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okolních staveb, které místo vymezují ve směru od severu, jihu 
a východu. Ve směru od západu, v těsném sousedství s novostav-
bou areálu společnosti MB Tool (Fojtík 2020), byl lokalizován 
ostře ohraničený výběžek podloží tvořeného povodňovými hlí-
nami, ve kterém se podařilo zdokumentovat sídlištní jámu s ná-
lezy kultury s lineární keramikou (obr. 15) a zároveň vymezit 
východní okraj rozsáhlého neolitického sídliště rozprostírajícího 
se v prostoru „Kralického háje“ (např. Humpola 2012). Na zbý-
vající ploše nebylo skrývkou dosaženo podloží a archeologický 
výzkum zde byl realizován především formou detektorové pro-
spekce a sondáže. Položené sondy doložily postupnou svažitost 
podloží klesajícího pod splachové vrstvy (obsahující archeolo-
gický materiál z období kultury s lineární keramikou, kultury 
s moravskou malovanou keramikou, středověku i novověku) 
a následně i do koryta meandrující vodoteče či hrany rybníka.
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Summary
A rescue excavation initiated by the construction of an annexe 
to the Žaluzie NEVA production complex in the Prostějov in-
dustrial zone took place in Kralice na Hané cadastral area 
(Prostějov District) in 2020. The construction area represented 
an “islet” of untouched terrain surrounded by archaeologically 
surveyed territory. A sharply delimited projection of bedrock 
consisting of flood soils was localised near the western edge of 
the stripped area within which a settlement pit with Linear Pot-
tery culture finds was documented (Fig. 15), thus delimiting the 
eastern edge of an extensive Neolithic settlement situated in the 
“Kralický háj” field (Humpola 2012).
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Lechotice (okr. Kroměříž)
„Hájky“, parc. č. 1218. 
Neolit. Sídliště. Povrchový nález. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum Kroměřížska, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2752819N, 17.5968386E

Od roku 2020 probíhají pravidelné archeologické dohledy na 
rozsáhlé akci související s vybudováním nového poldru v trati 
„Hájky“ nacházející se ve východní části katastru obce Lechotice 
na toku Židelné. V ploše stavby prozatím žádné archeologické 
objekty ani situace zjištěny nebyly (plocha se nachází v inundaci 
a výrazně ovlivněna vodním režimem), ovšem jižně od poldru, 
kde se terén zdvíhá nad vodoteč, byly po hluboké orbě zjištěny 
narušené objekty a zdvihnut střep a pazourkový úštěp pravdě-
podobně neolitického stáří, související s blízkým sídlištěm 
(cf. Fišer 1976).
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Summary
A probable Neolithic settlement was detected during the survey 
of closer surroundings of the construction of a new polder in the 
“Hájky” field near the Židelná watercourse in the eastern part of 
Lechotice cadastral area (Kroměříž District).
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Lechotice (okr. Kroměříž)
„Podlesí“, parc. č. 1071/11. 
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Kroměřížska, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.268101163N, 17.590030005E

Při stavbě rodinného domu na parc. č. 1071/11 v lokalitě 
„Podlesí“ na jižním okraji intravilánu obce Lechotice byl dále 
sledován průběh žlabovitého objektu zachyceného při přípravě 
základní technické vybavenosti pro satelit rodinných domů 
v roce 2019. Paralelně probíhající druhý žlab se zachytit nepoda-
řilo (viz Popelka 2020). Mimo to byly prozkoumány tři stan-
dardní sídlištní objekty kruhového půdorysu s poměrně malou 
hloubkou a torzo dalšího žlabu, u kterého nelze vyloučit, že se 
jedná o pokračování východního ze žlabovitých objektů, zachy-
cených v roce 2019. Situace jsou vyzvednutým materiálem jako 
celek datovány shodně do průběhu (či na závěr) trvání lengyel-
ské kultury.
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Summary
Several pits and groove-like features dated to the period of the 
Lengyel culture were examined on plot No. 1071/11 in the 
“Podlesí” field in the cadastral area of Lechotice (Kroměříž Dis-
trict) during the construction of the foundations of a new family 
house. 
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Obr. 15. Kralice na Hané. Objekt kultury s lineární keramikou. Foto P. Fojtík. 
Fig. 15. Kralice na Hané. Feature of the Linear Pottery culture. Photo by P. Fojtík. 


