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Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Areál bývalé Zbrojovky.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště.  
Záchranný výzkum.

Během výzkumu při terénních úpravách v prostoru prostran-
ství okolo bývalé nářaďovny byl zachycen také jeden objekt ná-
ležející ke kultuře s moravskou malovanou keramikou. Inventář 
tvoří četné střepy nádob (některé opatřené malbou) a štípaná 
industrie.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Brno (Zábrdovice cadastre, Brno-město District). Area of a for-
mer weapons factory. Neolithic (Moravian Painted Ware cul-
ture). Settlement. Rescue excavation.

Ivan Čižmář

Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Mezi ulicemi Přadlácká a Vranovská.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1160058:596811.

V  průběhu dubna roku 2019 proběhl záchranný archeolo-
gický výzkum na parcelách č. 974/2, 974/3 a 978 v katastrálním 
území Zábrdovice. Výzkum byl vyvolán stavbou nového byto-
vého domu (viz oddíl Doba bronzová v tomto čísle).

Zhruba ve střední části plochy byla zaznamenána sídlištní 
jáma, pravděpodobně hliník, náležící kultuře s moravskou ma-
lovanou keramikou. Výzkum tedy prokázal pokračování osídlení 
lidu této kultury jižním směrem od dříve dokumentovaného 
osídlení (Přichystal 2018).

Literatura
Přichystal, M. 2018: Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město).  

Přehled výzkumů 59(1), 126–127.

Summary
Brno (Zábrdovice cadastre, Brno-město District), between 
Přadlácká Street and Vranovská Street. One feature dated to the 
Neolithic period was documented during the rescue excavation 
(Moravian Painted Ware culture).

Jiří Zubalík

Buchlovice (okr. Uherské Hradiště)
„Loučky“.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49,0819175° N; 17,3457311° E.

V roce 2019 proběhlo několik na sebe navazujících kampaní zá-
chranného výzkumu v trati „Loučky“ na katastru obce Buchlovice. 
Poloha se nachází na JV okraji intravilánu obce. Z geografického 
hlediska je situována na mírném k  JZ orientovaném svahu po-
zvolna uklánějícím se do inundace Buchlovického potoka. Zhruba 
před deseti lety byla na tomto místě zahájena výstavba velké by-
tovky, ze které se však podařilo realizovat pouze základovou desku 
a část obvodových zdí. V roce 2019 došlo pod novým investorem 
k obnovení výstavby. Původní velká stavba však byla rozdělena 
do několika menších bytových domů. Záchranný archeologický 
výzkum vyvolaly výkopy pro kanalizaci a pokládku dalších inže-
nýrských sítí, které byly budovány v průběhu celého roku. Výše 
uvedenými výkopy byla narušena plošně rozsáhlá kulturní vrstva 
a několik desítek zahloubených archeologických objektů, které mů-
žeme datovat převážně do mladšího stupně kultury s lineární ke-
ramikou. Doložen byl ale i keramický materiál nesoucí prvky želie-
zovské výzdoby. Prozatím registrujeme 69 zahloubených struktur, 
vzhledem ke stále probíhajícím stavebním pracím však toto číslo 
nebude zdaleka konečné. Záchranný výzkum se z velké části ome-
zoval na dokumentaci a vzorkování v liniových výkopech. Výjimku 
tvořil jen plošně zkoumaný úsek o rozměrech 20 × 2,5 m v SZ části 
lokality, který byl vytyčen v místech, kde byly zachyceny objekty 
při svahování a úpravách terénu v okolí nově stavěných bytových 
domů. V rámci této plochy se podařilo prozkoumat kromě něko-
lika menších sídlištních jam téměř kompletní rozsáhlou (13,4 m 
na délku) stavební jámu nacházející se  v  bezprostředním okolí 
„dlouhého domu“ (obr. 1). Z něho se ovšem dochovala jen malá 
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okrajová partie v severní části zkoumané plochy. Na jiných místech 
areálu se pak podařilo zdokumentovat další, typologicky pestrou 
škálu sídlištních objektů, včetně několika zásobních jam a pecí. 
Ze zahloubených objektů i kulturní vrstvy pochází velké množství 
reprezentativního archeologického materiálu, jehož analýza jistě 
přispěje k poznání neolitického osídlení ve středním Pomoraví.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Buchlovice (Uherské Hradiště District), “Loučky”. Linear Pot-
tery culture. Settlement. Rescue excavation.

Jaroslav Bartík, Jiří Novotný

Obr. 1. Buchlovice. Výzkum v SZ části lokality. Foto J. Bartík.

Fig. 1. Buchlovice. Excavation in NW part of the settlement. Photo by J. Bartík.

Dambořice (okr. Hodonín)
„Spálený“.
Lengyelská kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – X = 57724,08; Y = 1179815,50.

Budování nové zástavby na polykulturní lokalitě „Spá-
lený“ v Dambořicích, vyvolalo i v roce 2019 nutnost několika 
záchranných archeologických výzkumů (viz kapitola Doba že-
lezná). Na dvou parcelách byly prozkoumány dvě zahloubené 
jámy s nepočetným keramickým inventářem, který je chrono-
logicky zařaditelný do lengyelské kultury. Lokalita je značně 
svažitá v rozmezí nadmořských výšek 235–250 m n. m. Doposud 
prozkoumané lengyelské objekty se nacházely ve vyšších nad-
mořských výškách.

Výzkumy prováděné v  roce 2019 tak výrazně rozšířily po-
znatky získané ze záchranných výzkumů v minulých sezónách 
a budou zde pokračovat i v následujících letech.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dambořice (Hodonín District), “Spálený”. A part of a Lengyel 
culture settlement was discovered during the rescue excavation 
in 2019. Two settlement features were excavated.

Marek Lečbych

Dědice (k. ú. Dědice u Vyškova, okr. Vyškov)
„Kozí Horka“.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: Y: 569688.35; X: 1151871.09.

Pokračující bytová výstavba odkryla poblíž areálu vyškov-
ských kasáren skromné pozůstatky sídliště kultury s  lineární 
keramikou. Sídliště, které se rozkládalo na mírném jihovýchod-
ním svahu, bylo pravděpodobně porušeno již bytovou výstavbou 
v 50. letech minulého století.

Během záchranného výzkumu na jaře 2019 jsme prozkou-
mali typickou protáhlou nepravidelně oválnou jámu, která ob-
sahovala velké množství keramiky, štípané, broušené i kostěné 
industrie a kromě toho i zlomky několika zrnotěrek. Dalším 
zkoumaným objektem byla kruhová jáma, která také obsahovala 
zlomky keramiky, štípanou a kostěnou industrii.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dědice. (Dědice u Vyškova cadastre, Vyškov District). The Li-
near Pottery culture. Settlement. Rescue excavation.

Blanka Mikulková

Hnojice (okr. Olomouc)
„Hnojické náplatky“.
Mladší doba kamenná. Ojedinělé nálezy kamenné industrie. 
Povrchový průzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

V roce 2019 nalezl pan M. Zahradníček v poloze „Hnojické 
náplatky“ týl kamenného sekeromlatu, jehož maximální do-
chované rozměry činí: délka 56 mm, šířka 67 mm, síla 27 mm 
a  průměr provrtu 22–25  mm. Nástroj je vyroben nejspíše 
z pískovce. Tento sekeromlat můžeme pouze rámcově zařadit 
do mladší doby kamenné. Do stejného období nejspíše náleží 
nepočetná kolekce štípané industrie, vyrobená především ze 
silicitu glacigenních sedimentů. V  menšině je zastoupen sili-
cit krakovsko-čenstochovské jury. Z nástrojů se podařilo iden-
tifikovat srpovou čepelku, rydlo a škrabadlo. Dále evidujeme 
různé úštěpy a jedno vytěžené jádro. Předaná kolekce nejspíše 
souvisí s již dříve získanými nálezy v trati „Díly od Hnojic“ na 
katastru Moravské Huzové (Kovář 1925, 97).

Literatura
Kovář, F. 1925: Popelnicová pole slezského rázu a volutová keramika 

u Mor. Huzové. Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 
XXXVI, 97.

Summary
Hnojice (Olomouc District), “Hnojické náplatky”. Neolithic. Iso-
lated artefacts. Surface survey.

Lukáš Hlubek




