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Čelechovice na Hané (okr. Prostějov)
Kaple, parc. č. 848/2, 849, 850. 
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.,  
inv. č. 229.674–229.676. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.5296272N, 17.1025672E

Ve dnech 13.–21. února 2020 proběhl na katastru Čelechovic 
na Hané (okr. Prostějov) v místní části Kaple drobný záchranný 
archeologický výzkum vyvolaný stavbou rodinného domu. Na 
skryté ploše byl prozkoumán a zdokumentován osamocený síd-
lištní objekt obsahující nepočetné zlomky nádob kultury s mo-
ravskou malovanou keramikou, který zde dokládá existenci do-
sud neznámé archeologické lokality (cf. Kalábková 2009; Šmíd 
2015).
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Summary
An isolated pit containing sparse fragments of Moravian Painted 
Ware culture vessels was excavated in an area intended for the 
construction of a family house situated on the outskirts of the 
built-up area of the Kaple village in the cadastral area of Čele-
chovice na Hané (Prostějov District). This proved the existence 
of a previously unknown settlement.
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Dětkovice (k. ú. Dětkovice u Prostějova, 
okr. Prostějov)
„Za Zahradami“, parc. č. 2120. 
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.,  
inv. č. 320.012–320.013. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.4179017N, 17.0802503E

Ve dnech 19. 6. – 27. 8. 2020 probíhal archeologický dohled 
související se stavbou „Dětkovice u Prostějova, oprava zásobova-
cího vodovodního řadu DN 400, I. etapa“. I přes realizaci bezvý-
kopovou technologií se v jedné z montážních jam podařilo získat 
drobný soubor nálezů kultury s lineární keramikou, který opě-
tovně dokládá existenci již známého neolitického sídliště situova-
ného v poloze s pomístním názvem „Za Zahradami“ (Šmíd 2002).
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Summary
Archaeological watching brief in the “Za Zahradami” field in the 
cadastral area of Dětkovice u Prostějova (Prostějov District) was 
carried out in 2020 in connection with a repair of the water mains. 
A small assemblage of Linear Pottery culture finds was gathered 
from one of the assembly pits, repeatedly proving the existence of 
a previously known Neolithic settlement (cf. Šmíd 2002).
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Dolní Dubňany (okr. Znojmo)
„Padělky v loužku“. 
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.0578178N, 16.2192947E

V měsíci červenci a srpnu 2020 proběhl rozsáhlý archeolo-
gický výzkum vyvolaný budováním komunikace a inženýrských 
sítí na okraji obce Dolní Dubňany. Po skrývce ornice zde bylo 
identifikováno 54 zahloubených objektů. Kromě osídlení z doby 
laténské a římské zde objeven i jeden objekt datovatelný do kul-
tury s moravskou malovanou keramikou.

Obr. 10. Buchlovice. Letecký pohled na zkoumanou plochu. Foto T. Chrástek.
Fig. 10. Buchlovice. Aerial view of the excavated area. Photo by T. Chrástek.

Obr. 11. Buchlovice. Pohled na kumulaci střepů ve stavební jámě. Foto J. Bartík.
Fig. 11. Buchlovice. View of the accumulation of pottery sherds in the long pit. 
Photo by J. Bartík.
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