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Hulín (k. ú. Záhlinice, okr. Kroměříž)
Záhlinice; „Za Školou“, parc. č. 1862/9, 1862/11, 1862/12. 
Neolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum Kroměřížska, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2884800N, 17.4875100E 

V roce 2020 proběhl v souvislosti s budováním nových rodin-
ných domů v Záhlinicích v poloze „Za Školou“ záchranný archeolo-
gický výzkum. Na parc. č. 1862/11 byl zdokumentován a ovzorko-
ván jediný archeologický objekt, který se materiálem vyzvednutým 
z jeho výplně hlásí pravděpodobně k neolitické kultuře s lineární 
keramikou. Tato komponenta byla na lokalitě zjištěna již při před-
chozích akcích, většinou však pouze v podobě intruzí ve výplních 
mladších objektů (viz oddíly Doba bronzová, Doba železná).
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Summary
A Neolithic feature probably datable to the Linear Pottery cul-
ture was examined, along with others, during the construction 
of new family house foundations in the “Za Školou” field in the 
cadastral area of Záhlinice (Kroměříž District), thus newly prov-
ing Neolithic occupation at the site.

Miroslav Popelka, Adam Fojtík 

Hvozdec (k. ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, 
okr. Brno-venkov)
„Na Dolech“. 
Neolit–eneolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: neuvedeno. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2434494N, 16.4394561E 

Nová pravěká lokalita byla náhodně objevena při povrchovém 
sběru v trati „Na Dolech“. Je lokalizována na táhlém východním 
svahu blízko soutoku potoků Hlinka a Veverka. Nadmořská 
výška místa je asi 320 m. V jednom místě byl znatelný objekt, na 
jehož povrchu byla nalezena písčitá keramika a dva štípané arte-
fakty (úštěp z rohovce typu Krumlovský les, varieta II a čepel 
z krakovsko-čenstochovské jury). Při bližším průzkumu okolí 
bylo objeveno ještě několik dalších úštěpů z rohovce krumlovské 
provenience. Lokalitu lze předběžně zařadit do průběhu neolitu 
až eneolitu.
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Summary
A new site was accidentally discovered during a surface survey in 
the “Na Dolech” field in the cadastral area of Hvozdec u Veverské 
Bítýšky (Brno-Country District) in 2020. Based on the existing 
finds, it can be dated only generally to the Neolithic or Eneolithic.

Martin Kuča 

Ivančice (k. ú. Alexovice, okr. Brno-venkov)
„Nad Hájkem“. 
Neolit–eneolit. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Neuvedeno.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0871650N, 16.3567150E

Na táhlém temeni se severozápadním sklonem v poloze „Nad 
Hájkem“ v nadmořské výšce 260 m byla získána nevelká kolekce 
štípané kamenné industrie. Tři kusy byly zhotoveny z rohovce 
typu Krumlovský les, jeden artefakt byl patinovaný (viz oddíl 
Paleolit) a jeden úštěp byl z čirého křišťálu. Přítomnost kera-
miky nebyla prokázána. Pro bližší postpaleolitické chronolo-
gické zařazení lokality lze doporučit další průzkumy této polohy, 
jež je příznivá pro potencionální pravěké osídlení.
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Summary
A smallish stone artefact collection was discovered during a sur-
face survey in the “Nad Hájkem” field in the cadastral area 
Alexovice (Brno-Country District) in 2020. The presence of pot-
tery at the site has not been detected yet. The finds can be dated 
only generally to the Neolithic or Eneolithic.

Martin Kuča 

Ivančice (k. ú. Hrubšice, okr. Brno-venkov)
Intravilán, parc. č. 29/3. 
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Skupina/síť sond. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.0914853N, 16.3065664E

Záchranný výzkum byl vyvolán stavebním záměrem firmy 
itself s. r. o. realizovat výkopy pro zavedení kabeláže pro optické 
sítě (projekt – „Propojovací trasa itself Řeznovice – Hrubšice“). 
Lokalita se nachází na okraji intravilánu obce při silnici ohrani-
čující z jižní strany areál hrubšického zámku. V liniových výko-
pech byly zachyceny dva objekty obsahující fragmenty keramiky 
a další artefakty související s osídlením kultury s lineární kera-
mikou. Pravděpodobně se zde nacházelo sídliště dané kultury. 
Nálezová situace byla komplikována narušením objektů recent-
ními aktivitami. Zájmová plocha bude dále sledována z důvodu 
pokračujících prací a rozšiřování infrastruktury.
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Summary
A new Linear Pottery culture settlement was discovered during 
a rescue excavation in Ivančice in the cadastral area of Hrubšice 
(Brno-Country District). Two sunken features disturbed by re-
cent interventions were documented in linear trenches.

Alžběta Čerevková, Katarína Čerňavová,  
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