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dovolují datovat zdejší aktivity do rozmezí závěru staršího 
a počátku mladšího stupně kultury s moravskou malovanou 
keramikou. Při sběrech byly ale získány i ojedinělé artefakty 
dokládající zde pohyb člověka v mladém paleolitu. Výše zmíně-
nou sondáží orbou narušeného objektu se podařilo prokázat, 
že dno jámy bylo zahloubeno do podloží, tvořeného jílovitou 
vrstvou zvětralého serpentinitu, jež obsahuje hlízy plazmy. 
Vzhledem k tomu, že těleso matečné horniny je obklopeno 
v neolitu preferovanými sprašemi (kde prozatím stopy objektů 
nebyly zjištěny), interpretujeme primární účel zahlubování ob-
jektů do podloží v těchto místech jako exploatační jámy s cílem 
získání štípatelné suroviny vyšší kvality než té, která se vysky-
tuje na povrchu.

V roce 2020 byla na lokalitě provedena kromě povrchových 
sběrů s podporou GPS (získána byla štípaná industrie, několik 
křemenných otloukačů a ojedinělé zlomky keramiky a broušené 
industrie) také geofyzikální prospekce (obr. 12), jejímž cílem 
bylo zmapování charakteru geologického podloží výchozu 
a ověření přítomnosti případných dalších archeologických ob-
jektů. Celkem se podařilo změřit plochu o rozloze 0,64 ha. Na 
výsledném magnetogramu bylo zjištěno větší množství anomá-
lií, jejich interpretaci však do značné míry ovlivňovalo silně 
magnetické podloží. V návaznosti na výsledky měření došlo 
k realizaci 11 mikrosond, kterými byly ověřovány vybrané tva-
rově pravidelné anomálie. Žádnou z nich však nebylo možné 
ztotožnit s výplní archeologického objektu. Při sondáži však 
byly odebírány vzorky podložního sedimentu na petrografickou 
analýzu a měření magnetické susceptibility, které napomohou 
ke zkvalitnění interpretačních možností geofyzikální pro-
spekce. Získané výsledky vyžadují další monitoring lokality 
a realizaci podrobnějšího výzkumu, který by mohl významně 
přispět k problematice exploatace kamenných surovin na Mo-
ravě v mladém neolitu.
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Summary
The outcrop of serpentine weathering products (plasma-type) 
in the “Vinohrádky” field, a possible outcrop of local knappable 
raw material utilised during the Palaeolithic and Neolithic peri-
ods at the sites within the Dukovany and Mohelno areas, has 
been systematically surveyed since 2015. The intensive surface 
surveys aided with GPS were supplemented with a geomagnetic 
survey in 2020 (Fig. 12). Unfortunately, the geomagnetic survey 
was not as successful due to the high content of magnetic min-
erals composed of local bedrock. Both surface and geomagnetic 
surveys will continue (the area surveyed to date will be enlarged 
into a loess-covered area of the site).
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Hrotovice (okr. Třebíč)
Ul. Panská; „Na Panské nivě“, „Záhumenice“, parc. č. 692/13, 
692/18, 692/20. 
Kultura lineární keramiky, Moravská malovaná keramika (neolit). 
Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.1045469N, 16.0574394E

Mezi lety 2019 až 2020 proběhl v několika etapách záchranný 
výzkum na jihozápadním okraji Hrotovic. Akce vyvolaná stav-
bou nových rodinných domů přinesla nejzajímavější zjištění na 
parc. č. 692/13. Zde došlo při hloubení základů k narušení roz-
sáhlého objektu (patrně hliníku), jehož zásyp obsahoval pře-
vážně nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou 
(zlomky keramických nádob, fragmenty plastik, štípanou 
a broušenou kamennou industrii) a v menší míře také kultury 
s lineární keramikou. Nevelký objekt kultury s lineární kerami-
kou byl zachycen i na parc. č. 692/18. Poslední ze sledovaných 
parcel 692/20 byla již bez nálezů. Plochy zkoumané v roce 2020 
jsou součástí rozsáhlého sídliště známého již z dřívějších dob 
a probádaného zejména F. Vildomcem a J. Palliardim (Koštuřík 
et al. 1986, 190).  
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Summary
A rescue excavation carried out in 2019–2020 on the south-west-
ern periphery of the town of Hrotovice (Třebíč District) in the 
“Na Panské nivě” field, detected a continuation of a previously 
examined Moravian Painted Ware and Linear Pottery culture 
settlement (cf. Koštuřík et al. 1986, 190).  
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