concentration 2 (hereinafter referred to as “AC2”) 
(Fig. 18) was enlarged in the south-western direction. The pre-
liminary analysis of the spatial distribution of AC2 allows us 
to interpret it as a dwelling structure with a hearth, partially 
encircled with large stones. The excavation will continue next 
year, especially in the location of the presumed KSF structure.

Klára Augustinová, Petr Škrdla, Jaroslav Bartík, Tereza Rychtaříková

Mohelno (okr. Třebíč)
„Žlíbky“, „Nad Panským“.
Počáteční fáze mladého paleolitu, pozdní fáze mladého paleolitu. 
Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1257633N, 16.1739389E

Poloha je situována na temeni vymezeném Štenkravou na 
jihu a Skřipinským potokem na severu a klesajícím východním 
směrem od návrší Doubrava k obci Mohelno. Lokalita je známa 
především objevem neolitického rondelu (Kuča et al. 2011) 
a s ním souvisejícími bohatými neolitickými nálezy. Intenzivní 
povrchové průzkumy však v průběhu let odhalily také drobnou 
kolekci 16 patinovaných artefaktů, jejíž bližší popis je tématem 
tohoto příspěvku. Sedm artefaktů je vyrobeno z eratického sili-
citu, ostatní z rohovce typu Krumlovský les. Za pozornost stojí 
dva artefakty – nevýrazný odštěpovač z rohovce typu Krum-
lovský les a atypické karenoidální škrabadlo na krátkém úštěpu 
eratického silicitu (obr. 19). Posledně jmenovaný artefakt se 
spolu se zlomkem drobné čepele poškozené impaktem, také 
z eratického silicitu, odlišuje od zbytku kolekce výrazně méně 
intenzivní patinací povrchu – zatímco u většiny artefaktů ne-
prostupná, mléčně bílá patina pokrývá celý povrch artefaktu, 
u dvou zmíněných artefaktů pod patinou prosvítá původní barva 
suroviny.

Zatímco většina kolekce nepochybně přísluší počáteční fázi 
mladého paleolitu, která je známa i z nedalekých poloh „Na Šibe-
nici“ (na stejném temeni, výše ve svahu) či „Mančalov“ (na sou-
sedním temeni severně popisované polohy, opět v o něco vyšší 
nadmořské výšce) a dalších (souhrnně Škrdla et al. 2012), dva 
méně intenzivně patinované artefakty mohou naznačovat akti-
vity v mladších obdobích paleolitu, hypoteticky nelze vyloučit 
souvislost s osídlením polohy Mohelno-Plevovce, kde byla dolo-
žena podobná atypická karenoidální škrabadla z eratického sili-
citu v rámci výzkumu kamenných struktur (Škrdla et al. 2016), 
případně by mohly náležet mezolitu či pozdnímu paleolitu, je-
jichž doklady se v poslední době v okolí podařilo identifikovat 
(nepublikováno).

Obr. 17. Mohelno. Pohled na výzkum kamenné struktury D s odkrytou studánkou. 
Foto J. Bartík.
Fig. 17. Mohelno. View of the stone structure D excavation with cleaned spring. 
Photo by J. Bartík.

Obr. 18. Mohelno. Pohled na výzkum prostoru koncentrace 2. Foto J. Bartík.
Fig. 18. Mohelno. View of the artefact concentration 2 excavation. Photo by J. Bartík.

http://pv.arub.avcr.cz/61_1_05.pdf
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https://www.arub.cz/prehled-vydanych-cisel/PV56_1_studie_1.pdf
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Summary
A periodic surface survey within the area of a Neolithic site in 
Mohelno – “Žlíbky” and “Nad Panským” fields (Třebíč District) 
with a circular enclosure yielded, among other things, a small 
collection of Paleolithic artefacts. While the larger part of the 
assemblage is attributed to the Early Upper Paleolithic also 
known from the neighbouring locations, an atypical carenoidal 
endscraper (Fig. 19) and a blade fragment with impact traces, 
both made from slightly patinated erratic flint, suggest a possi-
ble later dating.

Petr Škrdla, Jaroslav Bartík, Petr Knotek, Marcel Lengyel

Mokrá-Horákov (k. ú. Horákov, okr. Brno-venkov)
„Ořechová seč“, Horákov I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2113097N, 16.7338158E

Na jaře 2019 nalezl autor zprávy cca 150 m jihojihozápadně 
od halštatské mohyly Hlásnice, poblíž litinového křížku na okraji 
polní cesty u lesa, škrabadlo ze silně patinovaného spongolitu 
(obr. 20). Nález pravděpodobně souvisí se zde v minulosti obje-
venou mladopaleolitickou složkou štípané industrie, která obsa-
hovala i listovitý hrot (Skutil 1937).

Literatura
Skutil, J. 1937: Některé dosud neznámé paleolitické nálezy na 

Moravě. Obzor praehistorický X (1936–37), 259–280.

Summary
An endscraper (Fig. 20) from patinated spongolite was dis-
covered near the eponymous Hallstatt barrow in Horákov – 
“Ořechová seč” field (Brno-Country District).

Petr Šmacho

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
„Dolní Novosady“, „U Lípy“.
Mladý paleolit. Neurčený areál. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum, inv. č. 3600.

Lokalizace: S-JTSK – -622331, -1174740

V muzeu v Moravském Krumlově je pod inv. č. 3600 uložena 
proximální část velké jednostranně retušované čepele vyrobené 
z pazourku (obr. 21). Podle zápisu v inventární knize byla na-
lezena v trati „Dolní Novosady“ v místě zvaném „U Lípy“ na 
pozemku J. Kaufmana, vedoucího zdejšího muzea. Lokalizace 
odpovídá nejspíše dolní části jihovýchodního svahu jihozápadně 
od historického středu města.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A proximal part of a large laterally retouched blade made from 
flint (Fig. 21) was found in the Moravský Krumlov museum’s de-
pository. Originally, it was found in “Dolní Novosady” field, 
southwest of the centre of Moravský Krumlov (Znojmo District).

Martin Oliva

Obr. 19. Mohelno. Škrabadlo. Foto J. Bartík, kresba J. Brenner.
Fig. 19. Mohelno. Endscraper. Photo by J. Bartík, drawing by J. Brenner.

Obr. 20. Mokrá-Horákov. Škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 20. Mokrá-Horákov. Endscraper. Drawing by 
P. Šmacho.

Obr. 21. Moravský Krumlov. Retušovaná čepel.  
Kresba T. Janků.
Fig. 21. Moravský Krumlov. Retouched blade. 
Drawing by T. Janků.
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Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
Krumlovský les.
Mezolit. Skupina/síť sond. Badatelský výzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -615159, -1177144 

V roce 2021 byl po 28 letech ukončen výzkum pravěkého 
dolování rohovce v Krumlovském lese. K vyhloubení poslední 
sondy vedl markantní úpad hladiny sloje východním směrem 
v sondě II-9-3 z roku 2018 (Oliva 2020). Pokles dna dával na-
ději na objev hlubšího extrakčního zásahu do podloží, možná 
staršího. O metr dále po vrstevnici k východu byla tedy ote-
vřena sonda, orientovaná delší stranou proti svahu. Horního 
půl metru opět tvořila světlá vyluhovaná prachová svahovina 
s industrií s plošně redukovanými jádry, nepochybně ze starší 
doby bronzové. Následovala obvyklá poloha tuhého písčitě-det-
ritického sedimentu hnědorezivé barvy, která obsahovala více 
uhlíků, dosud nedatovaných. Štípaná industrie netvořila žádné 
koncentrace, jádra jsou převážně drobnější nepravidelná nebo 
s nezdařilou paralelní redukcí. Nepravidelně zvlněného dna 
jsme dosáhli v max. hloubce 200 cm. Těženou sloj představoval 
tuhý hlinitě-písčitý sediment s řídkým výskytem rohovcových 
valounů, ojediněle přesahujících velikost pěsti. Úroveň dna tedy 
zhruba odpovídá max. hloubce dosažené v sondě z roku 2018.

Literatura
Oliva, M. 2020: Krumlovský les II-east: Recent excavations of 

the Mesolithic mining area. Acta Musei Moraviae, scientiae 
sociales CV(2), 167–179.

Summary
The excavation of the prehistoric chert mining area in Krum-
lovský les (Znojmo District) was completed in 2021 (Fig. 22). 
A test pit enlarging the TP II-19-3 trench from 2018 to the east 
reached a depth of 2 m. Under a Bronze Age spoil heap, a Meso-
lithic deposit with chipped stone industry and charcoal was 
found. 

Martin Oliva

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
„Obory“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Badatelský výzkum.  
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0421558N, 16.3388669E

Místní rodák p. Vespalec předal do muzea štípanou industrie 
v počtu 101 kusů, na jejímž základě byl proveden povrchový prů-
zkum lokality. Vzhledem k osetí pole bohužel nepřinesl žádné 
další nálezy. V souboru převažoval rohovec typu Krumlovský les 
(62 ks varieta II, 29 ks varieta I), dále se zde vyskytoval silicit 
z glaciálních sedimentů, křídový spongiový rohovec, jeden opál 
a dva kusy přepálené. Technologicky převažují úštěpy (63 ks) 
nad čepelemi (12 ks) a jejich fragmenty (6 ks), jedním jádrem 
a jádrovými rezidui (2 ks). V jednom případě byla určena hře-
benová čepel. Z nástrojů se vyskytly retušované čepele (3ks), 
škrabadla (5 ks, obr. 23: 1, 2), dvě drásadla na úštěpech bez 
plošné retuše a dvě klínová rydla (obr. 23: 3, 4). Místní retuš byla 
zřejmá na 3 úštěpech. Několik zlomků artefaktů bylo z důvodu 
poškození mrazem neurčitelných (7 ks).

Publikované nálezy představují doposud neznámou paleoli-
tickou lokalitu na katastru Moravského Krumlova, kterou lze na 
základě výskytu typických artefaktů v doposud shromážděném 
souboru zařadit do aurignacienu (dle Oliva 1987), která tak do-
plňuje mapu aurignackých lokalit v oblasti Krumlovského lesa: 
např. Vedrovice, Kupařovice, Olbramovice, Kubšice, Vojkovice 
a další (souhrnně Oliva 1987; 1996).

Literatura
Oliva, M. 1987: Aurignacien na Moravě. Studie Muzea Kroměřížska ´87. 

Kroměříž: Muzeum Kroměřížska.
Oliva, M. 1996: Prehistoric exploitation and utilisation of the 

Krumlovský les hornstone. In: J. Svoboda (ed.): Paleolithic in the 
Middle Danube region. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 5. 
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 49–66. 

Summary
The assemblage of chipped stone industry (101 pieces) from the 
“Obory” field represents a new archaeological site discovered 
in the cadastral area of Moravský Krumlov (Znojmo District). 
Characteristic artefacts (Fig. 23) allow this assemblage to be 
attributed to the Aurignacian (according to Oliva 1987) and 
thus extend a list of the Aurignacian sites known in the area of 
Krumlovský les (Vedrovice, Kupařovice, Olbramovice, Kubšice, 
Vojkovice and others) (Oliva 1987; 1996). 

Martin Kuča, Petr Matějec

Obr. 23. Moravský Krumlov – „Obory“. Vybrané artefakty. Kresba P. Matějec.
Fig. 23. Moravský Krumlov – „Obory“. Selected artefacts. Drawing by P. Matějec.

Obr. 22.  
Moravský Krumlov – 
Krumlovský les.  
Záběr z výzkumu. 
Foto M. Oliva.
Fig. 22.  
Moravský Krumlov –  
Krumlovský les. 
During the  
excavation. Photo 
by M. Oliva.
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Nesovice (k. ú. Letošov, okr. Vyškov)
Letošov; „Kopce“.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -565800, -1169288

Severoseverozápadně od obce na temeni jihozápadního te-
rénního výběžku z Milonického lesa (Malhotek) v nadmořské 
výšce 294 m zjistil paleolitické nálezy již M. Mazálek (1960, 47). 
Později upadla lokalita v zapomnění, až v roce 2021 ji ově-
řil P. Šmacho. Vyzdvihl tu atypické škrabadlo na čepelovitém 
úštěpu z radiolaritu (obr. 24), odštěpovač z nazelenalého radio-
laritu (?), zlomek čepele, 3 úštěpy, 4 odštěpky, nepravidelné já-
dro s většími negativy a 3 silně vytěžená jádra. Mezi surovinami 
převládají různé rohovce. 

Literatura
Mazálek, M. 1960: Paleolitický výzkum Bučovska na Moravě. Časopis 

Moravského muzea, vědy společenské XLV, 27–68.

Summary
An atypical endscraper (Fig. 24), a splintered radiolarite arte-
fact and core fragments were found by P. Šmacho in Nesovice- 
-Letošov – “Kopce” field (Vyškov District).

Martin Oliva

Nová Ves (k. ú. Nová Ves u Oslavan,  
okr. Brno-venkov)
„Nad Skalou“.
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0945606N, 16.3110522E

Nad stržemi vymezené ostrožně nad levým břehem řeky Jih-
lavy vyzdvihl autor zprávy dvojité nehtovité škrabadlo (obr. 25) 
vyrobené z rohovce typu Krumlovský les varieta II. Lokalitu 
objevil a publikoval P. Škrdla (2012), který ji klasifikoval jako 
mladopaleolitickou s mladší příměsí.

Literatura
Škrdla, P. 2012: Paleolitické osídlení středního Pojihlaví. 

Mikroregionální studie. Acta Musei Moraviae, scientiae 
sociales XCVII(1), 15–44.

Summary
A double endscraper (Fig. 25) was discovered in Nová Ves – 
“Nad Skalou” field (Brno-Country District).

Petr Šmacho

Nová Ves (k. ú. Nová Ves u Oslavan, okr. Brno-venkov)
„Nad Skalou“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – Poloha 1: 49.0946447N, 16.3101564E; 
poloha 2: 49.0950908N, 16.3123450E; poloha 3: 49.0939086N, 16.3141869E

V roce 2021 se podařilo v poloze Nová Ves u Oslavan – „Nad 
Skalou“ objevit při povrchových prospekcích a menším archeolo-
gickém výzkumu dvě nové koncentrace paleolitických artefaktů. 
Celkem jsou z této trati tak evidovány již tři polohy s paleolitic-
kými nálezy. První doposud známá koncentrace byla již dříve 
identifikována v jihozápadní části ostrožny situované nad levým 
břehem řeky Jihlavy a vymezené stržemi a částečně i příkrou 
skalní stěnou. Pochází odtud kolekce 39 artefaktů zhotovených 
převáženě z rohovců typu Krumlovský les (Škrdla 2012, 19). 
Druhé místo s paleolitickými nálezy bylo zjištěno cca 150 m SVV 
od první koncentrace a cca 40 m východně od polní cesty, která 
ostrožnu protíná v ose S–J. Při záchranném výzkumu zaměře-
ném na dokumentaci rozsáhlého objektu kultury zvoncovitých 
pohárů byly na rozhraní štěrkového podloží a jeho výplně nale-
zeny dva paleolitické artefakty – amorfní zlomek se známkami 
mírného přepálení a drobný, mesiální fragment čepele ze středně 
silně patinovaného eratického silicitu. Třetí koncentrace nálezů 
pak spočívala 200 m jihovýchodně od koncentrace 2, v místech 
kde se rovný terén začíná lámat v pozvolný k jihu ukloněný svah. 
Zde byly na ploše několika metrů čtverečních získány 3 paleoli-
tické artefakty – drobný zlomek z rohovce typu Krumlovský les, 
semikortikální úštěp z eratického silicitu (obr. 26: 1) a proxi-
mální fragment masivní čepele s nesouvislou bilaterální retuší 
(obr. 26: 2). Zlomek čepele je pokryt silnou patinou, pravděpo-
dobně však byla zhotovena rovněž z eratického silicitu. Nálezy 
z polohy „Nad Skalou“ lze prozatím zařadit pouze rámcově do 
mladého paleolitu, přičemž v případě koncentrace 1 je pravdě-
podobná souvislost industrie s jeho počátkem (Škrdla 2012, 19).

Obr. 24. Nesovice-Letošov. Atypické škrabadlo.  
Kresba T. Janků.
Fig. 24. Nesovice-Letošov. Atypical endscraper.  
Drawing by T. Janků.

Obr. 25. Nová Ves u Oslavan III. Dvojité nehtovité 
škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 25. Nová Ves u Oslavan III. Double thumbnail 
endscraper. Drawing by P. Šmacho.

Obr. 26. Nová Ves u Oslavan. Štípané artefakty. Kresba J. Brenner.
Fig. 26. Nová Ves u Oslavan. Chipped artefacts. Drawing by J. Brenner.
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Literatura
Škrdla, P. 2012: Paleolitické osídlení středního Pojihlaví. 

Mikroregionální studie. Acta Musei Moraviae, scientiae 
sociales XCVII(1), 15–44.

Summary
Two new scatters of Paleolithic artefacts (Fig. 26) were found 
during a surface survey in 2021 in Nová Ves – “Nad Skalou” field 
(Brno-Country District).

Jaroslav Bartík, Milan Vokáč, Petr Škrdla

Obora (k. ú. Obora u Boskovic, okr. Blansko)
„Sedliska“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Technické muzeum v Brně.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4611306N, 16.6065961E

V rámci terénní prospekce uskutečněné dne 18. 11. 2021 
a zaměřené primárně na ověření přítomnosti raně středověké 
železářské produkce na katastru obce Obora, trati „Sedliska“ byl 
získán i ojedinělý štípaný artefakt pokrytý prosvítající bílou pa-
tinou. Jedná se o drobný preparační úštěp s nevýraznými zbytky 
kůry z eratického silicitu. Nález je možné zařadit pouze rámcově 
do mladého paleolitu. Prozatím nelze spolehlivě rozhodnout, 
zda se jedná o čistě ojedinělý nález nebo o stopu intenzivnějších 
lidských aktivit. Vyloučit nemůžeme ani případnou souvislost 
s dalšími doklady paleolitického osídlení identifikovanými v ne-
dalekém okolí (cf. Oliva, Štrof 1985, 11).

Literatura
Oliva, M., Štrof, A. 1985: Přehled paleolitického osídlení Lysické 

sníženiny a blízkého okolí. Přehled výzkumů 1983, 10–17, obr. 4–10.

Summary
The Upper Paleolithic preparation flake was found in Obora – 
“Sedliska” field (Blansko District) during a surface survey in 2021.

Roman Mikulec, Jaroslav Bartík, Michal Hlavica

Orlovice (okr. Vyškov)
„Lysá Hora“, Orlovice I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -563250, -1158675

Severozápadně od obce na táhlém návrší byla roku 2002 za-
hájena rozsáhlá těžba štěrkopísků, při níž se (dle sdělení hlí-
dače) měly najít bíle patinované „pazourky”. Současná kolekce 
pochází od P. Šmacha; nejzajímavější je 8 cm široký pazourkový 
úštěp s ohlazenou kůrou na větší části povrchu, celkově bíle 
patinovaný, a menší pazourkový úštěp. Tucet dalších úštěpků 
a zlomků z různých rohovců, jednoho pazourku a jednoho ra-
diolaritu může být zčásti přirozeného původu. Nevýrazné pa-
tinované i nepatinované artefakty pocházejí i z tratí „Roznitál“ 
a „Vrchní Židlíky“.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
White patinated chipped stone artefacts were allegedly occur-
ring during the gravel exploitation north-west from Orlovice 
(Vyškov District). The existence of the archaeological site was 
proved later by isolated finds including a large flake made from 
white patinated flint.

Martin Oliva

Oslavany (okr. Brno-venkov)
„Kukla“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1239381N, 16.3427506E

Při náhodném průzkumu pole směřujícího od údolí Oslavy 
ke „Kukle“, na levé straně od silnice z Oslavan směrem k Pado-
chovu, byl nalezen patinovaný úštěp. Nadmořská výška nálezu 
je přibližně 250 m. Podle makroskopického určení je artefakt 
zhotoven z rohovce typu Krumlovský les. Uvedený nález může 
souviset s polohou VII podle J. Skutila (1934).

Literatura
Skutil, J. 1934: Nejstarší osídlení Ivančicka. Ročenka městského muzea 

v Ivančicích 1933, 7–10.

Summary
A patinated artefact was found during a surface survey in Osla-
vany – “Kukla” field (Brno-Country District). It could be related 
to artefacts found near the site earlier. 

Martin Kuča, Petr Matějec

Ostrov nad Oslavou (k. ú. Suky, okr. Žďár nad 
Sázavou)
Suky; kóta Suky.
Micoquien. Dílenský areál. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: u autora.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4733886N, 16.0074006E

Roku 2019 byl koupí na mineralogické burze v Tišnově zís-
kán paleolitický artefakt – silně eolitizované křišťálové drásadlo 
(obr. 27). Artefakt našel v roce 2009 sběratel minerálů a brusič 
L. Bukáček na známém mineralogickém nalezišti křišťálové su-
roviny asi 30 m jihovýchodně od kóty Suky 584 m.

V minimálně jednom případě byl obdobný pravěký artefakt 
shledán natolik esteticky působivým, že byl mineralogickou fir-
mou Vladimír Krejčí (Drahé kameny online) bez brusičských 
zásahů zasazen do stříbrné obruby a v roce 2020 na e-shopu 
z neznalosti věci prodán jako moderní brož. Prohlídkou zásob 
suroviny byly následně z této firmy zachráněny 4 další paleoli-
tické eolitizované artefakty – přímé drásadlo a 2 úštěpy z křiš-
ťálu a jeden úštěp s přeretušovaným bulbem z citrínu. Všechny 
tyto artefakty byly nalezeny V. Krejčím a jeho matkou v průběhu 
posledních 10 let na lokalitě Suky I.
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Jako archeologická lokalita Suky I. bylo toto naleziště křiš-
ťálů známé již K. Valochovi (2004). Bohužel většina zde nale-
zených artefaktů byla zničena přebroušením coby surovina na 
výrobu šperků, neboť nálezci nepoznali, že se jedná o pravěké 
artefakty.

Literatura
Valoch, K. 2004: Křišťály jako surovina štípané industrie. Acta Musei 

Moraviae, scientiae sociales LXXXIX, 129–166.

Summary
A small assemblage of Paleolithic artefacts from rock crystal 
(Fig. 27) and citrine quartz was found in Ostrov nad Oslavou at 
the Suky I site (Žďár nad Sázavou District), nearby the elevation 
marker at 584 m a.s.l.

Petr Šmacho

Pasohlávky (k. ú. Mušov, okr. Brno-venkov)
„Na Pískách“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – Artefakt 1: 48.8823072N, 16.5854919E;  
artefakt 2: 48.8821278N, 16.5852400E

Při povrchové prospekci v trati „Na Pískách“, v jižní části ka-
tastrálního území dnes již zaniklé obce Mušov, byly při povr-
chové prospekci objeveny dva kusy reprezentující štípanou in-
dustrii. Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Dyje (při horní 
nádrži vodního díla Nové Mlýny), respektive na levém břehu 
Dunajovického potoka. Reliéf je zde tvořen rovnou, mírně vy-
výšenou štěrkovou terasou s místy navátými písky, rozkládající 
se v průměrné nadmořské výšce 175 m. Širší půdní pokryv tvoří 
hluboké až středně hluboké černozemě a regozemě.

První artefakt představuje proximálně-mesiální část širší, 
silně patinované čepele o max. rozměrech 36,4 × 24,3 × 9,6 mm 
(obr. 28: 1). Čepel je zhotovena ze silicitu z glacigenních sedi-
mentů. Na její levé laterární straně je dochovaná hnědožlutá 
kůra. Tvar čepele utváří polygonální příčný průřez s rovnoběž-
nými negativy na dorsální straně, přičemž podélný průřez a tvar 
boků nelze vzhledem k fragmentárnosti artefaktu určit. Čepel 

pochází z produkční fáze těžby jednopodstavového jádra. Pozice 
kůry a charakter negativů na dorsální straně značí, že čepel byla 
odbita z levé části těžební plochy přilehající k boku jádra. Roz-
bitá patka neumožňuje určit její typ ani použitý otloukač. Ve 
spodní, lomové části jsou na hraně z ventrální strany přítomné 
negativy drobných odbití, které svědčí o používání této „pra-
covní hrany“.

Druhý artefakt představuje kompletní, silně patinovanou 
čepel o max. rozměrech 53,2 × 16,5 × 5,3 mm (obr. 28: 2). Čepel 
je zhotovena ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury, na jejíž 
levé laterární straně je dochovaná hnědožlutá kůra. Tvar čepele 
formují konvergentní boky s lichoběžníkovitým příčným průře-
zem a vypouklým podélným profilem. Čepel opět pochází z plné 
těžby jednopodstavového jádra, jak dokazují přítomné negativy 
na dorsální straně. Pozice kůry a charakter negativů na dorsální 
straně značí, stejně jako u prvního artefaktu, že čepel pochází 
z levé části těžební plochy přilehající k boku jádra. Patku je 
možné označit jako kombinaci hladké a lineární varianty. Na 
ventrální straně je pod patkou přítomen drobný odštěp v místě 
úderu a dále zřetelný bulbus. Tyto znaky napovídají, že při těžbě 
byl jako otloukač použit měkký kámen.

Na základě shodných typologických a technologických 
znaků je možné oba artefakty zařadit do mladého paleolitu, což 
by znamenalo první dokumentovaný doklad nálezů z mladého 
paleolitu na katastrálním území Mušov. Přibližně pět kilome-
trů východně se nachází známý sídelní areál Dolní Věstonice – 
Pavlov – Milovice z období gravettienu, který se také rozkládá 
na pravém břehu řeky Dyje (více Svoboda 2016). Nově objevená 
poloha tak může souviset s pohybem pavlovienských skupin lov-
ců-sběračů v širším okolí Pavlovských vrchů.

Literatura
Svoboda, J. 2016: Dolní Věstonice – Pavlov. Praha: Academia.

Obr. 27. Ostrov nad Oslavou. Drásadlo 
z křišťálu. Foto P. Šmacho.
Fig. 27. Ostrov nad Oslavou. Side scraper 
from rock crystal. Photo by P. Šmacho.

Obr. 28. Pasohlávky. Čepele. Foto D. Cibulka, kresba J. Brenner. 
Fig. 28. Pasohlávky. Blades. Photo by D. Cibulka, drawing by J. Brenner. 
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Summary
Two chipped artefacts (Fig. 28) were found during a surface sur-
vey in Pasohlávky – “Na Pískách” field (Brno-Country District). 
The first is a proximal-mesial part of a blade made from erratic 
flint with a strong patina, the second is a patinated blade made 
from Kraków-Częstochova Jurassic silicite. Both could be dated 
to the Upper Paleolithic.

David Cibulka, Martin Novák

Prace (okr. Brno-venkov)
Pracký kopec.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -587589, -1169214

Paleolitická lokalita na severním svahu výrazného táhlého 
návrší kóty 325 m s Mohylou míru byla zjištěna autorem zprávy 
r. 1984 nálezem dvoupodstavového čepelového jádra z křídového 
rohovce (Oliva 1987, 15). Další nálezy učinil později M. Simandl 
(Simandl, Škrdla 2001; Oliva 2016, 257) a nyní P. Šmacho. Jde 
o dvě škrabadla, miniaturní asi z pazourku (obr. 29: 1) a vyšší 
z rohovce typu Krumlovský les, varieta II, (obr. 29: 2) a pazour-
kový úštěp s vruby (obr. 29: 3). Nevyobrazené zůstávají 4 zlomky 
čepelí a 5 úštěpků a odpadu.

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.
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výzkumů 43, 138–140.

Summary
Two endscrapers, four blade fragments and a debitage (Fig. 29) 
were found in Prace (Brno-Country District) in the northern 
slope at the elevation marker at 325 m a.s.l.

Martin Oliva

Přibice (okr. Brno-venkov)
„Dlouhé vinohrádky“, „Čtvrtky“.
Starý paleolit, střední paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9541111N, 16.5784086E

Z povrchové prospekce v trati „Dlouhé vinohrádky“ – 
„Čtvrtky“ byl získán silně ohlazený úštěp o max. rozměrech 
38 mm × 23 mm × 7 mm z medově hnědého křídového spongo-
litu místní provenience (obr. 30). Na ventrální, mírně patino-
vané straně je znatelný výrazný bulbus, na dorsální straně po-
tom několik jasně zřetelných negativů. Na dorsální i ventrální 
straně je patrná i hrubá konkávní laterární retuš. Silný obrus 
povrchu úštěpu nedovoluje sledovat jeho další arteficiální znaky. 

Artefakt byl nalezen na 30 metrů vysoké syrovicko-ivaňské 
říční terase nad současným tokem Jihlavy, která je kryta pískem, 
na němž se místy vyvinula staro-pleistocenní půda typu ferreto 
(Valoch et al. 1978). Silný eolický obrus dokazuje, že tento před-
mět je pleistocenního stáří, protože holocenní ani mladopleisto-
cenní artefakty takový intenzivní obrus nemají (Valoch 2003). 
V místě nálezu bylo v roce 2020 objeveno eolicky silně ohlazené 
drásadlo ze stejného typu suroviny (Cibulka 2021, 180). Druhý 
artefakt z této lokality potvrzuje, že se jedná o novou lokalitu ze 
starého/středního paleolitu a nejedná se pouze o ojedinělý nález. 
Oba artefakty tak tvoří drobnotvarou industrii, která doplňuje 
nálezy tzv. valounové industrie ze zdejších říčních teras, respek-
tive z nedaleké nálezové polohy označené K. Valochem jako lo-
kalita Přibice I (trať „Slaniskový kopec“), která se nachází na 
katastrálním území obce Ivaň (Valoch 1977, Cibulka 2021, 180).
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Summary
A laterally retouched flake (Fig. 30) with aeolized surface made 
from honey-coloured spongolite chert was found in Přiblice – 
“Dlouhé vinohrádky” and “Čtvrtky” fields (Brno-Country Dis-
trict). It could be dated to the Early or Middle Paleolithic. A sim-
ilar artefact was found at the same site earlier. 

David Cibulka

Obr. 29. Prace. Štípaná industrie. Kresba T. Janků.
Fig. 29. Prace. Chipped stone industry. Drawing by T. Janků.

Obr. 30. Přibice. Úštěp.  
Foto D. Cibulka, kresba J. Brenner.
Fig. 30. Přibice. Flake. Photo by  
D. Cibulka, drawing by J. Brenner.
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Rudice (k. ú. Rudice u Blanska, okr. Blansko)
„Klínky“; Rudice IV.
Střední paleolit, mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -588746, -1145642

V severozápadním okolí obce vycházejí na povrch štěrky 
s velkým množstvím jurských rohovců velmi variabilního 
vzhledu, které byly na místě zpracovávány. Východně od obce 
u vodárny se nachází lokalita I, objevená roku 1938 J. Simonem 
(Oliva 1987, 28, 30; Valoch 2000). Lokalita II, rovněž spíše mla-
dopaleolitického charakteru, leží v trati „Hájce“ asi 800 m se-
verněji (Valoch, Karásek 2010). Mezi oběma nalezišti, asi 300 m 
SSZ od prvého sleduje P. Šmacho jinou nálezovou plochu, která 
leží na plošině nedaleko kóty 524,9 m (Rudice IV, přičemž jako 
lokalita III je označen pochybný artefakt od cesty ke Kolíbkám: 
Valoch 2000, 115). Dosud z ní získal nevýrazné škrabadlo, bi-
laterálně retušovanou pazourkovou čepel, 2 úštěpy s vruby 
a se zoubky, odštěpovač (obr. 31: 1) a 3 vyklenutá drásadla 
(obr. 31: 2–4). Z pětice jader jsou dvě celá, nepravidelná (jedno 
ze spongolitu) a tři zlomky. Průvodní industrii tvoří dvě čepele, 
jedna spongolitová s hřebenem, druhá pazourková podhřebe-
nová, dále 31 úštěpů a 21 kusů odpadu a zlomků. Větší množství 
sporných artefaktů a pseudoartefaktů bylo skartováno. Není-li 
uvedeno jinak, je vše raženo z místních rohovců. Ze všech paleo-
litických kolekcí z katastru Rudic je tato nejstarobylejší, ač není 
pochyb, že všechny jsou do jisté míry kontaminované.
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Summary
A new site with the Middle Paleolithic finds (Fig. 31) was discov-
ered by P. Šmacho in Rudice – “Hájce” field (Blansko District) 
between the Rudice I and II sites. 

Martin Oliva

Silůvky (okr. Brno-venkov)
„Vinohradské padělky“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Badatelský 
výzkum. Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský 
Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0978964N, 16.4605103E

Povrchovým průzkumem ve výše uvedené poloze byly mezi 
neolitickým a eneolitickým materiálem (podrobnější popis viz 
oddíly Neolit, Eneolit) rozlišeny tři patinované artefakty. Jedná 
se o úštěp s drásadlovitou retuší, úštěp se zbytky kůry a menší 
nevýrazný úštěp, vše z rohovce typu Krumlovský les. Předběžně 
lze artefakty zařadit do průběhu mladého paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Three patinated artefacts dated probably to the Upper Paleo-
lithic were identified within an assemblage of various Stone Age 
finds from Silůvky – “Vinohradské padělky” field (Brno-Country 
District).

Martin Kuča, Petr Matějec

Sklené nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou)
Brejle; „Na Brejlích“, „Mosty“; Sklené nad Oslavou II.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u autora.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4475614N, 16.0397453E

V roce 2017 při sběru křišťálové suroviny na známé mine-
ralogické lokalitě zvané „Mosty“ v trati „Na Brejlích“ (katastr 
obce Sklené nad Oslavou) nalezl V. Krejčí spolu se svou matkou 
artefakt typologicky na rozhraní vysokého škrabadla a malého 
jádra z patinovaného silicitu z glacigenních sedimentů (obr. 32). 
Podle nálezce se na tomto místě mimo křišťálu dříve řídce vy-
skytovaly i štípané artefakty z jiných surovin, které však byly až 
na nápadné kusy sběrateli krystalů většinou opomíjeny.

Obr. 31. Rudice. Odštěpovač 
a drásadla. Kresba T. Janků.
Fig. 31. Rudice. Splintered tool and 
side scrapers. Drawing by T. Janků.
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Jako archeologická lokalita Sklené nad Oslavou II bylo zdejší 
naleziště křišťálů známé již K. Valochovi (2004), avšak jak on 
sám uvádí, na takto sběratelsky exponovaném místě není již 
možné získat reprezentativní kolekci, a cílený archeologický 
průzkum je zde spíše paběrkováním než vědeckým výzkumem.

Nabízí se hypotéza, že právě odtud byla v mladém paleolitu 
získávána křišťálová surovina na výrobu štípané industrie, která 
byla transportována na známou stanici aurignacienu Nová Dě-
dina I na Kroměřížsku.

Literatura
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Summary
An Upper Paleolitic small patinated core (Fig. 32) was found 
in Sklené nad Oslavou – “Na Brejlích” field (Žďár nad Sázavou 
District).

Petr Šmacho

Sušice (k. ú. Sušice u Přerova, okr. Přerov)
„Díly za uličkou“, parc. č. 1864/1.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4826250N, 17.5394336E

Během výkopových prací realizovaných před rokem 2009 
B. Gibalou v jihozápadním rohu zahrady ležící jižně od centra 
obce Sušice byl nalezen ojedinělý částečně patinovaný artefakt 
mladopaleolitického stáří (obr. 33) společně s drobnými frag-
menty zvířecích kostí (obr. 34). Lokalita se nachází v poloze 
„Díly za uličkou“ na parcele č. 1864/1. Nadmořská výška úrovně 
současného povrchu terénu v místě nálezu činí 234 m.

Nalezeným artefaktem je mírně eolizovaná čepel s late-
rální retuší zhotovená z eratického silicitu. Délka artefaktu činí 
51 mm, šířka 10−24 mm a max. tloušťka 9 mm. Hmotnost činí 
11,565 g. V případě zvířecích kostí nelze vzhledem k jejich tor-
zálnímu stavu zachování jednoznačně určit druh savce (podle 
struktury se pravděpodobně jedná o kosti z mamuta).

Podle výpovědi nálezce pochází čepel i zvířecí kosti z úrovně 
jílovitého podloží žlutohnědého zabarvení, přibližně z hloubky 
1,2 m od úrovně stávajícího terénu. Nálezová poloha je v sou-
časné době zatravněná. Ojedinělé nálezy mohou hypoteticky 
indikovat existenci dosud neznámé paleolitické lokality na ka-
tastru obce.

Doklady paleolitického osídlení byly v minulosti na katastru 
Sušic u Přerova zaznamenány již povrchovými sběry J. Diviše 
a J. Fryče na tzv. Radslavické terase pleistocenního stáří v trati 
„Dílnice“ (Diviš 2004; Diviš, Fryč 2020). Jihovýchodně od místa 

nového nálezu na rozhraní katastru obcí Sušice a Pavlovice 
u Přerova se nachází významná paleolitická lokalita situovaná 
v poloze „Přísahanec“ (Klíma 1980; Nerudová, Homolka 2004; 
Schenk 2019, 11−12; 2021).
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Summary
An isolated Upper Paleolithic artefact – a unilaterally retouched 
blade (Fig. 33) – and fragments of animal bones (Fig. 34) were 
found by B. Gibala during gardening works in Sušice – “Díly za 
uličkou” field (plot No. 1864/1; Přerov District) in 2009.

Zdeněk Schenk, Bohumil Gibala

Obr. 32. Sklené nad Oslavou. Jádro. Kresba 
P. Šmacho.
Fig. 32. Sklené nad Oslavou. Core. Drawing 
by P. Šmacho.

Obr. 33. Sušice. Čepel s jednostrannou 
retuší. Foto Z. Schenk.
Fig. 33. Sušice. An unilaterally 
retouched blade. Photo by Z. Schenk.

Obr. 34. Sušice. Zlomky zvířecích kostí. Foto Z. Schenk.
Fig. 34. Sušice. Fragments of animal bones. Photo by Z. Schenk. 
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Svatobořice-Mistřín (k. ú. Svatobořice, 
okr. Hodonín)
„Křivé Nivy“, parc. č. 1776/101–1776/202.
Paleolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0017631N, 17.0781961E; 49.0018336N, 17.0831100E

V srpnu roku 2021 byl proveden záchranný archeologický vý-
zkum na stavbě „Svatobořice, VTL plynovod Moravia, lokalita 
03/04“ v trati „Křivé Nivy“. Po povrchovém průzkumu, který pro-
běhl v předstihu před zahájením stavby plynovodu, bylo třeba ověřit 
možnost jeho rozvinutí v plošný záchranný výzkum. Na základě po-
vrchových nálezů několika kamenných štípaných artefaktů paleoli-
tické industrie byla vyměřena geodety plocha výzkumu, která ob-
sáhla cca 30 × 450 m rozlohy čerstvě podmítnutého pole po sklizni 
řepky. Po následné skrývce ornice však bylo možné konstatovat, že 
nálezový horizont byl již v minulosti dokonale odstraněn orbou. 
Nepomohl ani ponechaný úsek s největší koncentrací povrchových 
artefaktů, který byl rozměřen do pěti dvoumetrových kvadrantů 
a následně ručně snížen. I tak byla získána početnější polohopisně 
zaměřená kolekce kamenných štípaných artefaktů se zlomky fosil-
ních kostí umožňující rámcové datování do mladého paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A collection of the Upper Paleolithic artefacts and petrified 
bones was found during a rescue excavation in August 2021 in 
Svatobořice-Mistřín – “Křivé Nivy” field (Hodonín District).

Petr Kos

Šlapanice (k. ú. Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov)
„Padělky“, „Zlámaniny“; Šlapanice I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -591224, -1163826

Na nízkém návrší západně od Šlapanic, těsně jihozápadně 
od kóty 292,5 m, se ojediněle vyskytují patinované arte-
fakty. K dosavadním nálezům (Oliva 1987, 16), z nichž vyniká 
vysoké škrabadlo s lamelární retuší, lze z nynějších sběrů 
P. Šmacha připojit přelomený hrot s otupeným bokem z pazourku 
(obr. 35) a 5 úštěpků a zlomků z různých rohovců.

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.

Summary
A laterally retouched point made from erratic flint (Fig. 35) and 
five flakes from chert were found on a shallow elevation, west of 
Šlapanice (Brno-Country District). 

Martin Oliva

Vavřinec (k. ú. Suchdol v Moravském krase, 
okr. Blansko)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

A 15,000-year history of Early Upper Paleolithic hunters mo-
ving through the Pustý Žleb valley – Artefacts and chrono-
logy of Pod Hradem Cave, Moravian Karst, Czech Republic
15 000 let přítomnosti časně mladopaleolitických lovců v Pus-
tém žlebu – artefakty z jeskyně Pod Hradem a jejich datace, Mo-
ravský kras, Česká republika

Ladislav Nejman, Petr Škrdla, Duncan Wright, Jaroslav Bartík,  
Antonín Přichystal

Vémyslice (okr. Znojmo)
Intravilán.
Mladý paleolit. Sídliště. Náhodný zásah/nález. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum, inv. č. 3601.

Lokalizace: bez souřadnic

V Muzeu v Moravském Krumlově lze pod inv. č. 3601 najít 
velké bíle patinované škrabadlo na silné čepeli (obr. 36). Su-
rovinou je kvalitní severský pazourek. V inventáři zanechal 
J. Kaufman tuto poznámku: „při výkopu studny na dvoře used-
losti Baštovy s přízviskem U Kolaříků zničeno pravděpodobně síd-
liště z paleolitu na hloubce 6 m, mohl jsem zachránit jediný nález.“ 
Uvedená usedlost se dle pamětníků měla nacházet v blízkosti 
autobusové zastávky Vémyslice, váha, což by odpovídalo vý-
chodnímu úpatí kóty 301 „Kopec“ v nadmořské výšce cca 248 m 
ve východní části obce. Původ v intaktní poloze naznačují stopy 
spraše na artefaktu, takže by tedy skutečně mohl indikovat exis-
tenci nálezové vrstvy, patrně z pokročilé fáze mladého paleolitu. 

Literatura
Neuvedeno.

Obr. 35. Šlapanice. Hrot. Kresba T. Janků.
Fig. 35. Šlapanice. Point. Drawing by T. Janků.

Obr. 36. Vémyslice. Škrabadlo. Kresba T. Janků.
Fig. 36. Vémyslice. Endscraper. Drawing by T. Janků.
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Summary
An endscraper made from erratic flint (Fig. 36) was found during 
the water well construction at the foot of the elevation marker at 
301 m a.s.l. in the eastern part of Vémyslice (Znojmo District). 
It could indicate an Upper Paleolithic site. 

Martin Oliva

Vladislav (okr. Třebíč)
Ostrožna nad hřbitovem.
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2088711N, 15.9955111E

Na výrazné ostrožně mezi potoky Beňůvkou a Řezancem nad 
řekou Jihlavou, v nadmořské výšce 422 m, autor zprávy vyzdvihl 
v letech 2018–2021 na ploše přibližně 50 × 80 m asi tucet kusů 
z kategorie štípané industrie. Mezi nimi vyniká hrot z rohovce 
typu Krumlovský les, variety II (obr. 37). Dále byla nově nale-
zena 2 drobná nehtovitá škrabadla, hrotitá čepel, úštěp, 4 kusy 
drobných jader a výrobní odpad.

Tuto lokalitu objevil v sedmdesátých letech 20. století 
M. Oliva, který ji však nesprávně řadil do neolitu a přestal sledo-
vat. Lokalitu správně zařadil do pozdního paleolitu až o desítky 
let později M. Vokáč, který odtud shromáždil největší kolekci 
(Moník 2012).

Literatura
Moník, M. 2012: Hunter-gatherer site at Vladislav (Třebíč district). 

Archeologické rozhledy LXIV(3), 508–524.

Summary
A small collection of Paleolithic artefacts (Fig. 37) was found in 
the field above the cemetery in Vladislav (Třebíč District).

Petr Šmacho

Závišice (okr. Nový Jičín)
„Vrše“; Závišice II. 
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezů: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6187461N, 18.0961786E

Sídliště bylo objeveno neprofesionálním archeologem J. Fry-
čem již na počátku sedmdesátých let 20. století. Centrum loka-
lity se nachází severním směrem na konci zástavby obce Závišice 
a 500 metrů západně od vodního toku Sedlnička. Poblíž sídli-
ště vyvěrá pramen, který se postupně ztrácí vlivem eroze v po-
lích. Nadmořská výška je zde asi 300 m. Nad lokalitou je z části 
zalesněný kopec s názvem Libhošťská hůrka a nadmořskou 
výškou 494 m. Na výše uvedené lokalitě provádí autor zprávy 

příležitostné povrchové sběry na ploše 1 ha. Do dnešní doby se 
mu podařilo shromáždit asi 100 kusů z kategorie štípané indust-
rie zhotovených převážně z místního silicitu glacigenních sedi-
mentů (SGS) v různých barevných odstínech. Některé hlízy SGS 
zde nalezené váží i několik kilogramů. Na obrázku 38 jsou za-
kresleny nejvýraznější, většinou nepatinované nástroje: čepelové 
škrabadlo s terminální a bilaterální retuší (obr. 38: 1), čepelové 
škrabadlo s terminální retuší (obr. 38: 2), úštěpové škrabadlo 
s terminální a laterální retuší (obr. 38: 3), bíle patinovaný hrot 
s patkou a bilaterální retuší (obr. 38: 4), drobná bíle patinovaná 
čepelka s otupeným bokem (obr. 38: 5), nůž trapézovitého tvaru 
s bilaterální retuší (obr. 38: 6), čepelové nože s terminální a bi-
laterální retuší (obr. 38: 7–9), drobné vrtáky (obr. 38: 10–12), 
vícenásobné vrtáky (obr. 38: 13, 14). Nelze vyloučit, že některé 
nástroje mohou být starší, a to z období středního paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
An assemblage of the Late Upper Paleolithic chipped artefacts 
(c. 100 items) made from erratic flint (Fig. 38) was collected in 
Závišice – “Vrše” field (Nový Jičín District).

Daniel Fryč

Obr. 37. Vladislav. Hrot. Kresba P. Šmacho.
Fig. 37. Vladislav. Point. Drawing by P. Šmacho.

Obr. 38. Závišice. Výběr zástupců štípané industrie. Kresba D. Fryč.
Fig. 38. Závišice. Selected artefacts. Drawing by D. Fryč.
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Zborovice (okr. Kroměříž)
Kóta 381 m.
Mladý paleolit. Neurčený areál. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -548275, -1157760

Výrazná kóta 381 m leží severně obce směrem na Věžky 
a tvoří západní výběžek z vrcholu Medlovské vrchoviny Troják. 
Ojedinělé paleolitické nálezy, bohatě retušované škrabadlo a re-
tušovaný úštěpek (Schenk, Sedláčková 2012), se hlásí do mladého 
paleolitu. Spíše středopaleolitický ráz má artefakt, vyzvednutý 
P. Šmachem. Jde o úštěp z jádra s vícesměrnou plochou redukcí, 
který má po straně bok jádra, a jehož ventrální plocha vykazuje 
stopy plošných úderů. Předmět by mohl být polotovarem klíno-
vitého nože, okrajová retuš chybí. Je vyroben z místního rohovce 
typu Troubky-Zdislavice. Ze starších sběrů P. Šmacha pochází 
ještě desítka úštěpů a odpadu, dvě jádra a retušovaný kus. Je po-
divné, že tak nápadné návrší v bohatě osídleném regionu nepo-
skytuje bohatší stopy pobytu paleolitického člověka.

Literatura
Schenk, Z., Sedláčková, M. 2012: Zborovice (okr. Kroměříž). Přehled 

výzkumů 53(1), 117–118.

Summary
A flake with centripetal negatives on its dorsal side was found 
at the elevation marker at 381 m a.s.l. north of Zborovice (Kro-
měříž District). It could be an unfinished Kielmesser knife. 

Martin Oliva

Zelená Hora (k. ú. Zelená Hora na Moravě, 
okr. Vyškov)
„Kopaniny“.
Epigravettien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3411372N, 17.0210944E

Na jihovýchodním svahu malého hřbítku nad bezejmennou 
vodotečí, s později vybudovanou vodní nádrží Kopaniny, autor 
zprávy na podzim 2017 vyzdvihl na ploše přibližně 5 × 10 m 
štípanou industrii obsahující asi tucet kusů. Mezi nimi bylo 
i slabě patinované škrabadlo ze silicitu z glacigenních sedimentů 
(obr. 39) a nepatinovaný zlomek čepele s otupeným bokem.

Tuto drobnou paleolitickou lokalitu na poli severně od Ze-
lené Hory objevil J. Kopecký již v roce 1931 a uvádí ji K. Abso-
lon ve své mapě paleolitických stanic na východních svazích 
Drahanské vrchoviny (Absolon 1935). Tuto mapu převzal poz-
ději i J. Skutil do svých souborných prací (Skutil 1939; 1940). 
O. Mlejnek lokalitu nepřesně situuje asi o 100 m jižněji a ve svém 
soupisu paleolitických lokalit východních svahů Drahanské vr-
choviny (Mlejnek 2015) ji uvádí jako nerevidovanou.

Literatura
Absolon, K. 1935: Otaslavice, eine neue, große palaeolithische Station 

in Mähren mit Quarzit-Aurignacien. Studie z oboru všeobecné 
krasové nauky, vědecké spelaeologie a sousedních oborů. 
C, palaeoethnologische serie 2. Brünn: Barvič & Novotný.

Skutil, J. 1939: Paleolitikum v Československu. Obzor prehistorický 11/12 
(1938/1939), 1–175. 

Skutil, J. 1940: Paleolitikum v bývalém Československu. Obzor 
prehistorický 12, 5–99.

Mlejnek, O. 2015: Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. 
Dissertationes Archeeologicae Brunenses / Pagensesque 18. Brno: 
Masarykova univerzita.

Summary
A small assemblage of the Paleolithic artefacts (Fig. 39) was col-
lected in Zelená Hora – “Kopaniny” field (Vyškov District).

Petr Šmacho

Obr. 39. Zelená Hora. Škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 39. Zelená Hora. Endscraper. Drawing by P. Šmacho.
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Neolit
Neolithic

Bánov (okr. Uherské Hradiště)
„Vavříkovce“, parc. č. 6177.
Neolit–eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., 
př. č. 9/21, inv. č. A 257535, A 257536.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9658933N, 17.7373464E

V roce 2021 proběhl v souvislosti s rekonstrukcí polní 
cesty menší záchranný archeologický výzkum v poloze Bánov – 
„Vavříkovce“ (Kuchař 2021). Na krátkém úseku nově budované 
silnice lemující jižní břeh přehrady Ordějov byly po skrytí ornice 
identifikovány nevýrazné stopy sídlení v podobě dvou středně 
velkých, částečně zachycených sídlištních objektů (část zasa-
hovala mimo vozovku a nebyla zkoumána), osmi sloupových 
jam a pěti malých kůlových jamek. Sloupové jámy utvářely řady, 
odkryt tak byl nekompletní půdorys nadzemní, patrně pětiřadé 
sloupové konstrukce. Shluk pěti malých kůlových jamek situo-
vaných v blízkosti větší konstrukce tvoří v půdorysu tvar kříže, 
účel původní struktury tvořené těmito kůly je ovšem nejasný. 
Přestože výplně objektů byly dobře zřetelné a projevovaly se sytě 
černým zbarvením, získáno bylo jen minimum archeologických 
nálezů. Na základě charakteru keramické hmoty čtyř drobných 
střepů z nezdobených výdutí můžeme výše uvedené stopy osíd-
lení datovat jen rámcově, a to pravděpodobně do období neolitu 
až eneolitu. Kromě zmíněných střepů se podařilo získat už jen 
několik drobných kousků mazanice. Jaký mohlo mít toto nově 
identifikované sídliště vztah s nedalekým hradištěm Ordějov na 
katastru Bystřice pod Lopeníkem (800 m SV vzdušnou čárou od 
popisované lokality) zůstává otevřenou otázkou, jelikož ani da-
tování samotného hradiska nebylo dodnes spolehlivě objasněno 
(cf. Měřínský 1976; Čižmář 2004).

Literatura
Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri.
Kuchař, Z. 2021: Bánov – „Vavříkovce“. Hlavní polní cesta P2,  

Pv33 k. ú. Bánov, V8, II. etapa. Rkp. nálezové zprávy, 
č. j. MTX202200063. [cit. 2022-03-25]. Uloženo: Archiv 
nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. 
Dostupné také z: Digitální archiv Archeologické mapy České 
republiky https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202200063.

Měřínský, Z. 1976: Hradisko Ordějov u Bánova (okr. Uherské 
Hradiště) a otázka jeho datování. Vlastivědný věstník moravský 
XXVIII(2), 219–221.

Summary
A minor rescue excavation took place in 2021 in connection with 
the reconstruction of a country road in Bánov – “Vavříkovce” 
field (Uherské Hradiště District). The excavation identified in-
distinctive traces of human occupation that were only generally 
datable to the Neolithic or Eneolithic.

Jaroslav Bartík, Zdeněk Kuchař

Bezměrov (okr. Kroměříž)
„Přední hony“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum 
Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3272856N, 17.3247161E

V době mezi 1. až 9. listopadem roku 2021 byl proveden 
pracovníky Archeologického centra Olomouc, p. o., záchranný 
archeologický výzkum na lokalitě Bezměrov – „Přední hony“, 
který předcházel plánovanou investiční stavbu VTL plynovodu 
Moravia. Na trase plynovodu jde o úsek mezi 81,5 km a 81,6 km. 
Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. V průběhu 
výzkumu bylo zachyceno celkem šest archeologických objektů, 
z nichž pouze ze dvou pochází početnější archeologické nálezy 
v podobě keramiky, štípané a broušené kamenné industrie. 
Z hlediska funkční interpretace šlo s největší pravděpodob-
ností o hliníky, které byly sekundárně využity jako odpadní 
jámy. Na základě získané keramiky bylo možné zachycenou část 
sídliště přisoudit kultuře s moravskou malovanou keramikou. 
Záchranný výzkum tak přispěl k dalšímu poznání neolitického 
osídlení na katastru Bezměrova (cf. Daňhel 2008).

Literatura
Daňhel, M. 2008: Archeologické nálezy a lokality na katastru obce 

Bezměrov (okr. Kroměříž). Střední Morava. Vlastivědná revue 27, 49–64.

Summary
A part of a Neolithic settlement was detected in Bezměrov – 
“Přední hony” field (Kroměříž District) during a rescue exca-
vation carried out in connection with the construction of the 
Moravia high-pressure gas pipeline. Altogether, six features were 
examined. Based on pottery found in the two clay pits that were 
the richest in finds, the settlement was dated to the Moravian 
Painted Ware culture period.

Vít Záhorák

Bořetice (k. ú. Bořetice u Hustopečí, okr. Břeclav)
„Panské“, parc. č. 1151/64.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – objekt 53: 48.9177553N, 16.8583925E;  
objekt 54: 48.9177197N, 16.8584075E

Během záchranného archeologického výzkumu vyvolaného 
stavbou nového rodinného domu byly při severním okraji intra-
vilánu obce Bořetice v poloze „Panské“ objeveny dva zahloubené 
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objekty neolitického stáří. Lokalita se nachází na levém břehu 
říčky Trkmanky, která je levostranným přítokem řeky Dyje. Místo 
je situováno na mírném severozápadním svahu v nadmořské 
výšce okolo 175 m. Záchranný výzkum zde provedli v roce 2017 
pracovníci Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů 
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Během uvedeného vý-
zkumu byly kromě neolitických jam odkryty a zdokumentovány 
také antropogenní struktury hospodářsko-sídelního charakteru 
z doby bronzové, železné a taktéž z doby římské. Do období neo-
litu spadá pravděpodobně objekt 53 a s jistotou objekt 54. 

Objekt 53 představovala zahloubená kruhová jáma o roz-
měrech 188 × 172 cm (obr. 1). Maximálních hloubka měřená od 
úrovně podloží činila 41 cm (nadloží tvořila 40 cm mocná čer-
nozem, ze které nepochází žádný archeologický materiál). Vý-
plň objektu sestávala převážně z homogenní tmavě černé hlíny, 
která na bázi přecházela do tvrdé, propálené hlíny oranžovo-
-červené barvy. Z obou uloženin byl odebrán vzorek o objemu 
cca 10 litrů pro archeobotanickou analýzu.

Objekt 54 může být popsán jako jáma nepravidelného tvaru 
o rozměrech 438 × 245 cm (obr. 1) a maximální hloubce 79 cm 
(nadloží tvořila 30 cm mocná černozem). Objekt 54 byl vyplněn 
tmavě černou hlínou, která byla v některých částech přerušena 

světle žlutými jílovitými čočkami; s ohledem na jeho tvar a veli-
kost předpokládáme, že sloužil jako exploatační jáma. Zatímco 
objekt 53 není prozatím možné datovat kvůli absenci archeolo-
gického materiálu (jeho zařazení do neolitu je založeno pouze na 
podobnosti výplně a vzájemné blízkosti k objektu 54), objekt 54 
poskytl kolekci keramiky v počtu 77 kusů, jež může být z hle-
diska tradičního členění relativní chronologie (Čižmář et al. 
2004; Kazdová 1984; Podborský et al. 1977) řazená do kultury 
s moravskou malovanou keramikou. V souboru není zastoupeno 
příliš mnoho chronologicky citlivých znaků, až 90 % kusů nenese 
žádný druh výzdoby. V jednom případě se podařilo identifikovat 
fragment výdutě s výčnělkem typu soví hlavička (obr. 1: 3), ve 
dvou případech dvě rohatá ucha původně náležící větší putně 
(obr. 1: 1, 2). Na jednom fragmentu z okraje tenkostěnného po-
hárku se dochovala nevýrazná rezidua červené (možná červe-
no-bílé) malby. Tvarové spektrum zbývajících fragmentů kera-
mických nádob není příliš rozmanité, nicméně i přes nevelkou 
početnost souboru se podařilo rozpoznat několik hrnců/hrn-
covitých tvarů s odděleným, rozevřeným, prohnutým hrdlem, 
dále několik dalších hrncovitých užitkových tvarů, putnu/putny 
s rohatými uchy, tenkostěnné pohárky a v jednom případě frag-
ment blíže nespecifikovatelné nádoby dvojkónické profilace. 

Obr. 1. Bořetice. Kresebná 
dokumentace zahloubených 
struktur a výběr keramických nálezů 
z objektu 54. Kresba D. Cibulka, 
J. Malíšková. 
Fig. 1. Bořetice. Drawing 
documentation of features and 
a selection of pottery finds from 
Feature 54. Drawing by D. Cibulka, 
J. Malíšková.



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  N e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  121–14 6 

123

Co se týká charakteru hmoty, převažuje v souboru jemnozrnná 
keramika (89,6 %) vypálená v oxidační atmosféře. Celkem osm 
fragmentů tenkostěnných pohárů zastupuje oxidačně vypálenou 
keramiku zhotovenou z jemně plavené hmoty. Mimo keramickou 
složku byl ve výplni exploatační jámy objeven i fragmentarizo-
vaný archeozoologický materiál. Za starší intruzi pak můžeme 
považovat nález drobné čepelky s otupeným bokem z patinova-
ného eratického silicitu, která na lokalitě indikuje také možné 
stopy aktivit z období mladého paleolitu (viz oddíl Paleolit).

Na základě výše popsaných znaků může být analyzovaný 
soubor z objektu 54 datován pravděpodobně do mladšího stupně 
kultury s moravskou malovanou keramikou. Nicméně tento před-
poklad by bylo dobré konfrontovat také se současnou koncepcí 
chronologie neolitu založenou na radiokarbonovém datování 
(nejnověji pro Moravu Kuča et al. 2012; Květina, Trampota 2020). 

Nejbližší lokalitou II. stupně kultury s moravskou malo-
vanou keramikou v okolí Bořetic je Kobylí na Moravě, poloha 
„Lumperky“ (cca 5 km; viz přehledová mapa Trampota 2015). 
V blízkém okolí (do 20 km) se nachází již více známých loka-
lit, které se koncentrují převážně směrem na sever až severo-
západ od Bořetic. Patří mezi ně např. Klobouky u Brna „Novo-
sady“ a „Hradisko“, dále několik osídlených poloh na katastru 
obce Diváky, a to v poloze „Burberk“, „Polejtně“, „Porgartně“, 
„Stará hora“, „Díly v zelách“, „Nedánov“, „Nivy pod Svárovem“ 
a „U Kravína“, dále Křepice u Hustopečí – intravilán a „Záhume-
nice“ a Šitbořice „Pod Líchama“. Směrem na východ jsou nej-
bližší lokalitou Šlapanice u Brna „Dílky“ (Trampota 2015).
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Summary
Two Neolithic features were discovered in 2017 during a res-
cue excavation brought about by a family house construction in 
Bořetice – “Panské” field (Břeclav District). While the Neolithic 
dating of Feature 53 is disputable, Feature 54 can probably be 
dated to the later phase of the Moravian Painted Ware culture 
based on pottery finds (Fig. 1).

David Cibulka, Johana Malíšková, Balázs Komoróczy, Peter Apiar

Bořitov (okr. Blansko)
„U Dálnice“, parc. č. 2259.
Neolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4270775N, 16.5805850E 

V rámci rekonstrukce plynovodní sítě mezi obcemi Boři-
tov a Lysice s odbočkou na Býkovice (akce: PROP MS Bořitov – 
Lysice – Býkovice), jejímž investorem byla firma GasNet, s.r.o., 
byly na všech katastrech zjištěny pozitivní archeologické situace 
(viz příslušné oddíly). Jelikož trasa plynovodu vedla přes známé 
archeologické lokality (Bořitov – „Krchůvky“, Bořitov – „U Ly-
sické silnice“ a Býkovice – „Příčníky“) byl v celém prostoru bu-
doucí skrývky o šířce 3 m a délce 4 527 m proveden předstihový 
detektorový průzkum, z něhož se však nepodařilo získat žádný 
nález dokládající pravěké či raně středověké aktivity. Archeo-
logický dohled a výzkum při skrývce 3 m širokého pásu ornice, 
v jehož středu vedl původní plynovod, probíhal od začátku 
března do konce července roku 2021 a podíleli se na něm spo-
lečně pracovníci Muzea Blanenska a Muzea regionu Boskovicka. 
Kromě Býkovic – „Příčníků“ nebyly výše zmíněné archeologické 
lokality potvrzeny, ale byly zjištěny dvě nové polohy na katastru 
Bořitova a Lysic.

Na katastru Bořitova byl 4. května 2021 prozkoumán archeo-
logický objekt (obj. 514) situovaný ve východním rohu parcely 
č. 2259 nacházející se v blízkosti silnice č. 43 (obr. 2). Jednalo 
se o mělce zahloubený objekt kruhového tvaru o průměru 
0,7 m s podhloubenými stěnami o průměru 0,9 m. Dochovaná 
hloubka objektu činila 0,3 m. Tmavá výplň objektu se vyrýso-
vala v hloubce 0,45 m pod ornicí a obsahovala ojediněle drobné 
úlomky pravěké keramiky (snad neolitické), dále malé uhlíky 
a rozpadající se mazanici. Objekt ležící v nadmořské výšce 326 m 

Obr. 2. Bořitov. Pohled na začištěný objekt 514, v pozadí obec Bořitov. Foto M. Novák.
Fig. 2. Bořitov. View of the cleaned Feature 514 with Bořitov in the background. 
Photo by M. Novák. 

https://is.muni.cz/th/emcwq/
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je situován již mimo známé a blízké lokality Bořitov – „U Dál-
nice“, „Býkovky“, „Hodoňovec“ a Bořitov – „Hliník“ s doklady 
osídlení v neolitu (Štrof, Geisler 1984, 80; Štrof 1985, 91). V jeho 
okolí nebyly zjištěny při plošné skrývce žádné další zahloubené 
objekty či kulturní vrstva. Buďto se jednalo o osamocený, pa-
trně zásobní objekt, nebo se dosud neznámá sídlištní poloha na-
chází dále jižním či východním směrem mimo plochu skrývky.
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Summary
An isolated feature indicating a previously unknown settlement, 
probably from the Neolithic period, was detected in 2021 in Boři-
tov – “U Dálnice” field (Blansko District) on plot No. 2259 dur-
ing a gas pipeline reconstruction (Fig. 2).

Marek Novák, Taťána Bártová Pavelková, Antonín Štrof

Brno (k. ú. Starý Lískovec, okr. Brno-město)
Ul. Netroufalky, parc. č. 1681/3, 1681/6, 1681/12, 1681/119.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -601342.16, -1162499.79; -601360.20, -1162633.26; 
-601319.94, -1162514.35; -601345.21, -1162646.09

V průběhu roku 2021 pokračovali pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., v záchranném archeologic-
kém výzkumu, který byl vyvolán výstavbou tramvajové tratě do 
Univerzitního kampusu Bohunice (cf. Přichystal 2021; Zubalík 
2021). V prostoru mezi vyústěním tunelu na ulici Netroufalky 
a budoucí konečnou před Fakultní nemocnicí Brno bylo ve vý-
kopech pro základy kolejí, zastřešení nové zastávky a v rýze 
pro přeložku vodovodního řádu zachyceno dalších 20 zahlou-
bených sídlištních objektů. Podle získaného materiálu, přede-
vším zlomků keramických nádob, představují tyto objekty po-
kračování známé osady kultury s lineární keramikou (naposledy 
Vostrovská et al. 2021, 1108–1116). Kromě běžných sídlištních 
jam bez možnosti bližší funkční interpretace se vyskytly také 
dvě kůlové jámy a dva rozsáhlejší exploatační objekty. Odkryty 
byly i dvě charakteristické pece se zbytky nízké klenby a dny vy-
loženými neopracovanými kameny či kamennými podložkami 
(obr. 3).
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Summary
A rescue excavation in Brno-Starý Lískovec (Brno-City District) 
brought about by the construction of a tramway to the Bohunice 
University Campus continued in 2021. A further 20 features, 
representing a continuation of a known Linear Pottery culture 
settlement, were detected in the area between the tunnel en-
trance in Netroufalky Street and the planned terminal in front 
of the University Hospital Brno (Fig. 3).

Michal Přichystal, Jiří Zubalík

Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-město)
Ul. Vídeňská č. p. 11, parc. č. 434.
Kultura lineární keramiky, moravská malovaná keramika (neolit). 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: dočasně 
Archaia Brno, z. ú.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1843436N, 16.5955736E

Záchranný archeologický výzkum v Brně-Štýřicích byl vyvo-
lán rekonstrukcí domu na ulici Vídeňská 11. Kromě suterénních 
prostor domu byla zasažena především jeho dvorní část, a to výko-
pem pro teplovodní přípojku (sonda S1, rozměry: 16 × 1,1 m s od-
bočkou v délce 3 m), výkopem pro výtahovou šachtu (sonda S2, 
rozměry: 4,4 × 3,3 × 3,5 × 3,4 m) a výkopem pro retenční nádrž 
(sonda S3, rozměry: 4 × 3,2 m; obr. 4). Dále byly sledovány vý-
kopy pro odvlhčení zdiv domu. Výzkum probíhal s přestávkami 
v období od února do května 2021 (Sedláčková 2021a; 2021b).

Po geomorfologické stránce je lokalita situována na úpatí vý-
chodního svahu Červeného kopce klesajícího k Vídeňské ulici, 
v nadmořské výšce cca 206–207 m. Asi 230 m severně se nachází 
mírně regulovaný tok řeky Svratky. Kvartérní pokryv je tvořen 
akumulací spraší a sprašových sedimentů uložených na terase 
řeky Svratky tvořené zahliněnými fluviálními štěrky a štěrko-
písky kvartérního stáří, které se nacházejí v nadmořské výšce 
202–204 m. Tento sled vrstev je ukončen oranžovým prachovým 
sedimentem C (slabě vyvinutá půda), na který dosedá holocenní 
půda typu hnědozemě, jejíž svrchní část lze považovat za za-
hradní horizont (horizont A–B).

Archeologický výzkum probíhal v součinnosti se stavebními 
pracemi. Vyklízecí a výkopové práce ve sklepních prostorách, 
stejně jako výkopy pro odvlhčení a nové inženýrské sítě podél 
objektu domu Vídeňská 11 byly realizovány formou dohledu při 

Obr. 3. Brno – Starý Lískovec. Neolitická pec. Foto J. Zubalík.
Fig. 3. Brno – Starý Lískovec. Neolithic kiln. Photo by J. Zubalík.
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kontrolních návštěvách archeologa a pozitivní archeologické si-
tuace následně dokumentovány. Sondy S1–S3 byly realizovány 
plošným odkryvem po odtěžení navážek strojní mechanizací 
na úroveň půdního horizontu. V sondě S1 a S3 byl zachycen ob-
jekt kultury s lineární keramikou (s. j. 505=1505) o rozměrech 
4 × min. 2,8 m a hloubce min. 0,7 m. 

Na lokalitě bylo ale doloženo i osídlení kultury s moravskou 
malovanou keramikou, které lze přiřadit výkop s. s. j. 001 v sondě S1 
o minimální zachycené délce 6,5 m a výkop s. j. 1500 kruhového 
půdorysu o průměru 1,4 m a minimální hloubce 0,7 m. Další doku-
mentované výkopy, nejčastěji v podobě sloupových jam, neposkytly 
dostatečně chronologicky citlivý materiál k jejich bližšímu časo-
vému zařazení. Také u nich lze ovšem předpokládat pravěké stáří.
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Summary
A rescue excavation brought about by a house reconstruction at 
11 Vídeňská Street was carried out in Brno-Štýřice (Brno-City 
District) in 2021. The excavation detected a multi-period Neo-
lithic settlement associated with the Linear Pottery culture and 
the Moravian Painted Ware culture (Fig. 4).

Lenka Sedláčková, Václav Kolařík, Michal Bučo

Býkovice (okr. Blansko)
„Příčníky“, parc. č. 1189.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4321603N, 16.5487569E

V rámci rekonstrukce plynovodní sítě mezi obcemi Bořitov 
a Lysice s odbočkou na Býkovice (akce: PROP MS Bořitov – 
Lysice – Býkovice), jejímž investorem byla firma GasNet, s.r.o., 
byly na všech katastrech zjištěny pozitivní situace (podrobně viz 
k. ú. Bořitov v tomto oddíle).

Na katastru Býkovic byla na začátku března 2021 na jihozá-
padním okraji parcely č. 1189 v blízkosti zemědělského družstva 
firmy Zeas Lysice prozkoumána čtveřice zahloubených objektů 
(obj. 500–503, obr. 5). Minimálně dva z nich (obj. 502 a 503) lze 
označit jako kruhové zásobní jámy o průměru 1 a 1,34 m s cha-
rakteristicky podhloubenými stěnami. Zbývající dva objekty 
(obj. 500 a 501) měly nepravidelný půdorys o šířce 1,6 a 1,95 m 
a ležely v hloubce 0,45–0,65 m pod ornicí na jihovýchodně orien-
tovaném svahu v nadmořské výšce 351 m. Z jejich výplní byly zís-
kány pouze ojedinělé kusy mazanice, štípané industrie a drobných 
zlomků keramiky, jež může být rámcově datována do období kul-
tury s moravskou malovanou keramikou. Zkoumaná plocha s ob-
jekty nebyla v tomto úseku dříve poškozena výkopy plynovodu, ten 
zde byl zaváděn až v rámci popisované akce. Nově byl tedy zjištěn 
západní okraj známé rozsáhlé lokality Býkovice – „Příčníky“, ze 
které disponujeme početnými doklady mladoneolitického osíd-
lení i z dalších výzkumných akcí (Štrof 1985, 93; Čižmář et al. 
2000, 148). Společně s nedalekou polohou Bořitov – „Býkovky“, 
na níž byly objekty z mladšího neolitu prozkoumány v roce 1940 
při stavbě „německé dálnice“, tvoří pravděpodobně jeden roz-
sáhlý několikahektarový sídlištní areál (Bartík 2020, 81).
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Obr. 5. Býkovice. Pohled na začištěné objekty v liniovém výkopu. V pozadí kopce 
Velký a Malý Chlum. Foto M. Novák.
Fig. 5. Býkovice. View of the cleaned features in the linear trench. The Velký and 
Malý Chlum Hills are in the background. Photo by M. Novák.

Obr. 4. Brno-Štýřice. Poloha zkoumaných ploch. Archaia Brno z. ú.
Fig. 4. Brno-Štýřice. Location of excavated areas. Archaia Brno z. ú.
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Summary
A rescue excavation was carried out in 2021 in Býkovice – 
“Příčníky” (Blansko District) field in connection with a gas 
pipeline reconstruction, which detected the western edge of 
a previously known Neolithic settlement. Four irregular-shaped 
features were examined, datable to the Moravian Painted Ware 
culture period based on sporadic pottery finds (Fig. 5).

Marek Novák, Taťána Bártová Pavelková, Antonín Štrof

Dukovany (okr. Třebíč)
„Vinohrádky“.
Lengyelská kultura. Exploatačně-dílenský areál. Geofyzikální 
průzkum. Plošný odkryv. Badatelský výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0877042N, 16.2172744E

V roce 2021 pokračoval archeologický výzkum exploatačně-
-dílenského areálu v poloze Dukovany – „Vinohrádky“. Dokon-
čena byla především geofyzikální prospekce lokality a velké části 
jejího severního, západního a jižního zázemí (Cibulka, Vlach 
2021). Měření o celkovém rozsahu 4,6 ha přineslo několik zásad-
ních poznatků. V prvé řadě se podařilo přesně identifikovat S a SZ 
okraj serpentinitového tělesa, na jehož prostor se dílna na pro-
dukci štípané industrie z křemičitých zvětralin typu plazmy váže. 
Jedním z hlavních cílů geofyzikální prospekce bylo ověření exis-
tence k dílně přiléhajícího sídliště, a to v prostoru mimo serpen-
tinitové těleso. Výsledek měření byl v tomto ohledu negativní. Až 
na několik drobných nevýrazných anomálií blíže neznámého stáří 
se nepodařilo zjistit žádné stopy antropogenní činnosti v okolí 
dílny. Je tedy zřejmé, že všechny doposud doložené stopy lidských 
aktivit se váží do prostoru zvětralého serpentinitového tělesa. Po-
kud jde o anomálie uvnitř tělesa, jejich identifikace byla značně 
ztížená vysokou magnetickou susceptibilitou samotného podloží. 

Kromě geofyzikální prospekce pokračovaly na lokalitě také 
povrchové průzkumy s podporou GPS, které přinesly další ná-
lezy štípané industrie zhotovené především z místní plazmy. 
V roce 2021 byla rovněž dokončena exkavace exploatační jámy 
kultury s moravskou malovanou keramikou (obr. 6), která 
byla zkoumána formou menších sond už v roce 2015 a 2020 
(Bartík et al. 2021). Svrchní obvod jámy dosahoval rozměrů 
216 × 192 cm. Maximální hloubka činila v severovýchodní části 
jámy 79 cm od úrovně geologického podloží a 109 cm od sou-
časného povrchu terénu. V severovýchodní až východní části 
jámy byla patrná výrazná podkopávka dosahující na některých 
místech až půl metru. Po ukončení pravěké těžby byla na bázi 
jámy uložena tenká popelovitá vrstva, která obsahovala oproti 
zbytku výplně velké množství (zřejmě symbolicky uložených) 
fragmentů keramických nádob, ale i několik větších torz. Později 
se podařilo v laboratoři zpětně sestavit několik celých keramic-
kých tvarů včetně dvou mís se zataženým okrajem příslušejících 
ke keramice tzv. nepravé terry sigilaty. Za pozornost stojí také 
prostá, vysoká mísa s rytými ornamenty na dně a se stopami 
bílé malby na vnější straně výdutě. Výzkumem se tak podařilo 
upřesnit datování objektu do počátku mladšího stupně kultury 
s moravskou malovanou keramikou (fáze MMK IIa). Jáma dále 
obsahovala několik set kusů štípané industrie zhotovené až na 
několik výjimek z místní křemičité zvětraliny serpentinitu typu 
plazmy, včetně několika desítek hlíz neopracované suroviny.

Celkové zhodnocení nálezové situace, stejně jako další prů-
zkum lokality, jsou cílem další výzkumné sezóny.
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Summary
The excavation of a mining and workshop area in Dukovany – 
“Vinohrádky” field (Třebíč District) continued in 2021. A geo-
physical survey of the site was completed, along with the exam-
ination of a Neolithic exploitation pit used to mine serpentinite 
siliceous weathering products of plasma-type (Fig. 6). The col-
lected finds make it possible to date local activities to the begin-
ning of the later phase of the Lengyel culture (Moravian Painted 
Ware culture, phase IIa).

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Klára Augustinová, David Cibulka,  
Marek Vlach, Milan Vokáč

Horní Dubňany (okr. Znojmo)
„Dvorské“.
Neolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: Městské 
kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o. – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0729869N, 16.1990700E

Na rozhraní katastrů obcí Horní Dubňany a Dukovany byla 
povrchovými sběry identifikována nová pravěká lokalita. Plo-
cha sídliště je situována na severovýchodním úpatí Velkého 
kopce (392,1 m n. m.) a je vymezená silnicí mezi výše jmeno-
vanými obcemi, železniční vlečkou k jaderné elektrárně Duko-
vany a polní cestou lemovanou alejí. Nadmořská výška polohy 
se pohybuje mezi 360–368 m. Povrchovými sběry byla získána 
početná drobnotvará štípaná kamenná industrie převážně z ro-
hovce typu Krumlovský les, variety I, méně z variety II. Výji-
mečně je zastoupena křemičitá zvětralina serpentinitu typu 
plazmy, křišťál a obsidián. Jen minimálně se vyskytují jádra 
a nástroje (škrabadla, retušované čepele). Broušenou kamennou 
industrii reprezentuje polotovar sekerky z metabazitu typu Žele-
šice. Keramika je nepočetná a nevýrazná. Získané nálezy umož-
ňují prozatím pouze rámcové datování lokality pravděpodobně 
do období kultury s moravskou malovanou keramikou.

Obr. 6. Dukovany. Těžební jáma. Foto J. Bartík.
Fig. 6. Dukovany. Exploitation pit. Photo by J. Bartík.
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Literatura
Neuvedeno.

Summary
A pottery and stone artefact assemblage was gathered by sur-
face collection in “Dvorské” field at the boundary between Horní 
Dubňany (Znojmo District) and Dukovany (Třebíč District) ca-
dastral areas, indicating a previously unknown Neolithic set-
tlement, which could be probably associated with the Moravian 
Painted Ware culture.

Martin Kuča

Hovorany (okr. Hodonín)
„Nivky“.
Lengyelská kultura. Sídliště, hrob. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -573511, -1188845; -573264, -1188751; 
-573248 -1188794; -573498 -1188883

V průběhu podzimu 2021 probíhal na hřebeni při severním 
okraji katastru obce Hovorany předstihový záchranný výzkum 
před vlastní stavbou tranzitního plynovodu Moravia. Lokalita se 
nachází na výrazném hřebenu, přecházejícím ze západu, severu 
a východu v prudké svahy dosahující převýšení 40–50 m. Z jihu 
je svah pozvolnější. Vlastní skrývka o délce cca 500 a šířce 30 m 
byla situovaná mezi kótami 239,3 a 241 m. Pod cca 40 cm moc-
nou vrstvou ornice se nacházelo geologické podloží tvořené re-
lativně pestrou směsicí světlých písků a písčitých jílů (třetihorní 
karpatský flyš), v omezené míře potom sprašovými hlínami. 

V ploše výzkumu bylo identifikováno několik desítek zahlou-
bených objektů, z toho více jak polovinu tvořily mělké kůlové 
jámy, avšak bez náznaku vyšší struktury. Zbytek představoval 
blíže nespecifikované sídlištní jámy (obr. 7) obsahující bohatý 
nálezový inventář a jeden lidský hrob v mělké prohlubni (špatně 
dochovaný jedinec bez lebky, obr. 8). Prozkoumané sídlištní 
jámy obsahovaly převážně fragmenty keramických nádob (ně-
kdy i velké části) a další běžné sídlištní nálezy (kosti, mazanice, 
kamenná industrie). Jen u několika málo keramických jedinců 
se na povrchu střepu dochovaly zbytky malby. Na základě zís-
kaného archeologického materiálu jde o monokulturní lokalitu 

zařaditelnou do období lengyelské kultury. Ve výše zmíněném 
hrobě se nepodařilo zjistit žádný datovatelný materiál, s ohle-
dem na monokulturní charakter lokality by proto mohl hrob te-
oreticky spadat datačně do stejného období. Kromě pozůstatků 
neolitického sídliště se na ploše výzkumu nacházely také části 
dvou německých okopů z druhé světové války.
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Summary
A part of a settlement from the Lengyel culture period was ex-
amined during a rescue excavation in Hovorany – “Nivky” field 
(Hodonín District) in 2021 (Fig. 7). Besides ordinary settlement 
pits and shallow postholes, a human inhumation grave without 
grave goods was uncovered (Fig. 8). Given the single-period 
character of the site, it might be theoretically dated to the Late 
Neolithic period.

Richard Bíško

Ivančice (k. ú. Hrubšice, okr. Brno-venkov)
„Za Dvorem“, parc. č. 29/3, 281/2, 281/31–281/33.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0903792N, 16.3071286E

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji obce v blízkosti 
hrubšického zámku. Záchranný výzkum byl vyvolán výkopo-
vými pracemi pro zavedení kabeláže nízkého napětí (jaro 2021) 
a později (září až prosinec) také skrývkou pro příjezdovou ko-
munikaci, která bude zajišťovat přístup pro budoucí rodinné 
domy. Výzkumem byla prozkoumána část polykulturní lokality, 
přičemž jednu z hlavních sídelních komponent představuje kul-
tura s lineární keramikou. Do tohoto období bylo možné dato-
vat několik sídlištních jam a hliníků, z nichž jeden obsahoval 
destrukci pece. Dále bylo identifikováno množství kůlových 
jam, z nichž některé budou s vysokou pravděpodobností také 
souviset s osídlením ze staršího neolitu. Podrobnější vyhodno-
cení nálezových situací stále probíhá. Kromě kultury s lineární 

Obr. 7. Hovorany. Sídlištní jáma lengyelské kultury. Foto R. Bíško.
Fig. 7. Hovorany. Settlement pit of the Lengyel culture. Photo by R. Bíško.

Obr. 8. Hovorany. Hrob H800 (lengyelská kultura?). Foto R. Bíško.
Fig. 8. Hovorany. Grave H800 (Lengyel culture?). Photo by R. Bíško.
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keramikou zde bylo zjištěno také osídlení z doby bronzové 
a doby římské (viz příslušné oddíly). Výzkum rozšířil dosavadní 
poznatky o pravěkém osídlení na katastrálním území Hrubšic 
(cf. Koštuřík 1989, 41). 
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Summary
A part of a multi-period prehistoric settlement with a significant 
Linear Pottery culture period component was examined in 2021 
on the outskirts of Hrubšice (a local part of Ivančice, Brno-Coun-
try District) during a rescue excavation brought about by the 
construction of the infrastructure for future family houses.

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Ivančice (k. ú. Němčice u Ivančic, okr. Brno-venkov)
„Na Kuklách“.
Neolit–eneolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0800642N, 16.3725339E

Při povrchovém průzkumu polní trati „Na Kuklách“ byla na 
mírném svahu spadajícím k řece Rokytné nalezena čepel z ro-
hovce typu Krumlovský les, variety II. Nadmořská výška nálezu 
je přibližně 260 m. Podrobnější ohledání místa nepřineslo další 
artefakty. Nález lze zařadit pouze rámcově do průběhu neolitu 
až eneolitu. Z této polohy se jedná o první doklady pravěkých 
aktivit.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A blade from Krumlovský les chert, variety II, was found on 
a slight slope descending towards the River Rokytná during 
a surface survey in Ivančice – “Na Kuklách” field (Brno-Coun-
try District). A more detailed survey of the site did not yield any 
more artefacts. The find can only be dated generally to the Neo-
lithic or Eneolithic.

Martin Kuča

Karlín (k. ú. Karlín na Moravě, okr. Hodonín)
„Dušnice“.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9680086N, 16.9773000E

V průběhu předstihového archeologického výzkumu na trase 
VTL plynovodu Moravia byla odkryta plocha o šířce cca 15 m 
a délce téměř 300 m, v jejímž prostoru byly zachyceny pozů-
statky větší osady lidu kultury s lineární keramikou. Na svahu 

skloněném k jihu byly kromě běžných sídlištních jam odkryty 
také půdorysy několika nadzemních dlouhých domů. Půdorysy 
sestávaly z menších kůlových jam, které byly umístěny v pravi-
delných rozestupech v pěti řadách a tvořily tak základní nosnou 
konstrukci. Délka domů se pohybovala mezi 20 až 40 m. V bez-
prostřední blízkosti delších stěn zkoumaných domů se nacházely 
stavební jámy většinou nepravidelných tvarů, z nichž pochází ar-
cheologický materiál v podobě zlomků keramiky a zvířecích kostí.

Největší část získaného inventáře náleží fragmentům keramic-
kých nádob, mezi kterými byly zjištěny jak hrubší hrncovité tvary 
s motivy obilného klasu a deště, tak i jemnější nádobky polokulo-
vitých tvarů zdobené lineárním ornamentem. Spektrum nálezů 
doplňují artefakty ze skupiny štípané (čepelky, škrabadla a další 
nástroje) a ostatní makrolitické kamenné industrie (zrnotěrky).

Dva půdorysy nadzemních domů se navzájem překrý-
valy, což poukazuje na dvě chronologicky odlišné fáze sídliště 
(obr. 9). Díky zjištěné superpozici kůlových jam je tak možné 
rozeznat časovou posloupnost jednotlivých staveb. Tuto skuteč-
nost potvrzuje i nalezený materiál ze sídliště, který je možné 
podle výzdoby na keramice datovat jak do starší, tak i mladší 
fáze staršího neolitu.

Předstihový výzkum bude pokračovat v další části plochy 
v následujícím roce, přičemž celková šířka zkoumané plochy do-
sáhne 26 m.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A part of a settlement from both the earlier and later phases of 
the Linear Pottery culture was examined during a rescue exca-
vation on the route of the Moravia high-pressure gas pipeline 
in Karlín – “Dušnice” field (Hodonín District). Besides various 
settlement pits, the excavation uncovered several longhouse lay-
outs with at least two of them in mutual superposition (Fig. 9).

Ivan Čižmář, Martin Golec, Dominika Václavíková

Obr. 9. Karlín. Letecký snímek superpozice půdorysů dvou dlouhých domů kultury 
s lineární keramikou. Foto I. Čižmář.
Fig. 9. Karlín. Aerial photo of the superposition of the two Linear Pottery 
longhouses. Photo by I. Čižmář.



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  N e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  121–14 6 

129

Koryčany (okr. Kroměříž)
„Dráhy“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum 
Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0979383N, 17.1477600E; 49.0978331N, 17.1487578E; 
49.0995189N, 17.1481839E; 49.0993433N, 17.1492675E

V době mezi 19. a 28. červencem roku 2021 byl proveden pra-
covníky Archeologického centra Olomouc, p. o., záchranný ar-
cheologický výzkum na lokalitě Koryčany – „Dráhy“. Výzkum byl 
realizován v předstihu před plánovanou investiční stavbou bu-
doucího VTL plynovodu Moravia mezi úseky 49,2 km a 49,4 km. 
Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. V průběhu 
výzkumu sídliště ze starší doby římské byla zachycena i jedna 
zásobní jáma kultury s moravskou malovanou keramikou. Ve-
dle keramického inventáře obsahujícího také fragmenty nádob 
s plastickými výčnělky a rohatými uchy byla ve výplni objektu 
objevena i zachovalá kamenná sekerka mírně trapézového tvaru 
s asymetrickým ostřím o rozměrech 56 × 37,5 × 10,5 mm. Jde 
o další doklad existence sídliště kultury s moravskou malovanou 
keramikou jihozápadně od obce Koryčany (cf. Popelka 2014). 
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Summary
A storage pit from the Moravian Painted Ware culture was de-
tected in an Early Roman Period settlement during a rescue 
excavation in Koryčany – “Dráhy” field (Kroměříž District) in 
2021. Besides a pottery assemblage, a small, polished stone axe 
was gathered from the fill of the feature.

Vít Záhorák

Koryčany (okr. Kroměříž)
„Padělky“.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1116772N, 17.1463600E; 49.1102586N, 17.1463278E; 
49.1102233N, 17.1472933E; 49.1116842N, 17.1472183E

V době mezi 29. zářím a 10. prosincem roku 2021 byl s přestáv-
kou proveden pracovníky Archeologického centra Olomouc, p. o., 
záchranný archeologický výzkum na lokalitě Koryčany – „Padělky“. 
Výzkum proběhl v předstihu před plánovanou investiční stav-
bou budoucího VTL plynovodu Moravia na úseku mezi 50,6 km 
a 50,9 km. Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. 
Nejstarší doloženou komponentu na této polykulturní lokalitě 
(cf. Benešová 1956) představují objekty mladšího stupně kultury 
s lineární keramikou. Kromě běžných sídlištních jam se podařilo 
zdokumentovat i několik žlabovitých objektů blíže neznámého 
účelu. Nejvýznamnější odkrytou strukturu reprezentuje pů-
dorys dlouhého domu sloupové konstrukce. Ze sídlištních jam 
se podařilo získat početný keramický inventář, několik brou-
šených kamenných artefaktů a také několik zrnotěrek. Během 

detektorové prospekce realizované před zahájením výzkumu byla 
na povrchu lokality nalezena broušená kamenná sekerka o rozmě-
rech 85 × 41 × 30 mm zhotovená z metabazitu typu Jizerské hory 
(obr. 10).

Literatura
Benešová, A. 1956: Zpráva o zjišťovacím výzkumu volutového sídliště 

a šňůrového hrobu v Mouchnicích, okr. Bučovice. Rkp. nálezové 
zprávy, č. j. MTX195701084. [cit. 2022-03-25]. Uloženo: Archiv 
nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. 
Dostupné také z: Digitální archiv Archeologické mapy České 
republiky https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-195701084.

Summary
A part of a settlement from the later phase of the Linear Pottery 
culture with the usual settlement finds was examined during 
a rescue excavation in Koryčany – “Padělky” field (Kroměříž 
District). Besides ordinary settlement pits, a longhouse layout 
was also uncovered. A small, polished stone axe from Jizerské 
hory metabasite (Fig. 10) had been found at the site before the 
excavation commenced.

Vít Záhorák, Radek Johančík

Kramolín (okr. Třebíč)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Kramolín hill-fort revisited. Archaeological potential of 45 years 
flooded site
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let 
zatopené lokality

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek,  
Klára Augustinová, Petr Žákovský

Krumsín (okr. Prostějov)
„Zadní mokř“, parc. č. 1515.
Mladší neolit/časný eneolit. Nález v druhotné poloze. Skupina/síť 
sond. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum a galerie 
v  Prostějově, p. o., inv. č. 310.915.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4536575N, 16.9923047E

Ve dnech 9. října 2019 až 21. ledna 2021 proběhl archeologický 
dohled související se stavbou „Vodohospodářská infrastruk-
tura obce Krumsín – zásobování pitnou vodou“, k. ú. Krumsín, 

Obr. 10. Koryčany. 
Sekera z metabazitu 
typu Jizerské hory. 
Foto A. Šindlerová.
Fig. 10. Koryčany. 
Polished stone axe 
from Jizerské hory 
metabasite. Photo by 
A. Šindlerová.

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-201700776
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-195701084
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Žárovice a Soběsuky u Plumlova, okr. Prostějov (AMČR). Li-
nio vý výkop pro pokládku přívodného vodovodního řadu protnul 
v poloze „Zadní mokř“ rozsáhlejší kavernu vyplněnou hlinitými 
splachy a ojediněle obsahující drobné zlomky nádob kultury s mo-
ravskou malovanou keramikou. Získané nálezy dokládají již dříve 
registrované aktivity z období závěru mladší a počátku pozdní 
doby kamenné v této části krumsínského katastru (Červinka 
1908, 83; Gottwald 1931, 29), a jsou tak cenným poznatkem 
k upřesnění topografie archeologických lokalit situovaných při 
východním okraji Drahanské vrchoviny.
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AMČR: Záznam M-201903077 [cit. 2022-03-25]. Archeologická mapa 

České republiky.
Červinka, I. L., 1908: O pokoleních skrčených koster na Moravě 

(podle stavu dosavadního bádání a vlastních výzkumů). Moravské 
starožitnosti, díl II. Kojetín na Hané: nákladem Pravěku.

Gottwald, A. 1931: Můj archeologický výzkum. Prostějov: Městské 
muzeum v Prostějově.

Summary
A large cavern containing sporadic fragments of Moravian 
Painted Ware culture pottery vessels was disturbed during the 
construction of a waterline in Krumsín – “Zadní mokř” field 
(Prostějov District) in 2021. The collected finds specify the 
localisation of a previously known archaeological site situated 
near the eastern edge of the Drahany Uplands (cf. Červinka 
1908, 83; Gottwald 1931, 29).

Pavel Fojtík

Křižanovice (k. ú. Křižanovice u Bučovic, okr. Vyškov)
„Padělky nad hliníkem“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Muzeum Vyškovska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1340997N, 16.9495439E

V roce 2020 bylo v trati „Padělky nad hliníkem“ objeveno 
nové neolitické sídliště. Větší část lokality se nachází na katastru 
Křižanovic, menším dílem pak zasahuje na katastrální území 
sousedních Rašovic. Od června 2020 do října 2021 zde proběhlo 
několik desítek průzkumů realizovaných formou liniových po-
vrchových sběrů s podporou GPS, což umožnilo zaměřovat jed-
notlivé druhy nálezů a následně vyhodnocovat jejich plošnou 
distribuci. Sídliště se rozprostírá na levém břehu řeky Litavy, 
a to na mírném severním svahu nevýrazného návrší, v nadmoř-
ské výšce oscilující mezi 250–255 m. Geologické podloží je zde 
tvořeno sprašemi až sprašovými hlínami. Na východě je loka-
lita vymezena údolím Marefského potoka, na západě pak údolím 
Křižanovického potoka. Na jižní straně terén plynule pokračuje 
svahem až k hřebenu Ždánického lesa, okraj samotného nale-
ziště je však v tomto směru ostře vymezen brázdou na hranici 
křižanovického a rašovického katastru.

Průzkumy byla získána početná kolekce archeologického 
materiálu, mezi kterým však nepřevládá keramika, nýbrž ští-
paná kamenná industrie. Kolekce kamenných artefaktů čítající 
několik stovek kusů je zhotovena převážně z rohovců regionální 
jihomoravské provenience (zejména typu Krumlovský les). Ne-
zanedbatelný podíl však zaujímají také importované suroviny, 
a to především obsidián, eratický silicit a další suroviny severské 
provenience.

Získaná keramika je nepočetná, silně fragmentarizovaná 
a z pohledu výskytu chronologicky signifikantních prvků rela-
tivně nevýrazná. Přesto umožňuje alespoň rámcové datování 
lokality do období kultury s moravskou malovanou keramikou 
(MMK). Významný podíl obsidiánové industrie pak dovoluje 
předpokládat dataci spíše do staršího stupně MMK.

Jaký mohla mít lokalita případný vztah k nedalekému 
(cca 600 m vzdušnou čarou) rondelu MMK na katastru Rašovic, 
zůstává prozatím otevřenou otázkou. Nedestruktivním prů-
zkumům sídliště v trati „Padělky nad hliníkem“ bude nutné vě-
novat v budoucnu ještě další pozornost, stejně jako souhrnnému 
zhodnocení získaných dat a nálezového fondu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new Moravian Painted Ware culture settlement was discovered 
by surface collection in Křižanovice – “Padělky nad hliníkem” 
field in 2020–2021. The site excels due to a large number of 
chipped stone industry finds.

Lubomír Vrána, Jaroslav Bartík

Kyjovice (okr. Znojmo)
„Sutny“.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Badatelský 
výzkum. Uložení nálezu: Masarykova univerzita – Filozofická fakulta.

Lokalizace: WGS-84 – 48.8991339N, 16.1374450E

V letech 2018–2021 pokračoval systematický výzkum loka-
lity v polohách „Sutny IV“, „Sutny V“ a „Sutny VI“ a zároveň 
proběhly několikasezónní terénní prospekce formou povrcho-
vých sběrů v širším okolí povodí Únanovky.

Archeologický výzkum je zde v posledních letech soustředěn 
na problematiku subsistenčních strategií, které významně ovliv-
ňovaly každodenní aktivity na sídlišti spojené se zabezpečením 
elementárních potřeb člověka. Sledování dokladů takových 
změn zpravidla vychází z definování základní ekonomické a so-
ciální jednotky, tzv. domácnosti. Výzkumné cíle byly stanoveny 
ve dvou rovinách. Za prvé na úrovni sídliště, kde jsou směřo-
vány k ověření hypotézy, že velikosti domů odrážejí potravinové 
zvyklosti jednotlivých domácností, což v konečném důsledku 
umožňuje rekonstruovat strukturu společnosti (Gomart et al. 
2015; Hachem 2018; Hachem, Hamon 2014). Dále na úrovni 
jednotlivých domácností a areálů jejich činností, kdy jsou typy 
daných činností modelovány na základě struktury sídlištního 
odpadu. Takto vytyčené cíle výzkumu jsou postupně naplňovány 
kombinací vícero metod, především terénním archeologickým 
výzkumem, interdisciplinární spoluprací při analýze odebra-
ných vzorků a využitím modelování v prostředí GIS (prostorová 
analýza, vizualizace).

Výše popsaná teorie a metoda výzkumu byla prozatím apli-
kována na segmenty vybraných domů kultury s lineární kera-
mikou v polohách „Sutny IV“ a „Sutny V“. Tradiční metodika 
výzkumu, jež je na lokalitě aplikována již po mnoho let, byla 
modifikována pro potřeby aktuálních výzkumných cílů zejména 
v oblasti přírodovědných analýz a forem zpracování a vyhod-
nocování archeologického materiálu. V roce 2018 proběhla ex-
kavace v poloze „Sutny IV“ ve čtvercích 10f v sektoru T9 a 1f 
v sektoru T10, kde se nacházel zbylý segment dlouhého domu, 
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zkoumaný již v letech 2012–2013 (Hájek et al. 2014, 164–165). 
Stejnou metodikou je od roku 2019 zahájen výzkum domu v po-
loze „Sutny V“ v sektoru X8 (obr. 11). Dílčí výsledky jsou prů-
běžně publikovány (Tóth et al. 2020) a prezentovány na konfe-
rencích (Otázky neolitu a eneolitu 2019–2021).

Převážná většina sídlištního odpadu je soustředěna ve výplni 
stavebních jam. Na základě teorie nejmenší fyziologické námahy 
předpokládáme, že odpadové areály se nacházely v blízkosti ko-
munikací a areálů aktivit dané domácnosti. Potravinové zvyk-
losti jednotlivých domácností jsou sledovány na základě složení 
zvířecích kostí, archeobotanického materiálu, kamenné industrie 
a studia organických stop na keramice. Pomocí environmentální 
DNA (spolupráce s Univerzitou v Gothenburgu v rámci projektu 
ERC) sledujeme impakt člověka na přírodní prostředí a formační 
procesy vedoucí ke vzniku výplně archeologických objektů.

V rámci ověřování anomálií detekovaných geofyzikálním prů-
zkumem (Milo 2013) byla v roce 2018 položena sonda v poloze 
„Sutny VI“, v místech z předchozích let známého osídlení z doby 
bronzové a halštatské. V těchto místech byly zachyceny dvě zá-
sobní jámy charakteristického hruškovitého tvaru (obj. 833, 834) 
datované do starší doby bronzové a doby halštatské.

Od roku 2018 probíhají v rámci vědeckých i edukačních akti-
vit systematické povrchové sběry, které si kladou za cíl definovat 
charakter osídlení v širším okolí povodí Únanovky. Získaný ma-
teriál byl předběžně vyhodnocen, dílčí výsledky prezentovány 
na konferencích. V terénních prospekcích bude pokračováno 
i v následujících letech.

Výzkumné aktivity jsou realizovány s podporou grantového 
projektu Masarykovy univerzity „Archeologické terénní pro-
spekce, exkavace a dokumentace II“, č. MUNI/A/0998/2021.
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Summary
The systematic archaeological research of the Kyjovice “Sutny” 
site continued from 2018 to 2021. A further part of a Linear Pot-
tery culture settlement was examined during the excavation. 
The research objectives are focused on the issues of the subsis-
tence strategies of the Neolithic people based on interdiscipli-
nary research of longhouses and activity areas (Fig. 11).

Peter Tóth, Johana Malíšková, Alžběta Čerevková

Obr. 11. Kyjovice. Poloha sond z let 
2018–2021 v poloze „Sutny IV–VI“ 
na podkladě geofyzikálního měření. 
Autor P. Tóth.
Fig. 11. Kyjovice. Location of 
trial trenches from 2018–2021 at 
the “Sutny IV–VI” site based on 
geophysical measurements. Author 
P. Tóth.
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Lhota (k. ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov)
„Za Humny“, parc. č. 1883.
Kultura lineární keramiky. Sídliště, ojedinělý artefakt. 
Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: Muzeum Komenského 
v Přerově, p. o.

Lokalizace: neuvedeno z důvodu ochrany lokality.

Během povrchové prospekce na katastru obce Lhota u Lip-
níka dne 9. 6. 2013 nalezli Z. Schenk a K. Dlouhá vedle zlomků 
lineární keramiky také nepočetnou štípanou industrii a velmi 
dobře zachovanou vrtanou motyku. Místem nálezu je známé 
neo litické sídliště situované na zemědělsky obdělávaných po-
zemcích při západním okraji obce, jižně od silnice Lhota – 
Pavlovice u Přerova, nedaleko od bývalého areálu zemědělského 
družstva. Doklady osídlení byly zaznamenány na mírném, jižním 
svahu klesajícím směrem k pravému břehu potoka Šišemky. Nad-
mořská výška lokality se pohybuje mezi 334−344 m. Na zdejší 
sídliště poprvé upozornil Jiří Fryč v 70. letech 20. století, který 
zde opakovaně prováděl se členy archeologického kroužku z Pří-
bora povrchové sběry (Pavelčík 1980; 1981). Poloha, která byla 
na starších mapách pozemkového katastru označena místním 
názvem „Za Humny“ (stejně jako pozemky u východního okraje 
obce), se v archeologické literatuře objevuje pod názvem Lhota 2 
(Diviš 2005, 62).

Výjimečný exemplář vrtané motyky (obr. 12) z roku 2013 byl 
nalezen v místě orbou narušených sídlištních objektů kultury 
s lineární keramikou při východním okraji parcely č. 1883. Brou-
šený artefakt mírně trapézovitého tvaru s plankonvexním příč-
ným průřezem a zaobleným týlem má délku 130 mm a jeho šířka 
kolísá mezi 75 mm u ostří a 58 mm u týlu. Maximální výška do-
sahuje 31 mm. Průměr kónického provrtu se zmenšuje z 26 mm 
na 21 mm. Hmotnost motyky je 451 g. V podélném průřezu se 
od místa provrtu nástroj zužuje směrem k ostří i týlu. Ostří ná-
stroje nese stopy značného opotřebení.

Nález je mimo jiné zajímavý použitou surovinou, poněvadž 
v období kultury s lineární keramikou byly na výrobu brouše-
ných artefaktů využívány převážně metabazity. Pokud se vzácně 
objeví vrtané nástroje, jsou obvykle ze serpentinitu, který je 
mnohem lépe opracovatelný, a zejména se lépe vrtá (ústní sdě-
lení R. Tichého). To se potvrdilo také v případě popisovaného 
exempláře ze Lhoty. Vyznačuje se charakteristickou světle ze-
lenou žíhanou patinou, vysokou magnetickou susceptibilitou 
(30,1 × 10-3 SI jednotek) a odpovídající hustotou 2,66 g/cm3. 
Jeho původ předpokládáme ze serpentinitových masivů v již-
ním Polsku kolem kry Sovích hor, neboť vysokou magnetickou 
susceptibilitou a naopak nižší hustotou se liší od serpentinitů 
západní Moravy, kde se geologicky jedná převážně o jejich vý-
skyty v moldanubiku (Přichystal 2009, 186−187). Hustota mol-
danubických serpentinitů dosahuje podle literárních údajů vyš-
ších hodnot – 2,72 g/cm3 (průměr z 18 vzorků; Eliáš, Uhmann 
1968). Naopak magnetická susceptibilita nalezené motyky je vý-
razně vyšší než hodnoty zjištěné pro serpentinity hrubšického 
či mohelenského masivu, případně menší tělesa v okolí Jevišovic 
(Frýbová et al. 2018).
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Summary
A Neolithic polished and drilled hoe made from serpentinite 
(Fig. 12) was found by Z. Schenk and K. Dlouhá in 2013 during 
a surface survey in Lhota – “Za Humny” field, at an archaeologi-
cal site known as Lhota 2 (Přerov District).

Antonín Přichystal, Zdeněk Schenk

Lipůvka (okr. Blansko)
„Nad Cihelnou“, parc. č. 1126/49, 1126/60, 1126/63.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -599949.54, -1144795.41; -599942.65, -1144803.49; 
-599829.97, -1144806.27; -599810.07, -1144815.22; -599747.71, -1144833.53

V průběhu roku 2021 pokračovali pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., v záchranných archeologic-
kých výzkumech ve střední a východní části polohy „Nad Cihel-
nou“, které byly vyvolány postupnou výstavbou rodinných domů 
a související infrastruktury (cf. Přichystal 2018; 2019; 2020; 
2021). Nově bylo zdokumentováno porušení dalších 33 zahlou-
bených sídlištních objektů, z nichž většinu je možné na základě 
získaného materiálu datovat opět do období kultury s lineární 
keramikou.
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Obr. 12. Lhota. Neolitická vrtaná serpentinitová motyka. Foto Z. Schenk.
Fig. 12. Lhota. Neolithic polished and drilled serpentinite hoe. Photo by Z. Schenk.
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Přichystal, M. 2020: Lipůvka (okr. Blansko). Přehled výzkumů 61(1), 149.
Přichystal, M. 2021: Lipůvka (okr. Blansko). Přehled výzkumů 62(1), 198.

Summary
A rescue excavation brought about by the gradual construction 
of family houses and the related infrastructure in the central 
and eastern parts of Lipůvka – “Nad Cihelnou” field (Blansko 
District) continued in 2021 (cf. Přichystal 2018; 2019; 2020; 
2021). The disturbance of another 33 settlement features was 
newly documented. Most of these can, once again, be dated to 
the Linear Pottery culture based on the collected archaeological 
material.

Petr Kos, Michal Přichystal

Lysice (okr. Blansko)
„Červenice“, parc. č. 6954, 6957, 6958, 6960, 6961.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4417364N, 16.5562278E; 49.4444133N, 16.5515378E

V rámci rekonstrukce plynovodní sítě mezi obcemi Bořitov 
a Lysice s odbočkou na Býkovice (akce: PROP MS Bořitov–Ly-
sice–Býkovice), jejímž investorem byla firma GasNet, s.r.o., byly 
na všech katastrech zjištěny pozitivní situace (podrobněji viz 
k. ú. Bořitov v tomto oddíle).

V květnu 2021 bylo na katastru Lysic prozkoumáno ve 3 m ši-
rokém liniovém výkopu (obr. 13), v hloubce 30–40 cm pod ornicí, 
několik skupin zahloubených objektů (obj. 504–513, 515–519), 
které patrně tvořily součást dosud neznámého pravěkého síd-
lištního areálu. Vzhledem k absenci datovatelných nálezů ne-
lze však říci, zda všechny zjištěné objekty fungovaly současně. 
Objekty byly situovány ve 450 m dlouhém úseku v nadmořské 
výšce 349–353 m na jihozápadně orientovaném svahu zhruba 
480 m nad Žerůtským potokem. První skupinu na jihovýchod-
ním okraji zkoumaného úseku tvořily mělké kruhové sloupové 
jámy (obj. 504–513) o průměru 0,45–0,76 m a hloubce 0,1–0,5 m. 
Uvedené jámy se vyskytovaly v délce zhruba 63 m a místy tvořily 
řady. Z jejich výplně nebyly získány žádné nálezy. Zhruba upro-
střed zkoumaného úseku se nacházel o samotě větší zahloubený 
objekt kruhového tvaru o průměru téměř 3 m a hloubce 0,7 m. 
Jeho JZ polovinu protínal starší výkop plynovodu a SV okraj za-
bíhal do profilu, takže nebyl prozkoumán celý. V jeho výplni byla 
objevena část menší hrncovité nádoby o výšce 12,5 cm, s mírně 
odsazeným hrdlem a plastickými, polokulovitými výčnělky na vý-
duti, které nádobu datují bezpečně do mladšího neolitu (obr. 14). 

Zhruba 150 m dál na severozápad se nacházel další osamo-
cený zahloubený objekt 515 nepravidelného tvaru o šířce 1,92 m 
a hloubce 1 m. Objekt zabíhal do profilu výkopu, takže byl pro-
zkoumán pouze z poloviny, z jeho výplně nebyl získán žádný 
nález. Poslední tři objekty (obj. 516, 517, 519) byly situovány 
75 m severozápadně od objektu 515. Objekt 516 byl rozměrově 
i tvarově podobný objektu 518 a v jeho výplni byly kromě ka-
menů zjištěny drobné fragmenty tenkostěnné leštěné keramiky, 
které by mohly být datovatelné rovněž do mladšího neolitu. 
Objekt 517 představoval typickou kruhovou zásobní jámu s pod-
hloubenými stěnami o průměru ústí 1,1 m a u dna dosahující 
průměru 1,66 m. Doprostřed dna byla zahloubena kruhová slou-
pová jáma (obj. 519) o průměru 0,3 m a hloubce 0,18 m. Z výplně 
objektu 517 pochází okrajový fragment šálku s oboustranně po-
tuhovaným povrchem, který by mohl být mladší datace.

Pravděpodobně tak byla identifikována dosud neznámá síd-
lištní lokalita. Nelze ale ani vyloučit, že může být pokračovate-
lem rozsáhlého sídlištního areálu zjištěného při stavbě tzv. ně-
mecké dálnice na „Příčníkách“ u Býkovic a na „Býkovkách“ 
u Bořitova (Bartík 2020, 81).
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Summary
Several groups of features (Feature 504–513, 515–519) of a pre-
viously unknown settlement area, probably datable to the Late 
Neolithic, were detected in a linear trench during a gas pipeline 
reconstruction in Lysice – “Červenice” field (Blansko District) 
(Fig. 13). A part of a smaller pot-like vessel with plastic deco-
ration applied to its widest part was discovered in one of the 
excavated features (Fig. 14).

Marek Novák, Taťána Bártová Pavelková, Antonín Štrof

Obr. 13. Lysice. Pohled na liniovou skrývku a začištěný objekt 516. Foto M. Novák. 
Fig. 13. Lysice. View of the linear trench and cleaned Feature 516. Photo by M. Novák.

Obr. 14. Lysice. 
Rekonstrukce keramické 
nádobky z objektu 518. 
Kresba M. Novák. 
Fig. 14. Lysice. 
Reconstruction of the 
pottery vessel from 
Feature 518. Drawing by 
M. Novák.
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Mohelno (okr. Třebíč)
„Na Šibenici“, „Dlouhý“, „Nad Chobotem“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Příkopové ohrazení. Sídliště. 
Geofyzikální průzkum. Plošný odkryv. Badatelský výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1242814N, 16.1767050E; 49.1184642N, 16.1737731E; 
49.1298339N, 16.1863486E

Od roku 2015, kdy byl v poloze Dukovany – „Vinohrádky“ 
objeven exploatačně-dílenský areál na zpracování křemičitých 
zvětralin serpentinitu typu plazmy (Bartík et al. 2021), probí-
hají v širším okolí archeologické prospekce mapující distribuci 
této suroviny v průběhu paleolitu a neolitu. Ve snaze o zasazení 
fungování uvedeného areálu do přiléhající sídelní struktury byla 
věnována pozornost různým typům areálů situovaných v odliš-
ných geografických polohách (respektive podílům plazmy v su-
rovinových spektrech). Sledovány byly jak nížinné a výšinné 
areály (včetně pro neolit atypicky situovaných lokalit – např. 
Mohelno-Plevovce; Bartík et al. 2019), tak sídliště s doklady 
socio-kultovní architektury (rondely). Jako zásadní se pak jevilo 
využít zejména lokality, jejichž chronologie osídlení je verifiko-
vána pomocí radiokarbonových dat. Na projektu se do značné 
míry podíleli i místní amatérští archeologové, kteří poskytli 
k analýze své bohaté nálezové soubory z povrchových prospekcí. 
Tatáž skupina badatelů upozornila autory na koncentraci tří ron-
delů ležících na katastru Mohelna, které jsou od sebe vzdáleny 
jen několik stovek metrů. S ohledem na unikátnost této nálezové 
situace a bohatost získaného archeologického materiálu se stu-
dium uvedených socio-kultovních struktur postupně etablovalo 
jako samostatný výzkumný projekt. Mezi roky 2018–2021 bylo 
ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie (Masarykova 
univerzita) provedeno geofyzikální měření všech tří rondelů 
a jejich širšího zázemí. Na výsledky měření navázal v roce 2021 
menší sondážní výzkum rondelu 1 a 2, jehož cílem bylo získat 
především vzorky na radiokarbonové datování a chronologicky 
signifikantní archeologický materiál. Datování všech rondelů 
a jejich vzájemných vztahů (možné současnosti), stejně jako 
vztahů s okolní sídelní strukturou se stalo jedním z hlavních cílů 
výše zmíněného projektu.

Rondel Mohelno 1 

Rozlehlý sídlištní areál s dvojitým rondelem se rozprostírá 
na táhlém JV svahu v poloze označované jako „Panský žlíbek“ 
či také jako „Na Šibenici“. Nadmořská výška zde osciluje mezi 
370 až 385 m. Rondel objevil na již v minulosti známé polykul-
turní neolitické lokalitě (k historii průzkumů viz Kuča et al. 
2011, 214) Pavel Škrdla při analýze ortofotomap v roce 2007. 
V následujících dvou letech zde proběhl intenzivní povrchový 
průzkum a také geofyzikální prospekce, která se zaměřila jen 
na prostor rondelu a nejbližšího okolí. V roce 2011 pak byly pu-
blikovány první předběžné výsledky, které se však věnovaly ni-
koliv samotnému rondelu, ale spíše analýze získaného povrcho-
vého souboru (cf. Kuča et al. 2011). V dalších letech pokračovali 
v prospekcích sídliště především P. Knotek, M. Vokáč, J. Kučová, 
M. Lengyel, S. Koláčný a manželé Škrdlovi. Na podzim 2020 byla 
na lokalitě provedena další geofyzikální prospekce s moderněj-
ším typem přístroje, a na rozdíl od prvního průzkumu byla ten-
tokrát proměřena i větší část přiléhajícího sídliště. Kromě dvou 
příkopů rondelu přerušených čtyřmi paralelními vchody se po-
dařilo na ploše 10,8 ha identifikovat několik stovek anomálií růz-
ného tvaru i velikosti, které je možné interpretovat jako potenci-
onální archeologické objekty. Na základě nově získaných dat zde 
byly v roce 2021 položeny tři zjišťovací sondy. První dvě tvořily 

řez vnitřním (obr. 15) i vnějším příkopem rondelu (orientovány 
v ose S–J), a to v blízkosti jižního vstupu. Třetí sonda pak byla 
situována do prostoru většího sídlištního objektu přiléhajícího 
k SV vstupu do rondelu. Oba příkopy rondelu mají hrotitý tvar, 
přičemž vnitřní příkop je výrazně hlubší než vnější a má také 
složitější sled uloženin v jeho zásypu. Z obou příkopů se podařilo 
získat vzorky paleobotanického materiálu a fragmentů zvířecích 
kostí vhodné pro radiokarbonové datování. Odebrány byly rov-
něž vzorky na mikromorfologické a další přírodovědné analýzy. 
Získaný archeologický materiál pocházející ze špičky vnitřního 
příkopu dovoluje datovat rondel do kultury s moravskou malo-
vanou keramikou, fáze MMK Ia ve smyslu relativní chronologie. 
Přesnější validaci doby formování jednotlivých facií výplně pak 
upřesní již vznikající sekvence radiokarbonových dat.

Rondel Mohelno 2

Druhý mohelenský rondel objevil v roce 2008 rovněž Pavel 
Škrdla při systematickém studiu ortosnímků zemského povrchu. 
Situován je v JV části polní tratě „Dlouhý“ v nadmořské výšce 
pohybující se mezi 385–388 m. Jedná se opět o pozvolna se k JV 
uklánějící svah táhlého hřebene vybíhajícího na západě z lesního 
celku „Doubrava“. Geofyzikální prospekcí na ploše 5,7 ha se zde 
podařilo objevit kruhový areál sestávající z vnějšího příkopu 
kompletního obvodu, palisádového příkopu lemujícího příkop 
z vnitřní strany (zaznamenaného jen fragmentárně na JV a SZ 
straně rondelu) a vnitřního palisádového příkopu, který je pa-
trný v JZ polovině půdorysu. Nelze vyloučit, že rondel nebyl 
dokončen. Zajímavý je v tomto ohledu vysoký počet přerušení 
vnějšího příkopu, kterých lze identifikovat sedm. Zatímco SZ 
a JV segment jsou kompaktní, SV je rozdělen na dva menší díly, 
a JZ dokonce na dva menší a jeden větší díl. Za regulérní vstupy 
však můžeme považovat pouze čtyři přerušení. Na výsledném 
magnetogramu si můžeme povšimnout také nápadné absence 
dalších sídlištních struktur v okolí rondelu. Anomálie inter-
pretovatelné jako potenciální zahloubené objekty se vyskytují 
pouze v J a JZ okolí rondelu a jejich uspořádání do protáhlých 
struktur v pravidelných rozestupech (stavební jámy) indikuje 
jejich příslušnost k osídlení kultury s lineární keramikou, které 
zde bylo prokázáno výzkumem i povrchovými sběry (Knotková 
2011, 30). Povrchovými průzkumy v prostoru rondelu se ale 
doposud nepodařilo získat nálezy indikující osídlení kultury 
s moravskou malovanou keramikou. První nálezy byly získány 
až v roce 2021, kdy byla v blízkosti jižního vstupu do rondelu 
(JV segment vnějšího příkopu) položena menší sonda, ze které 
byl vyzvednut nepočetný soubor keramiky datovatelný spoleh-
livě do kultury s moravskou malovanou keramikou. Přesnější 
dataci získané nálezy prozatím neumožňují. Sonda z důvodu vy-
soké časové náročnosti a souběhu s výzkumem rondelu Mohelno 
1 nedosáhla dna příkopu, a proto bude třeba její exkavaci včetně 
dokumentace profilů a odběru vzorků dokončit v budoucnu.

Rondel Mohelno 3

Třetí rondel, Mohelno 3, se nachází v polní trati „Nad Cho-
botem“, někdy též označované jako „Horákovo“. Z geografického 
hlediska spočívá na rozhraní plochého návrší a mírného, k JV 
ukloněného svahu, ve vzdálenosti cca 180 m od Skřípinského po-
toka. Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 350–355 m. Rondel 
objevili v roce 2015 P. Knotek a J. Kučová na leteckých snímcích 
dokumentujících nově zbudovanou vodní nádrž Mančalov, kde 
si povšimli odlišně zbarvených vegetačních příznaků. Existence 
zdejšího neolitického osídlení však byla známa již z předchozích 
povrchových sběrů (Kuča et al. 2007, 347). Podobných porosto-
vých příznaků, projevujících se odlišným zbarvením vegetace, si 
povšimli objevitelé taktéž bezprostředně po zveřejnění nových 
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ortofotomap na serveru mapy.cz v roce 2016. Nezávisle na nich 
zjistil příznaky rondelu při letecké prospekci v roce 2015 také 
J. Kovárník (2020). Lokalita je již po více jak 15 let systematicky 
sledována formou povrchovým sběrů (především P. Knotek, 
M. Lengyel, M. Vokáč, M. Kuča a S. Koláčný), což se odrazilo 
v bohaté povrchové kolekci, která zahrnuje nejen velké množství 
reprezentativní keramiky (fáze MMK Ia), ale i štípané a brou-
šené kamenné industrie. Geofyzikální průzkum v roce 2021 zde 
na ploše 7,2 ha identifikoval příkop rondelu přerušeného třemi 
vstupy (čtvrtý vstup mohl zaniknout pozdějším hloubením krát-
kého příkopu na JV okraji rondelu) a dvě jenom fragmentárně 
dochované linie palisádových příkopů vevnitř rondelu. Další 
příkopová ohrazení se nacházejí na ploše mimo rondel. Identifi-
kovány zde byly také početné sídlištní jámy různého tvaru a ve-
likosti, včetně protáhlých stavebních jam, které spolu s dvěma 
čtvercovými půdorysy a několika řadami kůlových jam indikují 
přítomnost nadzemních staveb. Zdejší sídliště je stejně jako v pří-
padě okolí rondelu Mohelno 1 polykulturní, přičemž doloženo je 
osídlení po takřka celý průběh neolitu od mladšího stupně kul-
tury s lineární keramikou. Mezi sběrovým materiálem však jed-
noznačně dominují nálezy z mladého neolitu. Sondážní výzkum 
rondelu prozatím neproběhl. Jeho realizace, stejně jako průběžné 
zhodnocení dosavadních výsledků jsou v plánu v nadcházejících 
výzkumných sezónách.

Literatura
Bartík, J., Škrdla, P., Cibulka, D., Vlach, M. 2021: Dukovany 

(okr. Třebíč). „Vinohrádky“. Přehled výzkumů 62(1), 192–193.
Bartík, J., Škrdla, P., Novák, J. 2019: Mohelno-Plevovce v kontextu 

lokálního lengyelského osídlení a přírodního prostředí. Přehled 
výzkumů 60(1), 43–76.

Knotková, J. 2011: Kultura s lineární keramikou v Pooslaví a Pojihlaví 
na Třebíčsku. Rkp. bakalářské diplomové práce. Masarykova 
univerzita. Filozofická fakulta. Ústav archeologie a muzeologie. 
Uloženo: Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno. Dostupné 
také z: https://is.muni.cz/th/q1q7x/.

Kovárník, J. 2020: Mohelno 2, okr. Třebíč, rondel. Rkp. nálezové 
zprávy, č. j. MTX202000593. [cit. 2022-03-28]. Uloženo: Archiv 
nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. 
Dostupné také z: Digitální archiv Archeologické mapy České 
republiky https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202000593.

Kuča, M., Vokáč, M., Milo, P., Škrdla, P. 2011: Rondel na 
neolitickém sídlišti u Mohelna na jihozápadní Moravě. 
In: M. Popelka, R. Šmidtová (eds.): Otázky neolitu a neolitu 

našich zemí – 2009. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro 
výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska. Mělník 
28. 9 – 1. 10. 2009. Praehistorica XXIX. Praha: Karolinum, 213–227.

Kuča, M. Vokáč, M., Prokeš, L. 2007: Mohelno (okr. Třebíč). Přehled 
výzkumů 48, 347.

Summary
Three multi-period Neolithic settlements (“Na Šibenici”, 
“Dlouhý”, “Nad Chobotem” fields) were gradually discovered in 
Mohelno (Třebíč District). An analysis of an orthophotograph 
of the surface identified the remnants of socio-cultural archi-
tecture – circular ditched enclosures, the so-called rondels of 
the Moravian Painted Ware culture. A geophysical measurement 
of all three rondels and their wider surroundings was taken in 
2018–2021 in cooperation with the Department of Archaeology 
and Museology (Masaryk University). The results of the mea-
surements were followed in 2021 by a minor test pit excavation 
of Rondel 1 (“Na Šibenici” field, Fig. 15) and Rondel 2 (“Dlouhý” 
field) aimed at collecting samples for radiocarbon dating and 
chronologically significant archaeological material that would 
establish the mutual chronological relationship of all three areas. 
The research will continue in the following seasons.

Jaroslav Bartík, Petr Knotek, Peter Milo, Tomáš Tencer,  
Petr Škrdla, Milan Vokáč, Jaromír Kovárník, Marcel Lengyel,  

Stanislav Koláčný, Jitka Kučová

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
„Na Červnicích“.
Kultura lineární keramiky, moravská malovaná keramika (neolit). 
Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: Městské kulturní 
středisko Moravský Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0371219N, 16.3346397E

Na svahu s jihozápadním sklonem vybíhajícím od želez-
niční trati byla v poloze „Na Červnicích“ objevena nová poly-
kulturní lokalita. Nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí 
260–270 m. Ve východní části lokality, u polní severojižní cesty 
vedoucí k bezejmennému potoku, byly identifikovány objekty 
kultury s moravskou malovanou keramikou. Získané nálezy 
tvoří nepočetnou typickou keramiku a štípanou kamennou in-
dustrii včetně čepelky z obsidiánu. Západním směrem od místa 
nálezu se rozkládá sídliště kultury s lineární keramikou rovněž 
s málo četnou keramikou a štípanou kamennou industrií do-
provázenou četnými pseudoartefakty a valouny rohovce. Svah 
vyúsťuje do místní části Durdice. Na jeho okraji bylo nálezy ke-
ramiky doloženo osídlení z doby bronzové. Keramický materiál 
zatím neumožňuje bližší chronologické zařazení lokality, a proto 
bude nadále sledována.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new multi-period site was discovered on a southwest slope lead-
ing from a railway track in Moravský Krumlov – “Na Červnicích” 
field (Znojmo District). Moravian Painted Ware culture features 
were identified in the eastern part of the site, near a north-south 
agricultural road leading to an unnamed brook. The small num-
ber of collected finds include typical pottery and chipped stone 
industry containing a small obsidian blade. A Linear Pottery 

Obr. 15. Mohelno. Pohled na sondu do vnitřního příkopu rondelu 1. Foto J. Bartík.
Fig. 15. Mohelno. Trench cutting the inner ditch of Rondel 1. Photo by J. Bartík.

https://is.muni.cz/th/q1q7x/
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202000593
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culture settlement situated west of the find-spot also contains 
a small amount of pottery and chipped stone industry accompa-
nied by numerous pseudo-artefacts and chert pebbles. 

Martin Kuča

Mostkovice (okr. Prostějov)
Ul. Za Sokolovnou; „Benátská“, parc. č. 566/1, 667, 1327, 
1329–1332, 1334, 1335.
Kultura lineární keramiky. Nález v druhotné poloze. Skupina/síť 
sond. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum a galerie 
v Prostějově, p. o., inv. č. 310.911–310.913, 320.606–320.611.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4705322N, 17.0584008E 

Ve dnech 29. října 2020 až 12. ledna 2021 probíhal archeo-
logický dohled související s výstavbou inženýrských sítí pro 
27 rodinných domů v poloze „Benátská“, k. ú. Mostkovice, 
okr. Prostějov (Fojtík 2021). Liniové výkopy určené pro po-
kládku inženýrských sítí protnuly mocnější vrstvu splachů ojedi-
něle obsahujících keramiku staršího vývojového stupně kultury 
s lineární keramikou. Nálezy dokládají dosud neregistrované 
staroneolitické aktivity v této části mostkovického katastru 
a přináší cenný poznatek doplňující „archeologickou topografii“ 
již i tak nebývale bohatého pravěkého a raně historického osíd-
lení mikroregionu Mostkovicka (cf. Fojtík 2013). K opětovnému 
zachycení vrstvy s neolitickými nálezy došlo i ve dnech 2. až 
24. března 2021, kdy zde probíhal archeologický dohled souvise-
jící s výstavbou distribuční sítě nízkého napětí (AMČR).

Literatura
AMČR: Záznam M-202004503 [cit. 2022-03-25]. Archeologická mapa 

České republiky.
Fojtík, P. 2013: Pravěké a raně historické osídlení katastru obce 

Mostkovice, okr. Prostějov. Střední Morava. Vlastivědná revue 36, 
45–74.

Fojtík, P. 2021: NZ Mostkovice, okr. Prostějov 2020–2021. 
„Infrastruktura Mostkovice (pro 27 RD)“. Rkp. nálezové zprávy, 
č. j. 351/21. Uloženo: archiv Ústavu archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Summary
A thick colluvial layer containing sporadic fragments of pottery 
from the earlier phase of the Linear Pottery culture was repeat-
edly disturbed during the construction of underground utilities 
for 27 family houses in “Benátská” field (Prostějov District). 
This is an as yet unknown archaeological site.

Pavel Fojtík

Mouřínov (okr. Vyškov)
„Prostřední vrch“, „U Široké cesty“.
Lengyelská kultura. Výšinné sídliště. Mikrosondáž/vzorkovací 
sondáž. Průzkum. Uložení nálezu: po zpracování Muzeum 
Vyškovska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1008678N, 17.0047781E; 49.0960208N, 17.0039733E

V roce 2021 pokračoval archeologický průzkum neolitického 
ohrazení v poloze Mouřínov – „Prostřední vrch“, které bylo iden-
tifikováno na lidarových snímcích a následně v terénu ověřeno 
E. Urbanem v roce 2020 (Čižmář et al. 2020). Kromě mapování 

a zaměřování jednotlivých reliktů ohrazení s podporou GPS byla 
v tomto roce věnována pozornost také průzkumu širšího okolí 
fortifikace (obr. 16: A). Kombinována pak byla metoda predikce 
potencionálních zahloubených struktur na lidarových snímcích 
s jejich ověřením v terénu formou mikrosondáže. Takto se po-
dařilo identifikovat několik nových terénních depresí s výsky-
tem archeologického materiálu na plošině situované západně od 
ohrazení, ale především jižně od něj. Přibližně ve vzdálenosti 
300 m od jižního okraje ohrazení bylo v trati „U Široké cesty“ 
objeveno několik nových archeologických struktur neolitického 
stáří, které se v terénu projevují buďto formou větších terén-
ních depresí nebo útvary vymezenými změnou bylinného pa-
tra (obr. 16: B). Lokalita je situována na mírném jihozápadním 
svahu rozlehlého návrší s kótou 406 m n. m. Nadmořská výška 
samotného sídlištního areálu pak osciluje mezi 350 až 385 m. 
Sídliště je ze tří stran chráněno prudkými stržemi, dobře pří-
stupné je pouze po hřebenu ze severu. Nejbližším stabilním 

Obr. 16. Mouřínov. Poloha lokality na lidarovém snímku terénu. A – „Prostřední 
vrch“, B – „U Široké cesty“. Autor E. Urban.
Fig. 16. Mouřínov. Location of the site on the Lidar terrain image. A – “Prostřední 
vrch”, B – “U Široké cesty”. Author E. Urban.

Obr. 17. Mouřínov. Objekt vymezený změnou bylinného patra. Foto E. Urban.
Fig. 17. Mouřínov. Feature defined by a change in vegetation. Photo E. Urban.
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vodním zdrojem je pramen potoka Trkmanka vzdálený cca 1 km 
JJV směrem. V blízkém okolí se však nachází stopy po dalších 
sezónních vodotečích. Místo je aktuálně zalesněno vzrostlým 
dubovým lesem a v jeho podloží se nachází spraš a zvětralé 
pískovce. Zajímavým terénním reliktem (prozatím neznámého 
stáří) viditelným na lidarových snímcích i přímo v terénu jsou 
pozůstatky plužin táhnoucí se od vrcholu hřebene a končící 
na úrovni nově identifikovaných objektů (obr. 16).

Z výše uvedených struktur stojí za pozornost zejména obdél-
níkovité objekty (nejméně 4) prozatím blíže neznámé funkce, 
které jsou jen mírně zahloubeny, a od okolního terénu se vyme-
zují změnou bylinného patra (obr. 17). Jejich délka pak může 
dosahovat až 20 m. Čtyři tyto objekty byly ovzorkovány formou 
drobné sondáže a všechny byly pozitivní na výskyt archeologic-
kého materiálu. Na základě ostré profilace některých keramic-
kých tvarů a přítomnosti drobných výčnělků typu soví hlavičky 
může být zdejší osídlení datováno prozatím předběžně do po-
čáteční fáze mladšího stupně kultury s moravskou malovanou 
keramikou. Z dalších typů plastické výzdoby byly doloženy výč-
nělky polokulovité, svisle protáhlé a drobné nevýrazné, vázající 
se především na maximální výdutě pohárků z jemně plavené ke-
ramické hmoty. Některé střepy vykazují zbytky červeného mo-
nochromního nátěru. Z jedné ze struktur se podařilo odebrat 
také vzorky uhlíků, které by mohly datování zdejšího osídlení 
v budoucnu validovat. Kromě nálezů keramiky byla získána také 
štípaná industrie sestávající z několika úštěpů a čepelí ze silicitu 
krakovsko-čenstochovské jury a drobného jádra sekundárně vy-
užitého jako otloukač, zhotoveného z eratického silicitu. Kamen-
nou industrii doplňuje ještě nález části břitové partie broušené 
sekerky z metabazitu typu Želešice.

Lokalita zřejmě utvářela společně s objekty a kruhovým 
ohrazením v nedaleké trati „Prostřední vrch“ jeden rozsáhlý 
sídlištní areál. Aktuálně je v prostoru Ždánického lesa zkou-
máno několik dalších podobných výšinných poloh, z nichž ně-
které obsahují rovněž relikty ohrazení. Před námi se tak otevírá 
zcela nový, doposud neznámý fenomén intenzivního lengyel-
ského osídlení vrcholků Ždánického lesa, který si zaslouží další 
pozornost, a to jak z pohledu vědeckého přínosu, tak z pohledu 
památkové péče.

Literatura
Čižmář, I., Hajnalová, M., Martínek, J., Parma, D., Popelka, M., 

Urban, E. 2020: Nová pravěká ohrazení na Vyškovsku. Výsledky 
využití digitálních výškopisných modelů a terénní prospekce 
v roce 2020. Pravěk Nová řada 29, 193–208.

Summary
In 2021, archaeological research continued in a new Neolithic en-
closure in Mouřínov – “Prostřední vrch” field (Vyškov District), 
which had been identified in Lidar images and subsequently ver-
ified in the field by E. Urban the previous year (Čižmář et al. 
2020). Besides the mapping and surveying of the individual rel-
icts of the enclosure with support of GPS, attention has focused 
this year on the examination of the wider surroundings of the 
fortification where new evidence of Lengyel culture occupation 
was discovered south of the enclosure in “U Široké cesty” field 
(Fig. 16). Besides the features (visible as larger oval-shaped de-
pressions), at least four rectangular structures delimited from 
their neighbourhood by a change in the vegetation were iden-
tified (Fig. 17). The features were verified using test pits; the 
collected pottery material enables us to tentatively date the local 
occupation to the initial stage of the later phase of the Moravian 
Painted Ware culture.

Eliáš Urban, Jaroslav Bartík

Napajedla (okr. Zlín)
„Prusinky“, parc. č. 2533/30.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně, p. o., inv. č. 462/21-101/1-19.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1516600N, 17.5295900E

Drobný záchranný výzkum při rozšíření zemědělského areálu 
„Prusinky“ ve stejnojmenné trati na k. ú. Napajedla odkryl něko-
lik objektů datovaných do starší fáze kultury s lineární kerami-
kou. Zjištění koresponduje s předchozími akcemi provedenými 
na této lokalitě (naposledy I. Čižmář v roce 2012 – Geislerová, 
Parma 2013, 269).

Literatura
Geislerová, K., Parma, D. (eds.) 2013: Výzkumy – Ausgrabungen 

2005–2010. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno. 

Summary
A minor rescue excavation during an extension of the “Pru-
sinky” agricultural complex in a field bearing the same name in 
Napajedla (Zlín District) uncovered several features dated to the 
earlier phase of the Linear Pottery culture. The findings corre-
spond to previous fieldwork carried out at the site (Geislerová, 
Parma 2013, 269).

Martin Paulus, Miroslav Popelka

Nedakonice (okr. Uherské Hradiště)
„Od Chrastí“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0435886N, 17.3748000E

Na jaře 2021 se při povrchových prospekcích terénu v poloze 
Nedakonice – „Od Chrastí“ podařilo získat nepočetnou kolekci 
nálezů indikující zde osídlení z období mladého neolitu. Získaná 
keramika není příliš reprezentativní, z určitelných střepů stojí 
za pozornost jen jedno drobné rohaté ouško s otvorem. Dále 
byly nalezeny tři štípané artefakty: úštěp s nesouvislou bilate-
rální retuší z eratického silicitu, drobný fragment čepele s příč-
nou šikmou retuší taktéž z eratického silicitu a meziální partie 
čepelky z obsidiánu. Broušenou industrii reprezentuje nález tý-
lové partie sekeromlatu z porfyrického mikrodioritu zlomeného 
v místě provrtu. I přes omezenou výpovědní schopnost získa-
ného materiálu došlo k rozšíření dosavadních poznatků o pra-
věkém osídlení v okolí Nedakonic.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A small assemblage of finds was gathered during a surface sur-
vey in Nedakonice – “Od Chrastí” field (Uherské Hradiště Dis-
trict) in the spring of 2021, indicating Moravian Painted Ware 
culture occupation in the area. 

Jaroslav Bartík



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  N e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  121–14 6 

138

Nedakonice (okr. Uherské Hradiště)
„Přídanky“.
Kultura lineární keramiky, moravská malovaná keramika (neolit). 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0302500N, 17.3675300E

V průběhu záchranného archeologického výzkumu v trase 
hlavního tělesa nově budované dálnice D55 v úseku 5508 na trase 
Staré Město u Uherského Hradiště (okr. Uherské Hradiště) – 
Moravský Písek (okr. Hodonín) bylo v místě budoucí mimoúro-
vňové křižovatky Nedakonice (lokalita Nedakonice II) mimo 
jiné (viz oddíly Eneolit a Doba bronzová) ve východní části trati 
„Přídanky“ (na již z minulosti známé lokalitě, cf. Vaškových, 
Menoušková 2003) prozkoumáno také polykulturní neolitické 
sídliště. Kromě běžných sídlištních objektů datovatelných do ob-
dobí kultury s lineární keramikou se zde podařilo zachytit také 
kompletní půdorys nadzemní stavby předběžně přiřaditelný ke 
kultuře s moravskou malovanou keramikou. Půdorys domu se-
stává z kůlové konstrukce, doplněné v jižní části základovými 
žlaby (obr. 18). Stavba má délku cca 30 m, šířku 8 m a oriento-
vána byla přibližně ve směru SV–JZ. Několik metrů východně od 
prozkoumaného půdorysu se nacházel ještě rozměrnější, avšak 
relativně mělký hliník datovatelný rovněž do mladšího neolitu.

Literatura
Vaškových, M., Menoušková, D. 2003: Nové poznatky k osídlení 

Uherskohradišťska. Slovácko XLIV, 2002, 93–112.

Summary
A multi-period Neolithic site was discovered during a rescue ex-
cavation in Nedakonice – “Přídanky” field (Uherské Hradiště 
District) on the route of the main embankment of the newly 
built D55 motorway. Besides ordinary settlement features dat-
able to the Linear Pottery culture period, the excavation also 
detected the complete layout of an above-ground structure that 
can be preliminarily associated with the Moravian Painted Ware 
culture (Fig. 18).

Miroslav Popelka, Marek Lečbych, Martin Paulus

Nenkovice (okr. Hodonín)
„Zadní louky“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9705944N, 16.9868222E

V průběhu předstihového průzkumu na trase VTL plynovodu 
Moravia (lokalita 2/21) bylo v poloze Nenkovice – „Zadní louky“ 
odkryto několik zahloubených objektů a větší exploatační jáma. 
Situace je možné přiřadit na základě početného materiálu ke kul-
tuře s moravskou malovanou keramikou.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Several features and a larger clay pit were uncovered during 
a rescue excavation on the route of the Moravia high-pressure 
gas pipeline (site 2/21) in Nenkovice – “Zadní louky” field 
(Hodonín District). Based on the collected material, the archae-
ological contexts can be associated with the Moravian Painted 
Ware culture.

Ivan Čižmář

Obora (k. ú. Obora u Boskovic, okr. Blansko)
„Sedliska“.
Neolit. Sídliště. Povrchový nález. Průzkum. Uložení nálezu: 
Technické muzeum v Brně.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4611306N, 16.6065961E

V rámci terénní prospekce uskutečněné dne 18. 11. 2021 
a zaměřené primárně na ověření přítomnosti raně středověké 
železářské produkce na katastru obce Obora, byla v trati „Sed-
liska“ získána i menší kolekce neolitické štípané industrie. Sou-
bor sestává ze čtyř artefaktů, přičemž ve všech případech jde 

Obr. 18. Nedakonice. Letecký 
snímek půdorysu domu. Foto Ústav 
archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.
Fig. 18. Nedakonice. Aerial photo of 
the house layout. Photo by Institute 
for Archaeological Heritage, Brno.
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o nástroje. Identifikováno bylo škrabadlo na meziálním zlomku 
čepele s laterální kůrou z eratického silicitu (obr. 19: 1), do 
šeda přepálená čepel s laterální kůrou, odlomenou proximální 
i distální částí a příčnou retuší na distálním konci (obr. 19: 2), 
úštěpové škrabadlo s laterální retuší na pravém boku z lokálního 
spongolitu (obr. 19: 3) a masivní preparační úštěp s vrubem 
a příčnou šikmou retuší (obr. 19: 4) zhotovený z eratického sili-
citu. Výše popsané nálezy souvisejí s největší pravděpodobností 
se sídlištěm kultury s moravskou malovanou keramikou, které 
je v této trati uváděno ve starších pramenech (Procházka, Štrof 
1986, 59).

Literatura
Procházka, R., Štrof, A. 1986: Železářská sídliště u Jabloňan. 

Regionální sborník okresu Blansko 86, 59–64.

Summary
A small assemblage of Neolithic chipped industry (Fig. 19), most 
probably datable to the Moravian Painted Ware culture period, 
was gathered during a surface survey focused on verifying the 
presence of early medieval smelting production in Obora – 
“Sedliska” field (Blansko District).

Roman Mikulec, Jaroslav Bartík, Michal Hlavica

Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
Ul. Na Stráni; „Pod Hřbitovem“, parc. č. 949/1.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5664683N, 17.2345556E

V listopadu 2021 ovzorkovali a zdokumentovali pracovníci 
Archeologického centra Olomouc, p. o., při stavbě bytového 
domu profil soujámí datovaného do období kultury s lineární 
keramikou. Lokalita leží na mírném svahu obráceném k severu 
v nadmořské výšce 221 m.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
In November 2021, the staff of the Archaeological Centre Olomouc 
sampled and documented a multiple pit profile datable to the 
Linear Pottery culture period during the construction of an apart-
ment house in Na Stráni Street in Olomouc (Olomouc District). 

Marek Kalábek

Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
Ul. Zdeňka Kučery; „Zahrady“, parc. č. 533/236, 533/181.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5737353N, 17.2391769E

V březnu a červenci 2021 provedli pracovníci Archeologic-
kého centra Olomouc, p. o., záchranný výzkum polykulturní 
lokality na stavbě budoucího rodinného domu a nových komu-
nikací v Olomouci-Slavoníně. Lokalita leží na mírném svahu ob-
ráceném k východu s nadmořskou výškou 214 m. Výzkumy navá-
zaly na předchozí aktivity v letech 2004, 2008, 2013, 2016, 2017, 
2018 a 2020 (Hadrava 2020; Kalábek 2004; 2014; 2016; 2017; 
2018a; 2018b; 2021a; 2021b; 2021c; Kalábek, Šín 2019a; 2019b; 
2019c; Vránová 2009). Na skryté ploše o velikosti 0,7 ha bylo 
prozkoumáno 170 sídlištních objektů datovaných do neolitu 
(kultura s lineární keramikou), eneolitu (jordanovská kultura) 
a tři žárové hroby z období kultury popelnicových polí. Kromě 
běžných sídlištních objektů zde byla zdokumentovaná také část 
dlouhého domu pětiřadé sloupové konstrukce (struktura 23) 
o rozměrech 13 × 6,4 m a orientaci SV–JZ (obr. 20).
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Obr. 19. Obora. Štípané artefakty. Kresba J. Brenner.
Fig. 19. Obora. Chipped artefacts. Drawing by J. Brenner.
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Summary
A rescue excavation of a multi-period site was carried out during 
the construction of a family house and new roads in “Zahrady” 
field in Olomouc-Slavonín (Olomouc District) in 2021. Besides 
ordinary settlement features of the Linear Pottery culture pe-
riod, it also documented part of a longhouse with a five-line post 
design (Structure 23; Fig. 20). 

Marek Kalábek

Oslavany (k. ú. Padochov, okr. Brno-venkov)
Intravilán, parc. č. 55/1, 55/18–55/21, 55/25.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv.  
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum, 
inv. č. 218681–218990.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1333472N, 16.3530694E

Lokalita se nachází v intravilánu Padochova (místní část 
Oslavan) mezi hlavní silnicí vedoucí na Oslavany a prodejnou 
potravin Nalko. Během plošné skrývky pro výstavbu nových řa-
dových domů bylo identifikováno celkem šest sídlištních jam, 
které bylo možné na základě nalezených fragmentů keramických 
nádob datovat do období kultury s lineární keramikou. Kromě 
keramiky obsahovaly výplně objektů také kamennou industrii 
(štípanou, broušenou i makrolitickou), zvířecí kosti a mazanici. 
Podle výzdoby a charakteru keramické hmoty lze usuzovat, že 
zde osídlení existovalo v průběhu staršího i mladšího stupně 
kultury s lineární keramikou. Vyloučit nelze ani možnou sou-
vislost zkoumaného sídliště s hroby stejné datace, které byly ob-
jeveny v prostoru sokolského cvičiště asi 200 m severozápadně 
od zájmové plochy (Koštuřík 1989, 49). 

Literatura
Koštuřík, P. 1989: Katalog nálezů z období neolitu. In: L. Belcredi et al.: 

Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. Brno: Okresní 
muzeum Brno-venkov, 33–60.

Summary
Remnants of what was apparently a multi-phase Linear Pottery 
culture settlement were discovered during an area excavation 
for the construction of terraced houses in Padochov (a part of 
Oslavany, Brno-Country District). 

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Ostrožská Lhota (okr. Uherské Hradiště)
„Mezi Žleby“, parc. č. 5769.
Kultura lineární keramiky. Neurčený areál. Povrchový sběr. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9777956N, 17.4839528E

Při budování nového rybníka v poloze Ostrožská Lhota – 
„Mezi Žleby“ došlo k mechanickému odstranění archeologických 
vrstev, které se nepodařilo při archeologickém dohledu v místě 
stavby zachytit. Na výsypce hlíny umístěné několik set metrů od 
samotné stavby byla provedena dohledávka movitých artefaktů 
formou sběrů a prospekce za pomoci detektorů kovů. Podařilo 
se tak získat mimo jiné soubor nálezů obsahující několik střepů 
keramických nádob datovaných do neolitu, nejméně jeden z nich 
je pak možné přisuzovat kultuře s lineární keramikou (AMČR).

Literatura
AMČR: Záznam M-202105939 [cit. 2022-03-25]. Archeologická mapa 

České republiky.

Summary
Several pottery fragments dated to the Neolithic, with at least 
one associated with the Linear Pottery culture, were gathered 
in a minor rescue excavation in 2021 brought about by the con-
struction of a pond in Ostrožská Lhota – “Mezi Žleby” field 
(Uher ské Hradiště District).

Zdeněk Kuchař

Obr. 20. Olomouc-Slavonín. Půdorys 
dlouhého domu kultury s lineární 
keramikou. Foto M. Kalábek.
Fig. 20. Olomouc-Slavonín. Layout of 
the Linear Pottery longhouse. Photo 
by M. Kalábek.
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Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Nivy“, jihovýchodně od zemědělského družstva.
Neolit, kultura lineární keramiky, lengyelská kultura, mladší neolit/
časný eneolit. Sídliště, nález v druhotné poloze. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0171600N, 17.3556000E

V průběhu záchranného archeologického výzkumu v trase 
hlavního tělesa nově budované dálnice D55 v úseku 5508 na 
trase Staré Město u Uherského Hradiště (okr. Uherské Hradi-
ště) – Moravský Písek (okr. Hodonín) bylo na lokalitě „Nivy“ do 
konce roku 2021 prozkoumáno velké množství archeologických 
objektů (viz oddíly Eneolit, Doba bronzová, Doba železná; od-
díl Středověk a novověk v přípravě), mezi nimiž byla doložena 
také neolitická sídlištní komponenta reprezentující kultury s li-
neární keramikou, lengyelský kulturní komplex a kulturu jorda-
novskou. Lokalita „Nivy“ společně s navazující tratí „Torštot“ 
byla známa již na počátku 20. století (Červinka 1902, 99, 220; 
1928, 173, 181), soustavně je pak zkoumána v souvislosti s roz-
šiřováním polešovické pískovny od roku 1999 (Čižmář, Geis-
lerová 2006, 248–249; Geislerová, Parma 2013, 273–275; 2018, 
282–283). 

Literatura
Červinka, I. L. 1902: Morava za pravěku. Vlastivěda moravská. I. 

Země a lid, svazek II. Brno: Musejní spolek.
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Summary
Part of a previously known multi-period settlement was ex-
amined in 2021 during a rescue excavation on the route of the 
newly built D55 motorway in Polešovice – “Nivy” field (Uherské 
Hradiště District). Linear Pottery culture, Lengyel culture com-
plex and Jordanów culture occupation were documented in the 
examined area.

Miroslav Popelka, Martin Paulus, Marek Lečbych

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
Obecní pískovna, „Nivy“.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0182169N, 17.3503367E

Při pokračování pravidelného záchranného výzkumu v po-
lešovické pískovně byla v roce 2021 prozkoumána další část 
polykulturního sídliště (viz oddíl Doba bronzová). Většina pro-
zkoumaných objektů patřila neolitickému horizontu zdejšího 
osídlení (cf. Lečbych 2014). Kromě stop nadzemních konstrukcí 

v podobě sloupových či kůlových jam, bylo zdokumentováno 
také několik rozsáhlejších objektů – stavebních jam. Na základě 
vyzvednutých zlomků keramických nádob náleží uvedené ob-
jekty nejstarší fázi kultury s lineární keramikou. Vedle keramic-
kých nálezů se podařilo získat také několik kamenných nástrojů, 
zahrnujících jak štípané artefakty, tak kamenné brousky a frag-
menty zrnotěrek. Nejvýznamnějším objevem je nález zlomku 
lidské plastiky s překvapivou mírou ztvárněného detailu. Před-
pokládáme, že postupné odkrývání tohoto nejstaršího horizontu 
osídlení bude probíhat i v následujících letech.

Literatura
Lečbych, M. 2014: Polešovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled 

výzkumů 55(1), 212–213.

Summary
Another part of a multi-period settlement was examined in 2021 
in a continuation of a regular rescue excavation in the Polešovice 
sand quarry in “Nivy” field (Uherské Hradiště District). Several 
features from the earlier phase of the Linear Pottery culture 
were documented during the rescue excavation. A fragment of 
an anthropomorphic sculpture was found in one of the features. 

Marek Lečbych

Popůvky (k. ú. Popůvky u Brna, okr. Brno-venkov)
„Kopaniny“, parc. č. 357/1.
Lengyelská kultura. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u autora.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1750958N, 16.4727517E

Nově objevená lokalita se nachází poblíž jižního okraje katas-
trálního území Popůvek u Brna. Mezi lesy s názvy Lísek a Obůrka 
je v severojižním směru vymýcen úzký pruh, který je zemědělsky 
obhospodařován. Na rozdíl od okolního zalesněného terénu je 
zde svah mírný, orientovaný k východu. S ohledem na výrazné 
neolitické osídlení okolní krajiny zde byla provedena zjišťovací 
povrchová prospekce s pozitivním výsledkem. Na poli bylo na-
lezeno především několik desítek kusů štípané industrie. Pou-
žitými surovinami jsou zejména rohovec typu Krumlovský les, 
ojediněle byly nalezeny artefakty z obsidiánu a čokoládového si-
licitu. Z broušené industrie byl nalezen jeden vývrtek z amfibo-
lického dioritu a fragment sekeromlatu ze zeleného metabazitu 
(typu Želešice?). Keramické nálezy jsou poměrně nevýrazné, oje-
diněle byl nalezen fragment s typickým lengyelským výčnělkem. 
Především s ohledem na surovinové složení kamenné industrie 
lze celý soubor nepochybně označit za lengyelský. Přítomnost 
obsidiánu a čokoládového silicitu pak naznačuje možnost dato-
vání do staršího stupně.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new Lengyel culture site with finds that primarily include 
chipped and polished artefacts and sporadic pottery frag-
ments was discovered by a surface survey in Popůvky u Brna – 
“Kopaniny” field (Brno-Country District).

František Trampota
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Postřelmov (okr. Šumperk)
„U Kapličky“.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9132917N, 16.9159944E; 49.9132306N, 16.9145222E; 
49.9138194N, 16.9158500E; 49.9138528N, 16.9140972E

V průběhu dubna a května roku 2021 provedli pracovníci Ar-
cheologického centra Olomouc, p. o., záchranný archeologický 
výzkum na lokalitě Postřelmov – „U Kapličky“, během kterého 
byly zachyceny stopy osídlení z mladší doby kamenné. Výzkum 
byl vyvolán stavbou I/44 Bludov – obchvat. Lokalita se nacházela 
na poli severně od intravilánu obce, v rovinatém terénu s nadmoř-
skou výškou 286–287 m. Východním směrem protéká ve vzdále-
nosti zhruba 820 m od lokality řeka Morava, cca 600 m Chromeč-
ský náhon a zhruba 900 m západně Postřelmovský potok.

Skrývka ornice těžkou technikou v podmáčeném terénu 
značně poničila na několika úsecích lokality terén a ztížila iden-
tifikaci archeologických objektů. Zásyp objektů byl převážně 
světle šedý jílovitý a špatně rozlišitelný od světlého jílovitého 
podloží. Na lokalitě bylo prozkoumáno a zdokumentováno 
56 neolitických objektů (sídlištních jam a kůlových jamek) nále-
žejících kultuře s lineární keramikou. Pouze v jednom případě se 
podařilo zachytit náznak pravoúhlé nadzemní struktury tvořící 
nároží vymezené 6 kůlovými jamkami. Zejména ze zásypů dvou 
velkých jam byl získán početný soubor keramických zlomků 
a štípané kamenné industrie.

Zkoumaná lokalita se nacházela v prostoru budoucí velké 
křižovatky a skryta byla plocha i v jejím západním a severním 
sousedství. Těmito směry však již nebyly zachyceny žádné ná-
lezové situace ani artefakty. Naopak jižním směrem s lokalitou 
těsně souvisí místní cesta vedoucí od ulice Žerotínova ke kap-
ličce sv. Prokopa. Během její stavby zde byl v roce 2015 proveden 
záchranný archeologický výzkum firmou Archaia Olomouc z. ú., 
během kterého byly zachyceny sídlištní objekty datované rovněž 
do staršího neolitu (Lafková 2016). Na základě těchto dat se do-
mníváme, že archeologickým výzkumem v roce 2021 se na loka-
litě Postřelmov – „U Kapličky“ podařilo zachytit severní okraj 
sídlištního areálu kultury s lineární keramikou.

Literatura
Lafková, H. 2016: Postřelmov (okr. Šumperk). Přehled výzkumů 57(1), 173.

Summary
During a rescue archaeological excavation at the Postřelmov – 
“U Kapličky site” (Šumperk District), 56 settlement features 
(pits and stakeholes) were excavated. The features are dated to 
the Neolithic Linear Pottery culture. Numerous sets of pottery 
fragments and chipped industry were mainlyobtained from the 
backfills of two large pits.

Vendula Vránová

Prštice (okr. Brno-venkov)
„Padělky“.
Neolit–eneolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1229269N, 16.4798222E

Na levé straně silnice ze směru od obce Radostice k Pršticím 
bylo v blízkosti kóty 330 m n. m. povrchovým průzkumem získáno 
několik kusů štípané kamenné industrie. Menší kolekce sestává 
z čepele (rohovec typu Krumlovský les, varieta I), úštěpu s místní 
retuší (rohovec typu Krumlovský les, varieta II), korového úštěpu 
(rohovec typu Krumlovský les, varieta II) a z drobného úštěpu 
(přepálený silicit). Keramika nebyla zaznamenána, a proto je 
soubor datován prozatím pouze rámcově do neolitu až eneolitu. 
Z uvedené polohy se jedná o první doklady pravěkých aktivit.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Several pieces of Neolithic–Eneolithic chipped industry made 
mostly from Krumlovský les chert were gathered during a sur-
face survey in Prštice – “Padělky” field (Brno-Country District) 
situated on the left of the road from Radostice, near a spot-height 
of 330 m above sea level. This is the first evidence of prehistoric 
activity in this area.

Martin Kuča

Rosice (k. ú. Rosice u Brna, okr. Brno-venkov)
„Okrouhlík“.
Neolit–eneolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2004522N, 16.3660536E

V polní trati „Okrouhlík“ v jihovýchodním cípu stejno-
jmenné kóty 454 m n. m. byl povrchovým sběrem získán úštěp 
ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury. Nadmořská výška ná-
lezu je cca 330 m. Výhodná poloha nad soutokem Bobravy a be-
zejmenného potoka je potenciálně vhodná pro pravěké osídlení. 
Poloha proto bude dále sledována. Z prostoru lesa výše po svahu 
byl nedávno publikován depot bronzových nápažníků (Čižmář, 
Parma 2020).

Literatura
Čižmář, I., Parma, D. 2020: Je libo 3, 6 nebo 12? Depot bronzových 

nápažníků z Rosic (okr. Brno-venkov). Musaica archaeologica 5(2), 
63–77. 

Summary
An isolated flake of Kraków-Częstochowa Jurassic silicite was 
gathered by surface collection in Rosice – “Okrouhlík” field 
(Brno-Country District) on the south-eastern edge of a spot-
height of 454 m above sea level. The advantageous position over 
the confluence of the River Bobrava and an unknown stream is 
potentially suitable for prehistoric occupation. Therefore, the 
area will remain under observation.

Martin Kuča
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Říčany (k. ú. Říčany u Brna, okr. Brno-venkov)
Ul. Zahradní; intravilán, parc. č. 323/1, 323/2, 323/3.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2142683N, 16.3968533E

Při hloubení základových výkopů pro výstavbu rodinných 
domů v obci Říčany u Brna byly zachyceny relikty pravděpodobně 
sídlištní jámy, která obsahovala zlomky keramických nádob a zví-
řecí kosti. Podle charakteru keramické hmoty lze nález rámcově da-
tovat do období neolitu, zřejmě kultury s lineární keramikou. Osíd-
lení této kultury bylo zjištěno již dříve, rovněž ve východní části 
katastru obce (Koštuřík 1989, 51) a dále zde byly v nedávné době 
doloženy také aktivity z doby bronzové (Hájek, Dytrych 2018). 

Literatura
Koštuřík, P. 1989: Katalog nálezů z období neolitu. In: L. Belcredi et al.: 

Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. Brno: Okresní 
muzeum Brno-venkov, 33–60.

Hájek, Z., Dytrych, J. 2018: Říčany (k. ú. Říčany u Brna, okr. Brno- 
-venkov). Přehled výzkumů 59(1), 179.

Summary
Evidence of Linear Pottery culture occupation was discovered dur-
ing the construction of new family houses in Zahradní Street in 
Říčany u Brna (Brno-Country District), extending the knowledge 
of the intensity of the prehistoric activity in this cadastral area.

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Silůvky (okr. Brno-venkov)
„Vinohradské padělky“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský 
Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0978964N, 16.4605103E

Povrchovým průzkumem v trati „Vinohradské padělky“ byla 
objevena nová lokalita kultury s moravskou malovanou kerami-
kou. Jedná se o příkrý svah s východním sklonem vybíhající 
z kóty Babí hora (352 m n. m.) nad soutokem občasné vodoteče 
s potokem Šatava. Samotná lokalita se rozkládá v rozmezí nad-
mořských výšek 260–270 m.

Povrchový soubor sestává především ze štípané kamenné 
industrie včetně několika patinovaných kusů a artefaktu s ploš-
nou retuší (viz oddíly Paleolit, Eneolit). Nálezy keramiky jsou 
velmi sporadické a nenesou zpravidla žádné chronologicky cit-
livé znaky. Zaoblený okraj z mísy zařazuje materiál do období 
kultury s moravskou malovanou keramikou. Štípaná industrie se 
skládá z nepravidelných a čepelových jader často s přítomností 
kůry (rohovec typu Krumlovský les, varieta II – 5 ks, přepálený 
silicit – 1 ks), tří čepelí (z toho jedna vodící a jedna zlomená; 
rohovec typu Krumlovský les, varieta II – 2 ks a rohovec typu 
Krumlovský les, varieta I – 1 ks), 22 úštěpů (často se zbytky 
kůry; rohovec typu Krumlovský les, varieta II – 19 ks, přepá-
lený rohovec typu Krumlovský les – 2 ks a přepálený silicit 1 ks) 
a dvou nástrojů – čepelí s příčnou retuší (rohovec typu Krum-
lovský les, varieta II). Broušená industrie je zastoupena poloto-
varem kopytovitého nástroje a dalšími dvěma zlomky suroviny, 
vše z metabazitu typu Želešice. Z polohy „Vinohradské padělky“ 
se jedná o první pravěké nálezy.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new prehistoric site was discovered in Silůvky – “Vinohradské 
padělky” field (Brno-Country District) by a surface survey. This 
mainly yielded an assemblage of chipped stone industry made 
mostly from Krumlovský les chert. The rounded rim of a bowl 
associates the gathered material with the Moravian Painted 
Ware culture period.

Martin Kuča

Tetčice (okr. Brno-venkov)
„Záhumenice“.
Neolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: Městské 
kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1694858N, 16.4014406E

Během podzimních měsíců roku 2021 byla při fotografování 
obce náhodně nalezena M. Kučou v poloze „Záhumenice“ brou-
šená kamenná industrie. Jedná se o plochou sekeru s poškozeným 
ostřím. Zachovaná délka artefaktu činí 8,2 cm, maximální šířka 
dosahuje 4,6 cm, a maximální tloušťka 1,5 cm. Makroskopicky 
byla použitá surovina určena jako metabazit typu Jizerské hory.

Podle revize archeologických poznatků bylo zjištěno, že loka-
lita je známa z povrchových sběrů Z. Hájka, jen doposud nebyla 
uvedena do literatury (poslední revize viz Hájek ed. 2015). Ma-
teriál z povrchových průzkumů obsahuje zlomky keramiky a ne-
početnou kamennou industrii. Keramika je zhotovena z bahnité 
nebo jemně plavené hmoty. Většina keramických nálezů je ve 
značně fragmentárním stavu. Jen velmi malá část keramiky nese 
výzdobu, která je provedena liniemi a notami. Štípanou kamen-
nou industrii reprezentuje čepel z rohovce typu Krumlovský les, 
varieta II a broušenou menší kamenná sekerka s rovným ostřím 
ze suroviny taktéž severočeské provenience. Lokalitu lze chro-
nologicky zařadit do II. stupně kultury s lineární keramikou.

Literatura
Hájek, Z. (ed.), Balcárková, A., Čerevková, A., Čižmářová, J., 

Koubková, H., Měchurová, Z., Nerudová, Z., Salaš, M. 2015: 
Tetčice. Archeologické doklady lidských aktivit na katastru obce 
a blízkého okolí. Tetčice: Moravské zemské muzeum.

Summary
Surface surveys of the as yet unpublished site in Tetčice – “Záhu-
menice” field (Brno-Country District) yielded stone industry 
and pottery finds datable to the later phase of the Linear Pot-
tery culture.

Martin Kuča, Zdeněk Hájek
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Troubsko (okr. Brno-venkov)
Ul. Za Farou, parc. č. 220–222, 223/1, 225/1, 225/4–225/6.
Neolit–eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum, inv. č. 219229–219232.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1702633N, 16.5134978E

Záchranný archeologický výzkum byl realizován v souvis-
losti s výstavbou výrobně skladovacího areálu v prostoru býva-
lých agrárních a agroturistických zařízení při severním okraji 
intravilánu Troubska. Během výzkumu byly zachyceny tři roz-
měrné sídlištní objekty, které obsahovaly jen několik atypických 
zlomků keramických nádob z hrubého těsta s velmi nekvalitním 
výpalem. Lokalitu je proto možné zařadit pouze rámcově do ob-
dobí neolitu až eneolitu. Kromě keramiky se objevily sporadické 
a velmi fragmentární nálezy mazanice a zvířecích kostí. Doklady 
pravěkého osídlení se v okolí lokality poměrně hojně vyskytují 
(cf. Koštuřík 1989, s. 53; Hájek 2017; Kala, Přichystal 2019, Kos 
2005, Přichystal 2018a; 2018b; 2018c; 2019). V případě rozšíření 
stávajícího výrobně skladovacího areálu nelze vyloučit další po-
zitivní situace. 

Literatura
Hájek, Z. 2017: Troubsko (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 58(1), 

246–247. 
Kala, J., Přichystal, M. 2019: Troubsko (okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 60(1), 201–202. 
Kos, P. 2005: Troubsko (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 47, 238–239. 
Koštuřík, P. 1989: Katalog nálezů z období neolitu. In: L. Belcredi et al.: 

Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. Brno: Okresní 
muzeum Brno-venkov, 33–60.

Přichystal, M. 2018a: Troubsko (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 
59(1), 182.

Přichystal, M. 2018b: Troubsko (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 
59(1), 200. 

Přichystal, M. 2018c: Troubsko (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 
59(2), 272–273. 

Přichystal, M. 2019: Troubsko (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 
60(1), 244. 

Summary
Archaeological contexts documenting the presence of prehis-
toric occupation were discovered during a rescue excavation 
near Za Farou Street in Troubsko (Brno-Country District). 
Three large features were identified, which contained material 
only generally datable to the Neolithic or Eneolithic.

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Vanovice (k. ú. Drválovice, okr. Blansko)
„U Suchých“.
Neolit–eneolit. Náhodný zásah/nález. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum regionu Boskovicka, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5727033N, 16.6343611E

V rámci projektu „Komunitní archeologie ve vesnickém pro-
středí“ jsme byli při výzkumu ve Vanovicích kontaktováni obyva-
telem sousedních Drválovic, který nám předal několik kamenných 
artefaktů z neolitu až eneolitu. Celkem tři kusy hlazené kamenné 
industrie (obr. 21) nalezl na okraji lesa v poloze „U Suchých“, kde 
byl terén porušen vývraty. Místo nálezu na jižním svahu horní 

partie údolí potoka Kladorubka bylo ověřeno, ovšem žádné další 
artefakty se nepodařilo nalézt. Poloha v nadmořské výšce 448 m 
se nachází cca 1,4 km severozápadně od středu Drválovic.

Prvním nálezem je břitová partie kopytovitého klínu, který je 
zhotoven z metabazitu typu Jizerské hory (délka 6 cm, šířka ostří 
3 cm, tloušťka ve střední části 1,5 cm). Další dva artefakty před-
stavují sekerky. První může být klasifikována jako kompletně do-
chovaná kopytovitá sekerka trapézovitého tvaru s oblým týlem 
(délka 6,3 cm, šířka ostří činící 3,9 cm se postupně zužuje k zá-
věru na 2,3 cm, tloušťka ve střední části 1,2 cm), druhá pak jako 
kompletní trapézovitá sekerka s mírně klenutými boky a rovným 
šikmo orientovaným týlem (délka 5,4 cm, ostří o šířce 4,1 cm 
se postupně zužuje k týlu na 2,3 cm). Zatímco první sekerka je 
zhotovena rovněž z metabazitu typu Jizerské hory, za surovinu 
druhé lze pravděpodobně určit amfibolický diorit. Nález kopy-
tovitého klínu a sekerky z metabazitu severočeské provenience 
by zde mohl indikovat lidské aktivity v období kultury s lineární 
keramikou, druhá, trapézovitá sekerka, se zdá být typologicky 
mladší a mohla by náležet do období mladého neolitu s přesa-
hem do eneolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Three polished stone artefacts datable to the Neolithic or Eneo-
lithic were found in Vanovice – “U Suchých” field (Blansko Dis-
trict). Typologically, they are the blade part of a shoe-adze and 
two completely preserved small axes (Fig. 21).

Atilla Vatansever

Velké Opatovice (okr. Blansko)
„Hliníky“, parc. č. 1773/1, 1773/3, 1773/4.
Kultura lineární keramiky, moravská malovaná keramika (neolit). 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum 
regionu Boskovicka, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6162764N, 16.6750014E

V rámci přípravy zasíťování nových stavebních pozemků 
ve Velkých Opatovicích (akce: „Velké Opatovice, Hliníky – in-
frastruktura a silnice“), jejímž investorem bylo Město Velké 

Obr. 21. Vanovice. Broušené kamenné artefakty. Foto A. Vatansever.
Fig. 21. Vanovice. Polished stone artefacts. Photo by A. Vatansever.
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Opatovice, bylo zjištěno množství pozitivních archeologických 
situací. Při záchranném archeologickém výzkumu v květnu 
a červnu 2021 zde bylo prozkoumáno v 10 m širokém liniovém 
výkopu 80 zahloubených objektů, které se rýsovaly v hloubce 
20–40 cm pod ornicí. Jedná se o část dosud neznámého sídlišt-
ního areálu umístěného ve druhé čtvrtině z celkové skryté plo-
chy o délce 300 m. Po začištění celé plochy se objevilo několik 
stavebních jam, velké množství sloupových jam a jamek a dalších 
sídlištních objektů. Skupiny sloupových jam uspořádané v pěti 
řadách (resp. ve čtyřech) doprovázené podlouhlými stavebními 
jámami po delších stranách tvoří součást konstrukce dvou dlou-
hých domů (obj. 528–544, 547–549, 552–559, 562–571), oriento-
vaných v delší ose SV–JZ. V jednom případě se pravděpodobně 
povedlo zdokumentovat severní stěnu domu. Hloubka sloupo-
vých jam se pohybovala od 10 do 40 cm. Nemnohé keramické 
nálezy s notovou výzdobou, konstrukce i stavební jámy datují 
odkryté archeologické situace do období kultury s lineární ke-
ramikou. V minulosti byly některé ze zkoumaných objektů po-
rušeny melioračními pracemi (obj. 504, 525). Jedním z nich je 
i sídlištní jáma (obj. 504) patřící dle nalezeného keramického 
materiálu opatřeného plastickými výčnělky do období mladšího 
neolitu. Zda k danému období náleží i sídlištní jámy v okolí nelze 
s určitostí říci, protože postrádají jakýkoliv datovatelný mate-
riál. Při prozkoumání dotčené plochy byl zachycen JV a SZ okraj 
osídlení, který velmi dobře koresponduje se změnou podloží. Za-
tímco neolitické osídlení se váže na jílovo-písčité podloží, mimo 
něj přechází podloží do štěrku s příměsí jílu, až ve štěrk. Kromě 
keramických nálezů byly při výzkumu získány i fragmenty ka-
menné broušené a štípané industrie, zbytky mazanice (zejména 
z prostoru sloupových jam) a vzorky uhlíků. 

Dosavadní neolitické nálezy z Velkých Opatovic pocházejí 
jak z ojedinělých nálezů, tak ze starších výzkumů sídlištních 
jam (Mackerle 1952).

Literatura
Mackerle, J. 1952: Stará sídelní oblast severozápadní Moravy. Rkp. 

Uloženo: knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., 
signatura R 93.

Summary
Previously unknown settlement areas from the Linear Pottery 
and Moravian Painted Ware culture periods were detected in 
connection with the construction of a new road and under-
ground utilities in Velké Opatovice – “Hliníky” (Blansko Dis-
trict). Two longhouse layouts were examined in addition to or-
dinary settlement pits.

Taťána Bártová Pavelková, Marek Novák, Antonín Štrof

Vémyslice (okr. Znojmo)
„U Pískovny“.
Neolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: dočasně 
u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0268097N, 16.2358269E

V poloze „U Pískovny“ západně obce Vémyslice byla obje-
vena nová lokalita kultury s moravskou malovanou keramikou. 
Sídliště se rozkládá na mírném svahu s východním sklonem vy-
bíhajícím z kóty 360 m, v nadmořské výšce 280 m kolem polní 
cesty směřující od místního hřbitova. Část lokality východně 
od cesty je narušena poměrně nedávno založeným jabloňovým 

sadem. Severozápadní okraj lokality uzavírá známá pískovna 
s nalezišti vltavínů, jižní svah obtéká Rybniční potok vlévající se 
do řeky Rokytné v prostoru u kempu.

Sběry byla získána nepočetná písčitá keramika. Podle polo-
kulovitého výčnělku a zaoblených okrajů z hrncovitých tvarů 
a mís ji lze chronologicky zařadit do období kultury s morav-
skou malovanou keramikou. Rovněž nepočetná štípaná kamenná 
industrie je zhotovena výlučně z rohovce typu Krumlovský les 
obou variet (I a II) a sestává převážně z nepravidelných jader, 
čepelí a úštěpů. Jediný nástroj v kolekci reprezentuje nález 
škrabadla.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new Moravian Painted Ware culture site was discovered in 
Vémyslice – “U Pískovny” field (Znojmo District). These are the 
first prehistoric finds from the area.

Martin Kuča

Zbýšov (k. ú. Zbýšov u Oslavan, okr. Brno-venkov)
„Velký studený“, „Pod horou“.
Neolit–eneolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1447233N, 16.3598739E

Během roku 2021 byla opakovaně provedena povrchová pro-
spekce v polohách „Velký Studený“ a „Pod horou“, které před-
stavují potenciální místo pro pravěké osídlení. Jedná se o táhlý 
jihovýchodní sprašový svah v nadmořské výšce kolem 300 m 
spadající k soutoku Neslovického potoka a potoka Brodky. Na-
lezena zde byla nepočetná kolekce štípané kamenné industrie 
v počtu šesti kusů. Složena je z čepele a pěti úštěpů. Kromě 
jednoho přepáleného kusu jsou všechny artefakty zhotoveny 
z rohovce typu Krumlovský les, variety II. Keramika nebyla za-
znamenána. Z dřívější doby odtud pochází ojedinělý nález ka-
menné sekerky (Milcová, Žaža 2014). Podmínky pro sběr nebyly 
vzhledem k aktuálním zemědělským úpravám příznivé, je však 
pravděpodobné, že při dalších průzkumech dojde k potvrzení 
nové neolitické lokality.

Literatura
Milcová, M., Žaža, P. 2014: Osídlení Zbýšovska od pravěku do 13. století. 

Ozvěna. Občasník Zbýšova věnovaný nejnovějším aktualitám 2014(2), 
28–34. Dostupné také z: https://mestozbysov.cz/assets/File.ashx?id_
org=19211&id_dokumenty=1269.

Summary
Surface surveys were repeatedly conducted in 2021 in Zbýšov – 
“Velký Studený” and “Pod Horou” fields (Brno-Country Dis-
trict), which represent a potential area with prehistoric occu-
pation. Six pieces of chipped stone industry made mostly from 
Krumlovský les chert were found. Further surveys are likely to 
identify new Neolithic sites in this area.

Martin Kuča

https://mestozbysov.cz/assets/File.ashx?id_org=19211&id_dokumenty=1269
https://mestozbysov.cz/assets/File.ashx?id_org=19211&id_dokumenty=1269
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Zdounky (okr. Kroměříž)
„U Kaple“, parc. č. 1057/10.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Muzeum Kroměřížska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2273300N, 17.3290600E

V trati „U Kaple“ na k. ú. Zdounky vznikala v roce 2021 nová 
infrastruktura pro budování satelitu rodinných domů v jižní 
části ulice Cvrčovská. Součástí výstavby byl také záchranný ar-
cheologický výzkum, při kterém bylo doloženo v horních par-
tiích svahu sídliště staršího stupně kultury s lineární keramikou 
a prozatím blíže nedatované sídliště z doby bronzové (viz oddíl 
Doba bronzová). Osídlení mělo charakter nepravidelných síd-
lištních jam, které mohou představovat snad báze exploatačních 
objektů. Pozůstatky nadzemních struktur však s ohledem na 
výraznou erozi v kombinaci se zemědělskou činností zachyceny 
nebyly. Zjištěné osídlení může korespondovat se starými ojedi-
nělými nálezy kamenných nástrojů (Fišer 1976, 141), deponova-
nými v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži.

Literatura
Fišer, Z. 1976: Pravěk Kroměřížska. Díl II – soupis. Rkp. disertační 

práce. Uloženo: ústřední knihovna Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

Summary
A new Neolithic settlement from the earlier phase of the Lin-
ear Pottery culture was discovered in Zdounky – “U Kaple” field 
(Kroměříž District) in connection with the construction of new 
family houses. The prehistoric occupation may correspond to 
earlier sporadic finds of stone tools (Fišer 1976, 141).

Miroslav Popelka, Martin Paulus

Znojmo (k. ú. Znojmo-město, okr. Znojmo)
Ul. Velká Mikulášská, č. p. 8, parc. č. 26.
Kultura lineární keramiky. Hrob. Jiná evidence. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o., 
inv. č. A 31659/1–3.

Lokalizace: WGS-84 – 48.8546431N, 16.0484983E

Během rekonstrukce rodinného domu v centru města Znojma 
byl při výkopových pracích porušen hrob z mladšího stupně 
kultury s lineární keramikou. Hrob byl silně poškozen jednak 
starší středověkou a raně novověkou zástavbou, a jednak dělníky 
provádějícími výkopové práce. V neporušené části oválné hro-
bové jámy se podařilo zdokumentovat část horní poloviny lidské 
kostry. Intaktní zůstala pouze lebka, část obratlů, žeber a část 
pravé horní končetiny. Lebka spočívala na levé straně a trup se 
nacházel v dorzálním dekubitu. Pravá pažní kost směřovala přes 
horní část hrudníku. Jedinec byl orientován ve směru VJV–ZSZ. 
Dochované torzo lidských ostatků patřilo pravděpodobně ženě 
vysoké 150–160 cm a zemřelé ve věku 25–40 let. 

Za hlavou se nacházela tlakem poškozená globulární nádoba 
s lineárním ornamentem a notovou výzdobou (obr. 22: 1), za 
krční páteří pak jeden oválný spondylový korálek (obr. 22: 2). Dále 
byla nalezena část terčovitého spondylového závěsku (obr. 22: 3), 
spočívající před hrudníkem, a silně poškozený korál, vyzvednutý 
z oblasti pánve, kam byl přemístěn post-depozičními procesy.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A secondarily disturbed grave from the later phase of the Linear 
Pottery culture was detected during the reconstruction of a fam-
ily house at 8 Velká Mikulášská Street in Znojmo (Znoj mo Dis-
trict). A heavily disturbed skeleton of an adult woman with grave 
goods in the form of a decorated globular vessel and several 
spondylus beads was found in an oval-shaped grave pit (Fig. 22).

David Rožnovský, Erika Průchová

Obr. 22. Znojmo. Inventář hrobu 
kultury s lineární keramikou. Kresba 
Z. Vejtasová. 
Fig. 22. Znojmo. Linear Pottery grave 
goods. Drawing by Z. Vejtasová.



Obr. 1. Bílovice. Segment kultury zvoncovitých pohárů. Foto J. Bartík,  
kresba J. Brenner.
Fig. 1. Bílovice. Segment of a Bell Beaker culture artefact. Photo by J. Bartík, 
drawing by J. Brenner.
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Bezměrov (okr. Kroměříž)
„Nivky“.
Eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3152675N; 17.3144861E

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Bezměrov, trať 
„Nivky“ byl proveden pracovníky Archeologického centra Olo-
mouc, p. o., v době mezi 19. a 28. červencem roku 2021 v před-
stihu na ploše určené na stavbu skladu materiálu pro pláno-
vanou investiční stavbu budoucího VTL plynovodu Moravia. 
Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s. r. o. V průběhu 
výzkumu byl zachycen jeden hliník a dále tři sídlištní jámy v su-
perpozici. Získán byl malý inventář málo signifikantních frag-
mentů keramiky, štípaná industrie čítající čtyři kusy a dvě polo-
viny dvou přeslenů. Na základě těchto nálezů spadají zkoumané 
objekty rámcově do období eneolitu.

Literatura
Neuvedeno. 

Summary
Four archaeological features were examined within a rescue ex-
cavation in “Nivky” field at the Bezměrov site (Kroměříž Dis-
trict), providing no culturally significant material. The exam-
ined features can be generally dated to the Eneolithic period.

Vít Záhorák

Bílovice (k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, 
okr. Uherské Hradiště)
„Padělky u boru“.
Kultura zvoncovitých pohárů. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0828097N, 17.5599361E

Z polní tratě „Padělky u boru“ rozkládající se na rozhraní kata-
strů obcí Bílovice a Mistřice je známo především rozsáhlé sídliště 
kultury s moravskou malovanou keramikou (Kuča, Škrdla 2006, 
Bartík 2018). Nedaleko od něj (na katastru Bílovic) byly v ne-
dávné minulosti doloženy také blíže nespecifikované lidské akti-
vity nositelů kultury zvoncovitých pohárů v podobě drobné dýky 
bez rukojeti či hrotu, vyrobené z bavorského deskovitého ro-
hovce typu Baiersdorf (Bartík et al. 2017). Při následujících po-
vrchových prospekcích lokality se podařilo nalézt další kamenný 
artefakt související se zdejšími pozdně eneolitickými lidskými 
aktivitami. Po typologické stránce může být determinován jako 
drobný segment s doklady výrazného, do plochy zabíhajícího 
lesku na jedné z delších hran (obr. 1). Zatímco jedna z ploch 

vykazuje známky precizně provedené plošné retuše, druhá má 
retušovánu jen jednu z hran. Segment je vyroben z eratického 
silicitu a jeho rozměry činí 25 × 17 × 6 mm (hmotnost 3,15 g). 
Prozatím není stále jasné, jaký druh komponenty tyto nálezy re-
prezentují (sídliště, orbou poškozované hroby, pouze ojedinělé 
nálezy?), a proto bude nutné věnovat lokalitě další pozornost.

Literatura
Bartík, J. 2018: Neolitický model keramického trůnu z Bílovic 

u Uherského Hradiště. Slovácko LIX, 133–145.
Bartík, J., Šebela, L., Přichystal, A. 2017: Pozdně eneolitické 

silicitové dýky z Mistřic. Slovácko LVIII, 119–130.
Kuča, M., Škrdla, P. 2006: Bílovice (okr. Uherské Hradiště). 

Přehled výzkumů 47, 101.

Summary
An isolated chipped Late Eneolithic artefact was found in Bílo-
vice – “Padělky u boru” field (Uherské Hradiště District). Typo-
logically, it can be determined as a small segment with evidence 
of a distinctive polish along one of its longer sides continuing 
into the surface (Fig. 1).

Jaroslav Bartík

Brno (k. ú. Slatina, okr. Brno-město)
„Stránská skála III“, „Na Slatinsku“.
Kultura zvoncovitých pohárů. Sídliště, areál těžby. Plošný odkryv. 
Badatelský výzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1871400N, 16.6811100E

V roce 2021 pokračoval další etapou systematický výzkum 
exploatačně-dílenského areálu na Stránské skále (dále jen SS) 
u Brna. Pozornost byla věnována poloze SS III, na které se po-
dařilo v předchozím roce identifikovat formou drobných sondáží 
čtyři nové pravěké objekty (Bartík, Škrdla 2021). Pro detailnější 
výzkum byl vybrán jeden z těchto objektů, který obsahoval ve 

Eneolit
Eneolithic
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Obr. 2. Brno-Slatina. Stránská skála III. Pohled na objekt kultury zvoncovitých 
pohárů. Foto J. Bartík.
Fig. 2. Brno-Slatina. Stránská skála III. View of a Bell Beaker culture feature.  
Photo by J.Bartík. 
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výplni sondy největší množství archeologického materiálu a zá-
roveň se nachází nejblíže k oblasti předpokládané exploatace 
rohovců. Podle předcházející geofyzikální prospekce lokality 
(Milo, Tencer 2017) se mělo jednat o rozměrnější hliník, což po-
tvrdil i výzkum v roce 2021. Z důvodu časové náročnosti, kterou 
vyžaduje kompletní proplavování exkavované výplně, byla v této 
výzkumné sezóně prozkoumána pouze jižní polovina objektu 
(obr. 2). Jáma byla zahloubena do podložní spraše, přičemž její 
báze poškodila svrchní část paleolitického souvrství.

Jedním z hlavních cílů výzkumu bylo ověření datace zájmové 
zahloubené struktury, jelikož materiál ze sondáže umožňoval 
pouze rámcové zařazení do eneolitu, s přikloněním se k jeho 
časné až starší fázi, a to však pouze na základě tehdejších po-
znatků o dokladech osídlení zájmové polohy (viz Bartík et al. 
2019). Tento předpoklad byl výzkumem vyvrácen. Díky nálezům 
charakteristické keramiky můžeme objekt 12/2021 datovat do 
období kultury zvoncovitých pohárů (dále jen KZP). Doklady 
o působení KZP na lokalitě doposud pocházely jen z polohy 
SS IV, kde byl v roce 2016 prozkoumán objekt podobné velikosti 
(Bartík et al. 2018; Bartík 2019).

Toto nové zjištění zásadně mění pohled na aktuální stav 
poznání a nutí nás k zamyšlení nad dosavadní interpretací zdej-
ších pozdně eneolitických lidských aktivit. Objev z roku 2021 
rozbíjí původní koncept prostorově izolovaných aktivit v okolí 
jedné obytné jednotky pouze v poloze SS IV. Výsledky nového 
výzkumu z polohy SS III naznačují, že pozdně eneolitické osíd-
lení Stránské skály dosahovalo mnohem větších rozměrů, než 
bylo původně předpokládáno. Za zásadní poznatek můžeme po-
važovat také rozdíl v kvalitě zpracovávané suroviny. Zatímco 
v poloze SS IV bylo doloženo intenzivní štípání místních nekva-
litních rohovců ze spodních vápenců, objekt KZP v poloze SS III 
obsahoval i nebývale vysoké množství dokladů zpracovávání 
kvalitních jemnozrnných variet rohovce typu Stránská skála ze 
svrchních vápenců (v řádu několika tisíců kusů).

Stejně jako objekt 2/2016 v poloze SS IV byla i nově zkou-
maná struktura 12/2021 v poloze SS III multifunkční. Kromě 
těžby spraše a zpracovávání rohovců můžeme předpokládat 
také využívání objektu ke skladování a přípravě potravy, jak 
nasvědčují nálezy zuhelnatělých obilek a torza menší pece za-
puštěné do stěny hliníku. Ve výplni objektu se nacházelo také 
větší množství bloků i menších úlomků vápence, z nichž některé 
obsahovaly ulpělé hlízy rohovců. Ve výzkumu objektu 12/2021 
bude nadále pokračováno v následujících výzkumných sezónách.
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Summary
Another stage of the systematic excavation of the mining and 
workshop area at Stránská skála near Brno (Brno-City District) 
continued in 2021. It documented half of a previously unknown 
Bell Beaker culture feature (Fig. 2) at the Stránská skála III site. 
The results of new research indicate that the Eneolithic occupa-
tion of Stránská skála was much more extensive than previously 
presumed.

Jaroslav Bartík, Klára Augustinová, Petr Škrdla, Alžběta Čerevková,  
David Hons, Johana Malíšková

Čejč (okr. Hodonín)
„Bílá hlína“.
Kultura zvoncovitých pohárů. Pohřební areál. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9323744N, 16.9537422E

Během předstihového průzkumu na trase VTL plynovodu 
Moravia (lokalita 02/12) bylo v ploše západně od silnice Čejč–
Čejkovice zachyceno několik hrobů, které je možné přiřadit ke 
kultuře se zvoncovitými poháry (obr. 3). Dle stavu zachovalosti 
skeletů bylo možné určit pohlaví pohřbených jedinců ve třech 
případech, v ostatních hrobech se kosterní pozůstatky docho-
valy pouze v torzovitém stavu nebo vůbec. Východně od silnice 
byly prozkoumány další jámy, které měly hrobový charakter jak 
dle půdorysu, tak i podle jejich vzájemného uspořádání. V jedné 
z nich byla nalezena skrčená kostra bez dalšího doprovodného 
inventáře, nálezy uložené při dně dalších objektů byly rovněž 
velmi skoupé. V jedné jámě se jednalo o torzo keramické ná-
doby, v druhé o zvířecí kosterní pozůstatky. Ostatní jámy byly 
zcela bez nálezů, proto ze všech byly odebrány vzorky pro fos-
fátovou analýzu, která by měla potvrdit či vyvrátit, zda se jedná 
o hroby či nikoliv.

Literatura
Neuvedeno.

https://www.jna.uni-kiel.de/index.php/jna/article/view/147


Obr. 3. Čejč – „Bílá hlína“. Hrob kultury se zvoncovitými poháry. Foto I. Čižmář.
Fig. 3. Čejč – “Bílá hlína”. A Bell Beaker culture grave. Photo by I. Čižmář.

Obr. 4. Čejč – „Mutěnická louka“. Hrob kultury zvoncovitých pohárů. Foto I. Čižmář.
Fig. 4. Čejč. – “Mutěnická louka”. A Bell Beaker culture grave. Photo by I. Čižmář.

Obr. 5. Čejč – „Mutěnická louka“. Hrob kultury zvoncovitých pohárů se špatně 
dochovanou kostrou. Foto I. Čižmář.
Fig. 5. Čejč – “Mutěnická louka”. A Bell Beaker culture grave with a poorly preserved 
skeleton. Photo by I. Čižmář.

Obr. 6. Čejč – „Mutěnická louka“. Hrob kultury zvoncovitých pohárů – detail 
keramické výbavy. Foto I. Čižmář.
Fig. 6. Čejč – “Mutěnická louka”. A Bell Beaker culture grave – detail of pottery grave 
goods. Photo by I. Čižmář.
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Summary
Several Bell Beaker culture graves were uncovered in the Čejč 
cadastral area (Hodonín District), “Bílá hlína” field, within 
a rescue excavation on the route of the Moravia high-pressure 
gas pipeline (Fig. 3). Samples for phosphate analysis were taken 
from other pits of a similar layout.

Ivan Čižmář, Michal Přichystal

Čejč (okr. Hodonín)
„Mutěnická louka“, parc. č. 3129.
Kultura zvoncovitých pohárů. Pohřební areál. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9219667N, 16.9679611E

V průběhu předstihového archeologického výzkumu na trase 
VTL plynovodu Moravia (lokalita 02/07) bylo odkryto více než 
30 hrobů. Většina kosterních pozůstatků byla značně strávena, 
stav koster tak až na výjimky neumožňoval bližší antropologické 
hodnocení (obr. 4, 5). V nějakých hrobech chyběla kostra úplně, 
jinde se např. dochoval pouze jediný zub. Pohlaví je možné u ně-
kterých jedinců určit pouze podle tradičního pohřebního ritu 
této kultury. Výbava hrobů zahrnovala keramické nádoby růz-
ných druhů a velikostí (tradiční zvoncovité poháry, džbánky, 
mísy), vyjma několika kusů štípané industrie však byla na další 
nálezy velmi skoupá (obr. 6).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Thirty Bell Beaker culture inhumation graves were examined 
within a rescue excavation on the route of the Moravia high-pres-
sure gas pipeline in Čejč (Hodonín District), “Mutěnická louka” 
field (Fig. 4–6).

Ivan Čižmář



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  En e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  147–161 

150

Holubice (okr. Vyškov)
„Kruh“; západní okraj intravilánu.
Kultura zvoncovitých pohárů. Sídliště. Plošný odkryv.  
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum Vyškovska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1774500N, 16.8003528E

Pokračující masivní developerská bytová výstavba vyvolala 
záchranný výzkum během stavby deseti rodinných domů. Lo-
kalita se soustřeďuje na návrší při západním okraji obce v nad-
mořské výšce 288 m.

Při skrývce ornice pro poslední z domů byly odkryty tři 
sídlištní objekty kultury se zvoncovitými poháry. Jednalo se 
o drobnější jámy, které obsahovaly větší množství zvířecích 
kostí (např. rohy) a několik zlomků typické keramiky, včetně 
zdobených pohárů.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Three Bell Beaker culture settlement features were uncov-
ered within a rescue excavation in the Holubice cadastral area 
(Vyškov District), “Kruh” field.

Blanka Mikulková

Honětice (okr. Kroměříž)
„Žejdlíky“.
Kultura s moravskou malovanou keramikou (mladší stupeň). 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1953439N, 17.2514267E; 49.1954297N, 17.2512978E; 
49.1959556N, 17.2520006E; 49.1958925N, 17.2521106E

Záchranným výzkumem byl na katastru Honětic prozkoumán 
kratší úsek plynovodu VTL Moravia. Zkoumaný úsek měl roz-
měry 100 m délky a 20 m šířky. Lokalita se nachází na temeni 
táhlého hřbetu orientovaného S–J. Kopec je součástí silně zvl-
něné krajiny na severní straně Chřibů. Protáhlý hřbet kopce se 
zvedá jižním směrem do nejvyššího bodu, kterým je kopec Chlum 
s nadmořskou výškou 402 m. Směrem k jihu kopec pozvolně padá 
do údolí potoka Olšinka a nad ním ležící obce Honětice.

Lokalita byla skryta těžkou technikou na geologické podloží, 
které zde tvoří ulehlá jílovitopísčitá hlína. Na odkryté ploše 
bylo objeveno 13 archeologických objektů, z toho 12 sloupových 
jamek a jeden větší objekt interpretovaný jako polozemnice.

Sloupové jamky byly seskupené do třech skupin. Nejpočet-
nější skupina byla objevena na jižní straně polozemnice. Jamky 
netvořily žádný konkrétní půdorys a byly volně rozptýlené 
v rámci jednotlivých seskupení.

Objekt interpretovaný jako polozemnice měl pravidelný 
čtvercový tvar se zaoblenými rohy. Jáma měla vanovitý půdo-
rys, rovné dno, rovné až konkávní stěny o výrazném sklonu. 
Rozměry jámy byly 4,6 m délky, 2,8 m šířky a 0,7 m hloubky. 
Výplň objektu tvořila tmavě šedohnědá ulehlá hlína. Z výplně 
pochází menší soubor atypických keramických zlomků, na je-
jichž základě můžeme objekt datovat do eneolitu, a to ke kultuře 
s moravskou malovanou keramikou (mladší stupeň). 

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Thirteen features, datable to the Moravian Painted Ware cul-
ture period (later phase), were discovered in an area of 0.2 ha 
in “Žejdlík” field on the top of a hill above the municipality of 
Honětice (Kroměříž District) during an excavation on the route 
of the construction of the Moravia high-pressure gas pipeline.

Arkadiusz Tajer

Hvězdlice (k. ú. Nové Hvězdlice, okr. Vyškov)
„Stará hora“, parc. č. 614/1.
Eneolit. Ojedinělý artefakt. Sonda. Zjišťovací výzkum. Uložení 
nálezu: Muzeum Vyškovska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2051692N, 17.1095644E

Na konci května 2021 podniklo Muzeum Vyškovska ve spo-
lupráci s nálezcem E. Dlouhým, Moravským zemským muzeem 
(M. Salaš) a Muzeem Boskovicka (Z. Jarůšková) zjišťovací vý-
zkum na Staré hoře na k. ú. Nové Hvězdlice (AMČR). Lokalita se 
nachází na SZ svahu na levém břehu potoka Hvězdličky, v nad-
mořské výšce 435–440 m.

S cílem dohledat zbytky puklice Stollhof byla na místě ná-
lezu položena sonda o rozměrech 2 × 2 m. Prostor sondy byl 
postupně snižován a prohledáván za pomoci detektorů kovů. 
Jelikož se jednalo o velmi malé zlomky, byla část výplně ode-
brána a následně proplavena. Takto bylo získáno 158 drobných 
zlomků puklice, z toho 63 bylo z plavení a 95 zlomků z terénní 
prospekce.

Literatura
AMČR: Záznam M-202102821 [cit. 2022-04-07]. Archeologická mapa 

České republiky.

Summary
A survey aimed at finding the remnants of an Eneolithic spangle 
took place in the Nové Hvězdlice cadastral area (Vyškov Dis-
trict), “Stará hora” field.

Klára Rybářová

Koryčany (okr. Kroměříž)
„Padělky“.
Kultura šňůrové keramiky, kultura zvoncovitých pohárů.  
Pohřební areál. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1116772N, 17.1463600E; 49.1102586N, 17.1463278E; 
49.1102233N, 17.1472933E; 49.1116842N; 17.1472183E

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Koryčany, trať 
„Padělky“, byl s přestávkou proveden pracovníky Archeologic-
kého centra Olomouc, p. o., v době mezi 29. zářím a 10. prosin-
cem roku 2021, v předstihu před plánovanou investiční stavbou 
budoucího VTL plynovodu Moravia. V trase plánovaného plyno-
vodu jde o úsek mezi 50,6 km a 50,9 km. Investorem stavby byla 
společnost NET4GAS, s.r.o. V průběhu výzkumu byla zachycena 
část pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou. Prozkoumány 
byly dva hroby. První (obr. 7) obsahoval částečně zachovanou 
kostru ve skrčené poloze, uloženou na pravém boku s obličejem 



Obr. 7. Koryčany. Mužský hrob kultury se šňůrovou keramikou. Foto L. Šín.
Fig. 7. Koryčany. Male grave of the Corded Ware culture. Photo by L. Šín.

Obr. 8. Koryčany. Hrob kultury se šňůrovou keramikou bez zachovalé kostry.  
Foto P. Krajči.
Fig. 8. Koryčany. A Corded Ware culture grave without a preserved skeleton.  
Photo by P. Krajči.

Obr. 9. Koryčany. Ženský hrob kultury zvoncovitých pohárů. Foto L. Šín.
Fig. 9. Koryčany. Female grave of the Bell Beaker culture. Photo by L. Šín.
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hledícím na východ, hlavou k jihu. Hrobovou výbavu tvořily dvě 
keramické nádoby, a to pohár zdobený na hrdle otisky šňůry 
a amfora s tunelovými oušky při okraji hrdla, dále pak dvě brou-
šené kamenné sekery, jeden kamenný sekeromlat a jeden kus 

příslušný štípané industrii. Na základě uložení kostry a hrobové 
výbavy lze usuzovat, že šlo o pohřeb muže – bojovníka. Druhý 
hrob téže kultury byl menší a kostra v něm nebyla zachována 
(obr. 8). Hrobovou výbavu tvořily tři keramické nádoby, mezi 
nimi opět pohár zdobený otisky šňůry. V těsném sousedství 
obou hrobů byl dále nalezen hrob kultury zvoncovitých pohárů 
(podle uložení skeletu pohřeb ženy). Obsahoval částečně zacho-
vanou kostru uloženou ve skrčené poloze v severojižní orien-
taci, na pravém boku s obličejem k východu (obr. 9). Hrobovou 
výbavu představovaly čtyři keramické nádoby, mezi nimiž byl 
i zvoncovitý pohár. Materiál z prozkoumaných hrobů je předmě-
tem dalších přírodovědných analýz.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A multi-period prehistoric and early medieval site was examined 
during a rescue excavation in “Padělky” field, Koryčany cadas-
tral area. It detected a part of a Corded Ware culture cemetery 
represented by two graves (Fig. 7–8) and one grave of the Bell 
Beaker culture (Fig. 9).

Vít Záhorák

Kostelec na Hané (okr. Prostějov)
„Kozí brada“, parc. č. 1605/1.
Kultura s moravskou malovanou keramikou (mladší stupeň). 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu:  
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -561310.64, -1128788.82

Ve dnech 13. až 15. října 2021 byly v rámci další výstavby ko-
munikace a inženýrských sítí v lokalitě „Kozí brada“, k. ú. Kos-
telec na Hané, okr. Prostějov, prozkoumány a zdokumentovány 
dva sídlištní objekty náležející kultuře s moravskou malovanou 
keramikou. Výraznější kolekce materiálu z rozměrnější zásobní 
jámy (objekt č. 501/2021) umožňuje bližší datování zachyceného 
osídlení do období „Lengyel III“ (viz Čižmář et al. 2004).

Literatura
Čižmář, Z., Pavúk, J., Procházková, P., Šmíd, M. 2004: K problému 

definování finálního stadia lengyelské kultury. In: B. Hänsel, 
E. Studeníková (eds.): Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum 
und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková. 
Internationale Archäologie, Studia honoraria 21. Rahden/Westf.: 
Verlag Maria Leidorf, 208–232.

Summary
Two settlement features associated with the later phase of the 
Moravian Painted Ware culture were examined and documented 
within the continuation of the construction of a road and under-
ground utilities in “Kozí brada” field in Kostelec na Hané (Pros-
tějov District).

Pavel Fojtík
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Kunovice (okr. Vsetín)
„Ve Slínech“.
Kultura nálevkovitých pohárů. Sídliště. Povrchový nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4358881N, 17.8155125E

Během povrchové prospekce na čerstvě zoraném poli byl na-
lezen bikónický hliněný přeslen, silicitová čepel a dva amorfní 
zlomky silicitu s doklady po opracování. Poloha je opakovanou 
povrchovou prospekcí určena jako sídliště kultury s nálevkovi-
tými poháry (Bláha 2011).

Literatura
Blaha, O. 2011: Nové poznatky pravěkého osídlení v povodí říčky Juhyně 

na základě povrchových sběrů v k. ú. Kunovice (okr. Vsetín). Rkp. 
bakalářské práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. 
Ústav archeologie a muzeologie. Uloženo: Ústřední knihovna 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dostupné také z: 
https://is.muni.cz/th/l91n5/.

Summary
Artefacts dated to the Funnel Beaker culture were found during 
a surface survey on a previously known Eneolithic settlement 
in “Ve Slínech” field, Kunovice cadastral area (Vsetín District).

Samuel Španihel

Kuřim (okr. Brno-venkov)
„Záhoří“.
Mladší/pozdní eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3064936N, 16.5464042E

Během další etapy záchranného výzkumu v poloze „Záhoří“ 
byla zachycena okrajová část pozdně eneolitického sídliště zkou-
maného poprvé v roce 2020. Jeho součástí snad mohlo být i po-
kračování hrotitého příkopu s nepravidelným nárožím, rovněž 
poprvé zachyceného v roce 2020 (Přichystal 2021). Ve výplni 
příkopu se nacházely pouze zlomky pravěké keramiky, které 
ovšem nemusejí odrážet stáří samotného ohrazení, které se 
přimyká k toku Podlesního potoka a je půdorysně i profilem vý-
razně odlišné např. od pochodových táborů z doby římské.

Literatura
Přichystal, M. 2021: Kuřim (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 62(1), 

213–214.

Summary
A peripheral part of a Late/Final Eneolithic settlement was de-
tected within a rescue excavation in the Kuřim cadastral area 
(Brno-Country District), “Záhoří” field. 

David Parma

Modřice (okr. Brno-venkov)
Ul. U Vlečky č. p. 689, parc. č. 1690/43, 1690/201.
Eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1239833N, 16.6089658E; 49.1234814N, 16.6089550E

Během výstavby nového parkoviště a skladového areálu firmy 
Delikomat Modřice byly, kromě pozůstatků několika zděných 
objektů bývalého novověkého uhelného skladu, odkryty čtyři 
objekty z období eneolitu. Dva představovaly hliníky a zbylé dva 
zásobní jámy. Nalezené zlomky keramiky umožňují rámcové za-
řazení do mladšího až pozdního období eneolitu. Prozkoumané 
objekty souvisí se sídlištěm, z něhož byl v roce 2001 během bu-
dování nové zástavby ulice U Vlečky zachycen již jeden objekt 
(Geisler 2001).

Literatura
Geisler, M. 2001: Modřice (okr. Brno-venkov), Stavba areálu Münzboy. 

Rkp. hlášení o výzkumu, č. j. MTX200200347. Uloženo: Archiv 
nálezových zpráv, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Summary
Four features were excavated during the construction of a new 
car park and a warehouse complex in Modřice (Brno-Country 
District), U Vlečky Street. The pottery fragments that were 
found make a general dating to the Late or Final Eneolithic pos-
sible. The examined features are related to a settlement detected 
here in 2001.

Petr Kos

Mutěnice (okr. Hodonín)
„Hrubé Kapánsko“, parc. č. 13178.
Kultura zvoncovitých pohárů. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -574597.94, -1195033.90; -574700.94, -1195194.29; 
-574661.83, -1195208.43; -574575.58, -1195045.39

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový vý-
zkum před plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia 
v jihozápadní části polní tratě „Hrubé Kapánsko“. Dosud ne-
známá lokalita byla identifikována na základě výsledků sys-
tematické terénní prospekce trasy zamýšleného plynovodu, 
realizované v roce 2013 (Hlas et al. 2014). Dotčený prostor 
se nacházel v nadmořské výšce od 190–199 m, na temeni a ji-
hozápadním svahu jihozápadního výběžku z členitého návrší 
(kóta 206,9 m n. m.), které se rozkládá mezi silnicí Čejkovice–
Mutěnice a železniční tratí Čejč–Mutěnice. Jihozápadní úpatí 
výběžku je lemováno jednou ze zdrojnic bezejmenného levého 
přítoku Mutěnického potoka.

V rámci skryté plochy o rozloze zhruba 0,57 ha bylo zazna-
menáno celkem 58 zahloubených objektů, z nichž naprostá vět-
šina představovala pozůstatky raně středověkých sídlištních 
aktivit. Pouze na rozhraní temene a svahu výběžku byla zachy-
cena rozsáhlejší nepravidelná jáma, která patrně vznikla jako 
nezáměrný důsledek víceúčelové těžby hlíny. Na základě nepo-
četného keramického materiálu vyzvednutého z její výplně byla 
datována do kultury se zvoncovitými poháry.

https://is.muni.cz/th/l91n5/


Obr. 10. Náměšť na Hané. Týl kamenného sekeromlatu. Kresba L. Hlubek.
Fig. 10. Náměšť na Hané. The butt of a stone battle-axe. Drawing by L. Hlubek.
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Literatura
Hlas, J., Kiecoň, M., Zezula, M. 2014: 6114/Moravia – VTL plynovod. 

Zpráva o terénní prospekci a identifikaci archeologických lokalit I-III. 
Rkp. nálezové zprávy, č. j. MTX202100524 [cit. 2022-04-07]. 
Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i. Dostupné také z: Digitální archiv Archeologické mapy 
České republiky https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202100524.

Summary
A rescue excavation conducted in 2021 ahead of the planned con-
struction of the Moravia high-pressure gas pipeline in “Hrubé 
Kapánsko” field, Mutěnice cadastral area (Hodonín District) de-
tected a Bell Beaker clay pit in the excavated area of c. 0.57 ha, in 
addition to early medieval features.

Michal Přichystal

Náměšť na Hané (okr. Olomouc)
Před domem č. p. 423, parc. č. 1009.
Epilengyel. Místo sběru. Povrchový nález. Průzkum.  
Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.618793, 17.040632

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo od M. Laštůvky týl 
kamenného sekeromlatu, který byl objeven při úpravě vjezdu 
do domu č. p. 423 v Nových Dvorech u Náměště na Hané. Na 
zlomku broušeného artefaktu se dochovala část provrtu o prů-
měru 24–25 mm. Na obou stranách nástroje se nachází mělký 
důlek po předchozím pokusu o provrtání nástroje. Hrany seke-
romlatu jsou zaoblené. Týl svým provedením připomíná ploché 
sekeromlaty kultury nálevkovitých pohárů. Sekeromlat byl vy-
roben z paleobazaltu (děkuji touto cestou za určení Mgr. M. Ko-
váčkovi). Dochované rozměry činí max. délka 79 mm, max. šířka 
66 mm a výška 34 mm (obr. 10).

Dodatečně se podařilo M. Šmídovi před domem dohledat zlo-
mek keramiky z plecí amfory či lahvovité nádoby s náběhem na 
hrdlo. Fragment je zhotoven z plavené jemně písčité hlíny a os-
třen drobnými kamínky. Výpalem, povrchovou úpravou a vůbec 
celkovou technologií zpracování odpovídá keramice ze závěru 

časného eneolitu. Význam obou nálezů spatřujeme zejména ve 
skutečnosti, že z intravilánu Nových Dvorů jsme dosud žádné 
pravěké nálezy neznali, a to i přesto, že se intenzita pravěkého 
osídlení náměšťského katastru jeví v rámci celého Olomoucka 
jako mimořádná (srov. Šmíd 2010, 45–50). 
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Summary
A butt of a stone battle-axe (Fig. 10) and an Epilengyel pottery 
fragment were found during a reconstruction of the house en-
tranceway at 423 Nové Dvory, Náměšť na Hané cadastral area 
(Olomouc District).

Lukáš Hlubek

Nedakonice (okr. Uherské Hradiště)
„Přidánky“.
Kultura šňůrové keramiky, kultura zvoncovitých pohárů.  
Pohřební areál. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WSG-84 – 49.03025N, 17.36753E 

V průběhu záchranného archeologického výzkumu v trase 
hlavního tělesa nově budované dálnice D55 v úseku 5508 na 
trase Staré Město u Uherského Hradiště (okr. Uherské Hradi-
ště) – Moravský Písek (okr. Hodonín) byla v místě budoucí mi-
moúrovňové křižovatky Nedakonice (lokalita Nedakonice II) 
mimo jiné (viz také oddíly Neolit a Doba bronzová) ve východní 
části trati „Přidánky“ prozkoumána dvě pohřebiště malého roz-
sahu (jednotky hrobů), jedno náležející nositelům kultury se 
šňůrovou keramikou, druhé kultuře zvoncovitých pohárů. Jako 
milodary byly v hrobech kultury se šňůrovou keramikou mimo 
keramické nádoby nalezeny sekeromlaty a nástroje příslušné do 
štípané industrie. V hrobech kultury zvoncových pohárů se oje-
diněle vyskytly kovové předměty (malá měděná dýka).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Corded Ware culture and Bell Beaker culture cemeteries were 
detected in “Přidánky” field in Nedakonice (Uherské Hradiště 
District) on the route of the newly built D55 motorway.

Miroslav Popelka, Marek Lečbych, Martin Paulus

Nenkovice (okr. Hodonín)
„Zadní louky“.
Pozdní eneolit. Hrob. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9705944N, 16.9868222E

V průběhu předstihového průzkumu na trase VTL plynovodu 
Moravia (lokalita 2/21) byl v ploše zjištěn mimo jiné kostrový 
hrob (obr. 11). Skelet ve skrčené poloze ležel na pravém boku 

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202100524


Obr. 11. Nenkovice. Kostrový pozdně eneolitický hrob. Foto I. Čižmář.
Fig. 11. Nenkovice. An inhumation grave from the Late Eneolithic period.  
Photo by I. Čižmář.

Obr. 12. Nová Ves. Záchranný výzkum objektu kultury zvoncovitých pohárů.  
Foto J. Bartík.
Fig. 12. Nová Ves. A rescue excavation of a Bell Beaker culture feature.  
Photo by J. Bartík.
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s hlavou otočenou na jihovýchod, pohřeb byl celkově oriento-
vaný ve směru JZ–SV. V jihovýchodní části hrobu byla uložena 
amfora, kterou lze datovat pouze obecně do období pozdního 
eneolitu (kultura se šňůrovou keramikou nebo kultura se zvon-
covitými poháry).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
An inhumation grave (Fig. 11) generally dated to the Final Eneo-
lithic period was examined within a rescue excavation on the 
route of the Moravia high-pressure gas pipeline in “Zadní louky” 
field, Nenkovice cadastral area (Hodonín District).

Ivan Čižmář

Nová Ves (k. ú. Nová Ves u Oslavan, okr. Brno-venkov)
„Nad Skalou“.
Kultura zvoncovitých pohárů. Sídliště. Geofyzikální průzkum. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0950989N, 16.3122836E

V roce 2021 pokračoval archeologický výzkum lokality Nová 
Ves – „Nad Skalou“, která je dlouhodobě sledována pracovníky 
Archeologického ústavu v Brně, v. v. i., především v souvislosti 
s objevem velkého zahloubeného objektu kultury zvoncovitých 
pohárů a povrchového klastru nálezů v jeho širším okolí, které 
obsahují neobvykle početnou štípanou industrii zhotovenou 
především z rohovců typu Krumlovský les. Uvedený objekt byl 
identifikován povrchovou prospekcí už v 90. letech 20. století 
(Kopacz et al. 2009, 176) a v roce 2016 následně ověřen menší 
sondáží (Bartík et al. 2019, 188–191). Od té doby probíhaly na 
lokalitě další terénní průzkumy, při nichž byla dále rozšiřována 
povrchová kolekce nálezů. Řádný archeologický výzkum výše 
uvedeného objektu byl pak plánován na roky 2021–2022. Při 
jedné z kontrolních návštěv lokality však bylo zjištěno poško-
zení objektu liniovým výkopem v souvislosti s budováním nové 
kanalizační sítě. Objekt byl protnut v ose S–J liniovým výko-
pem, a přibližně v jeho středu byla navíc zhotovena kvadratická 

betonová šachta, která zničila další prostor o rozloze okolo 4 m2. 
Výzkum v roce 2021 byl tak nakonec koncipován jako záchranný 
a po dohodě s majitelem pozemku (v době výzkumu byl poze-
mek již oset víceletou zemědělskou plodinou) se prozatím ome-
zil pouze na dokumentaci poškozeného řezu a jeho nejbližšího 
okolí severně od betonové šachty (obr. 12). Zdokumentovat se 
podařilo dva 6,5 m dlouhé profily severní polovinou objektu. 
Šířka zkoumaného úseku činila 170 cm. Dno jámy bylo mírně čle-
nité tvořené nepravidelně rozmístěnými zahloubeninami, při-
čemž jeho hloubka nepřesáhla 32 cm. Objekt je tedy sice značně 
prostorově rozsáhlý, ale zato relativně mělký, což koresponduje 
i s pozorováním učiněným v rámci sondáže v roce 2016. Veš-
keré intaktní zbytky výplně objektu byly na místě proplaveny na 
sítech s průměrem ok 3 mm. Zásyp liniového výkopu, tvořený 
směsí podložního štěrkopísku a útržky původní výplně objektu, 
byl znovu exkavován a podrobně překopán.

Z výzkumu pochází bohatý soubor archeologického materi-
álu sestávající především z charakteristické sídlištní keramiky, 
fragmentů zvířecích kostí a početné štípané kamenné industrie 
zhotovené převážně z rohovců typu Krumlovský les. Další ná-
lezy byly získány při povrchovém sběru v širším zázemí objektu.

Na lokalitě byla provedena také geofyzikální prospekce o cel-
kové měřené ploše 2,6 ha, jejímž cílem bylo ověření přítomnosti 
dalších zahloubených struktur. Kromě okolí zájmového objektu 
byla změřena i plocha na protilehlé straně polní cesty, jež lokalitu 
rozděluje v ose S–J, a odkud pocházejí z povrchových sběrů další 
ojedinělé nálezy spojitelné s osídlením kultury zvoncovitých 
pohárů. Na výsledném magnetogramu se podařilo identifikovat 
více jak pět desítek anomálií (potenciálních archeologických 
objektů), jejichž verifikace a datování bude předmětem dalšího 
výzkumu. Přesný půdorys zájmového objektu se nepodařilo geo-
fyzikálním měřením získat z důvodu zkreslení výsledných dat 
recentními zásahy (Cibulka, Vlach 2021). Rozměry však mohou 
být alespoň rámcově odhadnuty na 12 × 8 m. Průzkum lokality 
bude nadále pokračovat.
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raw materials by people of the Bell Beaker culture in Moravia. In: 
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Cibulka, D., Vlach, M. 2021: Závěrečná zpráva o geofyzikálním 
průzkumu na katastrálním území obce Dukovany a Nová Ves 
(okr. Třebíč). Uloženo: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Kopacz, J., Přichystal, A., Šebela L. 2009: Lithic Chipped Industry 
of the Bell Beaker culture in Moravia and its East-Central European 
Context. Kraków, Brno: Polska Akademia Umiejętności.

Summary
The archaeological excavation in Nová Ves – “Nad Skalou” field 
(Brno-Country District) continued in 2021. Besides a geophysi-
cal survey of the 2.6-hectare site, a minor rescue excavation was 
conducted of a previously known Bell Beaker culture feature 
that was disturbed by a linear trench during new drainage con-
struction (Fig. 12). The excavation yielded a rich assemblage of 
archaeological material consisting mainly of characteristic pot-
tery, animal bone fragments and a greater quantity of chipped 
stone industry made mostly of Krumlovský les type chert.

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Klára Augustinová, David Cibulka,  
Marek Vlach, Lubomír Šebela, Milan Vokáč

Nový Šaldorf-Sedlešovice (k. ú. Sedlešovice, 
okr. Znojmo)
„Spiegeln“, parc. č. 1005, 1007.
Jevišovická kultura. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum. Uložení 
nálezu: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o., inv. č. A 31660/1–43.

Lokalizace: WGS-84 – 48.8403556N, 16.0488428E

Na nově objevené lokalitě dochází již několik let k postup-
nému borcení chodeb starého vinařského sklepa. Na profilech 
vzniklých destrukcí sklepních prostor bylo možné pozorovat 
profily zahloubených pravěkých objektů, na což bylo pracoviště 
archeologie Jihomoravského muzea ve Znojmě, p. o., upozor-
něno koncem března roku 2021 p. Weisem ze Sedlešovic. Během 
rychlého záchranného výzkumu byl prozkoumán jeden zahlou-
bený objekt (SJ 501), a to jak na profilu zborcené stěny, tak díky 
příhodným okolnostem i sondou v ploše. Z objektu se podařila 
zachránit celá řada typicky zdobených střepů, které lze zařa-
dit do období jevišovické kultury. Vedle keramických nálezů se 
v sídlištní jámě nacházelo značné množství mazanice s otisky 
a několik kusů reprezentujících štípanou a kostěnou industrii. 
Rybolov je doložen osteologickým materiálem (jelec tloušť) 
a snad kamenným závažím. Keramická kolekce nálezů pochází 
také z objektu poškozeného již před zhruba třemi roky (SJ 500). 
Tento materiál byl předán p. Weisem během archeologického 
výzkumu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
The destruction of an old wine cellar in Sedlešovice cadastral 
area (Znojmo District) revealed two features dated to the Late 
Eneolithic Jevišovice culture based on the collected pottery ma-
terial.

David Rožnovský 

Olbramovice (k. ú. Olbramovice u Moravského 
Krumlova, okr. Znojmo)
Leskoun.
Eneolit. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. Uložení 
nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0056594N, 16.3612075E

Při detektorové prospekci na známém polykulturním hra-
disku Leskoun (Čižmář 2004, 193–194 s další lit.) byla nalezena 
široká plochá měděná sekera obdélného až mírně lichoběžníko-
vého tvaru. Směrem k ostří se rozšiřuje. V týlové části je mírně 
prohnutá. Její délka činí 11,5 cm, max. šířka je 7,8 cm a tloušťka 
0,7 cm. Podélný příčný průřez je rovný až mírně čočkovitý. Svým 
tvarem připomíná podobné exempláře z jiných výšinných poloh 
(cf. Nejedlá, Stuchlík 2013). Předběžně ji lze chronologicky za-
řadit do průběhu eneolitu. 

Přesnější chronologické zařazení nálezu a další analýzy bu-
dou předmětem podrobnější studie.

Literatura
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Summary
A metal detector survey carried out at the prehistoric Leskoun 
hillfort near Olbramovice (Znojmo District) yielded a flat cop-
per axe that can be preliminarily dated to the Eneolithic. 

Martin Kuča, Martin Hložek

Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
Ul. Holainova, Zdeňka Kučery, Slavoje Kovaříka; „Zahrady“, 
parc. č. 533/11, 533/12, 533/181, 533/220, 533/224, 533/236, 
533/231.
Jordanovská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: S-JSTK – -1123625.39, -548440.89; -1123664.28, -548350.66; 
-1123548.52, -548277.38; -1123568.37, -548218.24; -1123663.22, -548293.65

V březnu, červnu, červenci, září a říjnu 2021 provedli pracov-
níci Archeologického centra Olomouc, p. o., záchranný výzkum 
polykulturní lokality na stavbě nových komunikací a rodinných 
domů v Olomouci-Slavoníně (parc. č. 533/11, 533/12, 533/181, 
533/220, 533/224, 533/236, 533/231). Lokalita leží na mírném 
svahu obráceném k východu s nadmořskou výškou 214–218 m. 
Výzkumy navázaly na předchozí aktivity v letech 2004, 2008, 
2013, 2016, 2017, 2018 a 2020 (Hadrava 2020; Kalábek 2004; 
2014; 2016; 2017; 2018a, 2018b; 2021a; 2021b; 2021c; Kalábek, 
Šín 2019a; 2019b; 2019c; Vránová 2009). Na skryté ploše o ve-
likosti 0,7 ha bylo prozkoumáno 170 sídlištních objektů datova-
ných do neolitu (kultura lineární keramiky – viz oddíl Neolit), 
eneolitu (jordanovská kultura) a 3 žárové hroby kultury lidu 
popelnicových polí. Na celé ploše skrývky bylo zachyceno po-
kračování jordanovského sídliště se dvěma hliníky, zásobními 
jámami, žlábky a sloupovými jamkami. Mimo sídlištní objekty 
zde byla prozkoumána i část půdorysu jordanovského domu 
(obr. 13) vymezeného obvodovým žlabem s rozměry 6,3 × 5,8 m 
a orientací SZ–JV (struktura 21).



Obr. 13. Olomouc-Slavonín. Půdorys domu jordanovské kultury (struktura 21).  
Foto M. Kalábek.
Fig. 13. Olomouc-Slavonín. The layout of the Jordanów culture house (Structure 21). 
Photo by M. Kalábek.
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Summary
An excavation carried out in an area of 0.7 ha under a new road 
and family house construction in Olomouc-Slavonín (Olomouc 
District) revealed dozens of settlement features of the Jor-
danów culture including a partial layout of a house delimited by 
a drainage trench (Fig. 13).

Marek Kalábek

Opava (k. ú. Jaktař, okr. Opava)
„Náplatky“, parc. č. 2264.
Eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Slezské zemské muzeum, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9360111N, 17.8686600E; 49.9381692N, 17.8676892E; 
49.9379378N, 17.8653233E; 49.9358506N, 17.8672064E

Záchranný archeologický výzkum na parcele č. 2264 při 
západním okraji města Opavy se uskutečnil v rámci akce „Za-
hrádkářská osada, komunikace, rozvody inženýrských sítí“, při 
níž došlo k přípravě infrastruktury pro vznikající zahrádkář-
skou kolonii. Na lokalitě bylo identifikováno šest zahloubených 
sídlištních objektů (Vondroušová 2021). Z třech zásobních jam 
situovaných v severovýchodní části plochy byl vyzvednut ne-
početný soubor staroeneolitické keramiky ve fragmentárním 
stavu. Inventář je doplněn dvěma zlomky kamenných podložek, 
křemencovým třecím kamenem a několika kusy silicitů. V se-
verozápadní části zkoumané plochy byly zachyceny další tři pra-
věké situace. Jejich vznik je spjatý s hornoslezskou lengyelskou 
skupinou. O využívání tohoto prostoru v následující době bron-
zové, laténu či ve vrcholném středověku nás informují nahodilé 
artefakty získané během skrývky ornice.
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Summary
Three Eneolithic storage pits with pottery and stone artefacts of 
the Upper Silesia Lengyel culture were documented during a res-
cue excavation in 2019 in the western part of Opava, “Náplatky” 
field (Jaktař cadastral area, Opava District).

Iva Vondroušová

Otice (okr. Opava)
Rybníčky; „U Hradecké cesty“, parc. č. 787/2, 760/1, 787/1, 
862, 863, 865, 878.
Eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Slezské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9060503N, 17.8807014E

V říjnu roku 2021 proběhl na katastru Otic-Rybníčků zá-
chranný archeologický výzkum v souvislosti s plánovanou stav-
bou výrobní haly firmy SEMIX PLUSO, spol. s r.o., na parcele 
č. 787/2. Výzkum navazoval na předchozí záchrannou činnost 
z let 2019 (Juchelka et al. 2020, 161) a 2020 (Juchelka et al. 
2021, 218). Během výzkumu bylo zachyceno 35 objektů (9 síd-
lištních objektů – oválné jámy bez bližší specifikace), 1 hliník, 
1 zásobnice, 24 kůlových jam), které lze na podkladě nalezeného 
materiálu přiřadit lidu hornoslezské lengyelské skupiny v období 
její IV. fáze (obr. 14). Souběžně byl prováděn výzkum na sou-
sedních parcelách (760/1, 787/1, 862, 863, 865, 878) v rámci vý-
stavby tří skladovacích hal firmy JATKA–KURKA s.r.o. Na této 
ploše bylo registrováno celkem 103 objektů (17 sídlištních ob-
jektů – oválné jámy bez bližší specifikace, 7 hliníků, 1 ohniště / 

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202200015
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přepálený objekt s kameny, 75 kůlových jam, 3 zásobnice, 1 hra-
natý objekt – hrob?), které lze rovněž přiřadit IV. fázi hornoslez-
ské lengyelské skupiny (obr. 15).

Literatura
Juchelka, J., Králová, S., Klápa, O. 2020: Otice (okr. Opava). 

Přehled výzkumů 61(1), 161.
Juchelka, J., Klápa, O., Petr, T., Králová, S. 2021: Otice (okr. Opava). 

Přehled výzkumů 62(1), 218.

Summary
The rescue archaeological excavation was conducted in Otice 
(Rybníčky local part, Opava District) prior to the construction 
of the SEMIX PLUSO production hall and three storage halls of 
the JATKA–KURKA Company. The excavation uncovered parts 
of an Eneolithic settlement associated with the Lengyel culture 
(Fig. 14, 15).

Jiří Juchelka, Tomáš Petr, David Galia

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Nivy“.
Eneolit, jordanovská kultura, badenská kultura. Sídliště, nález 
v druhotné poloze. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení 
nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WSG-84 – 17.35560E, 49.01716N

V průběhu záchranného archeologického výzkumu v trase 
hlavního tělesa nově budované dálnice D55 v úseku 5508 na 
trase Staré Město u Uherského Hradiště (okr. Uherské Hradi-
ště) – Moravský Písek (okr. Hodonín) bylo v lokalitě „Nivy“ na 
k. ú. Polešovice do konce roku 2021 prozkoumáno velké množ-
ství archeologických objektů (viz oddíly Neolit, Doba bronzová, 
Doba železná; oddíl Středověk a novověk v přípravě). Doloženo 
zde bylo sídliště badenské kultury středního eneolitu, ve kterém 
se podařilo již při terénním výzkumu rozpoznat vlivy boleráz-
ské skupiny s výraznou a specifickou výzdobou keramických ná-
dob (obr. 16). Eneolitický materiál byl zachycen také v kulturní 
vrstvě zkoumané formou čtvercové sítě. Výzkumné sezóny 2021 
navazují na dřívější výzkumy Ústavu archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i. (srov. Čižmář, Geislerová 2006, 248; Geisle-
rová, Parma 2018, 282–283). 

Obr. 14. Otice. Pohled na výzkum 
v rámci výstavby výrobní haly 
firmy SEMIX PLUSO, spol. s r.o., 
z ptačí perspektivy (snímek pořízen 
pozemním vrtulníkem DJI PHANTOM 
4 PRO+). Foto J. Juchelka.
Fig. 14. Otice. A view of the excavation 
area during the construction of the 
Semix production hall (image taken 
by a DJI PHANTOM 4 PRO + ground 
helicopter). Photo by J. Juchelka.

Obr. 15. Otice. Pohled na výzkum 
v rámci výstavby tří hal firmy JATKA–
KURKA s. r. o. z ptačí perspektivy 
(snímek pořízen pozemním 
vrtulníkem DJI PHANTOM 4 PRO+). 
Foto J. Juchelka.
Fig. 15. Otice. A view of the excavation 
area during the construction of three 
Jatka Kurek halls (image taken by 
a DJI PHANTOM 4 PRO + ground 
helicopter). Photo by J. Juchelka.



Obr. 16. Polešovice. Zdobená nádoba bolerázské skupiny badenského kulturního 
okruhu. Foto M. Popelka.
Fig. 16. Polešovice. A decorated ceramic vessel of the Boleráz group  
(Baden culture). Photo by M. Popelka.

Obr. 17. Prostějov. Kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou (H 4/2021).  
Foto P. Fojtík.
Fig. 17. Prostějov. A Corded Ware culture inhumation grave (H 4/2021).  
Photo by P. Fojtík.
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Summary
Jordanów and Baden culture Eneolithic occupation (Fig. 16) was 
detected in “Nivy” field in Polešovice (Uherské Hradiště Dis-
trict) on the route of the newly built D55 motorway. 

Miroslav Popelka, Martin Paulus, Marek Lečbych

Prostějov (k. ú. Domamyslice, okr. Prostějov)
„K Seloutkám“, parc. č. 312/2.
Kultura šňůrové keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -562488.13, -1134864.38

V měsících dubnu až červnu 2021 probíhaly zemní práce sou-
visející s rekonstrukcí VTL plynovodu Prostějov–Domamyslice. 
V poloze „K Seloutkám“ narušil liniový výkop zásyp osamocené 
sídlištní jámy kultury se šňůrovou keramikou. Tato obsahovala, 
vedle fragmentů příznačné keramiky, též mazanici, zvířecí kosti 
a uhlíky. Chronologický vztah objektu k pokročilé fázi moravské 
kultury se šňůrovou keramikou potvrdilo i následné radiokarbo-
nové datování vzorků získaných z jeho výplně. Jde o nový a stále 
ještě ne zcela obvyklý doklad trvalejší sídlištní aktivity lidu kul-
tury se šňůrovou keramikou v geografickém regionu Prostějov-
ska a potažmo i Moravy (cf. Peška 2013, 109–110; Peška et al. 
2021).

Literatura
Peška, J. 2013: Morava na konci eneolitu. Olomouc: Akademické 

nakladatelství CERM.
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Summary
A linear trench of a reconstructed high-pressure gas pipeline in 
“K Seloutkám” field, Domamyslice cadastral area (Prostějov Dis-
trict) disturbed the fill of an isolated Corded Ware culture set-
tlement pit. Besides fragments of characteristic pottery, it also 
contained daub, animal bones and charcoal. This is new and not 
yet quite usual evidence of more permanent settlement activity 
of people of the Corded Ware culture in the Prostějov region 
and, more generally, in Moravia.

Pavel Fojtík

Prostějov (k. ú. Domamyslice, okr. Prostějov)
„Loukovská“, parc. č. 278/1.
Kultura šňůrové keramiky. Pohřebiště/hřbitov. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -561469.90, -1135195.88

V měsících dubnu až červnu 2021 probíhaly zemní práce 
související s rekonstrukcí VTL plynovodu Prostějov–Domamy-
slice. V poloze „Loukovská“ narušil liniový výkop zásypy dvou 
kostrových hrobů kultury se šňůrovou keramikou. První z nich 
(H 4/2021) byl sice výrazně odtěžen výkopem, přesto však po-
skytl soubor pěti keramických nádob (větší a menší amforu 
s uchy, vejčitý hrnec a dva džbány), a to spolu s kamennou seke-
rou (obr. 17). Druhý hrob (H 5/2021) byl porušen jen velmi ne-
patrně a díky tomu vydal úplnou pohřební výbavu. Ta sestávala 
celkem ze sedmi keramických nádob (velká amfora s uchy, dva 
džbány, nízký hrnek s uchem, vejčitý hrnec, miska moravského 
typu a kónická miska na nízké nožce), dvou masivních kostěných 
dlát, kamenné sekerky, menšího kamenného klínku, silicitového 
nástroje a dvou předmětů z mědi (drobného šídla a litého uzavře-
ného kroužku nalezeného u téměř zcela strávené lebky). Skelet 
pohřbeného byl identifikován pouze jako tmavší skvrna obsahu-
jící stopy rozložených kostí (obr. 18). Inventář obou prozkouma-
ných hrobů reprezentuje pozdní lokální fázi moravské šňůrové 
kultury (cf. Peška 2013, 105–158), kdy zachycená terénní situace 
umožňuje úvahu o současném uložení obou pohřbů – shodné 

https://www.ejournals.eu/AAC/2021/Tom-LVI/


Obr. 18. Prostějov. Kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou (H 5/2021).  
Foto P. Fojtík.
Fig. 18. Prostějov. A Corded Ware culture inhumation grave (H 5/2021).  
Photo by P. Fojtík.
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hrobové jámy čtvercového půdorysu o rozměrech 210 × 210 cm 
byly vyhloubeny na společné ose a vzdálenost mezi nimi nepře-
sáhla 50 cm. Jedná se o dosud neznámou lokalitu, která cenným 
způsobem doplňuje zřetelnou koncentraci hrobů a pohřebišť kul-
tury se šňůrovou keramikou prostorově rozložených nad rozhra-
ním Romžské nivy a Kojetínské pahorkatiny.

Literatura
Peška, J. 2013: Morava na konci eneolitu. Olomouc: Akademické 

nakladatelství CERM.

Summary
A linear trench dug within the framework of a rescue excava-
tion connected with the reconstruction of the high-pressure 
gas pipeline Prostějov–Domamyslice in “Loukovská” field 
(Prostějov District) disturbed the fills of two inhumation 
graves associated with the late local phase of the Moravian 
Corded Ware culture (Fig. 17, 18). This previously unknown 
site represents a valuable addition to a distinctive concentra-
tion of Corded Ware culture graves and cemeteries spatially 
distributed above the boundary between the Romže Floodplain 
and the Kojetín Uplands.

Pavel Fojtík

Silůvky (okr. Brno-venkov)
„Vinohradské padělky“.
Eneolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Badatelský výzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o. – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0978964N, 16.4605103E

Mezi paleolitickými a neolitickými nálezy (viz oddíly Paleo-
lit, Neolit) byl identifikován přelomený úštěp s plošnou retuší 
z rohovce typu Krumlovský les, varieta II. Artefakt lze přibližně 
zařadit do průběhu eneolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
The Paleolithic and Neolithic finds from Silůvky, “Vinohradské 
padělky” field (Brno-Country District) included an Eneolithic 
broken flake with surface retouch of Krumlovský les type chert, 
variety II. 

Martin Kuča

Střílky (okr. Kroměříž)
„Nivky“.
Kultura s moravskou malovanou keramikou (mladší stupeň). 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1535078N, 17.2027719E; 49.1507292N, 17.2002828E; 
49.1535078N, 17.2027719E; 49.1504483N, 17.2009372E; 49.1532061N, 
17.2034694E

Výzkum byl vyvolán stavbou plynovodu VTL Moravia a pro-
bíhal v úseku označeném 04-04. Zkoumaná plocha leží mezi in-
travilánem obce Střílky a silnicí Brno – Uherské Hradiště. Skryt 
byl úzký pás od vrcholu návrší ve směru SV–JZ až do údolí Zá-
meckého potoka. Výzkum probíhal od března do října roku 2021.

Zachyceno bylo na šest set archeologických objektů, pře-
vážně středověkých, s datací zhruba do druhé poloviny 13. sto-
letí. Několik jam je možno přiřadit kulturnímu komplexu lu-
žických popelnicových polí a jeden objekt, interpretovatelný 
pravděpodobně jako hliník, náleží mladšímu lengyelskému kul-
turnímu okruhu. 

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Several pits dated to the Urnfield period and a clay pit with finds 
dated to the Eneolithic, the Moravian Painted Ware culture 
(the younger step) were discovered at a multi-period site in the 
Střílky cadastral area, “Nivky” field (Kroměříž District). Other-
wise, medieval features predominate.

Pavel Mos

Sušice (k. ú. Sušice u Přerova, okr. Přerov)
„Dílnice“, parc. č. 818/1.
Pozdní eneolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4915818N, 17.5490325E

V říjnu 2021 nalezl T. Šromota během povrchového sběru se-
verozápadně od osady Kudlov na katastru obce Sušice na polykul-
turní archeologické lokalitě, na starších mapách pod traťovým 
názvem „Předlibuší“, dnes v poloze „Dílnice“ (parc. č. 818/1) 
ojedinělý představitel kamenné broušené industrie z období 
pozdního eneolitu. Nadmořská výška v okolí místa nálezu činí 
235 m. Lokalita, situovaná na zarovnaném povrchu Radslavické 
terasy na pravobřežní straně potoka Libuška, je známa od 70. let 
20. století díky povrchovým sběrům S. Šromoty z Kudlova, na 
jehož činnost navázali členové Archeologického kroužku z Pří-
bora a posléze další badatelé (Pavelčík 1985; Diviš 2004; Schenk 
et al. 2021, 17−20).
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Nalezeným předmětem je velmi dobře zachovaný exemplář ka-
menného sekeromlatu, není vyloučeno slezského typu, který byl po 
odlomení týlové části druhotně upraven (obr. 19). Rozměry před-
mětu jsou následující: délka 106 mm, max. šířka 41,5 mm, výška 
v úrovni ostří 49,9 mm, výška v úrovni týlu 35 mm. Hmotnost se-
keromlatu činí 340 g. Sekeromlat se v podélném průřezu zužuje 
směrem k ostří. Příčný průřez má v úrovni ostří oválný až čočko-
vitý tvar, v úrovni týlu téměř pravidelný kruhový tvar. Průměr pro-
vrtu činí na horní straně předmětu 18 mm, na spodní se zužuje na 
16 mm. Ostří nástroje je nepoškozeno. Ve středu týlu je patrná ne-
nápadná zahlazená jizva po odlomení v místě původního provrtu. 
Po odlomení byl poškozený předmět z kvalitního materiálu opat-
řen novým provrtem umístěným blíže k břitu nástroje. Sekeromlat 
byl zhotoven ze serpentinitu (hadce), horniny světle šedomodrého 
zabarvení. Naměřená hodnota magnetické susceptibility vykazuje 
35,8×10-3 SI jednotek. Sušický exemplář má na bočních stranách 
nápadně výraznou foliaci horniny použité pro výrobu, což je umoc-
něno precizním finálním vyhlazením povrchu nástroje. Z geologic-
kého hlediska lze původ horniny hledat v oblasti serpentinitového 
masívu Gogolów–Jordanów (Přichystal 2009, 186−187).

Nově nalezený exemplář sekeromlatu ze Sušic rozšiřuje 
dosud známé nálezy těchto specifických artefaktů pozdního 
eneolitu na Přerovsku, ale na rozdíl od nich má zvláštní tvar, 
který neumožňuje jeho přímé datování ke kultuře se šňůrovou 
keramikou. V jejím prostředí k němu nenacházíme analogie. 
Původně mohl být součástí hrobového inventáře, narušeného 
hlubokou orbou. Nejbližší známý mohylník patřící kultuře se 
šňůrovou keramikou, zkoumaný v roce 1920 I. L. Červinkou, 
je vzdálen 1,5 kilometru jihovýchodním směrem v trati „Černá 
polehla“ na rozhraní katastrů obcí Pavlovice a Sušice u Přerova. 
Předchozí ojedinělý nález sekeromlatu slezského typu z katastru 
obce Sušice u Přerova pochází z trati „Komárovy“ v roce 2015 
(Schenk 2021; Schenk et al. 2021, 26−27).

Z území přerovského regionu jsou sekeromlaty slezského 
typu známy z více lokalit, například Dřevohostice, Horní Nět-
čice či Kokory (Šebela 1999, 61−62, 55, 74, 129−133, Pl. 15: 1, 
137: 2, 3, 144: 7, 89: 3, 90: 4, 91: 3).
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Summary
A Late Eneolithic polished stone battle-axe made of serpentine 
(Fig. 19) was found during a surface survey in “Dílnice” field (plot 
No. 818/1), Sušice u Přerova cadastral area, Přerov District. Geolog-
ically, the source of raw material of this battle-axe could be found 
in Gogołów-Jordanów serpentine massif in southern Poland. The 
serpentine was mined in Lower Silesia mainly in the Late Stone Age.

Zdeněk Schenk, Antonín Přichystal

Velké Hoštice (okr. Opava)
Ul. Mírová, parc. č. 429, 428/2, 427/3.
Eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Slezské zemské muzeum, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9338283N, 17.9746700E

V březnu roku 2021 proběhl na katastru Velkých Hoštic zá-
chranný archeologický výzkum při výstavbě rodinného domu. 
Při zemních pracích byly zjištěny archeologické situace v po-
čtu 14 objektů (9 zásobnicových jam – z toho jedna možná pec, 
3 sídlištní jámy – jedna možná okraj hliníku, 1 kůlová jáma, 
1 žlábek), které náležely dvěma horizontům osídlení, a to len-
gyelské kultuře a době bronzové (viz oddíl Doba bronzová).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue archaeological excavation conducted in Velké Hoštice 
(Opava District) prior to the construction of the family house 
uncovered a settlement from the Lengyel culture.

Jiří Juchelka, Ondřej Klápa, Marek Pietoň

Vlčnov (okr. Uherské Hradiště)
„Hýblův kříž“, parc. č. 4575/194, 3565/3.
Badenská kultura. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0108128N, 17.5905033E

Na úseku nově budované cyklostezky podél silnice z Vlč-
nova směrem na Uherský Brod bylo po skrytí ornice zachyceno 
několik sídlištních objektů a mocná jednolitá kulturní vrstva, 

Obr. 19. Sušice. 
Sekeromlat ze 
serpentinitu. Foto 
Z. Schenk, kresba 
M. Kovářová. 
Fig. 19. Sušice. 
A serpentine battle-axe. 
Photo by Z. Schenk, 
drawing by M. Kovářová. 



Obr. 20. Výkleky. Eneolitická sekera z kropenatého święciechowského silicitu.  
Foto Z. Schenk.
Fig. 20. Výkleky. An Eneolithic silicite polished axe made of spotted silicite of the 
Świeciechów type. Photo by Z. Schenk.
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tvořená tmavě šedohnědou uloženinou s obsahem archeologic-
kého materiálu (AMČR). Detektorovou prospekcí reziduálně 
zbývající vrstvy neskrytého podorničí byl získán soubor středo-
věkých a novověkých kovových artefaktů. Ze samostatně leží-
cích objektů se podařilo zachytit jednu sloupovou jámu a menší 
sídlištní objekt nejasné funkce. Za pozornost stojí jedna větší 
a jedna menší kumulace kamení. Ty se nacházely blízko sebe ve 
svrchních partiích kulturní vrstvy. Mezi kamením se v nezane-
dbatelné míře vyskytovaly předměty z kategorie tzv. ostatní ka-
menné industrie. U samotné kulturní vrstvy bylo kvůli její jed-
nolitosti přistoupeno ke zkoumání metodou sondáže. Celkem 
bylo vytyčeno a vykopáno šest sond různých velikostí a různé 
orientace za účelem zdokumentování jejího maximálního roz-
sahu. Kulturní vrstva byla v jednom místě porušena recentním 
výkopem pro instalaci a pozdější odstranění sloupu elektrického 
vedení. Ze zachycených objektů a kopaných sond se podařilo vy-
zvednout množství morfologicky rozmanitých střepů keramic-
kých nádob přisuzovaných lidu badenské kultury, mazanice, ští-
panou a ostatní kamennou industrii a zvířecí kosti. Na západním 
okraji kulturní vrstvy bylo odkryto koryto zaniklého potoka či 
sezónního vodního toku, jehož břeh byl v zachycené části osá-
zen třemi kůlovými jamkami v pravidelných rozestupech. Lze 
tak předpokládat, že obyvatelé zde zkoumaného sídliště využí-
vali tento břeh jako přirozenou hranici své osady a doplnili jej 
ohrazením kůlové konstrukce. Toto koryto bylo uměle zasypáno 
nejdříve v období raného novověku, o čemž svědčí keramický 
materiál obsažený v jednotlivých vrstvách jeho zásypu.

Jedná se o první sídliště badenské kultury zachycené a zkou-
mané na katastru obce Vlčnov. Pro malý rozsah zkoumané plochy 
a nedostatek chronologicky citlivých prvků na keramice však vý-
zkum nepřinesl informace o přesnějším chronologickém zařazení 
sídliště v rámci vývoje badenské kultury na jihovýchodní Moravě.

Literatura
AMČR: Záznam M-202102636 [cit. 2022-04-07]. Archeologická mapa 

České republiky.

Summary
A new Baden culture settlement was discovered within a minor 
rescue excavation instigated by the construction of a cycleway in 
Vlčnov, “Hýblův kříž” field (Uherské Hradiště District) in 2021.

Zdeněk Kuchař

Výkleky (okr. Přerov)
„Padělky“, parc. č. 134/52.
Mladší/pozdní eneolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5491533N, 17.4731533E

V roce 2014 byl na katastru obce Výkleky během povrchové 
prospekce realizované spolupracovníkem Muzea Komenského 
v Přerově, p. o., L. Dokoupilem zajištěn solitérní nález silici-
tové sekery z pozdní doby kamenné. Místo nálezu se nachází 
při jižním okraji katastru obce, jižně od areálu zemědělského 
družstva, na parc. č. 134/52. Lokalita je situována pod vrcholem 
bezejmenného kopce, jižně od kóty 328 m, nad pravým břehem 
potoka Kyjanka. Nalezená silicitová hlazená sekera má mírně 
trapézovitý tvar s téměř nepoškozeným mírně zaobleným os-
třím (obr. 20). Celková délka sekery činí 83 mm, šířka břitu je 
43 mm, šířka střední části těla 46 mm, šířka týlu 30 mm. Maxi-
mální tloušťka artefaktu je 25 mm. Hmotnost sekery činí 141,3 g. 

V podélném průřezu se zužuje směrem k ostří i k týlu. Příčný 
průřez má téměř pravidelný čočkovitý tvar. Povrch artefaktu je 
hlazený. Pouze v horní týlové části předmětu v ploše i na bocích 
jsou zřetelné částečně zahlazené hlubší prohlubně vzniklé bě-
hem výrobního procesu štípáním, které byly patrně ponechány 
z důvodu lepší fixace předmětu do dřevěné násady. Sekera byla 
zhotovena z kropenatého święciechowského silicitu světle až 
středně šedohnědého zabarvení s bělavými okrouhlými skvr-
nami. Zdroje kropenatého święciechowského silicitu se nacházejí 
v jižní části středního Polska, objevují se až na severovýchodním 
předhůří Svatokřížských hor u východního břehu středního toku 
Wisly (Šebela, Přichystal 2007, 578; Přichystal 2009, 98–99).

Ze surovinového hlediska lze analogii k exempláři z Výklek 
hledat u staršího nálezu silicitové sekery z katastru obce Ve-
selíčko. Tento nález byl datován do období pozdního eneolitu 
a přiřazen ke kultuře se šňůrovou keramikou (Šebela, Přichystal 
2007, obr. 1; 2020, Photo 78). O obdobném datování lze uvažovat 
rovněž v případě nálezu sekery z Výklek. Přibližná vzdálenost 
obou poloh je pouhé 3 kilometry. Nový nález z Přerovska je dal-
ším dokladem napojení území Moravské brány a jejího okolí pro-
střednictvím dálkových distribučních sítí na zdroje kropenatého 
święciechowského silicitu ve středním Polsku v období eneolitu.

V okolí místa nálezu silicitové sekery z Výklek byla následně 
provedena povrchová prospekce, kterou se podařilo získat něko-
lik kusů zařaditelných do štípané industrie (čepel a dva úštěpy 
ze silicitu glacigenních sedimentů).

Literatura
Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední 

Evropy. Brno: Masarykova univerzita.
Šebela, L., Přichystal, A. 2007: Nález silicitové sekery z Veselíčka na 

Přerovsku. Archeologické rozhledy LIX(3), 578–580.
Šebela, L., Přichystal, A. 2020: Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia 

and Bohemia. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 65. Brno: 
Czech Academy of sciences, Institute of Archaeology, Brno. 

Summary
An isolated Eneolithic silicite polished axe was found in Výkleky 
(Přerov District) in 2014 during a surface survey. This unique arte-
fact (Fig. 20) was made of spotted silicite of the Świeciechów type.

Zdeněk Schenk, Lubomír Dokoupil
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Bohdalice-Pavlovice (k. ú. Bohdalice, okr. Vyškov)
„Gůrka“, parc. č. 2672/11.
Mohylová středodunajská kultura. Hrob. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Vyškovska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2097281N, 17.0293825E

V polovině října 2021 bylo Muzeum Vyškovska, p. o., upo-
zorněno na porušený archeologický objekt na stavbě rodinného 
domu v Bohdalicích v trati „Gůrka“. Trať se nachází na mírném 
jihovýchodním svahu na levém břehu bezejmenné vodoteče, 
pravobřežního přítoku Rostěnického potoka, v nadmořské výšce 
300–305 m. Muzeum zde již v roce 2018 provádělo archeologický 
dohled při budování inženýrských sítí, při kterém byl zachycen 
jeden nedatovatelný zahloubený objekt, patrně zbytky hrobu. 
Žádné kosterní nálezy sice zjištěny nebyly, ale v objektu se na-
cházel jeden celý džbáneček a fragmenty dalších čtyř až pěti 
nádob. Materiál je datovatelný do středodunajské mohylové kul-
tury (AMČR).

Literatura
AMČR: Záznam M-202200345 [cit. 2022-05-05]. Archeologická mapa 

České republiky.

Summary
A feature dated to the Middle Bronze Age was disturbed dur-
ing the construction of a family house on plot No. 2672/11 in 
Bohdalice (Vyškov District). Based on the pottery finds, it ap-
pears that the feature was a remnant of a Middle-Danubian Tu-
mulus culture grave.

Klára Rybářová

Bořitov (okr. Blansko)
„Zadní větrníky“, parc. č. 3015.
Pozdní doba bronzová. Ojedinělý artefakt. Náhodný zásah/nález. 
Průzkum. Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4229194N, 16.6113644E

V lednu 2021 odevzdal A. Štrof do Muzea Blanenska, p. o., 
fragment otevřeného bronzového tyčinkovitého kruhového 
šperku s bohatou rytou výzdobou (obr. 1). Konec je nepatrně 
dorsálně ovalený a tyčinka má plankovexní profil se zaoble-
nými hranami. Dochovaná délka obvodu je 105 mm, profil má 
rozměr 11 × 5 mm a jeho celková hmotnost je 50 g. Dle šířky 
překračující 10 mm by se mělo jednat o nápažník/nánožník. Vý-
zdobný motiv sestává z krokvicovitě uspořádaných svazků rý-
žek, mezi nimiž je prostor vyplněn svislými a šikmými rýžkami, 
dále obrveným svazkem rýžek, na nějž navazuje krokvicovitý 

motiv vyplněný rýžkami a koncový svazek obvodových rýžek. 
Podobně zdobené kruhové šperky jsou charakteristické pro de-
poty v oblasti kultury lužických popelnicových polí (Lešany 2, 
Kelčice 1, Kelčice 2, Luleč 2, Malhostovice 1, Myslejovice 1, Tiš-
nov aj.) a lze je datovat do mladšího a pokročilého stupně po-
pelnicových polí, tj. do stupně Ha B (Salaš 2005, 86). Nejbližší 
analogie tvarové i výzdobné nacházíme v nedalekém depotu 
Jabloňany 1 (Malach et al. 2016, obr. 15–16). Nápažník/nánož-
ník nalezli T. a J. Štrofovi v roce 2017 na východně orientovaném 
svahu v polní trati „Zadní větrníky“ zhruba 1,5 km východně od 
středu obce Bořitov v nadmořské výšce 360 m.

Literatura
Malach, R., Štrof, A., Hložek, M. 2016: Nová depozita kovové industrie 

doby bronzové v Boskovické brázdě. Pravěk. Supplementum 32. 
Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.

Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na 
Moravě a ve Slezsku I. Text; II. Tabulky. Brno: Moravské zemské 
muzeum.

Summary
An isolated find of a fragment of a bronze armlet/anklet with 
a planoconvex profile and rich engraved decoration dated to 
stage Ha B (Fig. 1) was made in the “Zadní větrníky” field in 
Bořitov (Blansko District).

Marek Novák, Antonín Štrof

Doba bronzová
Bronze Age

Obr. 1. Bořitov, „Zadní větrníky“. 
Fragment bronzového 
nápažníku/nánožníku.  
Kresba M. Novák.
Fig. 1. Bořitov, “Zadní větrníky” 
field. Fragment of a bronze 
armlet/anklet. Drawing 
M. Novák.
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Brno (k. ú. Chrlice, okr. Brno-město)
„Dolní louky“, parc. č. 3078.
Střední doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1233003N, 16.6472033E; 49.1222947N, 16.6479608E

V červnu 2021 proběhl záchranný archeologický výzkum 
v souvislosti s výstavbou nové cyklostezky začínající u křižo-
vatky ulic Davídkova a Okrajová, napojující se na stávající cyk-
lostezku v blízkosti Dvorského potoka. Pozitivní archeologické 
situace byly zjištěny v poli v úseku mezi Dvorským potokem 
a bezejmennou strouhou. V průběhu výzkumu se podařilo pro-
zkoumat 15 zahloubených objektů, především různých kůlových 
a sloupových jam. V jednom případě byla zachycena snad část 
hliníku a ve druhém neinterpretovatelná sídlištní jáma. V zá-
sypech jam se nacházely zejména keramické fragmenty, které 
umožňují lokalitu předběžně datovat do střední doby bronzové.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue archaeological excavation was conducted in the “Dolní 
louky” field in Brno-Chrlice (Brno-City District) southwest of 
the developed part of the town in 2021. Part of a Middle Bronze 
Age settlement was uncovered.

Jiří Zubalík

Brno (k. ú. Chrlice, okr. Brno-město)
„Rybníky“, „Stará Niva“.
Starší doba bronzová. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1226361N, 16.6472981E

V bezprostřední blízkosti trasy dálnice D2 byl ve stěnách vý-
kopu pro založení nových stožárů elektrického vedení dokumen-
tován jeden objekt rámcově datovatelný do starší doby bronzové. 
Jde o část známé lokality v polohách „Rybníky“ a „Stará Niva“ 
(Macháňová, Procházka eds. 2011, 590).

Literatura
Macháňová, L., Procházka, R. (eds.) 2011: Soupis archeologických 

lokalit z období pravěku až raného středověku na území Brna. In: 
R. Procházka (ed.): Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. 
Brno: Statutární město Brno, 575–627, 630–691.

Summary
One feature from the Early Bronze Age was documented during 
a rescue excavation conducted in Chrlice (Brno-City District) in 
the fields “Rybníky” and “Stará Niva”.

David Parma

Brno (k. ú. Ponava, okr. Brno-město)
Ul. Staňkova č. p. 14, parc. č. 596.
Únětická kultura. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum. Uložení 
nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
ev. č. 34/21-102/1 – 34/21-111/38.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2114683N, 16.6045853E

V lednu 2021 byl proveden záchranný archeologický výzkum 
v souvislosti s rekonstrukcí Základní školy Staňkova nacházející 
se v městské části Brno-Ponava. Ve stěnách výkopu pro retenční 
nádrž byly rozpoznány tři zahloubené objekty – dvě kónické zá-
sobní jámy a sídlištní jáma, patrně hliník (obr. 2). Na základě 
získaného keramického materiálu lze všechny objekty přiřadit 
únětické kultuře. Výzkum tak odhalil dosud neznámé sídliště 
únětické kultury v této části Brna (AMČR).

Literatura
AMČR: Záznam M-202100445 [cit. 2022-05-05]. Archeologická mapa 

České republiky.

Summary
A rescue archaeological excavation conducted in 2021 in Staň-
kova Street in the cadastral area of Ponava (Brno-City District) 
revealed part of a previously unknown Early Bronze Age settle-
ment (Fig. 2).

Jiří Zubalík

Býkovice (okr. Blansko)
„Příčníky“, parc. č. 1162.
Mladší doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: S-JTSK – -598865.88, -1133991.57; -598867.66, -1133991.62

V rámci rekonstrukce plynovodní sítě mezi obcemi Bořitov 
a Lysice s odbočkou na Býkovice (akce: PROP MS Bořitov – Ly-
sice – Býkovice), jejímž investorem byla firma GasNet, s.r.o., 
byly na všech katastrech zjištěny pozitivní situace (podrobně 
viz k. ú. Bořitov, oddíl Neolit).

Obr. 2. Brno-Ponava. Objekty ve stěně výkopu pro retenční nádrž. Foto J. Zubalík.
Fig. 2. Brno-Ponava. Features in a trench for a retention basin. Photo by J. Zubalík.
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Na katastru Býkovic byl 21. 7. 2021 na severním okraji par-
cely č. 1162 v blízkosti polní cesty částečně prozkoumán zahlou-
bený objekt (obj. 520) patrně kruhového tvaru. Výkop pro plyno-
vod zde dosahoval šířky pouze 80 cm, takže nebylo možné zjistit 
jeho celý tvar. Objekt ležel 40 cm pod ornicí v nadmořské výšce 
330 m a byl narušen již dříve při zavádění původního plynovodu. 
Při dohledu byl objekt zjištěn až po položení nového plynovodu, 
tudíž byla zdokumentována pouze jeho horní část. Dle profilu 
se patrně jednalo o zásobní jámu s charakteristicky podhloube-
nou stěnou. Právě tato podhloubená část zabíhala již pod úroveň 
nově položeného plynovodu, a nebyla tudíž zkoumána. Objekt 
byl zachycen v hloubce 40 cm pod ornicí a v horní části dosaho-
vala jeho šířka 1,4 m. Výplň objektu obsahovala větší množství 
keramických fragmentů, mazanice, uhlíků a kamenů se stopami 
působení ohně. Dle keramiky lze objekt datovat do mladší doby 
bronzové, což je komponenta, která je na „Příčníkách“ hojně 
doložena již staršími sběry a výzkumy (Štrof 1985, 93; Peška, 
Novák 2020, 130–132).

Literatura
Peška, J., Novák, M. 2020: Vzestup kovolitců. In: M. Novák (ed.): 

Blanensko a Moravský kras v pravěku. Blansko: Muzeum Blanenska, 
113–137.

Štrof, A. 1985: Übersicht neuer Lokalitäten und Funde in der 
Boskovicer Furche (Bez. Blansko). Přehled výzkumů 1983, 91–98.

Summary
Part of a subsurface feature with numerous finds of Late Bronze 
Age pottery was investigated during the reconstruction of a gas 
pipeline in the “Příčníky” field in Býkovice (Blansko District). 
This feature is related to the nearby settlement area discovered 
during the construction of the “German” motorway.

Marek Novák, Taťána Bártová Pavelková, Antonín Štrof

Čejč (okr. Hodonín)
„Kapánsko“.
Doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9236275N, 16.9650700E

V průběhu předstihového archeologického výzkumu na trase 
VTL plynovodu Moravia (lokalita 02/08) bylo v roce 2021 pro-
zkoumáno několik zahloubených objektů z doby bronzové. Jed-
nalo se především o relativně mělké kruhové jámy, kůlové jámy 
a hliník.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Several subsurface Bronze Age features were investigated in the 
“Kapánsko” field in Čejč (Hodonín District) during the course of 
a rescue archaeological excavation along the Moravia high-pres-
sure gas pipeline.

Ivan Čižmář

Čejč (okr. Hodonín)
„Mutěnická louka“, parc. č. 3129.
Mladší doba bronzová. Sídliště, hrob. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9219667N, 16.9679611E

V průběhu předstihového archeologického výzkumu na trase 
VTL plynovodu Moravia (lokalita 02/07) bylo v trati „Mutěnická 
louka“ prozkoumáno v roce 2021 sídliště z mladší doby bronzové. 
Celkem bylo odkryto na 150 zahloubených objektů. Většinou se 
jednalo o relativně mělké zásobní jámy, přičemž některé z nich 
vydaly větší množství keramického materiálu (obr. 3). V jedné 
z nich byl dokonce uložen depot keramických nádob (obr. 4). 
Další objekt zase poskytl menší sklad polotovarů tkalcovských 
závaží. Na sídlišti byl nalezen také žárový hrob uložený ve větší 
keramické popelnici. Z dalších typů objektů je možné zmínit 
také rozměrné suterény nadzemních staveb, nepočetné kůlové 
jámy nebo rozsáhlý hliník. Řada bronzových předmětů byla na-
lezena během detektorové prospekce v bezprostředním okolí 
výzkumu. Získány byly četné zlomky různě zdobených jehlic, 
zlomky náramků, ostří seker, čepelí srpů či nožů.

Literatura
Neuvedeno.

Obr. 3. Čejč. Zásobní jáma z mladší doby bronzové s kumulací keramiky. Foto I. Čižmář.
Fig. 3. Čejč. Storage pit from the Late Bronze Age with pottery finds. Photo by I. Čižmář.

Obr. 4. Čejč. Depot keramických nádob z mladší doby bronzové. Foto I. Čižmář.
Fig. 4. Čejč. A hoard of ceramic vessels from the Late Bronze Age. Photo by I. Čižmář.



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  D o b a b ro n zov á  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  163 –179 

166

Summary
A number of subsurface Late Bronze Age features (Fig. 3, 4) 
were uncovered in the “Mutěnická louka” field in Čejč (Hodonín 
District) during a rescue archaeological excavation along the 
Moravia high-pressure gas pipeline.

Ivan Čižmář

Drysice (okr. Vyškov)
Okraj intravilánu.
Mladší doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Vyškovska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3311667N, 17.0566306E; 49.3308694N, 17.0560361E; 
49.3309278N, 17.0559889E; 49.3312944N, 17.0567778E

Záchranný výzkum byl v roce 2021 vyvolán rekonstrukcí mi-
moúrovňové křižovatky na D46 a rozšířením stávajících jízdních 
pruhů. Lokalita se nachází na mírném návrší při jihozápadním 
okraji intravilánu obce.

Během skrývek ornice v jízdním pruhu směřujícím na Olo-
mouc byly odkryty čtyři sídlištní objekty, z nichž jsme mohli 
jeden spolehlivě určit jako zásobní jámu. Další objekt (obj. 500) 
byl menších rozměrů, ale obsahoval velké množství keramických 
zlomků, z nichž se nám podařilo rekonstruovat několik komplet-
ních keramických tvarů. Záchranný výzkum bude pokračovat 
i v roce 2022, kdy se stavební práce přesunou do protějšího jízd-
ního pruhu (směr Brno).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue excavation at the southwest edge of the built-up area of 
the town of Drysice (Vyškov District) uncovered four settlement 
features dated to the Late Bronze Age.

Blanka Mikulková

Hnojice (okr. Olomouc)
„Hnojické náplatky“.
Doba bronzová, lužická kultura. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.7055336N, 17.2303839E

Během pokračujícího povrchového průzkumu byla v trati 
„Hnojické náplatky“ získána M. Zahradníčkem nová kolekce ar-
cheologických nálezů. Na základě předchozí terénní prospekce 
zde máme prokázáno osídlení z mladší doby kamenné, pozdní 
doby bronzové a doby laténské. Předpokládáme, že v pozdní 
době bronzové zde existovalo sídliště, u zbylých dvou horizontů 
osídlení zatím nelze typ areálu jednoznačně stanovit (srov. 
Hlubek 2017; Hlubek 2020a; 2020b; 2020c). V roce 2021 předal 
nálezce do Vlastivědného muzea v Olomouci další materiál ze 
všech tří uvedených období (viz oddíl Doba železná).

Nálezy z pozdní doby bronzové reprezentují převážně 
zlomky keramiky vypálené z obou stran do černé barvy a často 
zdobené jemnou rytou výzdobou. Rozpoznat se podařilo zlomky 
šálků, amfor a část mísy či okřínu. Keramiku lze zařadit do 

slezské fáze kultury lužických popelnicových polí. Početně jsou 
také zastoupeny bronzové předměty získané pomocí detektoru 
kovů. Pouze jeden bronzový artefakt se dochoval v úplnosti. Jde 
o nášivku/knoflík s očkem na zadní straně (obr. 5: 1). Druhý po-
dobný exemplář má částečně olámaný okraj (obr. 5: 2). Dále byly 
vyzvednuty zlomky srpů (obr. 5: 5,6), části náramků (obr. 5: 7), 
dříky jehlic (obr. 5: 8), závěsek destičkovitého tvaru s prohnu-
tými stěnami (obr. 5: 3) a torzo zesíleného okraje tulejky s ouš-
kem pocházející ze sekery (obr. 5: 4). Kolekci doplňuje 20 slitků 
bronzoviny, jejichž celková váha dosahuje 402 g.

Literatura
Hlubek, L. 2017: Hnojice (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 58(1), 

206–207.
Hlubek, L. 2020a: Hnojice (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 61(1), 146.
Hlubek, L. 2020b: Hnojice (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 61(1), 

173–174.
Hlubek, L. 2020c: Hnojice (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 61(1), 196.

Summary
A collection of archaeological finds from the Final Bronze Age 
was acquired during a surface survey in Hnojice (Olomouc Dis-
trict). The assemblage contains pottery sherds, bronze artefacts 
(sickles, bracelets, appliqués/buttons, pins, a pendant and part 
of an axe) and bronze ingots (Fig. 5).

Lukáš Hlubek

Ivančice (k. ú. Hrubšice, okr. Brno-venkov)
„Za Dvorem“, parc. č. 29/3, 281/2, 281/31–281/33.
Mohylová středodunajská kultura, kultura popelnicových polí. 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0903792N, 16.3071286E

Lokalizace a charakteristika výzkumu je podrobněji po-
psána v oddílu Neolit. Kromě kultury s lineární keramikou 
byly v roce 2021 v Hrubšicích objeveny také doklady osídlení 
ze střední (středodunajská mohylová kultura) a mladší doby 

Obr. 5. Hnojice. Výběr bronzových předmětů. Kresba L. Hlubek.
Fig. 5. Hnojice. Selection of bronze artefacts. Drawing by L. Hlubek.
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bronzové (kultura lidu popelnicových polí), která je zde hojnější 
(srov. Belcredi et al. 1989, 98). Vzhledem k tomu, že se osídlení 
doby bronzové prolínalo s osídlením starého neolitu, bude in-
terpretace a datace některých struktur komplikovaná, zejména 
v případě reliktů nadzemních konstrukcí. K osídlení doby bron-
zové lze prozatím s jistotou přiřadit několik sídlištních objektů 
a poměrně rozměrné zásobní jámy. Podrobnější vyhodnocení 
terénní situace a zpracování materiálu stále probíhá. 

Literatura
Belcredi, L., Čižmář, M., Koštuřík, P., Oliva, M., Salaš, M. 1989: 

Archeologické lokality a nálezy Brno-venkov. Brno: Okresní muzeum 
Brno-venkov.

Summary
A multi-period settlement was identified during a rescue archae-
ological excavation necessitated by the building of infrastruc-
ture for future family houses on the outskirts of Hrubšice (a lo-
cal part of Ivančice, Brno-Country District), with occupation 
from the Middle and Late Bronze Age representing a significant 
component.

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Jarohněvice (okr. Kroměříž)
„Malé klínky“.
Kultura popelnicových polí. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2588839N, 17.3396614E; 49.2564611N, 17.3387817E; 
49.2562931N, 17.3400692E; 49.2587300N, 17.3407558E

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Jarohněvice, 
trať „Malé klínky“, byl proveden s přestávkou pracovníky Ar-
cheologického centra Olomouc, p. o., v době mezi 2. a 15. zářím 
a 10. a 21. prosincem roku 2021 v předstihu před plánovanou 
investiční stavbou budoucího VTL plynovodu Moravia. V trase 
plánovaného plynovodu jde o úsek mezi 72,9 km a 73,2 km. In-
vestorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. Podařilo se 
zachytit část rovinného sídliště z období kultury popelnicových 
polí, reprezentovaného převážně zásobními jámami. Prozkou-
máno bylo celkem 45 objektů. Ve čtyřech z těchto objektů bylo 
nalezeno velké množství mazanicových fragmentů, indikujících 
blízkou přítomnost nadzemních konstrukcí. Tyto stavby se však 
během výzkumu nepodařilo zachytit. Z artefaktů je pak možné 
zmínit větší počet získaných masivních keramických závaží, 
kamenný artefakt s částečným provrtem, několik keramických 
přeslenů a zachovalé keramické štěrchátko.

Literatura
SAS 2000: Státní archeologický seznam. Národní památkový 

ústav. ID SAS 28448 [online]. [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: 
http://isad.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/edit_new/
index.php?frame&IDENT=28448.

Summary
Part of a settlement tentatively dated to the Urnfield period was 
documented during a rescue archaeological excavation in the 
“Malé klínky” field in Jarohněvice (Kroměříž District). The in-
vestigated features were mainly storage pits; the floor plans of 
above-ground structures were not recorded.

Vít Záhorák

Jívová (okr. Olomouc)
Tepenec, parc. č. 2201/13.
Lužická kultura, pozdní doba bronzová. Hradiště. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.7049544N, 17.3647903E

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo v roce 2021 ko-
lekci archeologických nálezů od P. Petržely. Darovaná kolekce 
pochází ze středomoravských hradů Tepence a Hlubokého. 
Z hradu Hlubokého mělo jít o čtyři až pět nálezů a zbytek byl 
vyzvednut na předhradí Tepence. Bohužel se materiál z obou 
lokalit smíchal a dnes není možné u jednotlivých kusů určit pů-
vodní naleziště. Předaný soubor reprezentují zejména středo-
věké nálezy (keramika, několik kovových artefaktů, část prejzy 
a kus kompaktní vápenné malty) a v menšině je zastoupena 
keramika lužické kultury. S ohledem na skutečnost, že z pro-
storu hradu Hlubokého zatím pravěké osídlení neznáme, mů-
žeme s vysokou mírou pravděpodobnosti připustit, že keramika 
z doby kultury popelnicových polí pochází pouze z areálu před-
hradí Tepence. Podle sdělení nálezce byl materiál vyzvednut 
v roce 2007 z již dříve vyhloubeného výkopu, který se nachází 
na temeni vrcholku s nadmořskou výškou 519 m poblíž brány 
do areálu předhradí.

Do pravěku lze zařadit celkem 16 nálezů. V drtivé většině 
případů jde o zlomky keramiky vypálené do černé barvy s jem-
nou rytou výzdobou. Hrubší tvary cihlové barvy zdobí pouze 
výčnělky či horizontálně položené plastické lišty. Typologicky 
můžeme rozlišit šálek (obr. 6: 1), amforu (obr. 6: 2) a mísu 
(obr. 6: 4). Další nález představuje zlomek plochého hliněného 
kruhu (obr. 6: 3). Několik podobných exemplářů známe již 
z předchozích výzkumů (srov. Dohnal 1988, 41, tab. 18: 1–4, 
7–8). Popsanou kolekci keramiky lze klást do pozdní doby bron-
zové až starší doby železné, což je v souladu s dosavadním dato-
váním hradiska (Dohnal 1988, 41, tab. 9–16, 19; Vrána, Vránová 
2016, 27–30). Do pravěku řadíme také částečně dochovanou bři-
dlicovou destičku, do níž byl vyvrtán kruhový otvor o průměru 
23 mm (obr. 6: 5). Podobných nálezů známe z Tepence větší 
množství a je možné předpokládat jejich výrobu přímo v areálu 
hradiska (Vrána, Vránová 2016, 30, obr. 17).

Obr. 6. Jívová. Výběr nálezů lužické kultury. Kresba L. Hlubek.
Fig. 6. Jívová. Selection of Lusatian culture finds. Drawing by L. Hlubek.

http://isad.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/edit_new/index.php?frame&IDENT=28448
http://isad.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/edit_new/index.php?frame&IDENT=28448
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Literatura
Dohnal, V. 1988: Opevněná sídliště z doby popelnicových polí na 

Moravě. Studie Muzea Kroměřížska ´88. Kroměříž: Muzeum 
Kroměřížska.

Vránová, V., Vrána, J. 2016: Tepenec: Karlův hrad – mizející 
památka. Archeologické památky střední Moravy 21. Olomouc: 
Archeologické centrum Olomouc.

Summary
A collection of finds from Hluboký and Tepenec castles in the 
cadastral area of Jívová (Olomouc District) was donated to the 
Regional Museum in Olomouc in 2021. It is highly likely that 
the assemblage of Lusatian culture pottery and slate slabs with 
a drilled hole come only from the grounds of Tepenec Castle 
(Fig. 6). The finds can be dated to period between the Final 
Bronze Age and the Early Iron Age.

Lukáš Hlubek

Klentnice (okr. Břeclav)
Stolová hora.
Doba bronzová. Hradiště. Sonda. Průzkum.  
Uložení nálezu: Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 48.8417633N, 16.6373256E

V rámci přípravy nové expozice v plánovaném Domu pří-
rody v Dolních Věstonicích byl vysloven požadavek na sejmutí 
půdního profilu ze Stolové hory. S ohledem na archeologický 
význam lokality byla tato aktivita spojena se sondážním výzku-
mem, který provedlo v roce 2021 Regionální muzeum v Miku-
lově, p. o. Na temeni hory ve výše uvedených souřadnicích byla 
vykopána sonda o rozměrech cca 90 × 60 cm, hloubka činila 
cca 90 cm. Sonda byla kopána po 20 cm vrstvách a v celé hloubce 
sondy byly evidovány četné nálezy, především keramiky, maza-
nice a zvířecích kostí. Po vykopání sondy byl odebrán půdní pro-
fil a následně byla sondáž zaházena.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A 90 × 60 × 90 cm test pit dug on Stolová hora in Klentnice (Břec-
lav District) produced numerous pottery sherds, animal bones 
and daub from the Bronze Age.

Kristína Piačková, František Trampota

Kunovice (okr. Vsetín)
„Světíkov“.
Slezská kultura. Výšinné sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4256761N, 17.8241492E

Na výšinné lokalitě „Světíkov“ probíhal během první po-
loviny roku 2021 opakovaný povrchový sběr, který byl vyvolán 
v souvislosti s lesní kalamitou. Celkově bylo posbíráno 66 ke-
ramických fragmentů, které se nacházely hlavně ve vývratech 
stromů. V souboru se vyskytují fragmenty hrnců, amforovitých 
zásobnic, amfor a snad i mís. Jde o redukčně pálenou keramiku, 
většinou se stopami po částečném přepálení, několik fragmentů 

je zcela přepálených (lehké, popraskané, porézní). Lokalita je 
již vedená jako výšinné sídliště slezské kultury (Kašparová et al. 
2017, 142, obr. 1).

Literatura
Kašparová, T., Španihel, S., Zajíc, P. 2017: Current state of 

knowledge on Helštýn hill near Valašské Meziříčí – Archeologické 
poznání vrchu Helštýn u Valašského Meziříčí. Pravěk Nová řada 25, 
137–168.

Summary
A surface survey at the hill-top settlement in the “Světíkov” field 
in Kunovice (Vsetín District) necessitated by a forest calamity 
produced an assemblage of pottery sherds dated to the Silesian 
culture.

Tereza Kašparová, Samuel Španihel

Lipina (k. ú. Lipina u Šternberka, okr. Olomouc)
„Pastviny“.
Střední až pozdní doba bronzová. Ojedinělý artefakt. Průzkum 
detektorem kovu, povrchový průzkum. Uložení nálezu: Vlastivědné 
muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.7405136N, 17.3276533E

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo od O. Ošťádala sub-
tilní hrot šípu z bronzu. Šipka byla vyzvednuta pomocí detektoru 
kovů na louce v trati „Pastviny“, východně od obce Lipiny. Arte-
fakt dosahuje maximální délky 17 mm a je opatřen krátkou tulej-
kou. Obě postranní křidélka jsou z větší části odlomena. Hroty 
šípů s křidélky nepatří mezi datačně citlivé artefakty. Tyto ná-
lezy je možné zařadit pouze rámcově do střední až pozdní doby 
bronzové (srov. Furmánek 1973, 109–110; Salaš 2005, 72).

Literatura
Furmánek, V. 1973: Bronzová industrie středodunajské mohylové 

kultury na Moravě. Slovenská archeológia XXI(1), 25–145.
Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na 

Moravě a ve Slezsku I. Text; II. Tabulky. Brno: Moravské zemské 
muzeum.

Summary
A bronze arrowhead with barbs was found in the cadastral area 
of Lipina (Olomouc District). The find can be dated in general 
from the Middle to Final Bronze Age.

Lukáš Hlubek

Mohelnice (k. ú. Újezd u Mohelnice, okr. Šumperk)
„U Kartouz“.
Lužická kultura. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.7643606N, 16.9078497E; 49.7616786N, 16.9109825E

Během měsíců srpna a září roku 2021 byl v polní trati 
„U Kartouz“ proveden záchranný archeologický výzkum vyvo-
laný pokládkou kabelu elektrického vedení do liniového výkopu. 
Výzkum byl realizován v poli na mírném návrší vedle průmys-
lového areálu, který se nalézá v jihovýchodní části intravilánu 
Újezdu u Mohelnice. Výkop stoupal z nadmořské výšky 282 m 
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v místě komunikace vedoucí k průmyslovému areálu, pokračo-
val podél tohoto areálu směrem k jihovýchodu a poté dále podél 
ovocného sadu, za nímž se výkop lomil směrem na západ, kde 
byl ukončen u sloupu elektrického vedení v nadmořské výšce 
290 m. Výzkum proběhl až po vyhloubení výkopu, kdy na jeho 
stěnách byly zpozorovány zahloubené objekty. Výkop dosahoval 
šířky 0,8 m a úroveň dna výkopu se nalézala v hloubce 1,5 m od 
úrovně povrchu okolního terénu. Celkově bylo kresebně zdoku-
mentováno na 230 m profilů sledovaného výkopu. Zjištěné síd-
lištní objekty byly zkoumány na řezu, po jejich mechanickém za-
čištění proběhla dokumentace a následně došlo k jejich zaměření 
pomocí přístroje GPS. Celkem bylo na profilech prozkoumáno 
28 převážně mělce zahloubených sídlištních objektů, dále byly 
pozorovány zásobnice a patrně část hliníku. Před ukončením vý-
zkumu byly vzorkovány zásypy zkoumaných objektů. Na základě 
získaného movitého materiálu lze konstatovat, že byl částečně 
prozkoumán sídelní areál předběžně datovaný do období kultury 
lužických popelnicových polí.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue archaeological excavation in the “U Kartouz” field in 
the cadastral area of Újezd u Mohelnice (Šumperk District) 
yielded a settlement tentatively dated to the period of the Lusa-
tian Urnfield culture.

Jakub Vrána

Moravský Písek (okr. Hodonín)
„Podluží“.
Doba bronzová, mladší doba bronzová. Depot, sídliště. Plošný 
odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.00401N, 17.34302E; 48.99683N, 17.33463E

Jako lokalita Moravský Písek byl označen poslední úsek 
stavby dálnice D55, který proběhl v roce 2021 v okrese Hodo-
nín v délce cca 950 m (obr. 7), v jehož severní části dominovala 
komponenta sídliště povelkomoravského období (viz oddíl Stře-
dověk a novověk). Mimo to se zde vyskytly také starší objekty, 
které měly spíše rozptýlený charakter a nabídly pouze materiál 
rámcově datovatelný do pravěkého období. Střední úsek sledo-
vaného území se projevoval minimální hustotou objektů, jejichž 
část byla zařazena rámcově do doby bronzové. Výjimečný je 
nález solitérního keramického depotu uloženého ve větší zá-
sobnicové nádobě obrácené dnem vzhůru, spadající do mladší 
doby bronzové. Jižní část lokality pak byla opět velice intenzivně 
osídlena. Zjištěny zde byly převážně objekty doby bronzové, za-
stoupen byl však také raný středověk. 

Literatura
Neuvedeno.

Summary
In the final section of the D55 motorway with archaeological 
finds in the “Podluží” field (Fig. 7) in Moravský Písek (Hodonín 
District), the investigation yielded a Bronze Age settlement and 
a solitary hoard of ceramic vessels from the Late Bronze Age. 

Miroslav Popelka, Marek Lečbych, Martin Paulus

Mutěnice (okr. Hodonín)
„Servitské pole“, parc. č. 13173, 13541, 13542, 13562, 13567.
Doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -574468.10, -1194392.71; -574487.12, -1194409.32; 
-574724.51, -1194122.71; -574883.97, -1194046.05; -574871.53, -1194023.44; 
-574710.27, -1194100.86

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum 
před plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v polní 
trati „Servitské pole“. Lokalita byla narušena již v roce 1991, 
kdy zde byly při budování souběžného tranzitního plynovodu 
zachyceny dvě zásobní jámy z doby bronzové a další čtyři blíže 
nedatovatelné sídlištní objekty (Geisler, Vitula 1993). Její roz-
sah pak byl upřesněn na základě výsledků systematické terénní 
prospekce trasy zamýšleného plynovodu realizované v roce 
2013 (Hlas et al. 2014). Dotčený prostor se nachází v nadmoř-
ské výšce od 187 do 190 m na severozápadním úpatí členitého 
návrší (kóta 206,9 m), které se rozkládá mezi silnicí Čejkovice–
Mutěnice a železniční tratí Čejč–Mutěnice. V současnosti je nej-
bližším zdrojem vody bezejmenná zdrojnice Čejčského potoka, 
vzdálená asi 800 m na severozápad.

V rámci skryté plochy o rozloze zhruba 1,41 ha bylo zazna-
menáno celkem 17 zahloubených objektů, z nichž pouze dva bylo 
možné přesněji datovat do novověku. Ostatní objekty, mezi ni-
miž se vyskytl i jeden krátký hluboký žlab s příčným profilem ve 
tvaru písmene „V“ (tzv. Schlitzgrube), buď poskytly nepočetné 
zlomky keramických nádob zařaditelné jen obecně do pravěku, 
nebo byly zcela bez nálezů.

Z orniční vrstvy však byl za pomoci detektorů kovů získán 
poměrně početný soubor bronzových předmětů, v němž byly 
kromě blíže neidentifikovatelných zlomků a slitků zastoupeny 
především části náramků či nánožníků. Větší chronologický 
význam mají ploché lité náramky s podélně žebrovaným tělem, 
které jsou všeobecně součástí kultur střední a mladší doby bron-
zové na rozsáhlém teritoriu od Porýní až po Sedmihradsko (Sa-
laš 2005, 95).

Obr. 7. Moravský Písek. Letecký snímek zkoumaného úseku od severu. Foto Ústav 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Fig. 7. Moravský Písek. Aerial image of the excavated area from the north. Photo by 
the Institute for Archaeological Heritage Brno.
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Summary
A rescue excavation was conducted over an area of roughly 
1.41 ha in the “Servitské pole” field in Mutěnice (Hodonín Dis-
trict) during the course of 2021. A total of 17 subsurface fea-
tures were recorded, including a short and deep V-shaped pit 
(Schlitzgrube), which produced a small number of fragments of 
ceramic vessels datable only generally to the prehistoric period, 
or were completely without finds. However, a metal detector sur-
vey of the topsoil layer produced a relatively large assemblage 
of bronze artefacts. Besides fragments and bronze ingots that 
could not be identified in greater detail, these were primarily 
parts of bracelets and anklets.

Michal Přichystal

Náměšť na Hané (okr. Olomouc)
„Za Humny“, parc. č. 642/27, 642/28.
Slezská kultura. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -560767.54, -1118912.04

V měsíci říjnu 2020 proběhl drobný záchranný archeologický 
výzkum související s výstavbou dvou samostatných rodinných 
domů na parcelách č. 642/27 a 642/28, situovaných v poloze „Za 
Humny“. Výkopy základových pasů narušily zásypy tří sídlišt-
ních objektů, které na základě získaných nálezů bezpečně datu-
jeme do slezského úseku éry lužických popelnicových polí. Tyto 
korespondují s již dříve zachyceným sídlištěm pozdní doby bron-
zové situovaným v této části náměšťského katastru (Geislerová, 
Parma 2013, 265; Šmíd 2009; 2010, 54, 66 – lokalita 6).

Literatura
Geislerová, K., Parma, D. (eds.) 2013: Výzkumy – Ausgrabungen 

2005–2010. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.
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Summary
Three disturbed Silesian culture settlement features were doc-
umented on plot No. 642/27 and 642/28 in the “Za Humny” field 
in Náměšť na Hané (Olomouc District) during the construction 
of two family houses.

Pavel Fojtík

Nedakonice (okr. Uherské Hradiště)
„Široké“ – Nedakonice I, „Úzké“, „Díly od Polešovic“, 
„Přídanky“ – Nedakonice II, „Bařiny“ – Nedakonice III.
Doba bronzová, věteřovská skupina, mladší doba bronzová, 
velatická kultura, slezská kultura. Sídliště, pohřební areál, izolovaný 
pohřeb. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – Nedakonice I: 49.0389100N, 17.3777664E;  
Nedakonice II: 49.0312292N, 17.3691619E; Nedakonice III: 49.0278386N, 
17.3658789E

Od března 2021 probíhá rozsáhlý výzkum v trase nově bu-
dovaného úseku dálnice D55 (část 5508) mezi Starým Městem 
u Uherského Hradiště (okr. Uherské Hradiště) a Moravským 
Pískem (okr. Hodonín). Na trase dlouhé cca 9 km bylo identifi-
kováno šest poloh s pravěkým či raně historickým osídlením či 
jinou (např. funerální) aktivitou. Na katastru Nedakonic bylo 
zkoumáno několik poloh s osídlením doby bronzové, pracovně 
označených jako Nedakonice I až III. 

Lokalita Nedakonice I byla identifikována severozápadně 
od nedakonického hřbitova ve východní části trati „Široké“, na 
nevýrazném návrší nad Dlouhou řekou. Několik zahloubených 
objektů poskytlo materiál mladší doby bronzové s prvky doklá-
dajícími vazby na středodunajský okruh komplexu popelnico-
vých polí. Je možné říci, že charakterem a intenzitou výskytu 
objektů na zkoumané ploše se jednalo spíše o periferii sídliště, 
které dle terénní konfigurace může být situováno jihovýchodně 
od zkoumané plochy. 

Lokalita, označená jako Nedakonice II, pokrývala prostor 
mimoúrovňové křižovatky Nedakonice (polní tratě „Úzké“, 
„Přídanky“, „Díly od Polešovic“). Bylo zde objeveno několik sto-
vek zahloubených archeologických objektů pokrývajících spek-
trum jak sídlištních, tak funerálních aktivit několika fází pra-
věkého osídlení (viz také oddíly Neolit, Eneolit). Doba bronzová 
je zastoupena sídlištní komponentou, které patří standardní 
objekty zásobního či exploatačního charakteru a snad také ně-
které z půdorysů vyšších struktur. Pro nárazníkový region styku 
dvou složek komplexu kultury popelnicových polí mladší doby 
bronzové až počátku starší doby železné je zajímavý nález soli-
térního žárového hrobu velatické kultury v jihovýchodní části 
trati „Úzké“ na jihovýchodním svahu návrší nad Dlouhou řekou, 
zatímco na odvrácené straně návrší se objevilo několik hrobů 
kultury slezské (Vaškových, Menoušková 2003). 

V lokalitě Nedakonice III (východní část polní trati „Ba-
řiny“) byla prozkoumána přibližně stovka zahloubených síd-
lištních objektů spadajících převážně opět do doby bronzové. 
Nejvýrazněji zde byla zastoupena její starší fáze – věteřovská 
skupina. 

Literatura
Vaškových, M., Menoušková, D. 2003: Nové poznatky k osídlení 

Uherskohradišťska. Slovácko XLIV (2002), 93–112.

Summary
Bronze Age settlement and burial activities were recorded in the 
“Široké”, “Úzké”, “Přídanky”, “Díly od Polešovic” and “Bařiny” 
fields in Nedakonice (Uherské Hradiště District) during the con-
struction of another section of the new D55 motorway. 

Miroslav Popelka, Martin Paulus, Marek Lečbych

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202100524
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Ohrozim (okr. Prostějov)
„Hrabovec“, parc. č. 367/23.
Slezská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -564820.66, -1131807.79

Na ploše budoucího rodinného domu situovaného na parcele 
č. 367/23 byly v červenci 2021 prozkoumány a zdokumentovány 
celkem čtyři sídlištní objekty související s již dříve známou osa-
dou pokročilé pozdní doby bronzové a počátku starší doby že-
lezné (Fojtík 2019a; 2019b; 2019c; Gottwald 1924, 99; 1931, 90).
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Summary
Four settlement features related to already known settlement 
dating to the period between the Final Bronze Age and the be-
ginning of the Early Iron Age were investigated on the grounds 
of a future family house in the “Hrabovec” field in Ohrozim 
(Prostějov District).

Pavel Fojtík

Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
ul. Zdeňka Kučery, parc. č. 533/19; „Zahrady“, 
parc. č. 533/218.
Kultura popelnicových polí. Pohřební areál. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum 
Olomouc, p. o.

Lokalizace: S-JSTK – -548269.77, -1123712.8; -548266.38, -1123706.97; 
-548263.35, -1123699.2

V červenci 2021 provedli pracovníci Archeologického cen-
tra Olomouc, p. o., záchranný výzkum polykulturní lokality na 
stavbě budoucího rodinného domu a nových komunikací v Olo-
mouci-Slavoníně (parc. č. 533/218). Lokalita leží na mírném 
svahu obráceném k východu s nadmořskou výškou 214 m. Vý-
zkumy navázaly na předchozí aktivity v letech 2004, 2008, 2013, 
2016, 2017, 2018 a 2020 (Hadrava 2020; Kalábek 2004; 2016; 
2017; 2018a; 2018b; 2021a; 2021b; 2021c; Kalábek, Šín 2019; 
Vránová 2009). Na skryté ploše o velikosti 0,7 ha bylo prozkou-
máno 170 sídlištních objektů datovaných do neolitu a eneolitu 
(viz oddíl Neolit a Eneolit) a tři žárové hroby kultury lužických 
popelnicových polí. Prozkoumané pozůstatky žárových hrobů 
(H244–H246) vyznačují severní okraj pohřebiště zkoumaného 
v roce 2018 (Kalábek, Šín 2019a; 2019b; 2019c). V jamce a na 
profilu výkopu stavby byly zachyceny zlomky spálených kostí 
a malých fragmentů keramiky.
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Summary
An archaeological excavation in the “Zahrady” field in Olomouc- 
Slavonín (Olomouc District) uncovered the remains of three cre-
mation burials dated to the Lusatian Urnfield culture period. The 
graves contained cremation fragments and pottery sherds.

Marek Kalábek, Lukáš Šín

Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava)
„Na Stanech“, parc. č. 2727/1, 2727/11.
Slezská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  
inv. č. AUB 15/18-1 až 337.

Lokalizace: S-JTSK – -497040.87, -1089553.84; -497020.10, -1089653.99; 
-497029.00, -1089655.98; -497027.50, -1089662.81; -497002.23, -1089656.96; 
-497003.67, -1089650.33; -497012.22, -1089652.24; -497032.94, -1089553.10

Záchranný archeologický výzkum realizovaný během června 
roku 2018 na parcelách č. 2727/1, 2727/11 na k. ú. Kylešovice 
v polní trati „Na Stanech“ byl prováděn v souvislosti se staveb-
ními pracemi spojenými s novou výstavbou příjezdové komuni-
kace pro rodinné domy. Lokalita, kde byla tato stavební činnost 
zamýšlena, leží na území s archeologickými nálezy. Již v roce 
2007 byl proveden rozsáhlý archeologický výzkum ve východní 
části polní tratě „Na Stanech“. Při budování nové infrastruktury 
pro rodinné domy bylo tehdy zachyceno přes 300 objektů. Na 
tomto polykulturním sídlišti byly doloženy pozůstatky kultur 
s nálevkovitými poháry a se zvoncovitými poháry z období ene-
olitu, kultury lužických popelnicových polí doby bronzové, kul-
tury převorské a také nálezy z doby hradištní (Stabrava 2007, 24).

Během záchranného archeologického výzkumu na před-
mětné lokalitě bylo celkem zachyceno a zkoumáno 45 archeolo-
gických objektů, z čehož 23 objektů představovalo kůlové jámy, 
21 zahloubené objekty blíže nespecifikované funkce a jeden 

http://digiarchiv.amapa.cz/id/ M-TX-202200105
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hliník (obr. 8). Zahloubené objekty byly převážně oválného pů-
dorysu (v malé míře se objevily kruhové). Rozměry objektů se 
pohybovaly od 0,9 m do 2,2 m a výplň byla ve většině tvořena 
ze středně ulehlé hnědočerné jílovité hlíny s hrubými kompo-
nenty – kameny. Některé kůlové jámy tvořily pravidelné řady. 
V prvním případě to byla dvojice kůlových jam (obj. 529, 530), 
které byly zachyceny v jedné linii ve směru SZ–JV (sice byly 
pouze dvě, ale zachycená situace evokuje pokračování dalších 
kůlových jam mimo zkoumanou plochu). Dalším příkladem jsou 
čtyři kůlové jámy (obj. 540–543), které byly zachyceny na sa-
motném jižním okraji zkoumané plochy. Všechny kůlové jámy 
tvořily řadu ve směru V–Z a byly od sebe vzdáleny cca 2,5 m. 
Tato liniová struktura poukazovala na existenci konstrukce 
nadzemní stavby, která mohla mít minimální délku okolo 10 m. 
Hliník byl v půdorysu nepravidelně oválný o maximálních roz-
měrech 2,40 × 2,37 m a hloubce 0,48 m. Výplň (K 137) byla tvo-
řena středně ulehlou černohnědou jílovitou hlínou s hrubými 
komponenty – kameny, mazanicí a uhlíky. Zhruba v polovině 
byl objekt narušen meliorační rýhou (směr SZ–JV). Hliník se 
nacházel v jižní části zkoumané plochy a v blízkosti se nalézala 
linie kůlových jam (obj. 540–543).

Při archeologickém výzkumu bylo při preparaci výplní 
objektů získáno celkem 487 nálezů. Většinu tvoří keramické 
fragmenty a následně pak nečetná kamenná štípaná industrie. 
Soubor keramických artefaktů, získaných ze sídlištních jam, je 
dosti fragmentární a v malé míře nese na sobě chronologické vý-
zdobné prvky. Objevily se převážně hrncovité tvary nádob s vo-
dorovnými obloukovitými uchy nebo i bez uch. Keramika byla 
dobře vypálená, jako ostřivo byl použit křemičitý písek s příměsí 
dalších minerálních složek. Výzdoba je dosti strohá, objevily se 
plastické výčnělky, převážně kuželovité. Díky výzdobným prv-
kům na keramickém materiálu byla tato lokalita zařazena do 
kultury lužických popelnicových polí (především do její slezské 
fáze). Z hlediska polohy a rozmístění objektů na lokalitě mů-
žeme říci, že byla zřejmě zachycena její okrajová část. Objekty 
byly od sebe dosti vzdáleny a největší koncentrace objektů byla 
zaznamenána až v jižní části zkoumané plochy (Papáková 2018).
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Papáková, K. 2018: Opava – Kylešovice. Rkp. nálezové zprávy 

M-TX-2011800075 [cit. 2020-01-24]. Uloženo: Archiv nálezových 
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Archeologického ústavu AV ČR, Brno. Dostupné také z:  
Digitální archiv Archeologické mapy České republiky  
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Summary
The part of a Lusatian Urnfield culture settlement (Fig. 8) was 
documented in the “Na Stanech” field in the cadastral area of 
Kylešovice (Opava District) during a rescue excavation. Of the 
45 features that were investigated, there were 23 postholes, 
21 unspecified features and one clay pit.

Kateřina Papáková

Obr. 8. Opava. Prostorová situace plochy výzkumu s objekty. Autor J. Fryč.
Fig. 8. Opava. Excavation area with features. Author J. Fryč.

http://digiarchiv.amapa.cz/id/MTX-2011800075
http://digiarchiv.amapa.cz/id/MTX-200800738
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Ostrožská Lhota (okr. Uherské Hradiště)
„Mezi Žleby“, parc. č. 5769.
Kultura popelnicových polí. Neurčený areál. Povrchový sběr. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9777956N, 17.4839528E

Při stavbě nového rybníka v roce 2021 došlo k odbagrování 
archeologických vrstev, které se nepodařilo při archeologickém 
dohledu v místě stavby zachytit. Na výsypce hlíny umístěné ně-
kolik set metrů od samotné stavby byla provedena dohledávka 
movitých artefaktů formou sběrů a prospekce za pomoci de-
tektorů kovů. Podařilo se tak získat mimo jiné soubor nálezů 
datovaných do období mladší až pozdní doby bronzové, které 
náleží kultuře popelnicových polí. V souboru dominují střepy 
keramických nádob, z kovových artefaktů lze uvést fragment 
bronzového srpu (AMČR).

Literatura
AMČR: Záznam M-202105939 [cit. 2022-05-05]. Archeologická mapa 

České republiky.

Summary
Several portable finds dated from the Late to Final Bronze Age 
and attributed to the Urnfield culture were acquired in 2021 
during a small-scale rescue excavation necessitated by the con-
struction of a pond in the “Mezi Žleby” field in Ostrožská Lhota 
(Uherské Hradiště District).

Zdeněk Kuchař

Podolí (k. ú. Podolí u Brna, okr. Brno-venkov)
„Příčný“, parc. č. 935/70.
Starší doba bronzová. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1836636N, 16.7011086E

Před výstavbou haly v prostoru dlouhodobě zkoumané po-
lykulturní lokality (Parma 2021) byla v roce 2021 provedena 
sondáž, která opět prokázala přítomnost kulturní vrstvy s frag-
mentárním materiálem datovatelným do starší doby bronzové.

Literatura
Parma, D. 2021: Podolí (k. ú. Podolí u Brna, okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 62(1), 251.

Summary
A rescue excavation at a multi-period site in the “Příčný” field in 
the cadastral area of Podolí u Brna (Brno-Country District) pro-
duced additional evidence of settlement from the Early Bronze Age.

David Parma

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Na Drahách“, parc. č. 6078/1.
Věteřovská skupina. Hrob. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0275781N, 17.3598492E

V rámci budování sjezdu z mimoúrovňové křižovatky Neda-
konice byl v roce 2021 nedaleko slovanského pohřebiště v poloze 
„Na Drahách“ (viz oddíl Středověk a novověk) prozkoumán také 
jeden kostrový hrob dítěte věteřovské skupiny. Pohřbené dítě 
bylo vybaveno drobným koflíkem, jehlicí a náhrdelníkem slože-
ným z bronzových spirálek. Hrobová jáma byla oválného tvaru, 
přičemž k velikosti hrobové jámy nepřiměřeně drobný skelet byl 
dislokován v její západní části. Jedinec byl uložen v mírně skr-
čené poloze s orientací S–J, s pohledem směřujícím k východu. 
Na základě nálezu tohoto solitérního hrobu nelze bohužel predi-
kovat existenci rozsáhlejšího pohřebiště, jelikož hrobové nálezy 
věteřovské skupiny jsou spíše výjimečné. Pokud by však nějaké 
další hroby existovaly, je ze zbytku prozkoumané plochy zřejmé, 
že se budou nacházet západně od trasy sjezdu. 

Literatura
Neuvedeno.

Summary
One Věteřov culture child’s grave was investigated during the 
construction of the Nedakonice grade-separated junction exit in 
the “Na Drahách” field in Polešovice (Uherské Hradiště District). 

Miroslav Popelka, Marek Lečbych, Martin Paulus

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Nivy“.
Starší doba bronzová, věteřovská skupina, mladší doba bronzová. 
Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.01808N, 17.35643E; 49.01630N, 17.35482E; 
49.01698N, 17.35344E; 49.01595N, 17.35618E

V trase nově budované dálnice se do konce roku 2021 mezi 
více než tisícem zahloubených archeologických objektů (viz od-
díly Neolit, Doba železná, Středověk a novověk) podařilo pro-
zkoumat také sídlištní komponenty z doby bronzové. Výrazně 
zastoupena je věteřovská skupina starší doby bronzové, méně 
intenzivní jsou doklady osídlení z mladší doby bronzové. Za-
hloubené objekty věteřovské skupiny (převážně skladovacího 
charakteru) poskytly celou škálu kompletně dochovaných kera-
mických tvarů. Osídlení doby bronzové bylo v okolí zachyceno 
již předchozími záchrannými výzkumy (Čižmář, Geislerová eds. 
2006, 248–249; Geislerová, Parma eds. 2013, 273–274; 2018, 
282–283). Nejzásadnějším nálezem, díky kterému se Polešovice 
dostaly do popředí zájmu, byl nález jednoho z největších depotů 
z doby bronzové, čítající několik stovek kusů předmětů (Salaš 
2005, 377–378). 

Literatura
Čižmář, M., Geislerová, K. (eds.) 2006: Výzkumy – Ausgrabungen 

1999–2004. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.
Geislerová, K., Parma, D. (eds.) 2013: Výzkumy – Ausgrabungen 
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Geislerová, K., Parma, D. (eds.) 2018: Výzkumy – Ausgrabungen 
2011–2016. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.

Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na 
Moravě a ve Slezsku I. Text; II. Tabulky. Brno: Moravské zemské 
muzeum.

Summary
A greater number of archaeological features were investigated 
along the route of the built motorway in the “Nivy” field in 
Polešovice (Uherské Hradiště District), including those from 
the Early Bronze Age (Věteřov culture) and the Late Bronze Age. 

Miroslav Popelka, Martin Paulus, Marek Lečbych

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
Obecní pískovna Nivy.
Nitranská kultura. Pohřební areál. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, p. o.

Lokalizace: S-JTSK – -546262.66,-1185876.58

Při pokračování pravidelného záchranného výzkumu v po-
lešovické pískovně (viz oddíl Neolit) byla v roce 2021 prozkou-
mána skupinka šesti hrobů, která bezpochyby náleží postupně 
odkrývanému pohřebišti z počátků doby bronzové (Kala 2020). 
V hrobových jámách byly zjištěny velmi špatně zachované kos-
terní pozůstatky. Zemřelí byli do hrobových jam uloženi na 
boku, v mírně pokrčené poloze, s různou orientací ve směru 
V–Z. V jednom hrobě byly zachyceny dva pohřby dospělých je-
dinců uložených hlavami od sebe, se spletenými dolními kon-
četinami. V hrobovém inventáři byly zastoupeny pouze špatně 
vypálené keramické nádoby a z jednoho hrobu se podařilo vy-
zvednout drobné kostěné korálky.

Literatura
Kala, J. 2020: Polešovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 

61(1), 181–182.

Summary
During an archaeological rescue excavation in the “Nivy” field 
in Polešovice (Uherské Hradiště District), six Nitra culture 
graves were found. In one grave, two burials of adults were doc-
umented, with their heads apart and their lower limbs crossed 
over each other. Only poorly fired ceramic vessels occurred 
among the grave goods and small bone beads were excavated 
from one of the graves.

Marek Lečbych

Prosiměřice (okr. Znojmo)
„U Domčického lesa“, parc. č. 3798.
Mladší doba bronzová. Depot. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

Záchranný archeologický výzkum, který se uskutečnil v říjnu 
2021, byl iniciován terénními úpravami spojenými se zřízením 
nového mokřadního biotopu v trati „U Domčického lesa“. V sou-
činnosti se spolupracovníky jsme plochu 1,02 ha podrobili peč-
livému průzkumu detektorem kovů, který kromě povrchových 

recentních nálezů odhalil v nejnižším bodě prvního jezírka mo-
křadu bronzový depot obsahující dvě sekery s tulejí a ouškem 
(obr. 9) a slitky bronzu. Depot byl uložen v půdě volně. Vyzved-
nutí předmětů komplikoval relativně silný přítok vody, proto 
bylo nutné vodu průběžně odčerpávat.

Sekery jsme ve spolupráci s Oddělením přírodních věd a ar-
cheometrie Archeologického ústavu AV ČR, Praze, v. v. i., (pod 
vedením Ing. J. Hoška, Ph.D.) podrobili tomografické analýze, 
která odhalila u jednoho předmětu značnou pórovitost suroviny, 
jež vzniká při odlévání neúměrně přehřátým kovem. Nedoko-
nalé odlití výrobků, prasklé ouško a pórovitost suroviny nazna-
čuje, že jde o sklad nekvalitních výrobků.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue excavation initiated by terrain modifications during the 
construction of a wetland biotope in the “U Domčického lesa” 
field in Prosiměřice (Znojmo District) produced a hoard con-
taining two socketed axes with a loop and bronze ingots (Fig. 9). 
The hoard is dated to the Late Bronze Age.

Alena Nejedlá

Prostějov (k. ú. Čechovice u Prostějova, 
okr. Prostějov) 
„V Kopcích za remízkem“, parc. č. 562/1.
Lužická kultura. Hrob. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.,  
inv. č. 320.808–320.812.

Lokalizace: S-JTSK – -560788.63, -1135577.43

V měsících dubnu a květnu 2021 byly realizovány zemní práce 
související s výstavbou optického propoje internetové sítě spo-
lečnosti INFOS ART mezi Krasicemi (dnes integrovaná součást 
města Prostějova) a Seloutkami (Fojtík 2021). Liniový výkop 
protnul v poloze s pomístním názvem „V Kopcích za remízkem“ 
žárový hrob lužické kultury (obr. 10). Tento opětovně potvrdil 

Obr. 9. Prosiměřice. Sekery s tulejkou a ouškem z depotu. Foto F. Drybčák.
Fig. 9. Prosiměřice. The socketed axes from the hoard. Photo by F. Drybčák.
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existenci pohřebiště mladší doby bronzové, které bylo prvně zjiš-
těno záchranným archeologickým výzkumem teprve v roce 2000 
(Čižmář, Geislerová eds. 2006, 259; Šmíd 2001a; 2001b) a upřes-
nil též naše dosavadní poznatky o jeho velikosti i míře narušení 
probíhající intenzivní zemědělskou činností.
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Šmíd, M. 2001b: Prostějov (k. ú. Krasice, okr. Prostějov). Přehled 
výzkumů 42(2000), 169.

Summary
A Lusatian culture cremation burial (Fig. 10) was disturbed 
during the installation of optic cables in the “V Kopcích za 
remízkem” field in the cadastral area of Čechovice u Prostějova 
(Prostějov District). This grave is related to the Late Bronze Age 
cemetery first identified in this area in 2000.

Pavel Fojtík

Prostějov (k. ú. Domamyslice, okr. Prostějov)
„Klínky“, „Díly“, parc. č. 280/2, 280/4.
Slezská kultura. Pohřebiště/hřbitov. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -562135.64, -1135145.16

V měsících dubnu až červnu 2021 probíhaly zemní práce 
související s rekonstrukcí VTL plynovodu Prostějov-Domamy-
slice. Tyto se dotkly též poloh „Klínky“ a „Díly“, které jsou 

známy díky rozsáhlému žárovému pohřebišti slezské kultury 
jako jedna z klíčových lokalit pro studium pozdní doby bron-
zové na střední Moravě (např. Nekvasil 1987; Podborský 1970, 
aj.). V prostoru u silážní jámy, situované při centrální ploše 
nekropole (viz např. Fojtík et al. 2007, 308, obr. 1; Sedláček 
2005, obr. na str. 11), byly zaznamenány relikty terénních ar-
cheologických situací, které můžeme interpretovat buďto jako 
báze intenzivní zemědělskou činností zcela zničených žáro-
vých hrobů, nebo spíše jako stopy archeologických odkryvů 
z 20. až 30. let 20. století realizovaných zde A. Gottwaldem 
a později i K. Dobešem nebo F. Trčalou (Sedláček 2005, 12–15, 
zde přehled starších výzkumných aktivit s dostupnými pra-
meny a literaturou).
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Summary
Remains of several archaeological contexts were recorded in 
the area of a known Final Bronze Age Silesian culture cemetery 
in the “Klínky” and “Díly” fields in the cadastral area of Do-
mamyslice (Prostějov District). These can be interpreted either 
as a base of cremation burials completely destroyed by intensive 
agricultural activity or, more likely, as traces of archaeological 
excavations from the 1920s and 1930s.

Pavel Fojtík

Sazovice (okr. Zlín)
„Výšavy“, parc. č. 705.
Mladší doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2397839N, 17.5604892E

Při stavbě polní cesty v extravilánovém úseku mezi Sazovi-
cemi a Machovou, vedoucí po terase nad tokem Machovky, bylo 
výzkumem v roce 2021 doloženo v jižní části trati „Výšavy“ pra-
věké sídliště. Některé z nevýrazných objektů menších rozměrů 
poskytly materiál zařaditelný do mladší doby bronzové. 

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A Late Bronze Age settlement was documented on the “Výšavy” 
field in the cadastral area of Sazovice (Zlín District) during the 
construction of a field road between Machova and Sazovice.

Martin Paulus, Miroslav Popelka

Obr. 10. Prostějov. Keramická nádoba z narušeného žárového hrobu lužické kultury. 
Kresba J. Molčíková.
Fig. 10. Prostějov. Ceramic vessel from the disturbed Lusatian culture cremation 
burial. Drawing by J. Molčíková.
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Senetářov (okr. Blansko)
Lipový kopec, „Vápencová skála“, parc. č. 645/1.
Mladší doba bronzová. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3337261N, 16.7939672E

Na jaře 2021 proběhl na severovýchodní ostrožně Lipového 
kopce preventivní detektorový průzkum spojený s nálezem sta-
veniště nedokončeného středověkého hradu. V místě kóty 546 m 
zvaném místopisně jako „Vápencová skála“ byl nalezen menší 
bronzový nůž z období kultury středodunajských popelnicových 
polí. Absence kulturní vrstvy nenapovídá tomu, že by se jednalo 
o pravěké výšinné sídliště, jde spíše o ojedinělý nález.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A preventive metal detector survey was conducted on the north-
east promontory of Lipový kopec in Senetářov (Blansko District) 
in the spring of 2021. A smaller bronze knife from the period of 
the Middle-Danubian Urnfield culture, probably an isolated find, 
was discovered in the “Vápencová skála” field.

Petr Kos

Senice na Hané (okr. Olomouc)
„Veklice“.
Lužická kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6296556N, 17.0782806E; 49.6295278N, 17.0748861E; 
49.6286750N, 17.0747250E; 49.6292833N, 17.0781639E

V červnu roku 2021 provedli pracovníci Archeologického 
centra Olomouc, p. o., záchranný archeologický výzkum na 
stavbě „Realizace PSZ v k. ú. Senice na Hané“. Stavba zahr-
novala pozemkové úpravy dvou polních cest a stavbu Bio-
centra Veklice. Během výzkumu byly zachyceny stopy osíd-
lení z mladší doby bronzové, halštatu a laténu. Lokalita se 
nacházela na poli severozápadně od intravilánu obce, v trati 
„Veklice“, v rovinatém terénu na pravém břehu říčky Blaty, 
v nadmořské výšce 240 m.

Po skrývce ornice těžkou technikou se ve dvou místech 
stavby objevily rozsáhlejší tmavší plochy v jinak světlém še-
dožlutém jílovitém podloží. V jejich prostoru byly během ar-
cheologického dohledu objeveny zlomky keramiky, mazanice 
a struska. V těchto místech bylo poté během výzkumu položeno 
devět sond. V sondách S4, S5 a S6, nacházejících se na východ-
ním okraji budoucího rybníka, v prostoru výpustku a tůně 3, byla 
prozkoumána splachová vrstva, v jejíž horní části (cca prvních 
20 cm) se nacházely fragmenty lužické keramiky. V sondě S6 
byla zachycena zásobní jáma datovaná do téhož období. Z jejího 
zásypu pochází zlomky keramiky, mazanice a zvířecích kostí.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A storage pit and a cultural layer dated to the Late Bronze Age 
(Lusatian culture) were excavated during a rescue archaeological 

excavation in the area of the future pond located northwest of 
the village Senice na Hané (Olomouc District). 

Vendula Vránová

Sokolnice (okr. Brno-venkov)
Ul. U Cihelny, parc. č. 423/2–423/4.
Starší doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1184511N, 16.7309078E

Při výstavbě nové průmyslové haly v blízkosti bývalé cihelny 
(křižovatka ulic Kobylnická a U Cihelny) byly v roce 2021 doku-
mentovány čtyři zásobní jámy ze starší doby bronzové; větší část 
plochy stavby byla již dříve zničena terénními úpravami a hospo-
dářskými stavbami v areálu bývalého JZD (Belcredi a kol. 1989, 
107). 

Literatura
Belcredi, L., Čižmář, M., Koštuřík, P., Oliva, M., Salaš, M. 1989: 

Archeologické lokality a nálezy Brno-venkov. Brno: Okresní muzeum 
Brno-venkov.

Summary
Four Early Bronze Age storage pits were documented during the 
construction of a new industrial hall near the former brickyard 
at the crossroads of Kobylnická and U Cihelny streets in Sokol-
nice (Brno-Country District).

David Parma

Střílky (okr. Kroměříž)
„Nivky“.
Kultura popelnicových polí. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1535078N, 17.2027719E; 49.1507292N, 17.2002828E; 
49.1535078N, 17.2027719E; 49.1504483N, 17.2009372E; 49.1532061N, 
17.2034694E

Výzkum byl vyvolán stavbou plynovodu VTL Moravia a pro-
bíhal v úseku označeném 04-04. Zkoumaná plocha leží mezi in-
travilánem obce Střílky a silnicí Brno – Uherské Hradiště. Skryt 
byl úzký pás od vrcholu návrší ve směru SV–JZ až do údolí Zá-
meckého potoka. Výzkum probíhal od března do října roku 2021. 
Na polykulturní lokalitě (víz oddíl Středověk a novověk) bylo 
objeveno několik jam datovaných do období kultury popelnico-
vých polí.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Several settlement pits dated to the Urnfield culture period were 
discovered during a rescue archaeological excavation at the mul-
ti-period site in the ”Nivky” field in Střílky (Kroměříž District). 

Pavel Moš
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Šumperk (k. ú. Dolní Temenice, okr. Šumperk)
Sídliště Sever; Ul. Erbenova.
Kultura popelnicových polí. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o., 
přír. č. 4/2021.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9708167N, 16.9661114E; 49.9709167N, 16.9660122E

V roce 2021 pokračovala postupná regenerace sídliště Sever 
v severní části města. V oblasti ulic Erbenova a Šumavská se 
nachází sídliště kultury lužických popelnicových polí (Goš, Ne-
kvasil 1976), sídlištní situace zde byly dokumentovány i v roce 
2020 při výstavbě optické sítě (Halama 2021). O rok později 
byly v ulici Erbenova realizovány stavební úpravy vodovodu. Li-
niové výkopy sice odhalovaly již stávající potrubí, nicméně i tak 
se na dvou místech (před č. p. 2 a mezi č. p. 2 a 2a v Erbenově 
ulici) podařilo ve stěnách výkopů identifikovat sídlištní objekty. 
Jejich profily byly zdokumentovány (kresebně a fotograficky) 
a také ovzorkovány – bylo tak získáno celkem 15 fragmentů ke-
ramických nádob kultury lužických popelnicových polí. Tato 
nová prostorová zjištění nám tak lépe mapují předpokládaný 
jihovýchodní okraj sídliště.

Literatura
Goš, V., Nekvasil, J. 1976: Sídliště lužické kultury v Šumperku- 

-Temenici. Památky archeologické LXVII(2), 359–392.
Halama, J. 2021: Šumperk (k. ú. Dolní Temenice, okr. Šumperk). 

Přehled výzkumů 62(1), 257.

Summary
The gradual regeneration of the Sever housing estate in the 
northern part of Šumperk (Šumperk District) continued in 2021. 
Settlement features were documented in two places in a linear 
trench during the construction modification of the water main 
in Erbenova Street. A total of 15 fragments of Lusatian Urnfield 
culture ceramic vessels were collected.

Jakub Halama

Tetčice (okr. Brno-venkov)
Ul. Rosická; „Rybníky“, parc. č. 758/1.
Kultura popelnicových polí. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1754783N, 16.4079289E

Při hloubení výkopů pro základy rodinného domu v březnu 
2020 byl zachycen rozsáhlý objekt, pravděpodobně sídlištní 
jáma, obsahující především fragmenty keramických nádob. Zís-
kaný materiál nebyl příliš vhodný k přesnějšímu datování, proto 
lze zmíněný objekt datovat pouze rámcově do mladší až pozdní 
doby bronzové (kultura popelnicových polí). Nálezy z doby 
bronzové jsou v okolí předmětné parcely poměrně hojné a po-
měrně významné: jde zejména o sídliště v těsně přiléhající po-
loze „Padělky“ (tzv. Růžičkova cihelna; Skutil 1930, 298; 1936, 
154; Salaš 1990, 39–40; 2005, 462–463; Unger 1987; Valoch 1997, 
283) a pohřebiště v nedaleké poloze „Křiby“ (Říhovský 1958; 
1962, 464–465; Salaš 1990, 44–46; Skutil 1936, 154). Obě loka-
lity jsou datované do velatické fáze kultury popelnicových polí, 
respektive do období přelomu s pozdější fází podolskou (Říhov-
ský 1982, 66; Salaš 2015, 59–86). 
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Summary
Remains of a Late to Final Bronze Age settlement perhaps re-
lated to previously documented contemporaneous settlement 
were determined during the construction of a family house in 
Rosická Street in Tetčice (Brno-Country District). 

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Uhřice (k. ú. Uhřice u Kroměříže, okr. Kroměříž)
„Zákříží“, parc. č. 1430.
Doba bronzová, únětická kultura. Sídliště, pohřební areál.  
Plošný odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum 
Kroměřížska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2799228N, 17.2036589E

V průběhu záchranného archeologického výzkumu vyvo-
laného stavbou polní cesty C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže byly 
v roce 2021 prozkoumány tři archeologické objekty v jižní části 
stavby (jihovýchodní okraj intravilánu obce v poloze „Zákříží“). 
Jednalo se o dva blíže nedatované žárové hroby (jeden jámový, 
druhý urnový) a jednu sídlištní jámu ze starší doby bronzové, 
která poskytla početnou kolekci rekonstruovatelných keramic-
kých tvarů (únětická kultura). Vzhledem k tvaru torza nádoby 
(zachováno pouze dno s částí výrazněji se rozšiřující výdutě) 
z urnového hrobu lze předpokládat příslušnost ke kultuře po-
pelnicových polí. Kromě povrchových sběrů a starších (většinou 
nelokalizovaných) nálezů se jednalo o první odborně provedený 
výzkum v katastru Uhřic u Kroměříže (Fišer 1976). 

Literatura
Fišer, Z. 1976: Pravěk Kroměřížska. Díl II – soupis. Rkp. disertační 

práce. Uloženo: Ústřední knihovna Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.
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Summary
Two cremation burials lacking a more precise dating and an 
Únětice culture storage pit were investigated during the con-
struction of a new field road in the “Zákříží” field in Uhřice 
(Kroměříž District). 

Miroslav Popelka, Martin Paulus

Velké Hoštice (okr. Opava)
Ul. Mírová, parc. č. 427/3, 428/2, 429.
Lužická kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Slezské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9338283N, 17.9746700E

V březnu roku 2021 proběhl na katastru Velkých Hoštic zá-
chranný archeologický výzkum při výstavbě rodinného domu. 
Při zemních pracích byly zjištěny archeologické situace v počtu 
14 objektů – devět zásobnicových jam (z toho jedna možná pec), 
tři sídlištní jámy (jedna může představovat okraj hliníku), jedna 
kůlová jáma a jeden žlábek. Objekty náležely dvěma horizontům 
osídlení, a to lužické kultuře a období eneolitu (viz oddíl Eneolit).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
The rescue archaeological excavation conducted in Mírová 
Street in Velké Hoštice (Oprava District) prior to the construc-
tion of a family house revealed a Lusatian culture settlement.

Jiří Juchelka, Ondřej Klápa, Marek Pieton, David Galia

Víceměřice (okr. Prostějov)
„Kratiny“.
Mladší doba bronzová. Pohřební areál, sídliště. Plošný odkryv. 
Badatelský výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3596428N, 17.1754133E

Odkryv byl proveden na k. ú. Víceměřic v roce 2021 v rámci 
projektu zaměřeného na výzkum sklářské dílny v prostoru ob-
chodního a výrobního centra ze střední a mladší doby laténské 
v Němčicích (podrobněji viz oddíl Doba železná). V severozá-
padní části zkoumané plochy byly zjištěny zbytky pohřebiště 
z mladší doby bronzové. Odkryt byl částečně naoraný žárový 
hrob dochovaný na pomezí podloží a ornice. V kruhové jamce 
byla uložena nádobka, ovšem bez kremace, a při snižování or-
nice byla zjištěna kumulace střepů představující torzo další 
nádoby. Zajímavý je ovšem hrob kostrový, jednalo se pravděpo-
dobně o ženu v poloze na zádech orientovanou ve směru SV–JZ 
(obr. 11). Na levé ruce byl umístěn nezdobený bronzový ná-
ramek, u pravého ramene ležela dlouhá jehlice s vřetenovitou 
hlavicí, u hlavy vlasové ozdoby v podobě stočených bronzových 
plíšků a na krku náhrdelník složený z drobných bronzových spi-
rálovitých trubiček. Předpokládáme, že se zde původně nachá-
zelo hrobů více, nicméně byly v průběhu času zničeny zeměděl-
skou činností. Sídlištní komponentu z téhož období představují 
dva zahloubené objekty porušené laténskými objekty.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Several cremation burials and one inhumation grave from the 
Late Bronze Age (Fig. 11) were uncovered during the course of 
the excavation of the central Late La Tène site in Němčice in 
the cadastral area of Víceměřice (Prostějov District). Settlement 
features were also recorded.

Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Miroslav Popelka

Zdounky (okr. Kroměříž)
„U Kaple“, parc. č. 1057/10.
Starší doba bronzová. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Kroměřížska, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2272017N, 17.3286175E

V průběhu archeologického výzkumu při stavbě infrastruk-
tury pro nově budované rodinné domy v roce 2021 byl mezi pře-
važujícími neolitickými objekty (viz oddíl Neolit) prozkoumán 
také nejméně jeden objekt s materiálem spadajícím obecně do 

Obr. 11. Víceměřice. Orbou porušený kostrový hrob z mladší doby bronzové 
zachycený na rozhraní ornice a geologického podloží. Foto I. Čižmář.
Fig. 11. Víceměřice. A Late Bronze Age inhumation grave disturbed by ploughing was 
found between the topsoil and subsoil. Photo by I. Čižmář.

Obr. 12. Zdounky. Letecký snímek plochy výzkumu v lokalitě „U Kaple“. Foto Ústav 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Fig. 12. Zdounky. Aerial image of the excavation area located in the “U Kaple” field. 
Photo by the Institute for Archaeological Heritage Brno.
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starší doby bronzové (obr. 12). Zjištěné osídlení může kore-
spondovat se starými náhodnými nálezy kamenných nástrojů 
(Fišer 1976, 141), deponovanými v Muzeu Kroměřížska v Kro-
měříži. 

Literatura
Fišer, Z. 1976: Pravěk Kroměřížska. Díl II – soupis. Rkp. disertační 

práce. Uloženo: Ústřední knihovna Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

Summary
An Early Bronze Age settlement (Fig. 12) was documented in an 
excavation for infrastructure for newly-built family houses in 
the “U Kaple” field in Zdounky (Kroměříž District). 

Miroslav Popelka, Martin Paulus

Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín)
„Rybníčky“, parc. č. 2078/146–2078/148.
Doba bronzová. Sídliště, hrob. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2034786N, 17.5631875E

V průběhu stavby nové samoobslužné myčky byla zkoumána 
západní periferie lokality, nacházející se dnes prakticky celá pod 
nákupní zónou Centro Zlín a přidruženými obchodními objekty. 
Lokalita byla dlouhodobě zkoumána pracovníky Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., ve spolupráci s Muzeem ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., od konce 90. let (ke starším 
etapám souhrnně Kohoutek 2007). Při výzkumu v roce 2021 bylo 
prozkoumáno několik sídlištních objektů nevýrazného charak-
teru s materiálem odpovídajícím obecně době bronzové, ale také 
jedna zásobní jáma, obsahující ostatky dvou jedinců (obr. 13). Je-
den z nich byl uložen v rituální, silně skrčené poloze v centrální 
části rozměrné zásobní jámy, a jako milodar byla k tomuto jedinci 
přiložena drobná keramická nádobka. Následně došlo dle strati-
grafie na profilu jámy k částečnému zasypání, přičemž vznikl 
kužel svažující se ke stěnám objektu. V této fázi byl do jámy 

nerituálně pohřben další jedinec, který svým uložením pod pře-
vislou stěnou objektu napovídá, že se sesunul po kuželu částečně 
zaplněné jámy. Situace je datována obecně do doby bronzové. 

Literatura
Kohoutek, J. 2007: Záchranné výzkumy na lokalitě Zlín-Malenovice 

„Mezicestí“ 1999–2005. Pravěk Nová řada 15/2005, 311–340.

Summary
A smaller area with several indistinct features and a storage 
pit with the remains of two individuals dated in general to the 
Bronze Age were investigated during the construction of a car 
wash in the “Rybníčky” field in the Malenovice cadastral area in 
Zlín (Zlín District). 

Martin Paulus, Miroslav Popelka

Zubří (okr. Vsetín)
„Machulky“.
Pozdní doba bronzová. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem 
kovu. Uložení nálezu: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.494723N, 18.087178E

Během povrchové prospekce v roce 2021 byl nalezen frag-
ment bronzové jehlice. Zachovalo se jenom tělo s částí krčku 
o délce 10,4 cm. Na krčku je doloženo nevýrazné vertikální rý-
hování. Jde o první nález z doby bronzové na území města Zubří.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A fragment of a bronze pin decorated with vertical grooves was 
found during a surface survey in the “Machulky” field in Zubří 
(Vsetín District). The artefact is dated to the Final Bronze Age. 

Samuel Španihel

Obr. 13. Zlín. Pohled na lidské skelety v zásobní jámě. Foto M. Popelka.
Fig. 13. Zlín. View of the human skeletal remains in the storage pit. Photo by M. Popelka.
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Adamov (okr. Blansko)
„Vyškůvky“, parc. č. 1362.
Mladší a pozdní doba laténská (LT C2–D). Ojedinělý artefakt. 
Náhodný zásah/nález. Průzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

V květnu 2021 ohlásil M. Bušek Muzeu Blanenska, p. o., ná-
lez oboustranného železného meče s plochou čepelí z doby la-
ténské (obr. 1), který objevil v prudkém, na jihozápad orientova-
ném svahu nedaleko Adamova, v trati „Vyškůvky“. Meč s trnem 
a charakteristicky tvarovanou záštitou ležel na plocho v hloubce 
10 cm a byl rozlomen původně na 3 kusy, při vyzvedávání však 
byl odlomen ještě zaoblený hrot. Původní délka meče byla téměř 
80 cm. Vzhledem k absenci středového žebra je možné uvažovat 
o jeho datování do období LT C2–D. Údolí Křtinského potoka 
patří k jedněm z mála území v Moravském krasu, z nichž evidu-
jeme ojedinělé laténské nálezy, například z nedalekých jeskyní 
Orlí, Býčí skála nebo Drátenická (Čižmářová 2020, 184). Nově 
objevený meč bez vazby na okolní stabilnější osídlení může před-
stavovat jak prostou ztrátu, tak záměrnou deponii v posvátně 
vnímané krasové krajině.

Literatura
Čižmářová, H. 2020: Dovední Keltové. In: M. Novák (ed.): Blanensko 

a Moravský kras v pravěku. Blansko: Muzeum Blanenska, p. o., 
173–185.

Summary
In the cadastral area of Adamov – “Vyškůvky” field (Blansko Dis-
trict), a two-sided iron sword with a flat blade from the La Tène 
period was found (Fig. 1).

Marek Novák, Michal Bušek

Doba železná
Iron Age

Obr. 1. Adamov. Železný meč z doby 
laténské. Kresba M. Novák.
Fig. 1. Adamov. La Tène period iron 
sword. Drawing by M. Novák.
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Bulhary (okr. Břeclav)
Jižní okraj intravilánu.
Horákovská kultura. Hrob. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 
přír. č. 161/2021.

Lokalizace: S-JTSK – -592140, -1202658

V rámci stavby komplexu rodinných domů na jižním okraji in-
travilánu Bulhar realizovalo Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 
záchranný výzkum, během kterého byly po provedení poměrně 
rozsáhlé plošné skrývky ornice objeveny dva prostorově nezá-
vislé hroby. Nehluboká jáma halštatského hrobu H800 (obr. 2) 
měla nepravidelně šestiúhelníkový tvar a byla v ní uložena kos-
tra muže v natažené poloze s rukama podél těla. Hrobovou vý-
bavu tvořilo sedm keramických nádob, jednotlivé zvířecí kosti, 
u krku muže byla objevena krátká bronzová jehlice a u levé 
ruky kus neopracovaného kamene. S ohledem na zjevné post-
mortální dislokace předpokládáme, že se jednalo o komorový 
hrob s výdřevou. Druhý hrob H801 měl obdélný tvar, v hloubce 
cca 130 cm byly dokumentovány zbytky domnělé rakve, ovšem 
při dalším výzkumu nebyly nalezeny žádné lidské pozůstatky, 
ani artefakty.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Two graves were discovered on the southern edge of the built-up 
area, at the playground in Bulhary (Břeclav District). In the first 
case, it is a Hallstatt chamber grave with seven ceramic vessels, 
animal bones, a bronze needle and an unworked stone (Fig. 2). 
The second grave contained no human remains or artefacts.

Kristína Piačková, František Trampota

Čejč (okr. Hodonín)
„Kapánsko“.
Mladší a pozdní doba laténská (LT C2–D). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9234264N, 16.9654992E 

Během předstihového průzkumu na trase VTL plynovodu 
Moravia (lokalita 02/08) byly poblíž Čejčského potoka prozkou-
mány mimo jiné dvě mělké zahloubené chaty s kůly na středové 
ose. Ze zachycených podlah byly odebrány vzorky pro mikromor-
fologické analýzy ve čtvercové síti 50 × 50 cm (obr. 3). Kromě 
keramického a osteologického materiálu se podařilo získat také 
zlomek skleněného náramku. Celý soubor je možné datovat do 
mladší doby laténské. Zkoumány byly rovněž sedimenty okolo 
potoka, které obsahovaly keramiku z téhož období.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
During the rescue excavation on the line of the Moravia 
high-pressure gas pipeline, two sunken huts were examined near 
the Čejčský Brook in Čejč (Hodonín District) that belonged to 
a settlement from the La Tène period (Fig. 3).

Ivan Čižmář

Čejč (okr. Hodonín)
„Kapánsko“, „Rakvická“, parc. č. 3114.
Horákovská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK: -575674.55, -1193190.69; -575965.22, -1192853.16; 
-575657.58, -1193172.43; -575947.32, -1192831.83

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum před 
plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v polní trati 
„Kapánsko“, respektive „Rakvická“. Lokalita byla narušena již 
v letech 1991 a 2002 při budování souběžných plynovodů, kdy 

Obr. 2. Bulhary. Halštatský hrob H800. Foto K. Piačková, F. Trampota.
Fig. 2. Bulhary. Hallstatt period grave H800. Photo by K. Piačková, F. Trampota.

Obr. 3. Čejč. Zahloubená chata z doby laténské po odebrání mikromorfologických 
vzorků. Foto I. Čižmář.
Fig.3. Čejč. La Tène period sunken hut after micromorphological sampling.  
Photo by I. Čižmář.
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zde byly zachyceny stopy osídlení ze středního eneolitu, z doby 
popelnicových polí a z doby římské (Geisler, Vitula 1993; Škojec, 
Janál 2003a; 2003b). Její rozsah pak byl upřesněn na základě 
výsledků systematické terénní prospekce trasy zamýšleného 
plynovodu realizované v roce 2013 (Hlas et al. 2014). Dotčený 
prostor se nacházel v nadmořské výšce 186–200 m, na temeni 
a západním svahu plochého návrší, které je vymezeno dvěma 
bezejmennými zdrojnicemi Čejčského potoka.

V rámci skryté plochy o rozloze zhruba 1,21 ha bylo objeveno 
celkem 308 zahloubených objektů, z nichž naprostou většinu 
bylo možné na základě získaného materiálu datovat do doby hal-
štatské. Početně převažovaly kůlové jámy, které v řadě případů 
vytvářely zřetelné půdorysy pravoúhlých nadzemních staveb. 
Kromě menších budov patrně hospodářského účelu s jednodu-
chou konstrukcí, sestávající zpravidla ze čtyř nebo šesti nosných 
kůlů, byly zaznamenány i rozměrnější a složitější dispozice. Ve-
dle nich se ovšem vyskytly i tři tzv. zemnice, či spíše suterény 
povrchových staveb nejspíše srubové konstrukce. Strukturu 
sídliště dále doplňovaly zásobní jámy s podhloubenými stěnami 
a blíže neinterpretovatelné sídlištní jámy. Část osady byla navíc 
vymezena obloukovitým palisádovým žlabem, který pravděpo-
dobně navazoval na prudký západní svah návrší (obr. 4).
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Summary
In 2021, a rescue excavation was conducted before the planned 
construction of the Moravia high-pressure gas pipeline in the 
cadastral area of Čejč (Hodonín District) in the “Kapánsko” and 

“Rakvická” fields. Within an excavated area of a size of roughly 
1.21 ha, a total of 308 subsurface features were documented, of 
which the vast majority could be dated based on the archaeolog-
ical material to the Hallstatt period. Part of the settlement was 
delimited by an arched palisade trench, which probably followed 
the steep western slope of the hill (Fig. 4).

Michal Přichystal

Čejč (okr. Hodonín)
U Čejčského rybníka.
Doba halštatská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9300272N, 16.9545897E

Obr. 4. Čejč. Odkrytá část osady 
s palisádovým žlabem. Foto 
M. Přichystal.
Fig.4. Čejč. Excavated part of 
a settlement with a palisade trench. 
Photo by M. Přichystal.

Obr. 5. Čejč. Zahloubená chata z doby halštatské. Foto M. Přichystal.
Fig. 5. Čejč. Sunken hut from the Hallstatt period. Photo by M. Přichystal.

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202100524
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V průběhu předstihového průzkumu na trase VTL plynovodu 
Moravia (lokalita 02/10) byla prozkoumána rozměrná zemnice 
z doby halštatské (obr. 5), z níž pochází četný keramický mate-
riál. Do dna objektu bylo vyhloubeno několik desítek kůlových 
jam různých velikostí.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
During a rescue excavation on the line of the Moravia high-pres-
sure gas pipeline in the cadastral area of Čejč (Hodonín District) 
at Čejčský Pond, a sunken hut that belonged to a settlement 
from the Hallstatt period (Fig. 5) was investigated. 

Ivan Čižmář

Čelechovice na Hané (okr. Prostějov)
„Podskalní“, parc. č. 2054–2056.
Střední doba laténská (LT B–C1). Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -558292.81, -1127863.07

Ve dnech 24. července až 14. října 2021 probíhal v severní 
části katastrálního území Čelechovice na Hané, okr. Prostějov, 
v údolí pod polohou s pomístním názvem „Skřivaň“, záchranný 
archeologický výzkum vyvolaný stavbou vodohospodářských 
opatření, polní cesty a krajinné zeleně. V návaznosti na realizo-
vané zemní práce se podařilo zachytit, odkrýt a zdokumentovat 
celkem 33 archeologických objektů a situací reprezentujících dvě 
výrazné etapy dosud neznámého osídlení tohoto místa – mladší 
dobu železnou a raný středověk. V prvním případě jde o sídliště 
ze střední doby laténské (rámcově 3. století př. Kr.), k jehož exi-
stenci můžeme vztáhnout i známé keltské pohřebiště narušené 
při budování železniční trati již v roce 1882 (podrobně viz Hlava 
2014). Z výplní několika prozkoumaných polozahloubených 
chat (obr. 6) byla získána nejen kolekce keramiky nebo zvíře-
cích kostí, ale kupříkladu i na dvě poloviny rozlomený švartnový 
náramek či drobné keltské mince. Archeologicky velmi cenné 
jsou fragmenty keltské nádoby s unikátní vhloubenou výzdo-
bou, která poukazuje na kontakty směrem k severu, do oblasti 
tzv. prze worské kultury.

Literatura
Hlava, M. 2014: Laténské pohřebiště v Čelechovicích na Hané 

(okr. Prostějov). In: J. Čižmářová, N. Venclová, G. Březinová 
(eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem 
a historií. Brno: Moravské zemské muzeum, 527–561.

Summary
During a rescue archaeological excavation caused by the build-
ing of water management measures and a field road in Čelecho-
vice na Hané – “Podskalní” field (Prostějov District), part of 
a settlement from the Middle La Tène period was investigated. 
Especially the find of a whole Sapropelite bracelet, small Celtic 
coins and also a fragment of a vessel with a unique hollow dec-
oration indicating the geographical area of   the so-called Prze-
worsk culture deserve special attention (Fig. 6).

Pavel Fojtík

Habrůvka (okr. Blansko)
Jeskyně Býčí skála; parc. č. 433/7.
Doba halštatská. Skupina/síť sond. Badatelský výzkum. Uložení 
nálezu: Muzeum Blanenska, p. o.

Lokalizace: S-JTSK – -590509, -1148996; WGS-84 – 49.30759N, 16.69527E

V Předsíni jeskyně Býčí skála v Habrůvce pokračoval druhý 
a zároveň závěrečný rok badatelského výzkumu s cílem revido-
vat halštatské profily H. Wankela z roku 1872 (Wankel 1868; 
1882). Výsledky prvního roku výzkumu z roku 2020 byly zveřej-
něny (Golec et al. 2021).

Druhá sezóna proběhla ve dnech 12. až 23. 7., 30. 8. až 3. 9. 
a 27. až 31. 12. 2021. Celkem bylo pracováno ve čtyřech sondách. 
Sonda č. 3 byla otevřena v roce 2020 a byla zcela nedotčena před-
chozími výzkumy. Odstraněním betonové desky z let 1944/1945 
v roce 2021 byla prodloužena, prozkoumána a předána k vý-
zkumu paleolitu Z. a P. Nerudovým. Sonda č. 4 byla předána 
k výzkumu paleolitu již po sezóně 2020. Sondy č. 5 a 6 byly nově 
otevřeny v roce 2021, č. 5 byla prozkoumána a následně předána 
k výzkumu paleolitu v roce 2021, č. 6 byla prozkoumána a je pře-
dána k výzkumu paleolitu v roce 2022.

Sonda č. 3 byla situována při jihovýchodním okraji beto-
nové podlahy (beton = vrstva 0) z roku 1944/1945 (nadmořská 
výška betonové podlahy 309,5 m) a byla zkoumána již v roce 
2020. Intaktní halštatské sedimenty byly zachyceny při severo-
západním rohu. Odstraněním betonu severozápadním směrem 
o výměře 0,75 m2 mohly být plošně zkoumány původní halštat-
ské vrstvy. V horní části profilu se nacházely různobarevné flu-
viální písčité vrstvy 1–6 o mocnosti 0,7 m (Wankel A). Halštat-
ské nálezy (bronzové předměty, keramika, lidské a zvířecí kosti, 
černé obiloviny a zbytky dřev) se nacházely ve vrstvách 1–3a. 
Vrstvy 3b–6 byly bez nálezů. Všechny vrstvy jsou pozůstatky po 
záplavách Jedovnického potoka, které transportovaly halštatské 
nálezy. Navazovaly jílovité a písčité vrstvy 7–9 s vápencovými ko-
rodovanými kameny bez nálezů, v nižších partiích (asi) s paleoli-
tickými artefakty. Celá výška profilu (vrstvy 0–9) dosáhla 1,85 m.

Sonda č. 4 byla situována při jihozápadním okraji beto-
nové podlahy (beton = vrstva 0) z roku 1944/45 (povrch Před-
síně 307,35 m n. m.). Halštatská 1 m mocná vrstva byla pro-
zkoumána již v roce 2020 (vrstvy 2–3, vrstva 1 byla recentní). 
Při rozšiřování sondy pro výzkum paleolitu při jihovýchodní 
straně byl nově obnažen a zdokumentován profil s cennými de-
taily. Při spodní hranici se černá vrstva s halštatskými nálezy 

Obr. 6. Čelechovice na Hané. Jedna z odkrytých polozemnic doby laténské.  
Foto. P. Fojtík.
Fig. 6. Čelechovice na Hané. One of the La Tène period semi-sunken huts.  
Photo by P. Fojtík.
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rozdvojila (vrstvy 3a a 3b), meziprostor vyplňovala tenká vrstva 
písku, která poukazuje na záplavu v době halštatské – vrstva 3c 
(vrstva 3 = Wankel C–D). Níže se nacházela starší vrstva 4 již 
bez halštatských nálezů. Ze sondy č. 4 byly odebrány četné pří-
rodovědné vzorky. Pod halštatskými vrstvami se nacházely 
vrstvy 5–7, v nichž byla níže (asi) zachycena paleolitická indust-
rie. Celá výška profilu (vrstvy 1–7) dosáhla 2 m.

Sonda č. 5 (obr. 7) byla situována poblíž severozápadní 
stěny Předsíně (povrch Předsíně 307,9–308,3 m n. m.). Byla 
položena tak, aby zachytila skalní lavici odstřílenou v roce 
1944/1945, což se povedlo jejím rozšířením severozápad-
ním směrem. Vrstvy 1–2 o mocnosti 0,7 m byly recentní 
z roku 1944/1945. Následovaly halštatské vrstvy 3–5 s četnými 
nálezy. Nejzajímavější je intaktní mocná černá vrstva 5 s povr-
chem v 1 m, kterou lze ztotožnit s Wankelovým tzv. velkým žá-
rovištěm (Wankel D). Nad ní situovaná vrstva 4 byla částečně 
překopána, ale v partiích těsně u paty lavice byly zachyceny in-
taktní nálezy in situ. Zde byly nalezeny železné obruče kol, že-
lezný zákolník, železná dvoukřídlá šipka, jantar, keramika, dále 
lidské a zvířecí kosti, černé obiloviny a dřeva. Při jihovýchod-
ním profilu halštatská vrstva 4 (nikoliv vrstva 5) dosáhla až do 
1,4 m, tj. nejhlouběji ze všech halštatských vrstev v Předsíni. 
Z vrstvy 4 byly odebrány četné vzorky pro přírodovědnou ana-
lýzu. Vrstvy 6–10 byly starší, halštatské nálezy neobsahovaly. 
V nižších partiích byly (asi) zachyceny paleolitické nálezy. Celá 
výška profilu (vrstvy 1–10) dosáhla 2,2 m.

Sonda č. 6 (obr. 8) byla situována při jihovýchodní skalní 
stěně Předsíně (povrch Předsíně 308,85–309,15 m n. m.), 
u tzv. pilíře, jehož asi 4 m dlouhý závěr, jak bylo nově zjištěno, 
byl odstřílen v roce 1944/1945. Sonda byla položena tak, aby 
zachytila Wankelovo tzv. dláždění, což se nakonec povedlo 

jejím opakovaným rozšířením (části 6A–E). Jde o plošně nej-
větší sondu. Ve střední části bylo zachyceno rozhraní dvou 
spádů, lomí se k jihozápadu a severovýchodu. Vrstvy dále 
spadají šikmo od pilíře do středu Předsíně. Od rozhraní vedl 
svah k jihozápadu k dolnímu vchodu. Tenká písčitá aluviální 
vrstva 4 je pozůstatkem historicky známé povodně z roku 1927. 
Leží v severovýchodní části nad Wankelem překopanými vrst-
vami 6 a 8 (Wankel B–D), obsahujícími jantar, keramiku, lidské 
a zvířecí kosti, černé obiloviny a dřevo. Porušují vrstvy z roku 
1944/1945 (vrstvy 0–3 a 5). Vrstva 5 dosahuje u severozápad-
ního profilu až 0,7 m jako v sondě č. 5. Halštatské vrstvy zde 
mají mocnost pouze 0,2 m a byly zachyceny jen v severový-
chodní části sondy. U pilíře nalezeny nebyly. Zde se zachovaly 
in situ tenké alu viální sedimenty (vrstva 7) známé ze sondy 
č. 3, dokládající buď halštatské nebo posthalštatské záplavy 
(Wankel A). Pod touto vrstvou se nacházela rozměrná plochá 
vápencová plotna, kterou lze ztotožnit s Wankelovým tzv. dláž-
děním (leží ve vrstvě 8; Wankel D). Vrstva 9 již halštatské nálezy 
neobsahovala a je starší. Ve střední části sondy byl prokázán vý-
kop označený b–b provedený M. Křížem roku 1891 (vrstva 6; 
Kříž 1892). Byl záměrně situován přes tzv. Wankelovo dláždění, 
které bylo ve střední části rozbito. Konstatujeme, že šlo o přiro-
zeně odpadlou stěnu z pilíře, která byla v době halštatské pouze 
využita jako „pódium“ pro lidská těla a předměty. Křížova sonda 
obsahovala četné lidské kosti, bronzové předměty a keramiku. 
Celá výška profilu dosáhla při severozápadní straně pouze 1 m 
(vrstvy 1–8); sonda M. Kříže 2 m.

Výzkum naplnil oba cíle – byly zdokumentovány profily s hal-
štatskými vrstvami s nálezy a byly odebrány vzorky pro příro-
dovědné analýzy. Bylo získáno několik referenčních bodů, které 
korelují Wankelův plán z roku 1882 s aktuálním zaměřením Před-
síně. Revidované situace potvrzují velmi dobrá terénní pozoro-
vání H. Wankela z roku 1872, která lze považovat za hodnověrná.
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Obr. 8. Habrůvka. Profil halštatských vrstev 6 a 8 v sondě č. 6 odpovídá Wankelovým 
vrstvám B–D z roku 1872. Vrstva 7 odpovídá Wankelově vrstvě A. Velká kamenná 
deska na dně odpovídá Wankelovu tzv. dláždění (Wankel D). Foto Z. Golec Mírová.
Fig. 8. Habrůvka. The profile of the Hallstatt period layers 6 and 8 in trench 
No. 6 corresponds to Wankel‘s layers B–D from 1872. Layer 7 corresponds to 
Wankel‘s layer A. The large stone slab on the bottom corresponds to Wankel‘s 
so-called pavement (Wankel D). Photo by Z. Golec Mírová.

Obr. 7. Habrůvka. Profil halštatských vrstev 3–5 v sondě č. 5 odpovídá Wankelovým 
vrstvám B–D z roku 1872. Vrstva 5 odpovídá tzv. Wankelovu velkému žárovišti 
(Wankel D). Foto Z. Golec Mírová.
Fig. 7. Habrůvka. The profile of the Hallstatt period layers 3–5 in trench No. 5 
corresponds to Wankel‘s layers B–D from 1872. Layer 5 corresponds to Wankel‘s 
so-called large cremation ground (Wankel D). Photo by Z. Golec Mírová.
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Wankel, H. 1868: Schreiben an Herrn Hofrat und Prof. Hyrtl. 
Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftliche 
Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 58, 
Abteilung 1, 7–10.

Wankel, H. 1882: Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer 
Vergangenheit. Wien: Adolf Holzhausen Verlag.

Summary
In 2021, trenches No. 3–6 containing Hallstatt period sediments 
were examined in the Entrance Hall of the Býčí skála Cave, 
Habrůvka (Blansko District). The upper layers of the extended 
trench No. 3 were intact Hallstatt period layers in the form of 
sandy alluvial sediments after flooding (Wankel A). In trench 
No. 4, the SE profile was documented, where a bifurcated in-situ 
Hallstatt period layer with evidence of a sandy alluvial layer was 
newly recorded (Wankel C–D). In trench No. 5 (Fig. 7), Wan-
kel’s so-called large cremation ground (Wankel D) was found in 
situ with luxury finds above it. In trench No. 6 (Fig. 8), the slope 
to the Lower Entrance, Wankel’s so-called pavement (Wankel D) 
and sandy alluvial sediments were documented at the pillar 
(Wankel A). 

Martin Golec, Zuzana Golec Mírová, Lukáš Kučera, Radim Kratochvíl, 
Marek Novák, David Hons, David Vaněček, Jiří Šnebergr,  

Katarína Javorčíková, Vladimír Havelka

Hnojice (okr. Olomouc)
„Hnojické náplatky“.
Střední doba laténská (LT B–C1). Místo sběru. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.7055336N, 17.2303839E

V roce 2021 nalezl M. Zahradníček v poloze „Hnojické ná-
platky“ zlomek okraje situly a fragment skleněného náramku 
(obr. 9). Ovalený okraj nádoby je vyroben z tuhové hlíny a lze jej 
obecněji zařadit do stupňů LT B–C. Druhý nález představuje část 
skleněného náramku z modrého skla. Na vnější straně se nachází 
několik skupin bradavkovitých pupíků. Dochované rozměry činí: 
šířka 9 mm a max. délka 24 mm (obr. 9). Jde o náramek skupiny 
Haevernick 14, který můžeme zařadit do stupně LT C1 (srov. 
Venclová 2016, 53–54; Čižmářová 2021, 232, 238–239). Oba pre-
zentované nálezy doplňují dosud nepočetný laténský materiál 
z této lokality (srov. Hlubek 2020).
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Summary
During a surface survey in Hnojice (Olomouc District), M. Za-
hradníček found a fragment of a La Tène situla-shaped vessel 
and a fragment of a glass bracelet made of blue glass (Fig. 9). 
We can attribute the glass bracelet to the Haevernick 14 group, 
which can be dated to the LT C1 level.

Lukáš Hlubek

Hradčany (k. ú. Hradčany u Tišnova, okr. Brno-venkov)
„Plachetka“, parc. č. 1143.
Doba halštatská. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -607657.42, -1145133.49; -607659.88, -1145146.35

V únoru roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum na 
pozemku parc. č. 1143 v polní trati „Plachetka“ v souvislosti s vý-
stavbou nového zemního kabelového vedení nízkého napětí. Rýha 
vedená po západní straně uvedeného pozemku porušila svrchní 
partie čtyř zahloubených sídlištních objektů, které nepochybně 
představují severovýchodní pokračování známé polykulturní lo-
kality (srov. Doležel 1985, 86; 1989). Nepočetný materiál, získaný 
vzorkováním jejich profilů, umožňuje datovat jeden z nich nejspíše 
do doby halštatské a další dva alespoň rámcově do pravěku. Po-
slední objekt kvůli absenci nálezů nelze přesněji časově zařadit.
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Summary
In February 2021, a rescue excavation was conducted in 
Hradčany – “Plachetka” field (Brno-Country District) on plot 
No. 1143. The groove running along the western side of the men-
tioned plot disturbed a total of four subsurface settlement fea-
tures, one of which can be dated based on the material acquired 
most likely to the Hallstatt period and another two at least ten-
tatively to prehistory. 

Michal Přichystal

Hrdibořice (okr. Prostějov)
Intravilán obce – náves, parc. č. 314.
Doba laténská. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.,  
inv. č. 320.636–320.644.

Lokalizace: S-JTSK – -550507.55, -1133852.87

V měsících dubnu a květnu 2021 byly realizovány zemní práce 
související s pokládkou optických kabelů internetové sítě společ-
nosti INFOS ART v obci Hrdibořice, okr. Prostějov (AMČR 2021). 
Navzdory skutečnosti, že parametry potřebných liniových výkopů 
lze z pohledu archeologie označit spíše za „mikrosondáž“, přineslo 
jejich sledování cenné poznatky k historii této středomoravské 

Obr. 9. Hnojice. Zlomek skleněného 
náramku. Foto L. Hlubek.
Fig. 9. Hnojice. Fragment of a glass 
bracelet. Photo by L. Hlubek.
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obce. Mimo intenzivnější doklady lidských aktivit v období stře-
dověku a novověku byl před domem č. p. 29 zachycen větší síd-
lištní objekt, patrně zemnice, s keramikou doby laténské – tento 
dokládá existenci dosud neregistrované osady historických Keltů.
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České republiky.

Summary
During the installation of optic cables for the Internet network 
in Hrdibořice (Prostějov District), a larger settlement feature, 
probably a sunken hut, with La Tène pottery was found in the 
village square (in front of house No. 29) – this proves the exist-
ence of a hitherto unregistered Celtic settlement.

Pavel Fojtík

Ježkovice (k. ú. Ježkovice na Moravě, okr. Vyškov)
„Černov“.
Časná doba laténská (LT A), mladší a pozdní doba laténská 
(LT C2–D). Hradiště. Průzkum detektorem kovu.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3022361N, 16.8673911E

Na základě množících se zpráv o aktivitách ilegálních hledačů 
s detektory na lokalitě byla na jaře roku 2021 provedena preven-
tivní detektorová prospekce. Po přelomu milénia byla celá plocha 
hradiska intenzivněji opakovaně prohledávána v rámci preven-
tivních detektorových průzkumů pod vedením M. Čižmáře, při 
nichž bylo nalezeno několik dalších železných depotů a desítky 
dalších artefaktů řazených většinou do doby laténské. V posled-
ních cca 10 letech však žádné organizované akce prováděny ne-
byly. Cílem prospekce bylo zjistit aktuální stav rabované lokality 
a potenciál s využitím nových detektorů, které od dob předcháze-
jících prospekcí prodělaly výrazný technologický posun.

Preventivní detektorová prospekce v roce 2021 probíhala jak 
v prostoru vlastní opevněné akropole, tak i v areálu severový-
chodně položeného předhradí. Celkem se podařilo získat více 
než 30 kovových artefaktů, z nichž většina byla recentního stáří, 
případně je nebylo možné blíže časově a mnohdy ani funkčně 
zařadit. Některé však stojí za bližší zhodnocení.

Jde především o železný fragment subtilní podkovy o délce 
5 cm, na němž se dochovaly otvory pro hřeby (obr. 10). Podkovy 
se na území České republiky vyskytují obecně až od 2.–1. století 
př. Kr. (na oppidech Závist, Hrazany, Stradonice; Waldhauser 
2004, 109), ačkoli existují i starší exempláře. Nejstarší známou 
podkovou je kus z Dolních Břežan 4, zachycený v rozměrné po-
lozemnici společně s dalšími časně laténskými předměty (se-
káče, faléry, spony, skleněné korálky s očky, jantar; Motyková 
1986; 1994; Waldhauser 2004, 196). Rozměrově odpovídá kusu 
nalezenému na ježkovickém hradišti, je tedy pravděpodobné, že 
i exemplář nalezený při prospekci lze zařadit do LT A.

V severovýchodní části lokality byly nalezeny komponenty 
bronzového řetězového opasku „němčického typu“ s články se 
středovým vývalkem a postranními destičkami. Jednalo se o ně-
kolik článků, část zoomorfní zápony a dva závěsky. Tento typ 
opasku se vyskytuje především v Podunají s největší koncentrací 
na střední Moravě, což souvisí s výrobním centrem v Němčicích 
nad Hanou. Zde bylo kromě početných komponent těchto opasků 
nalezeno množství dokladů svědčících o jejich místní výrobě 

(Čižmář, Kolníková 2006, 264). Na základě absence článků 
opasků s destičkami a vývalkem na plochých pohřebištích je 
těžiště jejich výskytu kladeno do stupně LT C2, ačkoli někteří 
autoři je uvádějí také ještě v souvislosti se stupněm LT D1 (Bujna 
2011, 123; Mangel, Jošková 2019, 475; Pieta 2000, 142). Výskyt 
opasku z mladší doby laténské na hradišti Černov je prozatím 
z chronologického hlediska izolovaný, jelikož ostatní doposud 
evidované a datovatelné nálezy se vztahují k časně laténskému 
a raně středověkému období. Z nedávné doby lze zmínit taktéž 
ojedinělý nález celého opasku téhož typu z Hlubokého u Kunš-
tátu (Čižmář, Jarůšková 2019).
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Summary
During a metal detector survey in Ježkovice – “Černov” field 
(Vyškov District), several metal artefacts were found. The most 
interesting include part of an iron horseshoe from the LT A pe-
riod (Fig. 10) and further components of a bronze chain belt 
from the LT C2 period, which indicates activities at the hillfort 
even in the Late La Tène period.

Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Martin Golec, Zuzana Golec Mírová

Obr. 10. Ježkovice. Část železné podkovy 
z časné doby laténské.  
Kresba A. Krechlerová.
Fig. 10. Ježkovice. Part of an iron horseshoe 
from the Early La Tène period. Drawing by 
A. Krechlerová.
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Kobylí (k. ú. Kobylí na Moravě, okr. Břeclav)
„Nivky od močáru“, parc. č. 10003–10008.
Horákovská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -576080.75, -1192703.17; -576138.67, -1192531.75; 
-576064.56, -1192689.17; -576089.76, -1192554.68

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum před 
plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v polní trati 
„Nivky od močáru“. Lokalita byla narušena již v roce 2002 při 
budování souběžného plynovodu, kdy zde byly zachyceny dvě 
sídlištní jámy z doby bronzové (Škojec, Janál 2003, 225). Její roz-
sah pak byl upřesněn na základě výsledků systematické terénní 
prospekce trasy zamýšleného plynovodu, realizované v roce 
2013 (Hlas et al. 2014). Dotčený prostor se nacházel v nadmoř-
ské výšce 188–190 m, na úpatí severovýchodního svahu, který 
vybíhá mezi zdrojnice Čejčského rybníka.

V rámci skryté plochy o rozloze zhruba 0,5 ha bylo zachyceno 
celkem 223 zahloubených objektů, z nichž část bylo možné na zá-
kladě získaného materiálu datovat do doby halštatské. Mimo jiné 
se jednalo o jednu rozsáhlou exploatační jámu a tři zemnice, či 
spíše suterény povrchových staveb nejspíše srubové konstrukce.
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plynovod. Zpráva o terénní prospekci a identifikaci archeologických 
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Škojec, J., Janál, J. 2003: Čejč (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 44, 
225–226.

Summary
In 2021, a rescue excavation was carried out before the planned 
construction of the Moravia high-pressure gas pipeline in Ko-
bylí – “Nivky od močáru” field (Břeclav District). A total of 223 
subsurface features were recorded within the excavated area of   
approximately 0.5 ha, some of which could be dated to the Hall-
statt period based on the archaeological material. 

Michal Přichystal

Křenovice (k. ú. Křenovice u Kojetína, okr. Přerov)
„Hradisko“, parc. č. 2127.
Doba halštatská. Hradiště. Průzkum detektorem kovu.  
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3239328N, 17.2896372E

V listopadu 2021 byl archeologem a spolupracovníky Muzea 
Komenského v Přerově, p. o., proveden povrchový sběr doprová-
zený preventivní detektorovou prospekcí v prostoru zemědělsky 
obdělávané polykulturní lokality v poloze „Hradisko“ na katas-
trálním území obce Křenovice u Kojetína. Hradisko, známé v ar-
cheologické literatuře od konce 19. století, je situováno na sever-
ních výběžcích Litenčické pahorkatiny (Knies 1894, 2; Červinka 
1896, 58−59; 1902, 233). V roce 2002 zde proběhla detektorová 
prospekce, z níž byl získán a vyhodnocen soubor kovových 

předmětů pozdně halštatského stáří (Hlava 2003, 121–132). Do-
savadní archeologické nálezy byly v poslední době podrobeny 
detailnímu vyhodnocení (Tichá Bambasová 2020).

Během průzkumu v roce 2021 byl při jihovýchodním okraji 
hradiska na povrchu ornice nalezen halštatský železný kruhový 
otevřený šperk. Místo nálezu se nachází na parc. č. 2127 v nad-
mořské výšce 230 m. Jde o železný otevřený tyčinkovitý nára-
mek s mírně zesílenými konci a tělem oválného průřezu. Roz-
měry: 72 × 68 mm, příčný řez Ø 6−8 mm, hmotnost 56 g. Tělo 
i konce šperku jsou poničeny korozí. Na koncích náramku jsou 
zbytky ryté výzdoby v podobě svazků příčných rýh (obr. 11; Ti-
chá Bambasová 2020, 58−59). Analogii k exempláři kruhového 
šperku z Hradiska u Křenovic lze hledat mezi některými hal-
štatskými železnými náramky z depotu nalezeného před rokem 
2010 v okolí zříceniny hradu Křídlo na katastru obce Brusné 
na Kroměřížsku. Tento depot byl datován do stupňů Ha D1–D2 
(Čižmář, Čižmářová 2014, 45−46, obr. 8: 3−8; Salayová 2020, 68, 
78, 117−119).

Literatura
Červinka, L. I. 1896: Pravěká hradiska na Moravě. Kroměříž: tiskem 

a nákladem Národní knihtiskárny Jindřicha Slováka.
Červinka, L. I. 1902: Morava za pravěku. Vlastivěda moravská. I. 

Země a lid, svazek II. Brno: Musejní spolek.
Čižmář, M., Čižmářová, J. 2014: Pozdně halštatský nález z Pavlovic 

(okr. Vyškov) a několik dalších halštatských depotů z Moravy. 
In: J. Čižmářová, N. Venclová, G. Březinová (eds.): Moravské 
křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno: 
Moravské zemské muzeum, 35–56.

Hlava, M. 2003: Nové halštatské nálezy z Hradiska u Křenovic 
(okr. Přerov). Pravěk Nová řada 12/2002, 121–132.

Knies, J. 1894: Předhistorické nálezy v Křenovicích a okolí. 
Časopis Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci XI, 1–12.

Salayová, I. 2020: Halštatské náramky/nápažníky na Moravě. 
Rkp. bakalářské práce. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. 
Katedra archeologie. Uloženo: Katedra archeologie, Filozofická 
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné také z: 
https://bit.ly/3F3Vf1H.

Tichá Bambasová, S. 2020: Křenovice – „Hradisko“ a jeho zázemí 
v době halštatské. Archaeologiae Regionalis Fontes 14. Olomouc: 
Archeologické centrum Olomouc.

Obr. 11. Křenovice. Železný zdobený náramek. Kresba P. Holcová. 
Fig. 11. Křenovice. Decorated iron bracelet. Drawing by P. Holcová. 

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202100524
https://bit.ly/3F3Vf1H
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Summary
An isolated Hallstatt period decorated iron bracelet (Fig. 11) 
was found in 2021 during a metal detector survey in Křenovice – 
“Hradisko” field (Přerov District). The find can be dated to the 
Ha D1–D2 horizon of the Early Iron Age. 

Zdeněk Schenk

Kuřim (okr. Brno-venkov)
„Záhoří“.
Doba laténská. Sídliště, pohřební areál. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3065775N, 16.5454975E

Během další etapy záchranného výzkumu v poloze „Záhoří“ 
(Přichystal 2021) byla zachycena okrajová část laténského sídli-
ště s naprostým minimem datovatelných nálezů a trojice kostro-
vých hrobů, z nichž v jednom případě šlo o bojovníka vybave-
ného opaskem, mečem a hrotem kopí.
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Summary
During the rescue research in Kuřim – “Záhoří” field (Brno-Coun-
try District), in addition to a part of a settlement from the La Tène 
period, a burial ground of the same dating was also discovered. 

David Parma

Mostkovice (okr. Prostějov)
„V Loučkách“, parc. č. 1315.
Doba laténská. Nález v druhotné poloze. Skupina/síť sond. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -562317.98, -1133703.53

V měsících dubnu až červnu 2021 probíhaly zemní práce sou-
visející s rekonstrukcí VTL plynovodu Prostějov – Domamyslice. 
V poloze „V Loučkách“, k. ú. Mostkovice, okr. Prostějov, v blíz-
kosti dnešního koryta vodoteče, protnul liniový výkop mohut-
nou vrstvu splachů obsahující, vedle občasné mazanice, i ojedi-
nělé zlomky laténské keramiky. Byť jde o zjištění ve své podstatě 
marginální, jedná se o další doklad lidských aktivit v době latén-
ské, která je v rámci sledovaného katastrálního území zachycena 
doposud spíše sporadicky (cf. Fojtík 2013, 48, 51–52, 57–58).
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Fojtík, P. 2013: Pravěké a raně historické osídlení katastru obce 

Mostkovice, okr. Prostějov. Střední Morava. Vlastivědná revue 36, 
45–74.

Summary
In Mostkovice – “V Loučkách” field (Prostějov District), near to-
day’s streambed, a linear trench of a reconstructed high-pressure 
gas pipeline cut through a massive erosion layer containing, in addi-
tion to occasional daub, also unique fragments of La Tène pottery.

Pavel Fojtík

Ostrovačice (okr. Brno-venkov)
„Louky“.
Doba laténská. Ojedinělý artefakt. Náhodný zásah/nález.  
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

Na jaře roku 2020 byli pracovníci Archeologického ústavu 
Moravského zemského muzea v souvislosti s kontrolou staveb-
ních aktivit na katastru Ostrovačic přizváni k agrární činnosti, 
u které byl předpoklad hlubších zásahů do terénu. Během těchto 
zásahů bylo objeveno množství běžného kovového odpadu, mezi 
nímž se překvapivě objevil nález meče.

Jde o pravděpodobně záměrně deformovaný železný dvou-
sečný meč s nevýrazným středovým žebrem a dochovaným tr-
nem kvadratického průřezu pro přichycení rukojeti z organického 
materiálu. Meč lze datovat do doby laténské, na základě tvaru 
a rozměrů čepele (dochovaná délka 610 mm, původně o něco 
delší, snad až kolem 700–750 mm, šířka 48 mm) pak konkrétně 
spíše k variantám, které lze zařadit do období LT B2–C (Stead 
1983, 504–505, Sievers 2010, 5–7). Mladšímu datování naleze-
ného meče může nasvědčovat také délka trnu, která v tomto pří-
padě dosahuje 13 cm, což odpovídá spíše mečům stupně LT C 
(Sievers 2010, 13). V menší míře se však meče s obdobnými roz-
měry objevují i v dřívějším období, např. meč z hrobu 33 nebo 
hrobu 115 v Jenišově Újezdě, které bylo možné datovat ještě do 
LT B1 (Waldhauser 1978, 99), nejpočetněji jsou však meče s če-
pelí delší než 650 mm zastoupeny až od LT B2.

Zbraně tohoto typu se objevují například jako součást hro-
bové výbavy, zde se však přítomnost funerálních aktivit prozatím 
nepodařilo prokázat, a to ani následnou detektorovou prospekcí. 
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Summary
During agricultural activities in Ostrovačice (Brno-Country Dis-
trict), a deformed sword dated likely to the Middle to Late La Tène 
periods was found. Other evidence of settlement from this period 
have not yet been found in the immediate vicinity of the find. 

Alžběta Čerevková, Lukáš Bedáň, Katarína Bučová Čerňavová

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Nivy“, trasa D55.
Doba halštatská – laténská, mladší a pozdní doba laténská 
(LT C2–D). Sídliště specializované komunity, ojedinělé artefakty, 
protourbánní aglomerace. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0165464N, 17.3550589E

Lokalita v trati s pomístním názvem „Nivy“ se nachází v jižní 
části katastrálního území Polešovic a společně s navazující loka-
litou „Torštot“ (Dorf Stadt) historicky tvořila výraznější návrší 
v bezprostředním pravobřeží inundačního pásma Moravy, resp. 
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na její první výraznější terase. Nálezy z Polešovic uvádí ve své 
soupisové práci I. L. Červinka již roku 1902 (Červinka 1902, 99, 
220), v obohacené formě pak roku 1928 (Červinka 1928, 173, 
181). Výzkumy z první poloviny 20. století mají charakter sběrů, 
případně menších lokálních záchranných akcí s minimem do-
kumentace a materiál z nich byl dislokována do různých sbírek 
(Olomouc, Uherské Hradiště, soukromé sbírky). Podrobnější vý-
čet drobných akcí uvádí ve své diplomové práci B. P. Trávníčková 
(2014, 9). Až ve 2. polovině 20. století byla lokalita podrobena sou-
stavnějšímu výzkumu v souvislosti s několika etapami výzkumu 
Slováckého muzea, p. o., pod vedením R. Snášila v 60.–70. letech 
(souhrnně Kováčik 1998; 1999). Výzkumy R. Snášila a následné 
zpracování P. Kováčika však byly poměrně úzkoprofilově zamě-
řeny na zaniklou vesnici Záblacany (viz oddíl Středověk a novo-
věk), která se nacházela na ostrožně v jihozápadní části lokality 
„Torštot“. Po ukončení výzkumu R. Snášila zájem o lokalitu 
postupně upadá. Určité „intermezzo“, kterým se Polešovice do-
staly do popředí zájmu odborné veřejnosti, byl nález rozsáhlého 
depotu bronzových předmětů, který v době svého nálezu patřil 
k největším v rámci Moravy (Salaš 2005, 377–378). Novou his-
torii archeologických odkryvů začali psát až pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i. (ÚAPP), původně 
M. Geisler, poté M. Lečbych, kteří od roku 1999 až do současnosti 
postupně zkoumají rozšiřující se pískovnu, která neustále postu-
puje po ložisku vátých písků směrem k severu. Při těchto již přes 
dvacet let trvajících záchranných výzkumech bylo prozkoumáno 
téměř 2 500 objektů, které konečně přinesly informace o skladbě 
a rozsahu osídlení na hraně nivy Moravy, kontinuálně osídlené 
od neolitu do mladší doby hradištní (Čižmář, Geislerová 2006, 
248–249; Geislerová, Parma 2013 273–275; 2018, 282–283). V roce 
2021 byl další výrazný úsek lokality protnut dálničním tělesem 
(výzkum ÚAPP – M. Popelka, M. Lečbych, M. Paulus – dosud 
nepublikováno; obr. 12, 13). Při tomto výzkumu se zatím poda-
řilo prozkoumat zhruba 1 200 objektů (viz oddíly Neolit, Doba 
bronzová, Středověk a novověk), přičemž výzkum bude pokra-
čovat i v roce 2022. Velice výrazně zastoupena byla starší doba 

železná, a to její mladší fáze s přechodem k mladší době železné 
(horizont Ha D – LT A). Z tohoto období registrujeme v ploše 
velké množství residenčních objektů – zemnic/polozemnic – 
různých tvarů a rozměrů. Od kvadratických přes oválné až po 
pravidelně obdélné se zaoblenými rohy. Některé z objektů byly 
nesporně využívány jako dílny, a ve dvou z nich (obj. 797 a 1660) 
bylo nalezeno enormní množství jantaru v podobě polotovarů, 
odpadu i finálních výrobků, čímž se potvrzuje význam lokality 
i predikce její existence na některé (snad i hlavní) trase „janta-
rové stezky“. V jižní části lokality tvoří objekty určité semknuté 
uskupení, dvorcové ohrazení se však zjistit nepodařilo. V severní 
části lokality je na základě leteckého pozorování porostových 
příznaků zřejmé, že objekty tvoří jakési „ulice“ a naznačují so-
fistikovanou a plánovitou strukturu. V mladší době železné byla 
lokalita intenzivně osídlena i v jejím závěru, čemuž nasvědčují 
další residenční objekty (tentokrát oproti časně laténským/hal-
štatským zemnicím pozměněné orientace) s materiálem příznač-
ným pro stupně LT C2–D1. S ohledem na četnost zastoupených 
objektů z přelomu doby halštatské a časné doby laténské je nutné 
alespoň kuse zmínit důležitost komponenty časně laténského 
osídlení, kterou dlouhodobě sledovala P. Goláňová (roz. Vlasatí-
ková). Ta se časně laténskému osídlení věnovala již ve své diplo-
mové práci (Vlasatíková 2001) a postupně se k materiálu z Pole-
šovic vracela při zpracování dílčích studií (Vlastíková 2003) i při 
své disertační práci (Goláňová 2013). Polešovice se tak díky ob-
rovskému množství materiálu a celistvosti prozkoumané plochy, 
na které lze studovat sídelní strukturu, stanou cenným zdrojem 
informací o tomto přelomovém období naší protohistorie.
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Obr. 12. Polešovice. Letecký snímek 
jižní části lokality. Foto Ústav 
archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.
Fig. 12. Polešovice. Aerial view of the 
southern part of the site. Photo by the 
Institute for Archaeological Heritage 
Brno.
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Summary
In 2021, over 1,200 settlement features were excavated on the 
motorway route near Polešovice – “Nivy” field (Uherské Hradiště 
District), among which residential and production features from 
the turn of the Early and Late Iron Age dominate. In some of 
them, evidence of specialised production focused on processing 

amber were found. The site was again used more intensively in 
the Early and Late La Tène periods (Fig. 12, 13). 

Marek Lečbych, Miroslav Popelka, Martin Paulus, Radka Popelková

Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov)
„Díly“, parc. č. 282/11.
Doba laténská. Ojedinělý artefakt, sídliště. Průzkum detektorem 
kovu. Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4640944N, 17.4235528E

V roce 2014 nalezl spolupracovník Muzea Komenského v Pře-
rově, p. o., Z. Brázda v trati „Díly“ na katastru Předmostí torzo 
zdobeného bronzového náramku z doby laténské. Místo nálezu 
se nachází na parcele č. 282/11, která leží na hraně svahu, na 
rozhraní tratí „Díly“ a „Hejnice“ poblíž polní cesty v sousedství 
zahrádkářské kolonie. Jedná se o strategickou polohu nad vý-
razným ohybem staré říční terasy řeky Bečvy při jihozápadním 
ústí Moravské brány. Nadmořská výška místa nálezu činí 223 m.

Nalezeným předmětem je zlomek ženského kruhového 
šperku, z kterého se dochovala zesílená středová část s nápad-
nou plastickou výzdobou zdůrazněnou na bocích esovitými 
motivy. Od zesíleného středu vybíhají na obě strany části těla 
náramku zdobené hustým příčným žebrováním (obr. 14). Konce 
kruhového šperku se nedochovaly.

Délka dochované části náramku má 75 mm. Šířka zesílené 
plasticky zdobené části je 8,1 mm. Průměr těla činí 3,1 mm. 
Hmotnost torza předmětu činí 7,9 g. Povrch předmětu je pokryt 
zelenou oxidační patinou.

V rámci relativní chronologie doby laténské lze exemplář 
torza náramku z Předmostí datovat rámcově do stupně LT B1 
na základě kombinace použitých výzdobných motivů, které lze 
najít u kruhových šperků pocházejících z plochých keltských po-
hřebišť na Moravě (Čižmář 1975, 422; Čižmářová 2017).

Doklady osídlení lokality „Díly“ a „Malé Předmostí“ na kata-
stru přerovské místní části Předmostí v době laténské prokázaly 
již dříve výsledky povrchových sběrů realizovaných Z. Schenkem 

Obr. 13. Polešovice. Celkový pohled na 
plochu výzkumu v prosinci 2021. Foto 
Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.
Fig. 13. Polešovice. Excavated area in 
December 2021. Photo by the Institute 
for Archaeological Heritage Brno.

https://theses.cz/id/mu50xd/
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/140323
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/140323
https://is.muni.cz/th/f9riv/?lang=cs
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v 90. letech 20. století. Osídlení se koncentrovalo především po-
blíž hrany říční terasy. Vedle nálezů fragmentů laténské kera-
miky z orbou narušených výplní sídlištních objektů pochází z lo-
kality zlomky dvou skleněných náramků a torzo železné spony 
(Schenk 1999; 2001; 2002, 373, obr. 3). V roce 2016 bylo v rámci 
preventivní detektorové prospekce na lokalitě zachráněno torzo 
keltského bronzového kroužku s kuličkovitými nálitky (Schenk, 
Komínek 2021).

V souvislosti s výstavbou trasy Dálnice D1, stavby 0136 Říko-
vice–Přerov, kde v letech 2018–2021 probíhal záchranný archeo-
logický výzkum Archeologického centra Olomouc, byla odkryta 
část laténského sídliště a rovněž doloženy sporadické stopy kelt-
ských funerálních aktivit (Hadrava 2018; 2019; Kalábek 2019, 
241; Tajer 2021).
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Summary
In 2014, a fragment of a La Tène decorated bracelet (Fig. 14) was 
found during a metal detector survey in Předmostí near Přerov – 
“Díly” field (Přerov District). The bracelet can be dated to the 
LT B1 level.

Zdeněk Schenk, Zbyněk Brázda

Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov)
„Malé Předmostí“, parc. č. 633/56.
Doba halštatská. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4677378N, 17.4270308E

V roce 2016 nalezl archeolog Muzea Komenského v Pře-
rově, p. o., během preventivní detektorové prospekce v trati 
„Malé Předmostí“ na katastru Předmostí bronzovou šipku 
z pozdní doby halštatské (obr. 15). Místo nálezu se nachází na 
severním okraji parcely č. 633/56, poblíž komunikace vedoucí 
z Přerova II – Předmostí do obce Rokytnice. Jedná se o strate-
gickou polohu v místě staré říční terasy na pravobřežní straně 
řeky Bečvy při jihozápadním ústí Moravské brány. Nadmořská 
výška zarovnaného povrchu se zde pohybuje okolo 224 m.

Bronzová trojbřitá šipka má mezi jednotlivými břity rovnou 
bázi, přičemž tulejka se nachází uvnitř hrotu. Dva ze tří břitů 
jsou směrem ke špičce hrotu mírně prohnuty. Celková délka 
projektilu je 24 mm, maximální šířka mezi břity činí 9,2 mm. 
Průměr tulejky je 5 mm a váha šipky činí 2,35 g. Povrch před-
mětu je pokryt zelenou patinou, přičemž místy jsou patrné 
korozní produkty oxidů železa, které mohly vzniknout v dů-
sledku dlouhodobého kontaktu bronzového hrotu s železným 
předmětem.

Trojbřitý hrot s vnitřní tulejkou z Předmostí lze přiřadit 
k typu I 2b dle členění A. Kozubové (2013). Z chronologického 
hlediska spadá do II. (mladšího) horizontu výskytu obdobných 
nálezů východního typu, fáze Ha D2–D3 (Klápa 2016, 97).

Jedná se o první známý případ tohoto specifického typu ná-
lezu z katastrálního území Předmostí. Obdobný nejbližší nález 
trojbřitého hrotu pochází z polykulturní archeologické lokality 
situované na levobřeží řeky Bečvy v poloze „Nad Lukami“ na 
katastru přerovské místní části Kozlovice u Přerova (Schenk, 
Smíšek 2021). Vzájemná vzdálenost obou poloh je přibližně 
4,9 km. Oba nálezy reprezentují prozatím sporadické doklady ak-
tivit tzv. nomádských kultur doby halštatské během 2. poloviny 
6. století až 1. poloviny 5. století př. Kr. při jižním ústí bečevské 
části Moravské brány. Mnohem intenzivnější výskyt soudobých 
nálezů hrotů různých typů pochází z jihozápadního okraje pře-
rovského regionu, z lokalit „Hradisko“ u Křenovic a polohy „Ost-
rovy“ na katastru obce Polkovice (Hlava 2003; Fojtík et al. 2020).

Doklady osídlení lokality „Malé Předmostí“ v době bronzové 
a starší době železné byly prokázány již dříve výsledky povrcho-
vých sběrů realizovaných v 90. letech 20. století (Schenk 1998, 251; 

Obr. 14. Přerov – Předmostí. Torzo bronzového náramku. Foto Z. Schenk,  
kresba P. Holcová.
Fig. 14. Přerov – Předmostí. Fragment of the bronze bracelet. Photo Z. Schenk, 
drawing by P. Holcová. 
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2002, 373). Nově pak bylo na této lokalitě archeologicky doloženo 
halštatské osídlení během rozsáhlého záchranného výzkumu Ar-
cheologického centra Olomouc, p. o., v souvislosti s výstavbou 
trasy Dálnice D1, stavby 0136 Říkovice–Přerov (Hadrava 2019).
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Summary
A bronze arrowhead (Fig. 15) dated to the Ha D2–D3 horizon 
of the Early Iron Age was found in 2016 during a metal detector 
survey in Předmostí – “Malé Předmostí” field (Přerov District).

Zdeněk Schenk

Přerov (okr. Přerov)
„Od Pastvisek“, parc. č. 5466/64.
Doba laténská. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

V roce 2012 nalezl spolupracovník Muzea Komenského 
v Přerově Z. Drábek během preventivní detektorové prospekce 
při jihovýchodním okraji města Přerova bronzový kruh s nálitky 
z doby laténské. Místo nálezu se nachází v poloze „Od Pastvi-
sek“. Jde o svah klesající od vrcholu táhlé terénní vlny směrem 
severním. Nadmořská výška polohy je 228 m. Solitérní artefakt 
byl nalezen poblíž sídliště z doby římské v trati „V Černém“, 

kde byly rovněž doloženy sporadické stopy staršího laténského 
osídlení (Schenk 1999, 228; 2021). Lokalita je situována při ji-
hozápadním ústí Moravské brány. Drobný předmět ve tvaru 
kruhu o průměru 22 mm má hmotnost 3,11 g. Bronzový krou-
žek je na vnějším obvodu opatřen celkem 20 miniaturními za 
sebou na husto kladenými protáhlými vývalky, jejichž tělo je 
odděleno od kulovitého zakončení krčkem zvýrazněným žláb-
kem. Připomínají tak schematické ztvárnění lidských postav či 
falických symbolů. Na bočních stranách kruhu je kolmo rozmís-
těno dalších šest a osm vývalků, mezi kterými jsou patrné větší 
mezery (obr. 16).

V rámci relativní chronologie laténské kultury jsou tyto před-
měty charakteristické pro mladší dobu laténskou (LT C2–D1). 
Výskyt bronzových kroužků s nálitky je na moravských lokali-
tách s dokladem laténského osídlení poměrně běžný. Z hlediska 
interpretace původního účelu tohoto typu nalézaných předmětů 
se lze v současnosti setkat s názory od praktického až po sym-
bolické využití ve formě amuletu (Dębiec, Karwowski 2014, 673; 
Hlava 2015, 271).

Nálezy kruhů s kuličkovitými nálitky různých typů jsou 
v současné době vzhledem k rozšíření a intenzitě používání 
detektoru kovů známy z více laténských lokalit v Čechách a na 
Moravě (Goláňová et al. 2020, 32, Fig. 5: 9, 15). Přerovský exem-
plář se v rámci typologie kroužků s nálitky nejvíce blíží typu IIC 
(Dębiec, Karwowski 2014, 670, Fig. 2: 21, 22).

Ze středních Čech pochází několik kusů těchto „amuletů“ 
například z centrálního laténského sídliště Žehuň, odkud byly 
exempláře přiřazeny k typu IIC (Danielisová et al. 2018, 145, 
Fig: 13: 180).

Na Přerovsku byly nálezy bronzových kroužků s nálitky za-
znamenány na hradisku „Obírka“ nad obcí Loučka v Moravské 
bráně (Čižmář, Salaš 2009, 67, obr. 7: 10), v trati „Malé Před-
mostí“ na katastru Předmostí u Přerova (Schenk, Komínek 
2021), a dále také na lokalitě „Ostrov“ na katastru obce Polko-
vice, či v poloze „Pod Gervízem“ u Měrovic v jihozápadní části 
Přerovska (Čižmář et al. 2008, 127–128; obr. 4: 20; Čižmář et al. 
2013, 300–301, obr. 5: 11, 12). K přerovskému exempláři z lo-
kality „Od Pastvisek“ se nejvíce blíží drobný bronzový kruh se 
subtilními protáhlými nálitky z laténského sídliště v poloze „Ba-
biny“ na katastru obce Kojetín (nepublikováno).

Na území sousedního Prostějovska jsou kruhy s nálitky po-
četně zastoupeny například v laténském depotu z Ptení (Čižmář 
2002; Hlava 2015), či z areálu oppida Staré Hradisko (Dębiec, 
Karwowski 2014; 2016). Nechybí rovněž mezi kovovými nálezy 
ze známé lokality Němčice (k. ú. Víceměřice; Čižmář, Kolníková 
2006, 264, obr. 2: 13, 14).
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Obr. 15. Přerov – Předmostí. 
Bronzová šipka. Kresba P. Holcová.
Fig. 15. Přerov – Předmostí. Bronze 
arrowhead. Drawing by P. Holcová.
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Summary
A bronze knobbed ring (Knotenringe) – “amulet” – was found in 
2012 during a metal detector survey in Přerov – “Od Pastvisek” 
field (Přerov District). The find can be dated to the La Tène pe-
riod, stage LT C−D (Fig. 16).

Zdeněk Schenk

Přerov (okr. Přerov)
Ul. Dvořákova; nemocnice, parc. č. 2559/1.
Doba laténská. Sídliště, ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem 
kovu. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum Komenského 
v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4578050N, 17.4749869E

V jarních měsících roku 2021 realizovali pracovníci Muzea 
Komenského v Přerově, p. o., druhou, závěrečnou etapu záchran-
ného archeologického výzkumu na ploše nově budovaného parko-
viště v severovýchodní části areálu přerovské nemocnice. Areál 
nemocnice se nachází na levém břehu řeky Bečvy při východním 
okraji městské zástavby, na parcele č. 2559/1. Jde o mimořádně 
exponovanou lokalitu situovanou na staré říční tzv. Radslavické 

terase, která o několik metrů nápadně převyšuje prostor říční 
nivy. Nadmořská výška polohy se pohybuje okolo 220 m.

 První archeologické nálezy na lokalitě byly zaznamenány 
v souvislosti s výstavbou nemocnice v roce 1937, kdy byla nale-
zena raně středověká nádoba a kostěná brusle. V letech 1964–1965 
došlo při úpravě teras v zahrádkářské kolonii pod nemocnicí „Za 
Kapličkou“ k nálezům zlomků keramiky ze starší doby železné 
a raného středověku (Jašková 1970, 121−122, Schenk 2001a). 
V závěru roku 2020 proběhla první etapa záchranného archeo-
logického výzkumu v místě budoucího parkoviště před budovou 
interny, kde byla odkryta část neolitického sídliště z mladšího 
stupně kultury s lineární keramikou (Schenk 2021, 201).

V roce 2021 se podařilo zachytit rovněž doklady osídlení ze 
starší a mladší doby železné. Jednalo se zejména o zlomky ke-
ramiky pocházející z úrovně kulturní vrstvy, která nasedala na 
podloží tvořené písčito-jílovitými sedimenty světle žlutohně-
dého zabarvení. Starší halštatské osídlení bylo v rámci před-
mětné plochy výzkumu zastoupeno spíše sporadicky. V nálezo-
vém souboru převažují zlomky na kruhu točené tuhové keramiky 
z doby laténské. V průběhu výzkumu byla prováděna prospekce 
za pomoci detektoru kovů, během níž se podařilo zachránit 
torzo lučíku bronzové spony a drobnou keltskou zlatou minci. 
V případě nalezeného exempláře mince jde o 1/8 statéru (obr. 17). 
Průměr činí 8 mm, hmotnost je 0,730 g. Povrch mince je značně 
ohlazený, což znesnadňuje její přesné určení. Avers je konvexní 
a je na něm patrný nepravidelně oválný větší nevýrazný hrbol do-
provázený minimálně jedním menším. Na mírně konkávním re-
versu je ve střední části sotva patrný setřelý reliéf postavy, což by 
hypoteticky řadilo přerovský exemplář k typu Athéna Alkidemos.

Na katastrálním území města Přerova jde vedle Horního 
náměstí o další doklad existence osídlení z mladší doby železné 
(Kohoutek 2001). Sídlištní aktivity z doby laténské byly na levém 
břehu řeky Bečvy povrchovými sběry doloženy nejblíže v přerov-
ské místní části Kozlovice a na katastru obce Sušice u Přerova, 
na pravém pak na katastrech přerovských místních částí Dluho-
nice a Předmostí (Schenk 2001b; Schenk, Gibala 2021).
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Summary
The Celtic 1/8-stater (Fig. 17) was found in 2021 during a res-
cue excavation in Přerov – Dvořákova Street (Přerov District), 
in a place where a La Tène period settlement had already been 
documented before. 

Zdeněk Schenk, Miroslav Komínek

Obr. 16. Přerov. Bronzový 
kroužek s kuličkovitými 
vývalky – „amulet“.  
Foto Z. Schenk.
Fig. 16. Přerov. Bronze 
knobbed ring (Knotenringe) – 
“amulet”. Photo by Z. Schenk.

Obr. 17. Přerov. Osmina keltského statéru. 
Foto Z. Schenk.
Fig. 17. Přerov. The Celtic 1/8-stater. Photo by 
Z. Schenk.
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Seloutky (okr. Prostějov)
„Na Šťastných“, parc. č. 1693/2.
Platěnická kultura. Pohřebiště/hřbitov. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -562201.63, -1136669.41

V měsíci září 2020 realizovalo prostějovské pracoviště 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum vyvolaný další výstavbou rodinného 
domu při severním okraji Seloutek, okr. Prostějov, v trati „Na 
Šťastných“. Na skryté ploše byly odkryty, zdokumentovány 
a vyzvednuty dva urnové hroby a při hraně skrývky pak za-
čištěna kumulace kamenů, indikující v pořadí již patnáctý ko-
morový hrob doby halštatské (obr. 18, 19; dosavadní poznatky 
o této lokalitě shrnuty v práci Golec, Fojtík 2020). K jeho 
odkryvu došlo, v návaznosti na průběh a potřeby stavby, 
ve dnech 6. až 9. dubna 2021, kdy na výzkumu spolupraco-
vali Z. Mírová (Katedra archeologie UK Praha) a M. Golec 
(Sekce archeologie, Katedra historie UP Olomouc). Pod ornicí 
o mocnosti 0,4 m se rýsoval kvadratický útvar, v podélné ose 
orientovaný S–J, vyskládaný z lomových kamenů transportova-
ných ze vzdálenosti asi 1 km z polohy Seloutky – „Vinohrady“ 
(pečlivě vystavěná „zídka“ prozradila, že kubatura tohoto ka-
mene dosáhla 3,5 m3). Čtvercová hrobová jáma měla rozměr 
2,7 × 2,6 m a hloubku 0,6 m od úrovně sprašového podloží. 
Původní dřevěná srubová komora měřila (dle rozložení kera-
miky) 1,6 × 1,6 m. Mezera mezi komorou a jámou byla vypl-
něna kameny, obdobně byl překryt též strop. Žárový pohřeb se 
nacházel, v souladu s místními zvyklostmi, u jižní stěny (urna 
s kremací obsahovala v porovnání s dalšími hroby platěnické 
skupiny nezvykle velké množství kovových a skleněných oz-
dob). Hrob je předběžně posouzený jako ženský, na což po-
ukazuje právě zmíněná sada šperků – dva železné náramky/
nápažníky, bronzový náramek/nápažník, dvě železné jehlice, 
železná harfovitá spona a skleněné subtilní korálky; přiložen 
byl i masitý milodar a železný nůž. Na základě znalostí lokality 
hrob datujeme do fáze Ha D1 (625–550 př. Kr.), žena sociálně 
náleží do vyšší střední vrstvy. Z hrobu byly odebrány četné 
vzorky pro přírodovědné analýzy.
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Summary
From September 2020 to April 2021, a rescue excavation caused 
by the construction of a family house on plot No. 1693/2 took 
place in Seloutky – “Na Šťastných” field (Prostějov District). 
In the excavated area, two urn graves and especially another 
chamber grave with stone backfill (grave 3/2020) were inves-
tigated (Fig. 18, 19). Based on the previous archaeological re-
search of this site, we have dated this grave to the Ha D1 phase 
(625–550 BCE), when the buried woman probably belonged so-
cially to the upper middle class of Hallstatt society.

Pavel Fojtík, Martin Golec, Zuzana Golec Mírová

Senice na Hané (okr. Olomouc)
„Veklice“.
Doba halštatská. Sídliště. Doba laténská. Železářský areál. Plošný 
odkryv. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum 
Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6296556N, 17.0782806E; 49.6295278N, 17.0748861E; 
49.6286750N, 17.0747250E; 49.6292833N, 17.0781639E 

V červnu roku 2021 provedli pracovníci Archeologického 
centra Olomouc, p. o., záchranný archeologický výzkum na 
stavbě „Realizace PSZ v k. ú. Senice na Hané“. Stavba zahr-
novala pozemkové úpravy dvou polních cest a stavbu Bio-
centra Veklice. Během výzkumu byly zachyceny stopy osíd-
lení z mladší doby bronzové, halštatu a laténu. Lokalita se 
nacházela na poli severozápadně od intravilánu obce, v trati 
„Veklice“, v rovinatém terénu na pravém břehu říčky Blaty, 
v nadmořské výšce 240 m.

Po skrývce ornice těžkou technikou, konkrétně buldozery, 
se ve dvou místech stavby objevily rozsáhlejší tmavší plochy 
v jinak světlém šedožlutém jílovitém podloží. V jejich prostoru 

Obr. 18. Seloutky. Komorový hrob č. 3/2020, svrchní vrstva kamenného závalu.  
Foto P. Fojtík.
Fig. 18. Seloutky. Chamber grave 3/2020, upper layer of the stone backfill.  
Photo by P. Fojtík.

Obr. 19. Seloutky. Komorový hrob č. 3/2020, vypreparovaná situace na dně komory. 
Foto P. Fojtík.
Fig. 19. Seloutky. Chamber grave 3/2020, excavated context on the bottom.  
Photo by P. Fojtík.
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byly během archeologického dohledu objeveny zlomky keramiky, 
mazanice a struska. V těchto místech bylo poté během výzkumu 
položeno devět sond. 

V blízkosti nároží sond S4a S5 umístěných na východním 
okraji budoucího rybníka) se nacházel kontrolní blok stavby 
(rozměry 80 × 80 × 120 cm), na jehož profilu byla mimo jiné za-
chycena mazanicová vrstva (kont. 0104) obsahující keramické 
zlomky, včetně poloviny šálku, náležející slezskoplatěnické kul-
tuře. Je možné, že tato vrstva představuje relikt pravěkého síd-
lištního objektu.

V sondách S7, S8 a S9, nacházejících se v jihozápadní části 
budoucího rybníka, byla prozkoumána splachová vrstva a velké 
laténské soujámí nepravidelného oválného tvaru s rozměry 
7,2 × 7,1 × 0,8 m. Vrstva i soujámí obsahovaly velké množství 
laténské keramiky a strusek, které nám dokládají železářskou 
výrobu v jejich bezprostředním okolí.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
During a rescue excavation in the area of the future pond lo-
cated northwest of Senice – “Veklice” field (Olomouc District), 
a Hallstatt daub layer with pottery fragments (including a half of 
a cup) was found. The excavation also yielded a La Tène cultural 
layer and a large pit. A large amount of slag found around the pit 
represents the evidence of iron production in the area.

Vendula Vránová

Syrovice (okr. Brno-venkov)
„Za Kostelem“.
Doba halštatská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0786861N, 16.5534139E 

Od června 2021 probíhá v části trati „Za Kostelem“ navazu-
jící bezprostředně na místní hřbitov výstavba obytných domů 
s komunikací a inženýrskými sítěmi. Plocha byla dosud využí-
vána jako ovocný sad a zahrady a v minulosti byla alespoň z části 
terasovitě upravena, takže plošná skrývka zachytila pouze je-
diný archeologický objekt – větší plytkou jámu vyplněnou ky-
prým popelovitým zásypem s poměrně velkým množstvím 
keramiky datovatelné obecně do halštatského období. Pozoru-
hodnějším nálezem je zbytek kamenného sekeromlatu, celá ke-
ramická nálevka/naběračka a ve fragmentech zachovaný, ale po 
rekonstrukci prakticky kompletní želví krunýř. Výkopy základo-
vých pasů a inženýrských sítí, sledované kvůli horší čitelnosti 
plošné skrývky, neposkytly prozatím žádné další stopy archeo-
logicky relevantních aktivit.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
During the rescue excavation in Syrovice – “Za Kostelem” field 
(Brno-Country District), a single settlement feature datable to 
the Hallstatt period has been found so far.

Jiří Kala

Víceměřice (okr. Prostějov)
„Kratiny“.
Mladší a pozdní doba laténská (LT C2–D). Protourbánní aglomerace. 
Plošný odkryv. Badatelský výzkum. Uložení nálezu: Moravské 
zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3596428N, 17.1754133E

Koncem července byl zahájen vůbec první terénní odkryv 
obchodního a výrobního centra ze střední a mladší doby latén-
ské v Němčicích, v k. ú. Víceměřice. Poznatky o této zcela vý-
jimečné centrální lokalitě z 3.–1. století př. Kr., které se Ústav 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., věnuje již téměř 
20 let, byly doposud získávány výhradně nedestruktivními me-
todami, především povrchovými sběry. Teprve v roce 2021 byl 
získán projekt u GAČR, v jehož rámci se počítá také s několika 
systematickými odkryvy na různých částech lokality.

První výzkumná sezóna byla zaměřena na odkryv nejstarší 
doložené sklářské dílny severně od Alp (obr. 20). Zkoumaná plo-
cha o rozměru 10 × 18 m byla vytyčena v místě největší koncen-
trace skelného odpadu a dokladů výroby. Ornice byla postupně 
snižována po mechanických vrstvách (cca 20 cm) v segmen-
tech o rozměrech 1 × 1 m, z nichž byly také odebírány vzorky 
na proplavení. Získaný materiál byl separován zvlášť, hlína ze 
segmentů s větším množstvím materiálu a část výplní získaných 
z objektů byly navíc prohledány za pomoci elektrického síta. 

Nepatrné návrší v místě výzkumu bylo zasaženo dodnes 
trvající zemědělskou činností, ornice zde dosahovala pouze 
20–40 cm, kulturní vrstva tak byla již v minulosti zničena. 

Obr. 20. Víceměřice. Letecký pohled na plochu výzkumu. Foto I. Čižmář.
Fig. 20. Víceměřice. Aerial view of the excavated area. Photo by I. Čižmář.
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V odkryté ploše se podařilo zachytit celkem 15 objektů/situací, 
z nichž mnohé byly poněkud atypického rázu. Vyjma několika 
hrobů z mladší doby bronzové (viz oddíl Doba bronzová) spa-
dala většina objektů podle datovatelných nálezů do mladší doby 
laténské, konkrétně do stupňů LT C1 nebo LT C2. Podařilo se 
prozkoumat zahloubenou chatu neobvyklého čtvercového půdo-
rysu (4 × 4 m) se dvěma kůly na středové ose (obr. 21) a dále ob-
dobně rozměrný pravděpodobně výrobní objekt, jehož dno se na-
cházelo až dva metry pod úrovní podloží. V těsné blízkosti chaty 
byl částečně odkryt další výrobní objekt. Mimo výše uvedené 
byly dokumentovány tři kruhové zásobní jámy, které nebývají 
v době laténské běžnou součástí sídlištní zástavby, a několik ne-
pravidelně rozmístěných kůlových jamek v okolí větších objektů.

Ze všech objektů (především z chaty a výrobního objektu) 
pochází větší či menší množství jantarové suroviny, železné 
strusky a zlomků skla, velká kolekce keramiky a množství zví-
řecích kostí. Skleněné artefakty nalezené jak v ornici, tak ve 
výplni objektů, zastupují hlavně charakteristické tmavě modré 
korálky a zlomky bezešvých náramků (obr. 22). Kromě finálních 
výrobků byl získán početný soubor dokladů místní sklářské pro-
dukce, jako jsou skelná vlákna, polotovary či zmetky výrobků. 
Kolekci nálezů doplňují také kovové artefakty – bronzové či že-
lezné fragmenty spon, součásti opaskových řetězů, zlaté a stří-
brné mince.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
In 2021, an excavation was conducted in a place of a trading and 
industrial centre in Víceměřice – “Kratiny” field (Prostějov Dis-
trict). Fifteen subsurface features belonging to a glass workshop, 
located by surface surveys before, were excavated (Fig. 20–22). 
The site was dated to the Middle and Late La Tène periods 
(LT C1 and C2). Numerous pieces of evidence were obtained 
for the production of glass beads; the furnaces needed for the 
production of glass was probably destroyed by post-deposition 
processes. Fragments of amber and slag indicate the multifunc-
tionality of the excavated production site.

Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Miroslav Popelka

Obr. 21. Víceměřice. Zahloubená chata neobvyklého čtvercového půdorysu z mladší 
doby laténské. Foto I. Čižmář.
Fig. 21. Víceměřice. Sunken square-shaped hut from the Late La Tène period. Photo 
by I. Čižmář.

Obr. 22. Víceměřice. Výběr zlomků skleněných náramků. Foto I. Čižmář.
Fig. 22. Víceměřice. Selection of the glass beads fragments. Photo by I. Čižmář.
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Čejč (okr. Hodonín)
„Bílá hlína“.
Mladší doba římská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9323744N, 16.9537422E

Během předstihového průzkumu na trase VTL plynovodu 
Moravia (lokalita 02/12) byly v ploše východně od silnice Čejč–
Čejkovice zachyceny dvě zahloubené chaty z doby římské. První 
z nich měla typický čtvercový půdorys s šesti obvodovými kůly 
a pochází z ní pouze omezené množství keramického materiálu. 
Při průzkumu druhé zemnice bylo zjištěno více kůlů tvořících 
nosnou konstrukci a z výplně bylo získáno velké množství ar-
cheologického materiálu. Kromě kolekce keramiky je třeba zdů-
raznit i početný materiál osteologický, kde některé z kostí ne-
sou stopy po opracování. Z hotových výrobků je možné zmínit 
kostěný hřeben nebo drobný, rytou výzdobou zdobený závěsek. 
V dalším, jen několik metrů vzdáleném objektu bylo zjištěno 
pouze nepatrné množství keramického materiálu, objekt je však 
zajímavý přítomností strusky. Oba objekty patrně představovaly 
součást výrobního areálu.

Sídliště pokračovalo i východně od silnice Čejč–Čejkovice, 
kde byla odkryta další mělká zemnice z doby římské.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
During the rescue excavation in the construction area of the 
Moravia gas pipeline in “Bílá hlína” field (Hodonín District), 
three sunken huts and what is probably one production feature 
from the Roman Period settlement were examined (Fig. 1).

Ivan Čižmář, Michal Přichystal

Ivančice (k. ú. Hrubšice, okr. Brno-venkov)
„Za Dvorem“, parc. č. 29/3, 281/31–281/33, 281/2.
Doba římská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0903792N, 16.3071286E

Při záchranném výzkumu polykulturní lokality na okraji 
obce Hrubšice (místní část Ivančic, viz oddíly Neolit, Doba 
bronzová) byly objeveny rovněž relikty osídlení z doby římské 
v podobě obytné struktury. Chatu se bohužel nepodařilo pro-
zkoumat celou, neboť její východní okraj zasahoval za hranici 
zkoumané plochy, kde hrozilo porušení kabelů nízkého na-
pětí. Šlo o polozemnici o dochovaných rozměrech 5 × 4 m, při-
čemž hloubka dosahovala 0,7–0,9 m. V rozích stavby a uprostřed 
západní stěny byly rozpoznány kůlové jámy. Zásyp chaty byl po-
měrně homogenní a relativně sypký, ve vrstvě těsně nad podla-
hou se objevila příměs popela. V zásypu bylo značné množství 
fragmentů keramických nádob a zvířecích kostí. Z jihozápadní 
strany chata porušila starší osídlení kultury s lineární kerami-
kou (hliník), což se projevilo příměsí staroneolitických střepů 
v horních vrstvách zásypu chaty. Podrobnější vyhodnocení ná-
lezové situace stále probíhá.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
The multi-period settlement was examined in “Za Dvorem” field 
during the rescue excavation carried out due to the building of 
infrastructure for future family houses in Ivančice, cadastral 
area Hrubšice (Brno-Country District). The sunken hut with 
predominantly Germanic pottery and animal bones was dated 
to the Roman Period. 

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová, Michal Bučo

Javorník (k. ú. Javorník-ves, okr. Jeseník)
„V Lánech“ či „Dolní lány“, parc. č. 3475.
Doba římská a doba stěhování národů. Pole, ojedinělý artefakt. 
Průzkum detektorem kovu. Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum 
Jesenicka, p. o., inv. č. H 9090.

Lokalizace: WGS-84 – 50.3915250N, 17.0310922E 

V roce 2020 byl proveden nelegální detektorový průzkum na 
katastru obce Javorník-ves (okr. Jeseník) v trati „V Lánech“ či 
„Dolní lány“, východně od zástavby města, kde u drobné církevní 
stavby došlo k nálezu mince z období římské říše, tzv. suberátu. 
Tento náhodný nález byl následně předán do Vlastivědného 

Doba římská a doba stěhování národů
Roman Age and Migration Period

Obr. 1. Čejč. Zahloubená chata z doby římské. Foto I. Čižmář.
Fig. 1. Čejč. Sunken hut from the Roman Period. Photo by I. Čižmář.
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muzea Jesenicka, p. o. (Growka 2020–2021). Mince je potažena 
stříbrem a jedná se o napodobeninu denáru – barbarská ražba 
(Afrika, Kartágo?). Avers je setřelý, možná s podobiznou císaře. 
Revers je také setřelý, ale lze rozeznat koně na podstavci.

Literatura
Growka, K. 2020–2021: Nález suberátu. Slezský numismatik 23–24, 13.

Summary
A Roman coin (the so-called suberat) was found during an illegal 
metal detector survey in 2020 either in “V Lánech” or “Dolní 
lány” field (Jeseník District). The stray find was then handed 
over to the Museum of Jeseník Region. 

Milan Rychlý

Kobylí (k. ú. Kobylí na Moravě, okr. Břeclav)
„Nivky od močáru“, parc. č. 10003–10008.
Mladší doba římská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -576080.75, -1192703.17; -576138.67, -1192531.75; 
-576064.56, -1192689.17; -576089.76, -1192554.68

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum před 
plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v polní trati 
„Nivky od močáru“ (viz oddíl Doba železná). Část objektů bylo 
možné na základě získaného materiálu datovat do mladší doby 
římské. Mimo jiné se jednalo o dvě charakteristické chaty s pod-
lahou zapuštěnou pod úroveň terénu. V jedné z nich byla uložena 
celá kostra koně (obr. 2). V její blízkosti byl nalezen zdobený 
kostěný jehlancovitý závěsek. Podobné závěsky bývají označo-
vány za amulety a spojovány s kultem germánského vegetačního 
boha Donara (Zeman 2001, 129).

Literatura
Zeman, T. 2001: Germánská kostěná a parohová industrie doby 

římské ve středoevropském barbariku. Sborník prací Filozofické 
fakulty brněnské univerzity M6, 107–147.

Summary
The rescue excavation conducted in the “Nivky od močáru” field 
(Břeclav District) in 2021 yielded a number of settlement fea-
tures, part of which could be dated to the Late Roman Period. 
Two of the features are characteristic sunken-floor dwellings. 
A complete horse skeleton was deposited in one of these and 
a decorated pyramid-shaped bone pendant was found near the 
skeleton (Fig. 2). 

Michal Přichystal

Kojetín (okr. Přerov)
„U Křenovické lávky“.
Starší doba římská. Sídliště. Průzkum detektorem kovu.  
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

V roce 2014 našel Z. Brázda během preventivní detektorové 
prospekce prováděné na katastru města Kojetín v trati „U Kře-
novické lávky“ (na starých pozemkových mapách uváděn ná-
zev „Koráby“) bronzovou sponu s očky ze starší doby řím-
ské (obr. 3). 

Lokalita je situována na levobřeží říčky Haná, která předsta-
vuje pravostranný přítok řeky Moravy. Nadmořská výška polohy 
se pohybuje okolo 197 m.

Nálezem je téměř kompletní exemplář bronzové spony s očky, 
z níž se nedochovala pouze část vinutí s jehlou. Dochovaná délka 
spony činí 61,4 mm. Šířka spodní lichoběžníkovitě rozšířené 
části nožky 15,6 mm. Hmotnost je 10,3 g. Plný zachycovač licho-
běžníkového tvaru má ohrnutý spodní okraj. Povrch předmětu je 
pokryt tmavě zelenou oxidační patinou. Páskový lučík nese výz-
dobu v podobě úzkého pásu, který bývá vyplněn krátkými příč-
nými rýžkami, které u popisovaného exempláře nejsou vzhledem 
k silné patinaci patrné. Na povrchu nožky je zřetelná puncovaná 
výzdoba čtyř koncentrických kroužků. Exemplář z Kojetína lze 
zařadit do III. skupiny podle O. Almgrena (1923, Taf. III: 57−61), 
přičemž patří k nejmladším variantám spon s očky tzv. vedlejší 
pruské série, konkrétně k typům A59−60.

Spony tzv. vedlejší pruské série představují germánská oděvní 
spínadla, která byla dle nápadně velkého množství nálezů s obli-
bou používána v severovýchodních oblastech barbarika v kultuře 
wielbarské a ve východní části kultury przeworské i v Pobaltí 
(Pfeiffer-Frohnert 1998, 128, Abb. 1; Zeman 2017, 96−97).

Nález bronzové spony s očky souvisí se známým sídlištěm ze 
starší a mladší doby římské na lokalitě, která je ve starší literatuře 
uváděna jako poloha „Pod Křenovskou lávkou“ (Drechsler 2009, 
30–31). Kojetínský exemplář rozšiřuje počet bronzových spon 
s očky nalezených v posledních letech na území přerovského 
regionu v souvislosti s preventivní detektorovou prospekcí na 
ohrožených archeologických lokalitách (Schenk 2021; Schenk, 
Venos 2021).

Literatura
Almgren, O. 1923: Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten 

nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzial-
römischen und südrussischen Formen. Mannus-Bibliothek Nr. 32. 
Leipzig: Verlag von Curt Kabitzsch.

Drechsler, A. 2009: Osídlení katastru města Kojetína v prehistorii 
a raném středověku. In: F. Řezáč, H. Svačinová, J. Sírek (eds): 
Kojetín v proměnách času. Kojetín: Městské kulturní středisko 
Kojetín, 19–36.

Obr. 2. Kobylí. Kostra koně v chatě. Foto M. Přichystal.
Fig. 2. Kobylí. Horse skeleton in the dwelling. Photo by M. Přichystal.
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Pfeiffer-Frohnert, U. 1998: „Mit Augen am Fuß und mit Wulst 
statt Scheibe“. Verbreitung und Zeitstellung der preußischen 
Nebenserie A 57–61 und ihrer Varianten. In: J. Kunow (ed.): 
100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale 
Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 Kleinmachnow, Land Brandenburg. 
Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5. Wünsdorf: 
Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 
125–134.

Schenk, Z. 2021: Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled 
výzkumů 62(1), 292−293.

Schenk, Z., Venos, O. 2021: Radslavice (k. ú. Radslavice u Přerova, 
okr. Přerov). Přehled výzkumů 62(1), 293−294.

Zeman, T. 2017: Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové 
prospekce. Archaeologica Olomucensia. Tom II. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci. 

Summary
A fragment of a Roman bronze eye-brooch from the Prussian se-
ries (Fig. 3) was found in 2014 during a metal detector survey in 
“U Křenovické lávky” field (Přerov District). 

Zdeněk Schenk, Zbyněk Brázda

Koryčany (okr. Kroměříž)
„Dráhy“.
Starší doba římská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0979397N, 17.1476133E; 49.0995133N, 17.1483858E; 
49.0993797N, 17.1490058E; 49.0977936N, 17.1490058E

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Koryčany, 
trať „Dráhy“ byl proveden pracovníky Archeologického cen-
tra Olomouc, p. o., v době mezi 19. a 28. červencem roku 2021, 
v předstihu před plánovanou investiční stavbou budoucího 
VTL plynovodu Moravia. V trase plánovaného plynovodu jde 
o úsek mezi 49,2 km a 49,4 km. Investorem stavby byla společ-
nost NET4GAS, s.r.o. V průběhu výzkumu byla zachycena část 
sídliště ze starší doby římské. Na lokalitě byla identifikována 
jedna zemnice, tři vyšší struktury tvořené skupinami kůlových 
jamek, které představují zřejmě pozůstatky dalších nadzemních 
staveb, samostatné kůlové jamky, u kterých se nepodařilo zjistit 
příslušnost k vyšším strukturám, dvě zásobní jámy a osm blíže 
neurčených sídlištních jam. Z hlediska artefaktů převažují na lo-
kalitě fragmenty užitkové keramiky starší doby římské. V jedné 

zásobní jámě byl nalezen kamenný korálek a dva kusy opracova-
ného parohu se stopami řezání. Ve výplni zemnice byla nalezena 
část bronzové emailové spony typu Riha 5.17.5 západní prove-
nience (Riha 1979, 159–161).Na lokalitě byla dále zachycena řada 
jam, u kterých se vzhledem k absenci nálezů nepodařilo určit 
kulturní příslušnost, a jedna zásobní jáma kultury s moravskou 
malovanou keramikou.

Literatura
Riha, E. 1979: Die römische Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. 

Forschungen in Augst 3. Augst: Amt für Museen und Archäologie 
des Kantons Basel-Landschaft.

Summary
Part of the settlement from the Early Roman Period was exam-
ined during the rescue excavation in “Dráhy” field, south of Ko-
ryčany (Kroměříž District). Besides the typical settlement finds, 
a fragment of a bronze enamel brooch with analogies to the Ro-
man-Provincial world was found.

Vít Záhorák

Koryčany (okr. Kroměříž)
„Padělky“.
Mladší doba římská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1116772N, 17.1463600E; 49.1102586N, 17.1463278E; 
49.1102233N, 17.1472933E; 49.1116842N, 17.1472183E

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Koryčany, trať 
„Padělky“ byl s přestávkou proveden pracovníky Archeologic-
kého centra Olomouc, p. o., v době mezi 29. zářím a 10. prosin-
cem roku 2021, v předstihu před plánovanou investiční stavbou 
budoucího VTL plynovodu Moravia. V trase plánovaného plyno-
vodu jde o úsek mezi 50,6 km a 50,9 km. Investorem stavby byla 
společnost NET4GAS, s.r.o. Během výzkumu byla prozkoumána 
polykulturní lokalita s doklady lidských aktivit od neolitu po 
raný středověk. 

Jednou ze zachycených komponent byla část sídliště z mladší 
doby římské. Prozkoumány byly dvě zahloubené polozemnice, 
jeden půdorys nadzemní šestikůlové stavby a částečně zahlou-
bený mělký objekt ohraničený pozůstatky šesti kůlu s většími 
fragmenty keramických závaží tkalcovského stavu v jedné části 
centrální prohlubně. Dále byla prozkoumána řada zásobních 
a sídlištních jam, které dle keramického materiálu náležely stej-
nému období. Na lokalitě se bohužel nepodařilo objevit žádné 
kovové artefakty.

V rámci ostatních komponent bylo prozkoumáno sídliště 
kultury s lineární keramikou, pohřebiště kultury se šňůrovou 
keramikou, hrob kultury zvoncovitých pohárů a několik zásob-
ních jam předběžně datovaných do raného středověku.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A multi-period site (prehistoric, early medieval) was docu-
mented during the rescue excavation in “Padělky” field west of 
Koryčany (Kroměříž District). One of the site components was 
a settlement from the Late Roman Period. 

Vít Záhorák

Obr. 3. Kojetín. Bronzová spona 
s očky pruské série z doby 
římské. Kresba P. Holcová. 
Fig. 3. Kojetín. Roman bronze 
eye-brooch from the Prussian 
series. Drawing by P. Holcová. 
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Kramolín (okr. Třebíč)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Kramolín hill-fort revisited. Archaeological potential of 
45 years flooded site
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let 
zatopené lokality

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek,  
Klára Augustinová, Petr Žákovský

Loučany (k. ú. Loučany na Hané, okr. Olomouc)
„Záplatky“, parc. č. 663.
Doba římská a doba stěhování národů. Sídliště. Průzkum 
detektorem kovu. Uložení nálezu: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6024444N, 17.0915147E 

V průběhu detektorové prospekce na k. ú. Loučany objevil 
T. Přidal na parcele č. 663 stříbrný sekerovitý závěsek (obr. 4). 
Lokalita se rozkládá v rámci polní tratě „Záplatky“ za dnešním 
loučanským hřbitovem, na levobřežní terase říčky Šumice. Nález 
byl 23. srpna 2020 vyzvednut z ornice z hloubky 15 cm od součas-
ného povrchu. Lokalita se nalézá na východním okraji obce v těsné 
blízkosti objektu čistírny odpadních vod směrem k sousední obci 
Těšetice (ve směru jihozápad). Naleziště objevil loučanský ro-
dák V. Kohoutek (1921–2010) v roce 2008. Povrchové sběry zde 
též v květnu 2008 prováděl K. Faltýnek (NPÚ, územní odborné 
pracoviště v Olomouci), dále po roce 2010 spolupracovník Ar-
cheologického centra Olomouc, p. o., (dále ACO) T. Jursa, v rámci 
grantového projektu „Preventivní archeologie”, koordinovaného 
ACO a T. Přidal v letech 2019 a 2020. Oba posledně jmenovaní se 
zaměřili na průzkum této lokality za pomoci detektorů kovů. Karel 
Faltýnek zde formou povrchového sběru zachytil nálezy keramiky 
ze starší a mladší doby římské, včetně keramiky jiříkovického typu 
(Faltýnek 2008). Tomáš Jursa zde v minulých letech za pomoci 
detektoru kovů získal a následně v rámci výše jmenovaného pro-
jektu předal věcnému garantovi pro Olomoucko M. Kalábkovi 
několik bronzových patrně římských mincí a též bronzový závě-
sek s kolkovanou výzdobou (ústní sdělení T. Jursy, poskytnuté 
T. Přidalovi). Artefakty nalezené T. Přidalem (keramika z mladší 
doby římské a blíže nedatovaná drobná kovová industrie) byly 
odevzdány do sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Stříbrný 
sekerovitý závěsek s částečně odlomeným očkem a nepatrně po-
škozenou zaoblenou částí o rozměrech 20 × 17,4 mm se blíží typu 
Kokowski 4. Tento typ je charakteristický pro labskogermánskou 
oblast, zejména pro středoněmecký region, odkud lze doložit ce-
lou řadu analogií. Chronologicky pak spadá do rozmezí stupňů C2 
a C3 (Kokowski 1998, 100–102, ryc. 1: 4; 4: 21, 74; 8). Sekerovité 
závěsky různých typů jsou podle aktuálního stavu poznání na 
území bývalé ČSR známé jak ze sídlištního prostředí (např. El-
schek 2008, 265, 267, Abb. 1: 4; Zeman 2017, 132, obr. 35: 5), tak 
z hrobových kontextů (např. Rybová 1979, 366, Abb. 60: 14). Jejich 
užívání registrujeme dále i ve starším stupni doby stěhování ná-
rodů (Svoboda 1965, tab. XXIX: 4a; Tejral 1982, 131, obr. 28: 4), 
kdy postupně doznívají. Sekerovité závěsky tvořily součást kru-
hových šperků a náhrdelníků a nemůžeme u nich zcela vyloučit 
apotropaický význam (srov. Zeman 2017, 132).
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Summary
A silver axe-shaped pendant was found during a metal detec-
tor survey in the cadastral area Loučany (Olomouc District) in 
“Záplatky” field (Fig. 4). The pendant is dated to the Late Roman 
Period (stages C2, C3).

Tomáš Přidal, Jan Jílek, Karel Faltýnek

Měrovice nad Hanou (okr. Přerov)
„Svárov“, parc. č. 1313.
Doba římská. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

V roce 2020 našel M. Komínek během preventivní detekto-
rové prospekce prováděné na katastru obce Měrovice nad Ha-
nou v trati „Svárov“ bronzový komponent, jímž je mezičlánek 
z řetězu otěží uzdy koně se dvěma otvory z mladší doby řím-
ské (obr. 5). Místo nálezu se nachází poblíž jihovýchodního 
okraje intravilánu obce, na parcele č. 1313.

Lokalita je situována na levobřeží Měrovického potoka, který 
představuje levostranný přítok říčky Haná. Nadmořská výška 
polohy se pohybuje okolo 198 m.

Obr. 4. Loučany. Stříbrný sekerovitý závěsek. Foto L. Hlubek, kresba K. Faltýnek.
Fig. 4. Loučany. Silver axe-shaped pendant. Photo by L. Hlubek, drawing by 
K. Faltýnek.
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I když je lokalita v literatuře uváděna především v souvis-
losti s laténským osídlením, byly v trati „Svárov“ archeologicky 
doloženy také doklady staršího osídlení (Meduna 1980, 168; Ka-
lábek 2021a; 2021b).

Zcela ojedinělým nálezem na lokalitě je kompletní exemplář 
bronzového dvoužaludového mezičlánku se dvěma otvory, který 
představuje charakteristickou součást bronzového koňského ře-
tězu typu Vimose. Celková délka předmětu činí 43,5 mm, šířka 
16,5 mm. Hmotnost je 36,27 g. Ve střední části mezičlánku je 
plastické žebro rozdělené dvěma nevýraznými oběžnými rýhami 
na tři části. Tato zaškrcená středová partie má průměr 14,5 mm 
a šířku 5 mm. Povrch předmětu je pokryt ušlechtilou světle ze-
lenou oxidační patinou.

U mezičlánků nalézaných spíše vzácněji na germánských síd-
lištích se setkáváme s články řetězů, u nichž došlo k poškození 
až protržení jednotlivých otvorů. V případě takových se před-
pokládá jejich uchovávání coby suroviny pro pozdější přetavení 
(Jílek 2007, 176).

V případě mezičlánku z Měrovic jde o kus bez výrazněj-
šího poškození. Opotřebení je patrné pouze na oválně pro-
táhlých otvorech, což bylo způsobené v důsledku dlouhodobě 
vyvíjené zátěže. Exemplář z Měrovic nad Hanou lze z typolo-
gického hlediska zařadit k formě Z4 podle třídění S. Wilbers-
-Rost (1994, 46−49, Beilage 1: 4h2), přičemž podle členění 
střední části se nejvíce blíží variantě Z4h2. Jedna z nápad-
nějších koncentrací výskytu nálezů mezičlánků formy Z4 se 
nachází v oblasti středního Podunají, přičemž z jihomoravské 
lokality Dyjákovice na Znojemsku a dolnorakouského Drö-
singu pochází licí bronzové formy, které dokládají místní vý-
robu (Čižmář 2010, 129−131).

Předpokládá se, že postroje typu Vimose představovaly re-
prezentativní komoditu, která byla mimo jiné předmětem ob-
chodu probíhajícího podél Jantarové stezky mezi severně polo-
ženými oblastmi przeworské kultury a středním Podunajím.

Z pohledu relativní chronologie lze mezičlánek na základě 
publikovaných kusů zařadit do přechodného stupně B2/C1 až C2 
(Wilbers-Rost 1994, 47−49; Kull 1996; Jílek 2007, 177).

Exemplář z Měrovic nad Hanou představuje v rámci regionu 
Přerovska zcela ojedinělý případ tohoto typu nálezu, který rozši-
řuje počet bronzových komponent koňského řetězu typu Vimose 
nalezených v posledních letech na území Moravy v souvislosti 
s preventivní detektorovou prospekcí na ohrožených archeolo-
gických lokalitách (Čižmář 2010).
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Summary
An isolated artefact (Fig. 5) – a component of a bronze 
(Vimose-type) horse harness from the Late Roman Period was 
found in 2019 during a metal detector survey in “Svárov” field 
in the cadastral area of Měrovice nad Hanou (Přerov District). 

Zdeněk Schenk, Miroslav Komínek

Pohořelice (k. ú. Nová Ves u Pohořelic,  
okr. Brno-venkov)
Nová Ves; „Hektary“, parc. č. 3323.
Doba stěhování národů. Pohřebiště/hřbitov. Sonda. Badatelský 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

Ve dnech od 21. června do 22. srpna a od 13. do 27. září 2021 
byl realizován systematický archeologický výzkum kostrového 
pohřebiště v poloze „Hektary“, v jižní části katastrálního území 
Nová Ves u Pohořelic (okr. Brno-venkov). Terénní aktivity jsou 
plánovanou součástí projektu „Langobardská populace na Mo-
ravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování ná-
rodů“ 21-31765M Grantové agentury České republiky, jehož 
hlavním cílem je přispět k poznání kulturně-historické situace 
5. a 6. století n. l. na území ležícím severně od středního Dunaje. 
Počítá se s využitím širšího spektra přírodovědných analýz – 
antropologickou a paleopatologickou analýzou, zkoumáním 
izotopů za účelem poznání výživy a migrace obyvatelstva, de-
tailním rozborem vybraných kovových artefaktů apod. V rámci 
mezinárodní spolupráce (ERC projekt „HistoGenes – Integrating 
genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Cent-
ral Europe“) probíhá také archeogenetický výzkum.

Na lokalitě Nová Ves – „Hektary“ byl primárně proveden 
geofyzikální průzkum o rozsahu 2,4 ha. Výsledný magnetogram 
určil celkový rozsah pohřebního areálu a potvrdil přítomnost 
cca  tří set anomálií odpovídajících hrobovým jámám, orientova-
ným ve směru Z–V; naměřená data v podstatě korelují se situa cí 
indikovanou porostovými příznaky. Další fází byla exkavace 
vytipovaného hrobu, jehož výbava verifikovala předpokládané 
chronologické zařazení nekropole do doby stěhování národů. 
Následně byla sonda rozšířena na plochu 22 × 21 m, na níž 
bylo prozkoumáno celkem 23 kostrových hrobů, vytvářejících 
řady (obr. 6). Všechny objekty byly intencionálně narušeny, jak 
o tom svědčí charakter jejich výplně i dislokace kosterního ma-
teriálu a artefaktů; dochované nálezy – četné kovové předměty 

Obr. 5. Měrovice nad Hanou. 
Spojovací článek koňského 
řetězu z doby římské. Foto 
Z. Schenk.
Fig. 5. Měrovice nad Hanou. 
Linking part of a horse harness 
from the Late Roman Period. 
Photo by Z. Schenk.
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(součásti oděvu jako spony, přezky atd.), korály (ze skelné pasty 
nebo jantaru), keramické nádoby, skleněné poháry a další milo-
dary jednoznačně odpovídají hmotné náplni průběhu druhé po-
loviny 5. století s možným přesahem do 6. století.

Literatura
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Summary
In the framework of the systematic research (Fig. 6), a geophysi-
cal survey and subsequent partial excavation of the Migration Pe-
riod burial ground (23 graves) from the second half of the 5th cen-
tury was conducted in Pohořelice, “Hektary” field (Brno-Country 
District). 

Zuzana Loskotová, David Cibulka, Eva Vaníčková

Přerov (k. ú. Dluhonice, okr. Přerov)
„Dolní újezd“, parc. č. 1333.
Mladší doba římská. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. 
Průzkum. Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

V květnu 2017 našel spolupracovník Muzea Komenského 
v Přerově M. Komínek během preventivní detektorové pro-
spekce prováděné v trati „Dolní újezd“ na katastru přerovské 
místní části Dluhonice ztrátovou minci z mladší doby řím-
ské (obr. 7). Místo nálezu se nachází západně od komunikace 
vedoucí z Předmostí do Dluhonic. Lokalita je situována na staré 
říční terase řeky Bečvy v jihozápadním ústí Moravské brány. 
Nadmořská výška polohy se pohybuje okolo 216 m.

V případě numizmatického nálezu se jedná o minci třídy 
AE 2 římského císaře Flavia Theodosia I. (379−395). Na aversu 
mince je zobrazeno oděné poprsí Theodosia I. s přilbou a perlo-
vým diadémem doprava a opisem: DN THEODOSIVS PF AVG.

Na reversu mince je vyobrazena postava císaře zleva se zdvi-
ženou pravou rukou, který stojí na galéře kormidlované za ním 
sedící Victorií. V levém poli mincovního obrazu je umístěn vě-
nec. Opis na rubu GLORIA ROMANORVM.

Dle značky mincovny CONB, uvedené ve spodní části mince 
pod galérou, lze určit, že mince byla ražena v Konstantinopoli 
v letech 379−383 (RIC IX Constantinople 52c).

Průměr mince činí 22 mm. Hmotnost je 4,5 g. Povrch před-
mětu je nerovnoměrně pokryt zelenou oxidační patinou. Mince 
je po obvodu mírně olámaná.

Ojedinělý nález ztrátové mince císaře Theodosia I. rozšiřuje 
sporadické stopy aktivit z doby římské na polykulturní lokalitě 
situované v prostoru mezi místními přerovskými částmi Před-
mostím a Dluhonicemi na pravobřeží řeky Bečvy (Schenk 2002). 
Z katastru Dluhonic je znám menší soubor zlomků tzv. jiříko-
vické keramiky z mladší doby římské z trati „Dolní újezd“ 
(Schenk 2005). Ze sousedního katastrálního území jde prozatím 
o dva kovové předměty ze starší doby římské, a to nález torza 
bronzové spony typu A236n z trati „Díly“ v k. ú. Předmostí 
(Schenk, Jílek 2017) a torzo bronzové spony s očky z polohy 
„Malé Předmostí“ (Schenk 2021). Z Předmostí jsou ve starší lite-
ratuře uváděny také ojedinělé nálezy římských mincí z 1.−4. sto-
letí n. l. bez bližších nálezových okolností (Nohejlová Prátová 
1955, 211, 280; Jašková 1970, 119).
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Summary
An isolated artefact – a Roman coin from the period of Em-
peror Theodosius I (late 4th century) minted in Constantinople 
(Fig. 7) – was found in 2017 during a metal detector survey in 
“Dolní Újezd” field (Přerov District).

Zdeněk Schenk, Miroslav Komínek

Obr. 6. Pohořelice. Pohled na plochu v průběhu výzkumu. Foto M. Vlach.
Fig. 6. Pohořelice. View of the excavated area. Photo by M. Vlach.

Obr. 7. Přerov. Mince římského císaře Theodosia I. Foto Z. Schenk.
Fig. 7. Přerov. A Roman coin from the period of Emperor Theodosius I. Photo by 
Z. Schenk.
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Rataje (k. ú. Rataje u Kroměříže, okr. Kroměříž)
„Zahrádky“.
Starší doba římská. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2765633N, 17.3487653E; 49.2764164N, 17.3494947E; 
49.2751283N, 17.3480464E; 49.2751983N, 17.3473169E

Lokalita Rataje v polní trati „Zahrádky“ se nachází na jižně 
orientovaném mírném svahu nevýrazného kopce, na levém břehu 
Ratajského potoka. Plocha výzkumu o průběhu S–J měla 200 m 
délky a cca  50 m šířky. Mírný sklon prostřední části svahu kopce 
s výrazným hraničením původního záplavového údolí potoka byl 
velmi vhodným místem pro osídlení. Také v těchto místech byly 
výzkumem objeveny stopy osídlení datované do doby římské.

Na lokalitě bylo objeveno celkem 23 archeologických ob-
jektů. Dvě zahloubené chaty, jeden hliník, tři hlubší jámy, čtyři 
mělké objekty a několik sloupových jamek.

Mezi objekty si pozornost zaslouží větší z prozkoumaných 
polozemnic. Objekt delší osou kopíroval vrstevnicový průběh 
svahu kopce a jeho orientace byla V–Z. Rozměry zemnice byly 
5,4 m délky a cca  4,4 m šířky. Dochovaná hloubka objektu byla 
cca  0,3 m v nejhlubší severní části. Klasická konstrukce se 
dvěma kůly u každé delší stěny chaty a po jednom kůlu u stěn 
kratších byla doplněna o další četné kůly uvnitř zemnice. Cel-
kem bylo na dně objektu identifikováno 18 sloupových jamek. 
Plocha chaty měřila cca  22 m2.

Druhá z polozemnic byla prozkoumána jen z části. Objekt 
byl také orientován V–Z a jeho východní část, asi třetina objektu, 
zasahovala pod okraj skrývané plochy. Rozměry dochované 
zemnice byly 3,6 m délky a 3,2 m šířky. Maximální hloubka byla 
0,4 m od úrovně podloží. S odhadovanou délkou 4,2 m a známou 
šířkou 3,2 m by plocha objektu měřila 13,45 m2.

Z objektů pochází keramický materiál, který lze datovat do 
starší doby římské. Mezi keramickým materiálem vyzvednutým 
z obou polozemnic se nacházely střepy z importovaných, dobře 
vypálených nádob se stopami engoby.

Mezi zajímavé nálezy patří bronzový předmět, snad kování 
nádoby (obr. 8). Artefakt byl vyroben z jednoho kusu bronzového 
plíšku. Delší část plíšku byla rozříznuta na tři části do podoby 
roztažených ramen. Krajní ramena jsou silně ohnuta do boků, 
prostřední ulomené je rovné. Konce ramen jsou zakončené ma-
lými očky se zvlněnými okraji. Ramena jsou vytažena z krátkého 
torza ukončeného plastickou lištou zdobenou dvěma řádky rýžek, 
mezi nimiž byla umístěna tři kolečka s vnitřním puncem. Nad 
lištou vyrůstá krátký široký krček ukončený větším očkem. Stopy 
opotřebování uvnitř očka naznačují, že se jednalo o předmět pů-
vodně sloužící jako součást ozdobného poutka pro zavěšení.

Ve spodní části lokality se mírný svah výrazně lomí a spadá do 
širokého údolí Ratajského potoka. V místě zlomu byly zachyceny 
menší jamky a několik do jílovitého podloží zatlačených střepů. Byla 
zde také objevena raně novověká přezka z boty a na okraji záplavo-
vého údolí četné ulity vodních plžů, které naznačují existenci stojaté 
vody. Tmavé vodní nánosy v údolí potoka byly nejdříve sondovány 
pomocí těžké techniky, a to do hloubky cca  3 m od úrovně terénu. 
Vzhledem k okamžitému zalití vykopané sondy spodní vodou bylo 
nutné další měření provést geologickou tyčí. Nakonec bylo geolo-
gické podloží objeveno v hloubce cca  3,5 m od dnešní úrovně pod-
loží. Nálezy plžů, úprava břehu údolí a hloubka nánosů by odpoví-
daly historickým pramenům, podle kterých by se v těchto místech 
měl nacházet v 2. polovině 18. století zaniklý rybník.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A new settlement from the Early Roman Period was discovered 
during the rescue excavation at Rataje in “Zahrádky” field (Kro-
měříž District). Two semi-sunken huts, various sized settlement 
pits and a few postholes were excavated. Pottery, daub and ani-
mal bones were mainly found in the examined features. The pot-
tery contained sherds from imported ceramic vessels. A bronze 
decorated applique represents a unique find (Fig. 8).

Arkadiusz Tajer

Uhřičice (okr. Přerov)
„Zadní díl u křivé“, parc. č. 730/6.
Mladší doba římská. Ojedinělý artefakt. Průzkum detektorem kovu. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3783792N, 17.2575500E

V roce 2019 našel J. Pešák z Kojetína během preventivní de-
tektorové prospekce prováděné na katastru obce Uhřičice torzo 
bronzové spony z doby římské (obr. 9). Místo solitérního nálezu 
se nachází v trati „Zadní díl u křivé“ na svahu táhlého zarovna-
ného hřbetu, na parcele č. 730/6. Jde o kopcovitý terén při se-
verním okraji Kojetínské pahorkatiny, která nápadně převyšuje 
pravobřežní říční nivu řeky Moravy. Nadmořská výška polohy 
místa nálezu činí 234 m.

Nález představuje torzo poměrně masivní jednodílné lité 
bronzové spony s podvázanou nožkou a výzdobou v podobě 
dvou „svorek“ z úzkých zploštělých drátků ve tvaru písmene C, 
umístěných vedle sebe na vrcholu oblouku hladkého fasetova-
ného lučíku. Kolem spodní části lučíku se zachovalo čtyřná-
sobné podvázání. Vinutí, jehla a zakončení nožky se zachycova-
čem chybí. Páskový, nápadně obloukovitý lučík má příčný průřez 
ve tvaru písmene C. Délka torza spony činí 69 mm, šířka lučíku 
5−6 mm a výška spony 22 mm. Hmotnost je 13,96 g. Povrch 
předmětu je nerovnoměrně pokryt zelenou oxidační patinou. 
Torzo exempláře z Uhřičic lze zařadit mezi spony s podvázanou 
nožkou, které náleží do VI. Almgrenovy skupiny (Almgren 1923, 
Taf. VII: 158−166), přičemž se výzdobou nejvíce blíží tzv. uher-
skému typu A 166. Tyto spony byly výrazněji zastoupeny na mla-
dořímském pohřebišti v Kostelci na Hané (Peškař 1972, 112−113, 
184, Taf. 30).

Spony s podvázanou nožkou představují germánská oděvní 
spínadla, která jsou charakteristická pro období od mladší 
a pozd ní doby římské až počátku doby stěhování národů. V pří-
padě spon uherského typu (Almgren 166) je koncentrace jejich ná-
lezů nápadná v oblasti Uherské nížiny, dále severně od středního 
Dunaje, menší zastoupení je patrné v západních oblastech prze-
worské či v prostředí wielbarské kultury (Mączyńska 2009, 77–79, 
Abb. 31, Peškař 1972, 111−112; Zeman 2017, 116−118, tab. 30).

Obr. 8. Rataje.  
Bronzová aplikace.  
Foto A. Šindlerová.
Fig. 8. Rataje. Bronze 
applique. Photo by 
A. Šindlerová.
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Summary
An isolated artefact – a bronze brooch with a ligated foot 
(Almgren 166 type) was found in 2019 during a metal detector 
survey in “Zadní díl u křivé” field (plot No. 730/6) in Uhřičice 
cadastral area (Přerov District). Brooches with a ligated foot are 
a characteristic artefact occurring from the Late Roman Period 
to the beginning of the Migration period (Fig. 9).

Zdeněk Schenk

Obr. 9. Uhřičice. Torzo 
bronzové spony s podvázanou 
nožkou z doby římské. Kresba 
P. Holcová.
Fig. 9. Uhřičice. Fragment of 
a Roman bronze brooch with 
a ligated foot. Drawing by 
P. Holcová.
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Generace „dvacátníků“ na cestě k moderní interdisciplinaritě pleistocenního 
výzkumu: Rudolf Musil (1926–2022)

Dne 23. února 2022 zemřel ve věku nedožitých 96 let 
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (obr. 1–3). Toto smutné připo-
menutí nechce být nekrologem v pravém slova smyslu, to pří-
sluší jeho spolupracovníkům v Moravském zemském muzeu 
(kde budoval paleontologickou sbírku a působil jako ředitel) 
a na Přírodovědecké fakultě MU (kde vedl katedru geologie a pa-
leontologie). Záměr je jiný: připomenout profesora Musila coby 
posledního odcházejícího reprezentanta té generace, kterou 
spojovala nejen společná témata – pleistocén, evoluce člověka 
a paleolit, ale také datum narození během 20. let minulého sto-
letí. Tito „dvacátníci“ posunuli poznání dílčími objevy, ale také 
úsilím o kooperaci směrem k moderní interdisciplinaritě (a to 
podstatně razantněji než mnozí z generací „před“ i „po“). V Brně 
a v Praze se tak utvářely komplexní týmy s obdobnou struktu-
rou: geolog/paleontolog, paleoantropolog a prehistorik. Vůdčími 
osobnostmi byli v Brně vedle R. Musila ještě Jan Jelínek, Karel 
Valoch a Bohuslav Klíma, v Praze sehraná trojice Vojen Ložek, 
Emanuel Vlček a František Prošek. 

Paralelně s vlastními výzkumy na Stránské skále a v jesky-
ních Moravského krasu profesor Musil zpracovával kolekce pleis-
tocenní fauny z výzkumů Archeologického ústavu ČSAV i z řady 
zahraničních, především německých nalezišť. Během působení 
v ústavu Anthropos Moravského zemského muzea mu byl spo-
lupracovníkem antropolog a muzeolog Jan Jelínek (1926–2004), 
Musilův předchůdce v řízení Moravského zemského muzea. Jelí-
nek byl dobrý organizátor, budovatel pavilonu Anthropos, spo-
lupracovník UNESCO, vedoucí expedic do Austrálie a Libye, 
a mimo to sugestivní vypravěč. Počátkem 50. let minulého sto-
letí byl vyzván ke zpracování kostry ženy Dolní Věstonice 3 a od 
té doby představovalo nepominutelnou část jeho mnohostranné 
činnosti také studium antropologického materiálu z této lokality. 
V terénu byl Musilovým nejbližším spolupracovníkem archeo-
log Karel Valoch (1920–2013), a to při výzkumech na Stránské 
skále I, v jeskyni Kůlně i při terénním průzkumu sprašových 
profilů jižní Moravy. Své další klíčové výzkumy v Bohunicích, 
Vedrovicích či Smolíně Valoch doplňoval systematickým povr-
chovým průzkumem paleolitického osídlení moravské krajiny, 

do něhož zapojoval cíleně budovanou síť lokálních spolupracov-
níků. Další výraznou osobností na úseku paleolitu byl Bohuslav 
Klíma (1925–2000), absolvent geologie, který z Moravského 
zemského muzea záhy přešel do Archeologického ústavu tehdejší 
ČSAV. Ve věku pouhých 22 let už přebíral vedení výzkumu v Dol-
ních Věstonicích, od roku 1952 své výzkumy rozšířil na nově ob-
jevené lokality Pavlov I a II a průběžně na další známé moravské 
lokality, například jeskyně Moravského krasu, Předmostí, nebo 
Petřkovice. Klíma aplikoval progresívní metody chronostratig-
rafie, prostorově koncipovaného odkryvu a typologie. Podstatně 
tak přispěl k poznání struktury těchto velkých sídlišť, shromáž-
dil odtud další rozsáhlé kolekce drobných uměleckých plastik, 
řezeb a ozdob a objevil také rituální hroby. Rudolf Musil zpra-
covával první faunistické kolekce z Klímových výzkumů, dokud 
jejich kvantum nepřesáhlo jeho časové možnosti. 

Obr. 1. Rok 1986. Siesta po zasedání komise svolané k věstonickému trojhrobu, 
zleva Anton Točík, Rudolf Musil, Karel Valoch, Ladislav Bánesz, Luděk Seitl 
a Emanuel Vlček. Dolní Věstonice. Foto J. Svoboda.
Fig. 1. 1986. Siesta after commission meeting at the triple-burial discovery, from 
the left Anton Točík, Rudolf Musil, Karel Valoch, Ladislav Bánesz, Luděk Seitl and 
Emanuel Vlček. Dolní Věstonice. Photo by J. Svoboda.

Obr. 2. Rok 2006. Během přestávky zasedání Paleoanthropology Society. San Juan, 
Portoriko. Foto J. Svoboda.
Fig. 2. 2006. A break during the Paleoanthropology Society meeting. San Juan, 
Puerto Rico. Photo by J. Svoboda.

Obr. 3. Rok 2013. Poslední terénní výzkum se studenty. Jeskyně Za Hájovnou, 
Javoříčský kras. Foto J. Svoboda.
Fig. 3. 2013. Last excavation with the students. Za Hájovnou Cave, Javoříčko Karst. 
Photo by J. Svoboda.
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Je symptomatické, že v Praze se podobný tým formoval nej-
prve kolem Ústředního ústavu geologického (pod vlivem Karla 
Žebery) a Archeologického ústavu ČSAV (pod vedením Jaro-
slava Böhma). Postupně se jeho členové přesouvali jinam, ale 
zdá se, že pevné institucionální zázemí nebylo nepřekonatelnou 
podmínkou účinné spolupráce. Integrující osobností kvartér-
ního výzkumu byl Vojen Ložek (1925–2020), hlavním zaměře-
ním malakozoolog a autor monumentálních prací o kvartérních 
měkkýších Československa. Nejdéle působil v Geologickém 
ústavu ČSAV a jako všestranný přírodovědec zasáhl více či 
méně výrazně do všech disciplín kvartérního výzkumu včetně 
archeologie. To mu umožnilo komplexní interpretaci minulé 
krajiny a jejího vývoje. Nezapomenutelná jsou jeho veselá vy-
právění, v nichž se nicméně zrcadlí kus historie české přírodo-
vědy i archeologie. Antropolog Emanuel Vlček (1925–2006) byl 
pracovníkem Archeologického ústavu ČSAV a poté Národního 
muzea v Praze. Původně soudní lékař se záhy zaměřil na pa-
leoantropologii a historickou antropologii, vedl také vlastní te-
rénní výzkumy v Koněpruských jeskyních a Gánovcích. Často 
byl zván ke studiu a zpracování významných evropských fosi-
lií, například z Bilzingslebenu a Ehringsdorfu v Německu nebo 
z Petralony v Řecku a po objevu hrobu muže v Pavlově (Pa1) jej 
Bohuslav Klíma vyzval také ke zpracování tohoto nálezu. Od 
té doby figurují mezi historickými osobnostmi a českými pa-
novníky, jejichž anatomii, morfologii a patologii podrobně po-
pisoval, také naši mrtví z Dolních Věstonic a Pavlova. Archeolog 
František Prošek (1922–1958) je vzhledem ke svému předčas-
nému úmrtí jediný, s kterým jsem se už osobně nesetkal. Jeho 
objevitelský přístup, věcné a logické formulace výsledků mohu 
ocenit jen z jeho stručných leč zásadních publikací. Prováděl 
řadu terénních výzkumů na celém území bývalého Českoslo-
venska (Děravá jeskyně, Tašovice, Moravany, Barca). Společné 
publikace Františka Proška a Vojena Ložka (k nimž se připo-
joval ještě Jiří G. Kukla) vymezovaly strategii výzkumu, na 
konkrétních příkladech demonstrovaly spolupráci archeologie 
paleolitu, stratigrafie kvartéru a dalších přírodních věd a sna-
žily se překlenout nevyrovnaný stav výzkumu na území Česko-
slovenské republiky. 

Z hlediska interpretace sprašových stratigrafií sice brněnská 
a pražská skupina zastávaly některé odlišné koncepce, diskuse 
však probíhaly na gentlemanské úrovni a z hlediska součas-
ného stratigrafického systému dnes rozpory nejsou tak aktuální 
(Musil et al. 1999; srov. Šibrava et al. 1969). Mezi antropology 
zase docházelo ke kompetici v přístupu k unikátním paleoantro-
pologickým nálezům, což ale nakonec nebylo věci na škodu. Ani 
prehistorický výzkum nebyl vždy absolutně idylický, ale zásad-
ním neshodám se tato generace vyhýbala. Nepochybně proto, že 
badatelé své lokality, teritoria, témata i sebe navzájem respekto-
vali (opět na rozdíl od generací „před“ a „po“).

Archeologický ústav Akademie věd v Brně s většinou z „dva-
cátníků“ průbežně spolupracoval v terénu i nad materiálem a je-
jich texty zůstanou publikovány (mimo jiné) jako kapitoly v naší 
řadě Dolnověstonické studie. 
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Summary
The 1920s generation on the road toward modern 
interdisciplinarity of Pleistocene research: Rudolf Musil 
(1922–2022)

This brief article aims to commemorate Professor Rudolf 
Musil, a renowned paleontologist and Quaternary geologist, 
who was the last representative of the generation of Pleistocene 
researchers born during the 1920s. Two groups, one in Brno 
(Rudolf Musil, Jan Jelínek, Karel Valoch, Bohuslav Klíma) and 
one in Prague (Vojen Ložek, Emanuel Vlček, František Prošek), 
although focusing on various aspects of Pleistocene research, both 
aimed at a complex and interdisciplinary research of the past. 

Jiří Svoboda, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Projekt „Komunitní archeologie ve vesnickém prostředí“  
a výzkum ve Vanovicích na Boskovicku v roce 2020

Terénní výzkum byl realizován v rámci evropského projektu 
Community Archaeology in Rural Environments – Meeting Social 
Challenges (součást rámcového programu Horizon 2020, JPICH – 
Heritage in Changing Environments), který se zaměřuje na stu-
dium formování a staletého vývoje existujících vesnických sídel, 
a to s důrazem na využití hmotných pramenů. Součástí projektu 
je také sociologický výzkum mapující povědomí dnešních ves-
nických komunit o lokální historii a památkách, ale také sociální 
impakt výzkumných a popularizačních aktivit realizovaných 
v zájmových obcích. Výzkum využívá komunitního pojetí archeo-
logie, založeného na iniciování a rozvíjení zájmu místních oby-
vatel o poznání vlastní minulosti; občané jsou jako dobrovolníci 
zapojeni pod vedením archeologů přímo do sondáží v intravilánu 
vesnice. Odkryv je prováděn na přístupných soukromých nebo 
veřejných parcelách, a to ideálně v místech, kde se plánuje drobná 
výstavba nebo menší terénní zásahy, které často unikají standard-
ním mechanismům monitorování podnětů k záchranným akcím, 
a sondáže tak získávají charakter předstihového záchranného 

výzkumu. Dobrovolníci se podílejí také na zpracování archeolo-
gického výzkumu (ošetření nálezů v „polní“ laboratoři v místě), 
a jeho výsledky jsou v obci prezentovány formou přednášek a vý-
stav. Kromě vědeckého poznání tak projekt přispívá k populárně-
-naučné činnosti zaměřené na archeologii a regionální historii, 
a to primárně s využitím hmotných („hmatatelných“) pramenů 
získaných přímo v dané lokalitě. Zájemci tím nabývají nejen nové 
znalosti, ale prohlubují také svůj vztah k historickému dědictví 
a posilují vztah k místu, kde žijí. Tyto aktivity přispívají nejen 
ke zvýšení ochrany archeologických a historických památek, ale 
mohou se odrazit také v turistickém zájmu o zkoumanou loka-
litu na základě vhodně prezentovaných výsledků výzkumu (in-
formační tabule, internetové zdroje, popularizační publikace). 

Archeologický výzkum využívá jednotnou metodu odkryvu 
prostřednictvím sond o rozměrech 1 × 1 m, které jsou položeny 
na dostupných místech zkoumaných vsí tak, aby poskytly repre-
zentativní vzorek historického nadloží v areálu celého sídla. Jed-
notná metodologie je aplikována také pro dotazníkové šetření ve 
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vesnických komunitách, aby bylo možné získané výsledky srov-
návat v rámci všech zemí zahrnutých do projektu (kromě ČR je 
to Holandsko, Polsko a Velké Británie; k metodologii „commu-
nity test pit excavations“ cf. Lewis 2007; 2010; 2016; předběžné 
výsledky projektu cf. Lewis et al. 2020; 2021).

Ves Vanovice, nacházející se 8 km severně od Boskovic, se 
pravděpodobně poprvé objevuje v písemných pramenech v listině 
hlásící se k roku 1167 (CDM I, 302, s. 279), kostel je zmíněn k roku 
1233 (CDM II, 238, s. 260). Již v časném novověku se jednalo o větší 
ves, což dokládají pozemkové knihy; v polovině 17. století je ve vsi 
evidováno 24 gruntů a další poddaní bez polností (Čížek 2017). 
Na konci 18. století tvořilo ves již 77 domů a v polovině 19. století 
jejich počet dosahoval 132 (Knies 1904, 197). Historické jádro vsi 
je tvořeno zástavbou lemující trojúhelníkovou náves, z níž vybí-
hají komunikace k severozápadu, jihovýchodu a severovýchodu 
(obr. 1). V jádru pozdně gotický kostel sv. Václava je situován 
na skalnatém výběžku terénní hrany ve střední části návsi, její 
východní stranu zaujímal čtyřstranný dvůr. Barokní vrchnos-
tenský dvůr z 2. poloviny 18. století se nachází na severovýchod-
ním okraji vsi (Knies 1904, 197). V 19. a 1. polovině 20. století se 
Vanovice výrazně rozrostly severozápadním směrem (tzv. „horní 
konec“), kde se stal dominantou pozdně empírový evangelický 
kostel z let 1837–1844 (Barotová, Paroulek 2004). Počet obyvatel 
od roku 1869 do 2. světové války kolísal do max. 720 osob, ovšem 
od 50. let vykazuje setrvalý pokles. Dnes tvoří obec 179 domů se 
404 obyvateli (CZSO Lexikon).

Starší nálezy z katastru Vanovic i archeologické výzkumy 
realizované různými institucemi dokumentují kontinuální 
osídlení území s velmi příhodnými podmínkami pro zeměděl-
ství od neolitu po všechna období pravěku až do raného stře-
dověku, a byly získány také početné doklady železářské výroby 
z doby římské a střední doby hradištní (Droberjar, Jarůšková 
2017, 41–42; Jarůšková 2014a, 72; 2014b, 84; Kos, Parma 2008; 
Ludikovský 1980; Mackerle 1948; 1952; Malach 2011, 24; Malach, 
Štrof 2016; Malach et al. 2016; Štrof 2014; Vích 2017; Vlk 1908).

V rámci projektu bylo ve Vanovicích do konce roku 2021 po-
loženo 24 sond, a to na veřejných plochách, na parcelách used-
lostí, a na žádost obce i na polních parcelách na hřbetu mezi Va-
novicemi a Drválovicemi, kde je plánována výstavba rodinných 
domků. Sondáže prokázaly pravěké osídlení prostřednictvím 
nálezů v druhotné poloze ve všech zkoumaných částech vsi (ze-
jména nálezy z mladší a pozdní doby bronzové až doby laténské 
na návsi u kostela sv. Václava). Jedinou intaktní situaci zatím 
reprezentuje jáma z pozdní doby bronzové na zahradě domu 
č. p. 11 (sonda 16). 

Rozptýlené středohradištní a mladohradištní osídlení 
indikují starší nálezy z různých částí katastru, včetně in-
travilánu vesnice. Sondáž zachytila keramiku z doby mlado-
hradištní až 13. století v druhotné poloze v prostoru návsi 
jihovýchodně od farního římsko-katolického kostela, v jehož 
blízkosti můžeme hypoteticky hledat jádro vrcholně středo-
věké vesnice. Komplikovaný vývoj této části návsi se proje-
vuje mocným souvrstvím, na jehož ukládání se vedle antropo-
genních vlivů zřejmě podílely i přírodní erozní a akumulační 
procesy. Intaktní situace ze 14.–15. století byly zachyceny 
v hloubce 1–1,5 m a je pravděpodobné, že v severovýchodní 
části dnešní návsi se nacházela úžlabina (koryto vodoteče?; 
největší hloubka sondáže zde činí 2 m a podloží nebylo do-
saženo). Jamky po dřevěných vertikálních konstrukčních 
článcích, mělké jámy i spáleništní situace indikují zástavbu 
neznámého charakteru v pozdním středověku a časném no-
vověku. Před průčelím domu č. p. 109 byla pod mocnými 
vrstvami zahradních navážek zachycena hrana suterénu vy-
lámaného do pískovcové skály, směrovaného od západu k vý-
chodu, tedy kolmo k dnešnímu okapově orientovanému sta-
vení. Sonda při uliční čáře na parcele č. p. 11 v severozápadní 
části vsi odhalila doklady ohrazení či stavby lehčí konstrukce, 
dokládající stabilizaci parcelní hranice již v pozdním středo-
věku až časném novověku. Nálezy vrcholně a pozdně středo-
věké keramiky pocházejí téměř ze všech sond v historickém 

Obr. 1. Vanovice na mapě stabilního 
katastru z roku 1826.  
A – římskokatolický kostel sv. Václava; 
B – starší vrchnostenský dvůr;  
C – vrchnostenský dvůr z 2. poloviny 
18. století; D – provizorní evangelická 
modlitebna z konce 18. století;  
1 – sondy 8–13; 2 – sondy 14–17 
(parcela č. p. 11); 3 – sondy 23, 24;  
4 – sondy 5–7; 5 – sondy 1, 2, 22;  
6 – sondy 3, 4, 18, 19. Autor P. Vařeka.
Fig. 1. Vanovice on the map of the 
stable cadastre from 1826. A – Roman 
Catholic Church of St Václav; B – earlier 
noble court; C – grange from the 
second half of the 18th century;  
D – temporary evangelical prayer house 
from the end of the 18th century;  
1 – trenches 8–13; 2 – trenches 14–17 
(plot No. 11); 3 – trenches 23, 24;  
4 – trenches 5–7; 5 – trenches 1, 2, 22; 
6 – trenches 3, 4, 18, 19.  
Author P. Vařeka.
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jádru vesnice zachyceném 2. vojenským mapováním a mapou 
stabilního katastru (ČÚZK Vanovice 1826). Zlomky keramiky 
z novověku pokrývají již celé zkoumané území obce, a nachá-
zíme je i v sondách na současných nebo bývalých polnostech, 
kam se zřejmě dostávaly při hnojení. Výzkum ve Vanovicích 
bude dokončen v roce 2022. 
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Summary
“Community archaeology in rural environments” project 
and excavations in Vanovice (Boskovice region) in 2020

Archaeological research in Vanovice is conducted within the 
“Community archaeology in rural environments – Meeting social 
challenges” international project, which also takes place in the 
United Kingdom, Poland and Netherlands. The excavation method 
utilises 1 × 1 m square trenches, which are dug together by archae-
ologists and locals. To date, 24 trenches have been excavated, and 
among the finds is prehistoric pottery in a secondary position, as 
well as layers with medieval pottery and features interpreted as 
the remains of former buildings. The research will end in 2022.
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ARIADNE – výzkumná infrastruktura ve službách mezinárodní  
archeologické komunity

V roce 2013 byl v rámci programu FP7 financovaného Evrop-
skou komisí zahájen projekt Archaeological Research Infrastructure 
for Archaeological Data Networking in Europe (ARIADNE). Jedná 
se o základ celosvětové archeologické infrastruktury, jejímž pri-
márním cílem je integrovat archeologická data a digitální služby 
v Evropě i mimo ni. V projektovém katalogu se podařilo již v první 
fázi projektu do roku 2017 indexovat statisíce datových souborů, 
které byly zpřístupněny online. V programu Horizont 2020 byla 
v roce 2019 zahájena druhá fáze budování služeb ARIADNE, a to 
právě probíhající projekt ARIADNEplus. Jeho cílem je rozšíření 
již fungující ARIADNE infrastruktury a podpora inovací v di-
gitální archeologii. Rozšíření se týká jak komunity, do které se 
zapojily další partnerské instituce z dosud nezastoupených zemí 
Evropy (momentálně 41 partnerů z 23 zemí Evropy) a několika 
mimoevropských zemí (Izrael, Japonsko, Argentina, USA), tak 
stávajícího portfolia dat, tj. obohacení záběru o data z oborů, jako 
je paleoantropologie, bioarcheologie a environmentální archeo-
logie. Díky novým partnerstvím se mimo jiné podařilo doplnit 
datovou základnu portálu o další národní datové celky.

Základní součásti cloudové infrastruktury ARIADNE jsou 
katalog indexovaných datových záznamů a související portál 
pro zpřístupňování a prohledávání shromážděných dat. Katalog 
zahrnuje záznamy památek a lokalit, archivy dokumentace, sou-
bory nálezových a výzkumných zpráv, databáze artefaktů a pu-
blikace – v současnosti kolem 2 milionů záznamů, kterých stále 
přibývá. Tyto záznamy je možné procházet ve službě ARIADNE 
Portal podle tří kritérií – „kdy“ (čas), „kde“ (prostor), „co“ (ob-
sah) – a klíčových slov odvozených z heslářů (AP; obr. 1). Pro-
jekt nepřenáší data na jedno místo, pouze shromažďuje a unifi-
kuje související metadata a odkazuje na originální zdroj uložení. 
Datové sety jako takové jsou uloženy v úložištích participujících 
partnerů, kteří k nim nastavují přístup podle jejich specific-
kých podmínek. Portál je rozcestníkem, který může uživatele 
nasměrovat z jednoho místa do archeologických archivů zapo-
jených Evropských zemí a několika mimoevropských partnerů. 
Kromě jednotlivých národních poskytovatelů1 zahrnuje např. 

data projektu The Role of Culture in Early Expansions of Humans 
(ROCEEH), tedy záznamy z ROCEEH Out of Africa Database, 
která v současné době obsahuje informace o více než 1 800 lo-
kalitách a 10 000 souborech nálezů shromážděných na základě 
více než 2 800 článků, knih, zpráv a diplomových a dizertačních 
prací v mnoha jazycích týkajících se evoluce člověka na území 
Afriky a Eurasie v období paleolitu. Podobně portál integruje 
též data z projektu Fasti Online, systematicky postihujícího data 
relevantní pro klasickou archeologii (obr. 2).

Kromě zprostředkování dat se ARIADNE zaměřuje také na 
vývoj nástrojů pro zpracování a opětovné využití dat. Jedním 
z nich je služba Visual Media Service (VMS). VMS umožňuje 
bezproblémové a rychlé zpracování a zobrazení velkých dato-
vých sad, což dovoluje koncovým uživatelům podrobně prohlížet 
a zkoumat: (i) 3D objekty o velikosti od několika milimetrů do 
desítek metrů, např. od korálků až po sošky a vlysy; (ii) velké 
obrázky s vysokým rozlišením, které obvykle není snadné zob-
razit online, např. giga-pixelové fotografie fresek, obrazů nebo 
jakýchkoli jiných plošných uměleckých děl; (iii) snímky poří-
zené PTM a RTI metodou používané pro digitalizaci artefaktů; 
(iv) soubory obrázků, jako jsou časové řady nebo série stránek 
souvisejících se stejným objektem. VMS poskytuje pro zobra-
zené objekty sadu interaktivních nástrojů a lze k ní přistupovat 
stejně jako k dalším službám zdarma prostřednictvím portálu 
ARIADNE (záložka „Services“; AS). Na portálu tak nalézá i řada 
dalších volně dostupných služeb jako jsou Landscape Services, 
které umožňují generování velkých terénních datových sad, mo-
delace 3D krajiny a zpracování 3D modelů (LS). 

V oblasti tvorby dat a jejich správy je stále větší důraz kladen 
na zodpovědný přístup. S daty by mělo být nakládáno s ohledem 
na tzv. principy FAIR, pokud chceme zajistit jejich vyhledatel-
nost, přístupnost, interoperabilitu a využitelnost do budoucna. 
ARIADNE se proto věnuje šíření FAIR principů a související 
dobré praxe; podílí se na přípravě materiálů a workshopů nejen 
pro profesionální správce dat kulturních institucí, ale také pro 
jednotlivé výzkumníky a jejich vlastní data. Z tohoto důvodu 
byla také do českého jazyka přeložena příručka Zásady zajištění 
FAIRové správy a využitelnosti dat (Hollander et al. 2019). Jedná se 
o dvacet zásad, které pomáhají zajistit, aby sběr, ukládání, správa 
a užívání výzkumných dat z oblasti společenských a humanitních 
věd byly prováděny podle FAIR principů. Smyslem zásad je napo-
moci co nejlepší využitelnosti dat v daných oborech i mimo ně.

Dodržování určitých datových standardů v současnosti ne-
leží jen v rovině dobrovolnosti, ale stává se postupně podmínkou 
pro zapojení do veřejně financovaného výzkumu. U stále více 
projektových výzev je vyžadováno, aby projekt obsahoval Data 
Management Plan (DMP), který popisuje, s jakými daty bude pro-
jekt nakládat, jak budou vytvořena, kde budou uložena, kdo bude 
jejich vlastníkem a komu a jak budou sloužit. Požadavky se však 
v detailech u jednotlivých projektových výzev liší. V rámci po-
skytovaných služeb ARIADNE  byla vyvinuta série nástrojů, které 
tvorbu DMP usnadňují. Jedná se o nástroje vytvořené na základě 
evropských standardů a zaměřené speciálně na potřeby archeolo-
gického výzkumu. Jmenovitě jde o: (i) Protocol for Archaeological 
Data Management, vytvořený podle zásad příručky pro správu 
výzkumných dat Practical Guide to the International Alignment of 
Research Data Management (Science Europe 2021), jejíž pravidla 
mnoho výzkumných komisí a institucí, včetně Evropské komise, 
pro vytvoření DMP akceptuje; (ii) ARIADNEplus DMP Template 

Obr. 1. ARIADNE Portal: rozcestník, který může uživatele z jednoho místa 
nasměrovat do evropských i mimoevropských archeologických archivů.
Fig. 1. ARIADNE Portal: a link page that can direct the user from a single place 
to European and non-European archaeological archives.

https://ariadne-infrastructure.eu/portal/
https://visual.ariadne-infrastructure.eu/
https://portal.ariadne-infrastructure.eu/services
https://seth.itabc.cnr.it/services/landscape/
https://zenodo.org/record/4915862#.Yp4tO3ZByUk
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for Archaeological Datasets, která svou strukturou a výběrem mož-
ností u jednotlivých položek pomáhá archeologům přemýšlet 
o tom, jak shromažďovat a spravovat svá výzkumná data, připra-
vit data pro opětovné použití a plánovat jejich krátkodobé i dlou-
hodobé uchování; (iii) Horizon Europe Template for Archaeological 
Datasets , která vznikla na základě předchozí šablony s některými 
úpravami pro výzkum financovaný v rámci nového programu Ho-
rizon Europe; (iv) Guide for Archaeological Data Management Pla-
nning, návod pro tvorbu DMP pro archeology, který lze použít při 
vyplňování zmíněných šablon i protokolu (ApDMPT).

Projektovým partnerem za Českou republiku jsou Archeo-
logické ústavy AV ČR v Praze a Brně jakožto správci oborové 
vědecké infrastruktury AIS CR. V ARIADNE jsou od roku 2021 
agregována metadata záznamů z Archeologické mapy České repub-
liky (AMČR) a odkaz na zobrazení jejich záznamů v Digitálním 
archivu AMČR (DA AMČR). Jejich sdílením v mezinárodním ote-
vřeném vědeckém prostoru jsou snižovány bariéry pro využití 
českých archeologických dat v mezinárodním výzkumu.

Data a služby ARIADNE může využívat i česká archeologie. 
Portál Vám může pomoci nalézt cestu k datům potřebným pro 
řešení otázek nadnárodního charakteru, VMS služba umožní pu-
blikaci objemných obrazových výstupů výzkumu online a díky 
nástrojům pro tvorbu DMP Vás požadavek na vytvoření tako-
vého dokumentu v projektové žádosti už nezaskočí. Na projek-
tových stránkách naleznete i řadu dalších různě zaměřených 
nástrojů (AS), proto neváhejte s Vaším výzkumem vkročit do 
světa digitálních technologií, ARIADNE nabízí pomyslnou čer-
venou nit, která Vám ze tmy labyrintu digitálních technologií 
a nástrojů pomůže vykročit (ARIADNEplus).

Projekt ARIADNEplus je v letech 2019–2022 financován 
Evropskou komisí v rámci programu H2020, smlouva č. H2020-IN-
FRAIA-2018-1-823914.

Poznámka
1 Archeologický informační systém České republiky (Česko), 

Archaeology Data Service (Anglie), Data Archiving and 
Networked Services (Nizozemsko), Nara National Research 
Institute for Cultural Properties (Japonsko), Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Francie) aj.
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Summary
ARIADNE – research infrastructure in the service of the 
international archaeological community

The Archaeological Research Infrastructure for Archaeological 
Data Networking in Europe (ARIADNE) project was launched 
in 2013 within the framework of the FP7 programme financed 
by the European Commission. The project forms the basis of 
a worldwide archaeological infrastructure whose primary ob-
jective is to integrate archaeological data and digital services 
within and beyond Europe. The second stage for developing 
ARIADNE services started in 2019 as the ARIADNEplus project 
within the Horizon 2020 programme and aims to extend exist-
ing ARIADNE infrastructure and support innovations in digital 
archaeology. The extension concerns the community, which has 
been joined by more partner institutions from previously un-
represented countries in Europe and several countries beyond 
Europe, as well as the existing data portfolio – the enrichment 
of data from disciplines such as palaeoanthropology, bioarchae-
ology and environmental archaeology. 

The basic parts of the ARIADNE infrastructure are a cata-
logue of indexed data records and a related portal providing ac-
cess and searching of the gathered data, which currently contains 
approximately two million records. Besides making data available, 
ARIADNE also focuses on the development of tools for data pro-
cessing and reuse. These include the Visual Media Service, which of-
fers seamless, fast processing and visualisation of large datasets, 

Obr. 2. Heat mapa geografického pokrytí dat dostupných v ARIADNE Portal.
Fig. 2. A heat map of the geographic coverage of the data available in the ARIADNE 
Portal.
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the Landscape Services that enable the generation of large terrain 
datasets, 3D landscape modelling and 3D model processing and 
a series of tools that help create a Data Management Plan.

The project partners in the Czech Republic are the Institutes 
of Archaeology of the Czech Academy of Sciences in Prague 
and Brno as the coordinators of professional archaeological 

infrastructure. Since 2021, ARIADNE has aggregated metadata 
of the records from the Archaeological Map of the Czech Republic 
and a reference to its records in the Digital Archive of the AMCR.

Olga Lečbychová, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
David Novák, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

Zdenka Kosarová, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Odborný pracovný seminár Krajského úradu Moravsko-sliezskeho kraja: „Jak 
správně chápat předměty ukryté pod zemí (od práva k názorným příkladům)“

Záujem spoločnosti na skúmaní a spoznávaní našej minu-
losti trvá stáročia. Od prvých, z dnešného pohľadu neodborných 
výskumov sme prešli veľký kus cesty, ktorá je charakteristická 
postupnou profesionalizáciou, špecializáciou a technickým po-
krokom. Archeologické výskumy dneška sa preto v mnohom 
odlišujú od minulých výskumov. Záujem spoločnosti však stále 
ostáva a ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom 
Českej republiky. Bohužiaľ, stále sa nájde veľký počet jedincov, 
ktorí sa snažia skúmať archeologické dedičstvo na vlastnú päsť, 
pričom ho často poškodzujú a zároveň porušujú zákony. 

Fenomén neoprávnených výskumov postihuje územie celej 
republiky vrátane Moravsko-sliezskeho kraja. Po nedávnych 
kontroverzných prípadoch neoprávnených výskumov obdobia 
2. svetovej vojny sa preto Oddelenie pamiatkovej starostlivosti
Krajského úradu Moravsko-sliezskeho kraja rozhodlo zorganizo-
vať 24. februára 2022 odborný pracovný seminár, ktorého úlo-
hou bolo prezentovať ucelený pohľad na systém archeologickej
pamiatkovej starostlivosti tak, aby v budúcnosti nedochádzalo
k omylom vzhľadom na to, akým spôsobom môže byť archeo-
logické dedičstvo skúmané a chránené. Seminár bol určený
primárne pracovníkom správnych orgánov a príslušníkom po-
licajného zboru Českej republiky, v online forme si mohli obsah
vypočuť aj ďalší odborníci z oblasti pamiatkovej starostlivosti.

Odborný pracovný seminár rozoberal problematiku ochrany 
archeologického dedičstva od základov. Po úvodnom slove 
Mgr. Karin Vitáskovej, vedúcej Oddelenia pamiatkovej starost-
livosti, začal program prvým príspevkom JUDr. Martin Zídek, 
riaditeľ Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry ČR. Témou 
bol archeologický nález a jeho vlastníctvo. Príspevok poukázal na 
právne definície archeologického nálezu podľa českého práva, Eu-
rópskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (ďalej 
iba Maltský dohovor), stručne boli zmienené aj zahraničné právne 
úpravy. Veľká pozornosť bola venovaná časovému a obsahovému 
vymedzeniu. Diskutovaný bol problematický pojem „novovek“, 
a to hlavne v súvislosti s archeológiou 20. storočia. Následne 
JUDr. Zídek definoval predmety, ktoré nie je možné považovať za 
archeologické nálezy (ľudské ostatky konkrétnych ľudí, funkčné 
strelné zbrane, munícia a pod.). Na záver bola nastolená proble-
matika vlastníctva archeologických nálezov, ktoré (v prípade, že 
sa jedná o hnuteľné nálezy) sú zásadne majetkom kraja.

Na problematiku archeologického nálezu a jeho vlastníctva 
nadviazal autor tohto príspevku témou organizácií oprávnených 
vykonávať archeologické výskumy. Účelom bolo predstaviť pod-
mienky, za ktorých je možné archeologické nálezy skúmať a aké 
povinnosti sa k tejto činnosti viažu. Predstavené boli základné 
druhy oprávnených organizácií a tiež spôsob, ako môžu tento 
druh služieb na území Českej republiky poskytovať zahraničné 
osoby. V nadväznosti na príspevok JUDr. Zídka bola ešte zmie-
nená väzba vlastníckeho práva nálezov k jednotlivým druhom or-
ganizácií a ich zriaďovateľom. Na záver boli predložené následky 

porušenia zákonných povinností vrátane sankcií, ktoré sú v Čes-
kej republike ukladané za neoprávnené výskumy, teda výskumy, 
ktoré vykonali osoby bez povolenia Ministerstva kultúry.

Tretí príspevok poslucháčom prezentoval, ako oprávnené or-
ganizácie skúmajú archeologické nálezy. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., 
riaditeľ Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., venoval 
pozornosť archeologickému výskumu a jeho metódam. Postupne 
predstavil základné zásady vykonávania archeologických výsku-
mov podľa Maltského dohovoru, jednotlivé etapy či činnosti, 
z ktorých výskum pozostáva a dôvody, pre ktoré neoprávnené 
výskumy poškodzujú archeologické dedičstvo. Následne bol na 
českých a zahraničných príkladoch zdôraznený význam archeolo-
gického skúmania udalostí 20. storočia. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., na-
koniec jednoznačne uviedol, v akom rozsahu a v ktorých etapách 
je zapojenie amatérskej verejnosti do bádania možné a prínosné.

Po troch príspevkoch skôr teoretickej povahy sa Mgr. Petr 
Čech z Vojenského historického ústavu Praha, Ministerstva 
obrany ČR, venoval konkrétnym prípadom neoprávneného 
skúmania lokalít z 2. svetovej vojny. Prezentoval vybrané vý-
skumy a nálezy obsahujúce zbrane, strelivo či ľudské ostatky, 
pričom veľmi jasne demonštroval škodlivosť a nebezpečenstvo 
neodborných zásahov do takýchto archeologických situácií. 
V protiklade s tým ukázal poslucháčom aj príklady odborného 
skúmania lokalít z 2. svetovej vojny v Česku a zahraničí, pričom 
zdôraznil potrebnú pietu pri nakladaní s ľudskými ostatkami.

Témy nálezov z obdobia 2. svetovej vojny sa výrazne dotýkal 
aj prvý poobedný príspevok, v ktorom sa Mgr. Jan Mareš z Vo-
jenského historického ústavu Praha, Ministerstva obrany ČR, 
venoval problematike ľudských ostatkov, primárne vo vojno-
vých hroboch. Na úvod boli definované rôzne dôvody, pre ktoré 
sa ľudské ostatky môžu nachádzať v zemi a spôsoby, akým sú 
tieto ostatky objavené. V tejto súvislosti bol predostretý správny 
postup v prípade náhodného nálezu ostatkov a zdôraznené tiež 
bolo, že laické hľadanie ostatkov je zakázané. K tomu boli uve-
dené relevantné trestné ustanovenia, aby bolo zrejmé, aké ná-
sledky môže porušenie zákona mať. Druhá časť príspevku sa 
venovala už špecificky vojnovým hrobom – ich definícii, eviden-
cii, starostlivosti či skutočnosti, že sa nemusia vždy nachádzať 
na oficiálnych cintorínoch. Aj táto časť bola ukončená prehľa-
dom následkov porušenia zákona. Záver prezentácie bol opäť 
venovaný radám, ako postupovať v prípade nálezu ľudských 
ostatkov.

Téma neoprávnených archeologických výskumov by nebola uce-
lene predstavená, keby nezahŕňala aj náhľad Polície Českej repub-
liky. Ten na seminári predniesol Mgr. Jan Menger, z odboru pátrania, 
Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania, Policajného prezí-
dia Českej republiky. V rámci svojho príspevku podrobne rozobral 
napríklad objektívne a subjektívne stránky trestného činu, ktoré 
musí polícia pri vyšetrovaní skúmať a tiež konkrétne skutkové pod-
staty trestných činov, vzťahujúce sa na predmetnú problematiku.
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Záverečný príspevok bol znova rýdzo praktického rázu, keď 
Mgr. Michal Zezula, Ph.D., riaditeľ Územného odborného pra-
coviska Národného pamiatkového ústavu v Ostrave, prezentoval 
archeologickú prax pri skúmaní udalostí z obdobia 2. svetovej 
vojny. V úvode doktor Zezula vymenoval významné lokality 
z tohto obdobia a následne na konkrétnych príkladoch demon-
štroval správne odborné a administratívne postupy archeologic-
kého výskumu. Do protikladu k správnym postupom na záver 
uviedol príklady protiprávnej činnosti jednotlivcov a súkrom-
ných organizácií z územia Moravsko-sliezskeho kraja.

Ako vyplýva z uvedeného, odborný pracovný seminár posky-
tol komplexný náhľad na archeologickú pamiatkovú starostli-
vosť, keď poslucháčom priniesol základné teoretické východiská 
a tiež poukázal na ich realizáciu v praxi. Účelom tohto príspevku 
však nebolo poskytnúť vyčerpávajúci výklad o obsahu seminá-
rov, ale informovať o podujatí, ktoré snáď prispeje k zlepšeniu 
ochrany archeologického dedičstva. Väčšina príspevkov bude 
v najbližšom období písomne spracovaná a následne publiko-
vaná v periodiku Vojenského historického ústavu Praha, Minis-
terstva obrany ČR, Historie a vojenství.

Summary
Specialised workshop of the Moravian-Silesian Region: 
“How to correctly understand objects hidden 
underground (from the law to illustrative examples)”

Public interest lay behind the development of archaeology. 
Today, even after the professionalization of archaeology, the 
interest of the general public remains. Some amateurs tend to 
excavate archaeological finds on their own. As a consequence 
of these activities, looting became quite a big problem in the 
Czech Republic and has also affected the Moravian-Silesian Re-
gion. Therefore, local authorities hosted a professional work-
shop to present complex information regarding archaeological 
heritage care. The event was intended for administrative bodies 
and the police. The workshop began with a discussion on the 
definition and ownership of archaeological finds, and later ad-
dressed the regulation of institutions authorised to carry out 
archaeological excavations. The subject of the third presenta-
tion, stages and methodology of archaeological excavation, was 
introduced regarding the cooperation with amateurs. This was 
followed by the next two presenters discussing the research of 
the sites from World War II, which described both good and bad 
practices and issues regarding the protection of war graves. The 
penultimate presentation introduced the police perspective, 
examining issues that must be dealt with during the investiga-
tion. Finally, specific cases of legal and illegal excavations in the 
Moravian-Silesian Region were presented. This paper serves as 
a report of the event; most of the contributions will be later pub-
lished in Historie a vojenstí, the journal of the Military History 
Institute Prague.

Róbert Antal, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2021

Dne 8. června 2022 se v prostorách Muzea města Brna, p. o., 
na Špilberku uskutečnilo další setkání archeologů se zájmem 
o aktuální informace (nejen) z oblasti terénní výzkumné čin-
nosti v prostoru Moravy a Slezska. Tradiční konference Ar-
cheologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, pořádaná od roku 
2007 Muzeem města Brna a společností Archaia Brno z. ú. 
(k historii více Holubová 2021), měla v tomto ročníku velmi 
nabitý a pestrý program odrážející intenzitu archeologické te-
rénní činnosti v roce 2021. Většina z 23 příspěvků referovala 
o záchranných výzkumech, ale zastoupeny byly i systematické 
výzkumy, badatelské projekty a příspěvky z oblasti památkové 
péče. Již několik let se konference neomezuje pouze na zá-
chranné výzkumy, ale program je otevřen pro zprávy o výzku-
mech a projektech všeho druhu, tak aby ref lektoval aktuální 
dění v oboru. Informace také dlouhodobě zprostředkováváme 
studentům Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, kteří si 
mohou konferenci zapsat jako studijní předmět. Tato instituce 
má na jednání vždy několik aktivních zástupců, kteří referují 
jednak o výsledcích školních výzkumů na některé z vědecko-
-výzkumných stanic, a především o čím dál víc využívaném 
geofyzikálním průzkumu, který je dnes neodmyslitelnou sou-
částí terénní archeologie. Rámec záchranných výzkumů pře-
sahovaly ale i další příspěvky. Propojení terénní a badatelské 
činnosti reprezentoval např. referát doc. Nerudové z Morav-
ského zemského muzea o jejím projektu na revizi paleolitic-
kých a paleontologických lokalit v Brně, který propojila se 
záchranným výzkumem na Vídeňské ulici. Velký zájem vzbu-
dil i příspěvek o aktivitách Ústavu archeologické památkové 

péče Brno, v. v. i., na dlouhodobě ohrožené keltské lokalitě 
Němčice nad Hanou, kde po preventivním detektorovém prů-
zkumu započal systematický terénní odkryv v místě sklářské 
dílny. S touto lokalitou částečně souvisel i příspěvek Miroslava 
Patrika z hnutí Děti Země, který nás informoval o postizích 
za ničení archeologických lokalit, a jako vždy to byl příspěvek 
velmi smutný. Tomáš Pavloň z Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i., nás zasvětil do novinek v Archeologickém in-
formačním systému ČR (AIS CR) a seznámil nás s plány do 
budoucna. 

V oblasti záchranných výzkumů byl rok 2021 především ve 
znamení výzkumů v trase plánovaného plynovodu Moravia, 
které zaměstnaly všechna klíčová terénní pracoviště. Blok pří-
spěvků z těchto výzkumů v úseku Tvrdonice–Bezměrov zabral 
dvě hodiny a přinesl nepřeberné množství nových informací. 
Zaslouženě největší prostor si uzurpoval výzkum zaniklé stře-
dověké vesnice Kapansko (k. ú. Mutěnice), který mírně zastí-
nil ostatní, neméně významné objevy, jako například dvě raně 
středověká pohřebiště u Nového Poddvorova a Mutěnic. I přes 
časovou náročnost zmíněného bloku došlo i na množství dal-
ších referátů z různých koutů Moravy a Slezska, ať už od velkých 
specializovaných pracovišť, tak i od zástupců regionálních mu-
zeí, kteří jsou od počátku nedílnou součástí programu. Odpo-
led ní blok pak ovládla společnost Archaia Brno z. ú. s průřezem 
svých loňských aktivit, kde právem vévodil objev raně středo-
věké rotundy sv. Hippolyta ve Znojmě-Hradišti. Celý program 
je ke zhlédnutí na webových stránkách Muzea města Brna, p. o. 
(Program PV).

https://www.aiscr.cz/
https://www.spilberk.cz/archeologicke-vyzkumy-na-morave-a-ve-slezsku-v-roce-2021/


Va r i a  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  210 –2 2 2 

218

Právě pestrost příspěvků je největší devízou této konfe-
rence, která si neklade za cíl přinést vyčerpávající přehled toho, 
co „se zrovna kope“, od toho je koneckonců právě časopis Pře-
hled výzkumů, ale poskytuje prostor pro všechny, kteří chtějí 
představit předběžné výsledky své činnosti. Konference tohoto 
formátu nemá žádné velké vědecké ambice, je vždy milým přá-
telským setkáním a otevřenou platformou pro výměnu infor-
mací z aktuální terénní i jiné archeologické činnosti. Doufáme, 
že i přesto, nebo právě proto, si udrží zájem odborné veřejnosti 
i do budoucna.

Literatura
AIS CR: Archeologický informační systém [online]. © 2019 AIS CR. 
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Summary
Archaeological Excavations in Moravia and Silesia in 2021

The annual Archaeological Excavations in Moravia and Sile-
sia conference, which provided an overview of fieldwork in 2021, 
was held on 8 June 2022 in the Brno City Museum at Špilberk 
Castle. The seminar is organised by the Brno City Museum in co-
operation with the Archaia Brno. A total of 23 presentations were 
submitted this year, the majority of which presented the results 
of rescue excavations; systematic excavations, research projects 
and works from the field of heritage care were likewise repre-
sented. It has been several years since the conference broadened 
its focus beyond just rescue excavations to include reports on 
excavations and projects of all kinds in order to reflect current 
activities in Czech archaeology. For years we have also provided 
information to students at the Department of Archaeology and 
Museology in the Faculty of Arts at Masaryk University, who can 
also register for the conference as a study subject. The confer-
ence is attended by both representatives of large organisations 
specialised in excavations and representatives of regional muse-
ums, the Czech Academy of Sciences and the university. 

Zuzana Holubová, Muzeum města Brna, p. o.

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše v roce 2021

V důsledku celosvětové pandemické situace nemohla ani 
druhá sezóna fungování Návštěvnického centra Mušov – Brána 
do Římské říše (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.) proběh-
nout plnohodnotně a bez limitujících omezení. Otevřeno bylo 
od 10. května do 30. listopadu. Kromě o téměř tři měsíce opož-
děného zahájení sezóny se nejvýrazněji provozu dotkla velmi 
omezená možnost nabízet skupinové edukační programy pro 
žáky všech typů školních a předškolních zařízení (obr. 1), resp. 
komentované skupinové prohlídky. Také pro běžné návštěvníky 
byly uplatňovány limity a specifické podmínky vstupu, které se 
měnily v závislosti na aktuálně platných nařízeních vlády ČR. 
Navzdory těmto omezením lze předchozí sezónu hodnotit pozi-
tivně. Do Návštěvnického centra zavítalo celkem 6 018 osob, což 
představuje zřetelný nárůst oproti roku 2020. Přirozeně nejvíc 
návštěv se uskutečnilo během letních prázdninových měsíců, 
kdy obecně region Mikulovska patří k nejfrekventovanějším tu-
ristickým destinacím Jihomoravského kraje.

Kromě rekreantů, zejména z nedalekého kempu ATC Mer-
kur Pasohlávky, přicházeli do Návštěvnického centra hojně 
i milovníci historie a zájemci o archeologii, kteří jednoznačně 
pozitivně hodnotí mimořádně pestrou archeologickou nabídku 
regionu. V tomto aspektu Brána do Římské říše vhodně chrono-
logicky i prostorově doplňuje již déle fungující nabídku dalších 
zařízení zaměřených na archeologické atraktivity jižní Moravy, 
k nimž patří zejména paleolitická expozice Archeoparku Pavlov 
či slovanské hradiště v Mikulčicích. Vzhledem k pandemickým 
opatřením není překvapením, že převážná většina návštěvníků 
pocházela z České republiky, pouze malou měrou byli zastou-
peni zájemci z okolních krajin – Slovenské republiky, Rakouska 
či Německa. Více než 50 % návštěvníků k nám přicházelo z Ji-
homoravského kraje, výraznějším podílem byli též zastoupeni 
zájemci z kraje Olomouckého, Zlínského a z Prahy (graf 1).

Obr. 1. Dětská skupina při edukačním programu v Návštěvnickém centru.  
Foto Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Fig. 1. Children’s group during the educational programme in the Visitors Centre. 
Photo by Institute of Archaeology Czech Acad Sci, Brno.
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Graf 1. Původ návštěvníků v roce 2021.
Graph 1. Visitors by region in 2021.

https://www.aiscr.cz/
https://www.spilberk.cz/archeologicke-vyzkumy-na-morave-a-ve-slezsku-v-roce-2021/
https://www.spilberk.cz/archeologicke-vyzkumy-na-morave-a-ve-slezsku-v-roce-2021/
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Běžné individuální prohlídky Návštěvnického centra obo-
hacovaly též tematicky pojaté speciální programy. První z nich 
se uskutečnil 2.–3. července pod názvem Exercitus, tedy výcvik 
římských legionářů (obr. 2). Další událost proběhla o víkendu 
6.–8. srpna 2021 a byla provázána se zapojením Brány do celore-
publikové akce Muzejní noc, kterou jsme pro naše návštěvníky 
obohatili výstavbou germánské osady. Pátečním podvečerní 
program muzejní noci nabídl např. ukázky experimentálního 
odlévání bronzu a výroby germánských spon dle originálních 
archeologických nálezů. Návštěvníci si mohli též prohlédnout 
malou „germánskou osadu“, dozvědět se něco o způsobu života, 
stravovacích zvycích či výstroji a výzbroji Germánů doby řím-
ské a vyslechnout popularizační přednášku o výzkumu germán-
ského sídliště v Pasohlávkách. Po celou dobu trvání akce byly 
připraveny různorodé kreativní a rukodělné aktivity pro děti 
a konaly se komentované prohlídky expozice.

Programovým vrcholem sezóny byl druhý ročník římsko-
-barbarského festivalu Germania subacta ve dnech 10.–12. září 
(Mušov 2021). Na vrcholu Hradiska, kde se odehrával hlavní pro-
gram akce, měli návštěvníci možnost zhlédnout tři tematická stano-
viště – legionářský tábor, vesnici barbarů a řemeslnicko-obchodní 

osadu. První den festivalu byl zahájen v podvečerních hodinách 
přednáškou Jiřího Militkého na téma mincovnictví za císaře Marca 
Aurelia. Poté následovalo oficiální zahájení festivalu za přítom-
nosti starostky obce Pasohlávky Martiny Dominové a hlavního 
odborného garanta Návštěvnického centra Balázse Komoróczyho, 
doprovázené průvodem historických skupin (obr. 3). V sobotu se 
v rámci hlavního programu na Hradisku před zraky zájemců ode-
hrála např. římská vojenská přísaha, výcvik legionářů i barbar-
ských bojovníků, římské ragby, či prezentace výstroje a výzbroje 
barbarů a Římanů (obr. 4). Jedním ze stěžejních bodů programu 
byla dětská vojenská bitva, která je vždy hojně navštěvovaná. So-
botní program zakončila atraktivní římsko-barbarská bitva za 
účasti několika desítek bojovníků na obou stranách (celkově se 
akce zúčastnilo přes 100 členů řady historických skupin). Závě-
rečný den festivalu nabídl kromě popularizační přednášky i zcela 
ojedinělé představení Hippika gymnasia, tedy římské jezdecké hry, 
které přinesly zájemcům pozoruhodnou a nesmírně atraktivní po-
dívanou (obr. 5). Po celé tři dny byla přístupná budova Návštěv-
nického centra a jeho zázemí, kde bylo možné absolvovat komen-
tované prohlídky, vyzkoušet herní a rukodělné aktivity pro děti, 
lukostřelbu či zhlédnout řadu řemeslných činností.

Obr. 2. Ukázka z programu Exercitus, červenec 2021. Foto R. Hájek.
Fig. 2. Exercitus programme, July 2021. Photo by R. Hájek.

Obr. 3. Starostka obce Pasohlávky M. Dominová a B. Komoróczy při zahájení 
festivalu Germania subacta. Foto R. Hájek.
Fig. 3. Mayor of Pasohlávky M. Dominová and B. Komoróczy at the opening  
of the Germania Subacta festival. Photo by R. Hájek.

Obr. 4. Ukázka výbavy římského velitelského stanu na festivalu Germania subacta. 
Foto R. Hájek.
Fig. 4. Some of the Roman commander’s tent equipment at the Germania Subacta 
festival. Photo by R. Hájek.

Obr. 5. Unikátní ukázky římských jezdeckých her na vrcholu Hradiska v rámci 
festivalu Germania subacta. Foto R. Hájek.
Fig. 5. A unique demonstration of Roman equestrian games at the top of Hradisko 
Hill during the Germania Subacta festival. Photo by R. Hájek.
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V červenci a srpnu se konaly v rámci akce Archeologické léto 
také komentované procházky po archeologické lokalitě Hra-
disko u Mušova a v trase naučné stezky Germáni před branami 
Římské říše. Tyto procházky jsou velmi populární, návštěvníci se 
k nám opakovaně vrací často i ze značné vzdálenosti. Především 
v průběhu léta a podzimu využily různé skupiny a firmy komen-
tovaných prohlídek Návštěvnického centra pro zpestření svých 
pracovních programů. 

Nyní vstupujeme do sezóny 2022 s nadějí na její snad již pl-
nohodnotné konání. K tomu je též přizpůsobena naše progra-
mová skladba, která je ještě bohatěji koncipována, než tomu bylo 
doposud. Věříme, že díky ní se nám podaří oslovit stále více zá-
jemců o archeologii a historii.
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Summary
Visitors Centre Mušov – Gateway to the Roman Empire in 
2021

Although the second year of operation of the Visitors Centre 
Mušov – Gateway to the Roman Empire was again affected by 
the pandemic in the Czech Republic, it still managed to attract 
over 6,000 visitors. The majority came from the South Moravian 
Region, where the centre is located and thus conveniently and at-
tractively complements the rich range of archaeological heritage 
presentations there. The highlight of the 2021 programme was 
the Germania Subacta festival held in September, where over 
100 members of Roman and barbarian re-enactment groups per-
formed for the audience. This is not forgetting the smaller pre-
sentations, lectures and guided tours of both the Visitors Centre 
and the Hradisko near Mušov archaeological site, which were 
also a successful part of the 2021 programme.

Balázs Komoróczy, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Johana Malíšková, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Veronika Florianová, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Cena Zlatý mamut – výsledky 3. ročníku soutěže

Po dvouleté přestávce způsobené opakujícími se omezeními 
v důsledku pandemie Covid-19, proběhlo 23. května 2022 v pa-
vilonu Anthropos Moravského zemského muzea opět slavnostní 
vyhlášení vítězů dalšího ročníku Ceny Karla Absolona za popula-
rizaci archeologie – Zlatý mamut (Kosarová et al. 2020). Již třetí 
ročník byl výjimečný hodnocením projektů za dva „covidové“ 
roky 2020 a 2021. Na tomto rozhodnutí se usnesli začátkem roku 
2021 garanti ceny i členové hodnotící komise vzhledem k níz-
kému počtu přihlášených projektů. Vládní opatření proti šíření 
koronaviru se dotkla velmi výrazně právě společenských a kul-
turních akcí, což se nepochybně promítlo do výsledného počtu 
soutěžících. Nicméně potěšující bylo, že i tak se za zmíněné dva 
roky přihlásilo do soutěže 20 popularizačních projektů (jeden 
byl později na vlastní žádost autorů ze soutěže stažen). Nastalou 
nenadálou situaci je možné ovšem vnímat i tak, že byl vytvořen 
prostor pro vznik nových forem prezentace archeologie široké 
veřejnosti, což bylo patrné i ve spektru konaných akcí.

První cenu v akademické kategorii získal mezinárodní pro-
jekt Community Archaeology in Rural Enviroments – Meeting So-
cietal Challenges / Komunitní archeologie ve vesnickém prostředí – 
vstříc sociálním výzvám. Do projektu, podpořeného Evropskou 
komisí, jsou zapojeny čtyři země – Česká republika, Holandsko, 
Polsko a Anglie (CARE). Za českou stranu je hlavním řešitelem 
projektu doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. Cílem projektu je po-
mocí hmotných pramenů odhalit vznik, formování a vývoj sou-
časných vesnic, poznat život jejich obyvatel v minulosti a přispět 
tak ke studiu vesnického prostředí, které se dnes v důsledku 
demografických, sociálních, hospodářských a technologických 
změn velmi rychle proměňuje. Výzkum je mezioborový a vyu-
žívá kromě archeologických také širokou škálu historických pra-
menů i metody z oblasti digitálních humanitních věd. Projekt je 
koncipován jako komunitní a jeho originalita spočívá ve využití 
zájmu místních obyvatel o historii své obce. Dobrovolníci ze 
zkoumané vesnice jsou pod vedením archeologů zapojeni přímo 
do archeologického výzkumu, který je realizován prostřednic-
tvím malých sond, a podílejí se také na jeho zpracování (obr. 1). 
Výsledky jsou prezentovány formou přednášek, malých výstav 
a publikací. Integrální součástí projektu je tak populárně-naučná 
činnost zaměřená na archeologii a regionální historii, a to s dů-
razem na „hmatatelné“ prameny získané přímo v dané lokalitě. 
Zájemci z řad široké veřejnosti tím získávají nejen nové znalosti 
a dovednosti, ale formují také svůj vztah k historickému dědic-
tví. Prostřednictvím dotazníkového šetření je rovněž zkoumáno 
povědomí vesnických komunit o lokální historii a památkách 
v blízkém okolí a po jeho ukončení je sociologickými metodami 
sledován dopad archeologického výzkumu v obci na vnímání 
historického dědictví a další impakty související s realizovanými 
výzkumnými a popularizačními aktivitami v obci (CARE-MSoC; 
Lewis et al. 2020). Komise ocenila projekt jako originální počin, 
který má výrazný dopad na místní komunitu a její vztah k lokál-
ním dějinám. Tento typ projektů má v popularizaci archeologie 
velký potenciál a má význam rozvíjet je ve spojení s dalšími men-
šími i většími probíhajícími archeologickými výzkumy.1

Jedním z přihlášených projektů do akademické kategorie 
byla i celorepubliková akce Archeologické léto (přihlášena jako 

Obr. 1. Zapojení místní komunity do archeologického výzkumu v obci Myslinka, 
okr. Plzeň-sever. Foto P. Netolický.
Fig. 1. Engagement of local community in archaeological excavations in Myslinka, 
Plzeň-North District. Photo by P. Netolický.

https://www.branadorimskerise.cz/aktuality/item/36/
https://archaeologyeurope.blogs.lincoln.ac.uk/
https://careuwb.zcu.cz/
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pilotní projekt za rok 2020, kdy ještě nebylo jasné, zda bude 
pokračovat i v následujících letech). Koordinátory akce jsou 
Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně, které zajišťují 
centrální chod akce, nicméně do aktivity bylo zapojeno více 
než 40 dalších institucí (Kosarová, Mařík 2020). Hodnotitelé se 
shodli, že v případě tohoto projektu by se ocenění mělo dostat 
celé archeologické obci za příkladnou spolupráci a jednotný pře-
hledný výstup směrem k nejširší veřejnosti.

Do muzejní kategorie bylo standardně přihlášeno největší 
množství projektů. I vzhledem k nejistým a neustále se mění-
cím protiepidemickým nařízením se většina muzeí snažila reali-
zovat své dlouhodobě připravované výstavy a akce pro veřejnost 
v souladu se svými výstavními plány, ačkoliv situace výrazně 
ovlivnila návštěvnost akcí. Mnohé se také částečně nebo zcela 
přesunuly do online prostoru a muzea se snažila komunikovat 
v rámci svých možností se svými návštěvníky i nadále. Vznikly 
tak zajímavé hybridní formy prezentace. Komise při svém hod-
nocení zohlednila také existenci dalších, dlouhodobě zave-
dených soutěží oceňujících muzejní expozice, např. Národní 
soutěž muzeí Gloria Musaealis (GM). Na první pozici v této 
kategorii umístila cyklus Střípky ostravské archeologie. Autorský 
projekt archeologa Ostravského muzea Mgr. Zbyňka Moravce 
má podobu krátkých videí s cílem upozornit na výsledky ar-
cheologického bádání na Ostravsku a zároveň je atraktivní 

formou popularizovat (Ostravské muzeum 2021). V době při-
hlášení projektu do soutěže Zlatý mamut bylo na Youtube ka-
nálu Ostravského muzea zveřejněno 5 videí – Dívka jménem 
Mariana2 (obr. 2), Hulvácký poklad,3 Hrad a hradisko Landek,4 
Příběh jedněch kamen5 a Hry a zábava ve středověké Ostravě.6 
Ve snímcích délky 9–10 minut lze nalézt odkazy na další litera-
turu, ale i dostupný online obsah, zahrnující převážně publi-
kace. První video je doplněno titulky v angličtině a propojilo se 
také se stejnojmennou online výstavou (Moravec 2022). Komise 
ocenila kvalitně provedené a atraktivní představení dílčích té-
mat na platformě Youtube v podobě krátkých odborných videí, 
které odpovídá stávajícímu trendu prezentace vědy současné 
doby. Velkými přednostmi jsou univerzálnost i nízkonáklado-
vost takovéto formy prezentace archeologie.

Nejsložitější úlohu měla hodnotící komise ve studentské 
kategorii. Omezené možnosti studentů v ještě zhoršených pod-
mínkách posledních dvou let zapříčinily velmi nízký počet při-
hlášených aktivit. Z nich ovšem výrazně vyčníval projekt Propa-
gace archeologických lokalit na čerpacích stanicích hlavního autora 
Mgr. Radovana Urválka a spoluautorky Mgr. Sylvy Bambasové, 
který komise ohodnotila první cenou. Cílem projektu je propago-
vat významné archeologické lokality příslušného regionu v mís-
tech s velkou návštěvností všech sociálních vrstev – na benzíno-
vých pumpách. Při úvodních jednáních o podobě interiérů dvou 
dálničních čerpacích stanic v březnu 2019 navrhl autor projektu 
investorovi prezentovat archeologické lokality v regionu. In-
vestorem je státem vlastněná akciová společnost ČEPRO, která 
provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní 
značkou EuroOil. V současné době disponuje 200 čerpacími 
stanicemi. Pilotním projektem se stal interiér dvou dálnič-
ních stanic u Křenovic na Hané, nedaleko kterých byl dokon-
čen výzkum sídelní aglomerace Křenovice (Ha C2b – Ha D3) 
pod vedením studentky Univerzity Palackého Sylvy Bamba-
sové. Na obou stanicích byly instalovány tabule se základními 
informacemi o této lokalitě a o nedalekém keltském emporiu 
u Němčic na Hané (obr. 3). Stanicí prošlo za půl roku od ote-
vření 130 000 návštěvníků a předpokládaná životnost interiéru 
je 7 let. V současné době management rozhoduje o budoucnosti 
stanic EuroOil. Pokud budou nadále provozovány společností 
ČEPRO, bude v tomto duchu upraveno během několika let všech 
200 čerpacích stanic. Komise ocenila hned několik originálních 
přínosů projektu. Jedním z cílů popularizace archeologie je také 
oslovovat nové cílové skupiny z řad veřejnosti. V tomto případě 
se jedná o nezanedbatelné množství motoristů, z nichž mnozí 
o archeologii obvykle neprojevují zájem. U některých dětských 
návštěvníků může jít přímo o inicializační zážitek. Dalším 
aspektem je regionální prezentace archeologických lokalit pro-
střednictvím poutavých informačních tabulí. Členové komise se 
shodli na velkém potenciálu a přínosu projektu, a při rozšíření 
na celé území ČR doporučili navázat spolupráci také s regionál-
ními archeology.

„Covidové“ roky přinesly dle očekávání nižší počet populari-
začních projektů na poli archeologie. Množství aktivit se přeneslo 
do virtuálního světa a do online prostoru, což lze nepochybně 
vnímat i pozitivně – také v našem oboru byly otevřeny nové cesty, 
kterými lze často i mnohem rychleji a efektivněji přiblížit arche-
ologii široké veřejnosti. Výhercům gratulujeme a všem přejeme 
mnoho sil a nápadů na další popularizační aktivity!

Poznámky
1 Pozn. red.: Více k projektu na příkladu obce Vanovice v pří-

spěvku zde v oddíle Varia – Projekt „Komunitní archeologie 
ve vesnickém prostředí“ a výzkum ve Vanovicích na Bosko-
vicku v roce 2020.

Obr. 2. Úvodní snímek videa Dívka jménem Mariana. Autor Z. Moravec.
Fig. 2. Opening frame of the video A girl named Mariana. Author Z. Moravec.

Obr. 3. Prezentace archeologické lokality na čerpací stanici nedaleko Křenovic na 
Hané. Foto R. Urválek.
Fig. 3. Presentation of the archaeological site at a petrol station near Křenovice na 
Hané. Photo by R. Urválek.

https://www.cz-museums.cz/web/gloria_musaealis/titulni
https://www.youtube.com/channel/UCTkzTAgELpYBGNAVLWe9SYQ/featured
https://prezi.com/view/b4zx1NQyP6ckJ8am7Mf3/
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2 Ostravské muzeum, 2021, Střípky z ostravské archeologie –  
Dívka jménem Mariana, A Girl Named Mariana, Youtube video 
[cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://youtu.be/q86dJUpwzhs.

3 Ostravské muzeum, 2021, Střípky z ostravské archeologie – 
Hulvácký poklad, Youtube video [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: 
https://youtu.be/reiv0dUBhAo.

4 Ostravské muzeum, 2021, Střípky z ostravské archeologie – 
Hrad a hradisko Landek, Youtube video [cit. 2022-06-10]. 
Dostupné z: https://youtu.be/f3CE8cOFHcM.

5 Ostravské muzeum, 2021, Střípky z ostravské archeologie –  
Příběh jedněch kamen, Youtube video [cit. 2022-06-10]. 
Dostupné z: https://youtu.be/kGXppmj3JpI.

6 Ostravské muzeum, 2021, Střípky z ostravské archeolo gie – 
Hry a zábava ve středověké Ostravě, Youtube video [cit. 2022-
06-10]. Dostupné z: https://youtu.be/jHYp_UY1M1o.
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Summary
The winners of the third Golden Mammoth Award

After a two-year break caused by repeated Covid-19 restric-
tions, the awards ceremony for the Karel Absolon Award for the 
Popularisation of Archaeology – Golden Mammoth – was held 
again in the Anthropos Pavilion of the Moravian Museum on 
23 May 2022. First prize in the academic category was awarded 
to the international project Community Archaeology in Rural En-
vironments – Meeting Societal Challenges. Conceived as a commu-
nity project, its originality lies in taking advantage of the interest 
that local residents have in the history of their own village. Under 
the guidance of archaeologists, volunteers become directly in-
volved in the archaeological investigation conducted by means of 
small test pits and they also help with post-excavation processing 
(Fig. 1). The Ostrava Museum’s Fragments of Ostrava Archaeology 
cycle took first place in the museum category. The project takes 
the form of short videos that raise awareness of the results of 
archaeological research in the Ostrava region while also popu-
larising them in an attractive manner. At the time the project 
was entered in the Golden Mammoth competition, five videos 
were posted on the Ostrava Museum’s YouTube channel – A girl 
named Mariana (Fig. 2), Hulváky treasure, Landek castle and 
hillfort, The story of one stove and Games and entertainment in 
medieval Ostrava. The winning project in the student category 
was The Promotion of Archaeological Sites at Petrol Stations. The 
goal of the project is to draw attention to significant archaeolog-
ical sites in the relevant region at locations heavily visited by all 
social classes – at petrol stations. Information tables about the 
nearby site of Křenovice na Hané (Fig. 3) were set up at the first 
two petrol stations. With its nationwide ambitions, this project 
has the potential to reach a broad audience – only over the course 
of six months, 130,000 people visited the two petrol stations. 

Zdenka Kosarová, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
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