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řadu dalších situací, které doplní mozaiku pravěkého využívání 
lokality. V tuto chvíli je však možné konstatovat, že se podařilo 
prozkoumat značnou část sídliště, zatím bez dokladů funerál-
ních aktivit. Sídliště bylo využíváno především v období mlad-
šího stupně lengyelské kultury a v období věteřovské kultury 
starší doby bronzové (viz oddíl Doba bronzová).

Literatura
Bíško, R., Kos, P. 2020: Starovice (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 

61(1), 152–153.

Summary
A rescue excavation on the western periphery of the built-up area 
of the municipality of Starovice (Břeclav District; Fig. 20) con-
tinued in 2020. More than 50 sunken features from the later 
phase of the Lengyel culture and the Early Bronze Age were ex-
cavated.

Richard Bíško

Telnice (k. ú. Telnice u Brna, okr. Brno-venkov)
Ul. Draha, parc. č. 3120. 
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.0942289N, 16.7141314E

Na rozsáhlé ploše nově stavěné haly byl při záchranném ar-
cheologickém výzkumu zjištěn jediný sídlištní objekt lengyelské 
kultury s nepočetným nálezovým souborem. Jde o dosud nezná-
mou lokalitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue excavation took place within the framework of the con-
struction of a new hall in Telnice cadastral area (Brno-Country 
District), which detected a single settlement feature of the 
Lengyel culture.

David Parma 

Telnice (k. ú. Telnice u Brna, okr. Brno-venkov)
Ul. Hliníky, č. p. 6, parc. č. 1341. 
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.1105286N, 16.7277461E

Ve výkopech základových pasů pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Hliníky bylo zachyceno celkem 6 sídlištních objektů 
kultury s lineární keramikou, z nichž dva obsahovaly značné 
množství redeponovaných zlomků mazanicové konstrukce. 
Nově zjištěné objekty jsou součástí lokality „Na Krakovci“, zkou-
mané už od 30. let 20. století (Belcredi a kol. 1989, 52).

Literatura
Belcredi, L. a kol. 1989: Archeologické lokality a nálezy okresu Brno- 

-venkov. Brno: Okresní muzeum Brno-venkov.

Summary
A total of 6 settlement features of the Linear Pottery culture were 
detected during the digging of the foundation strips for a family 
house in Hliníky Street in Telnice (Brno-Country District).

David Parma 

Tišnov (okr. Brno-venkov)
Ul. Černohorská, parc. č. 2466/279, 2466/282, 2466/284, 
2466/464. 
Kultura lineární keramiky, moravská malovaná keramika  
(neolit). Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: S-JTSK – -608804.75, -1142128.33, -608789.46, -1142147.09, 
-608783.60, -1142149.27, -608767.96, -1142141.22

V říjnu roku 2020 uskutečnili pracovníci Ústavu archeolo-
gické památkové péče Brno, v. v. i., v souvislosti s terénními 
úpravami záchranný archeologický výzkum na parc. č. 2466/279, 
2466/282, 2466/284 a 2466/464. Dotčené pozemky jsou situo-
vány na severovýchodním pomezí zastavěného území města 
Tišnov, v severní výseči křižovatky komunikací ulic Černohor-
ská a Dlouhá. V jejich těsném jihozápadním sousedství bylo již 
v letech 2016 a 2017 částečně odkryto polykulturní pravěké 
sídliště (Přichystal 2017; 2018). K zachycení archeologických 
situací došlo jen v pravoúhle zalomeném pásu o délce cca 45 m 
a šířce zhruba 6–7 m při jihozápadní straně uvedených po-
zemků, kde skrývka ornice před trvalým deponováním ze-
miny, vytěžené při budování nových inženýrských sítí podél 
severozápadní krajnice komunikace ulice Černohorská v úseku 
od její křižovatky s ulicí Dlouhá směrem na Železné, dosáhla 
úrovně sprašového podloží. Celkem bylo odkryto a v úrovni 
povrchu ovzorkováno 10 zahloubených sídlištních objektů. 
Kromě dvou sídlištních jam bez možnosti bližší funkční inter-
pretace se jednalo o šest kůlových jam, jednu jámu primárně 
sloužící asi k získávání hlíny a jeden krátký žlab. Na základě 
získaného materiálu, především zlomků keramických nádob, 
je možné pouze dva objekty blíže časově zařadit, a to pravdě-
podobně do kultury s moravskou malovanou keramikou. Ná-
lezy soudobých střepů v ponechané nadložní vrstvě dále na 
severovýchod naznačují pokračování sídlištního areálu uvede-
ným směrem. Pouze ve formě intruze osamoceného zlomku 

Obr. 20. Starovice. Letecký pohled na lokalitu od západu. Foto R. Bíško.
Fig. 20. Starovice. Aerial photo of the site, view from the west. Photo by R. Bíško.
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charakteristické keramické nádoby se pak projevila přítomnost 
nositelů kultury s lineární keramikou. Obě jmenované kompo-
nenty ovšem byly na lokalitě zaznamenány již v minulosti.

Literatura
Přichystal, M. 2017: Tišnov (okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 58(1), 175, 246.
Přichystal, M. 2018: Tišnov (okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 59(1), 138–139, 200.

Summary
A rescue excavation took place in October 2020 in connection 
with earth moving in Černohorská Street in Tišnov (Brno-Coun-
try District). A total of 10 sunken settlement features were un-
covered and documented on the surface level. Only 2 features 
can be chronologically categorised more closely based on the 
excavated material, mostly fragments of pottery vessels, proba-
bly to the Moravian Painted Ware culture. The finds of sherds 
from the same period in the preserved overlying layer further to 
the north-east indicate that the settlement area continues in 
that direction. The presence of the bearers of the Linear Pottery 
culture manifested itself only in the form of an intrusion of an 
isolated fragment of a characteristic pottery vessel.

Michal Přichystal 

Tišnov (okr. Brno-venkov)
Ul. Purkyňova, parc. č. 1860/2. 
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: S-JTSK – -608918.44, -1142583.23

V listopadu roku 2020 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický 
výzkum vyvolaný výstavbou energokanálu k nově budovanému 
ambulantnímu traktu Nemocnice Tišnov. Dotčený pozemek se 
nachází v severovýchodní části intravilánu města, kde přiléhá 
k jižní straně západního konce ulice Purkyňova. Dosud neevido-
vaná lokalita je situována v nadmořské výšce okolo 280 m, ve 
středním úseku jihozápadního svahu, který spadá z členité vyvý-
šeniny Klucanina (415,2 m n. m.) k levé straně údolní nivy řeky 
Svratky. Výkop porušil jednu blíže neinterpretovatelnou sídlištní 
jámu, z jejíž výplně se podařilo získat nepočetné zlomky keramic-
kých nádob, datovatelné nejspíše do kultury s lineární keramikou.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
In November 2020, the employees of the Institute for Archaeo-
logical Heritage (ÚAPP) Brno, v. v. i., carried out a rescue exca-
vation initiated by the construction of an energy channel for the 
newly built outpatient wing of Tišnov Hospital on land plot 
No. 1860/2 (Brno-Country District). The trench disturbed a set-
tlement pit without closer functional specification; its fill yielded 
sparse fragments of pottery vessels most probably datable to the 
period of the Linear Pottery culture.

Michal Přichystal

Tovačov (okr. Přerov)
„U Kamenného kříže“, parc. č. 450/25. 
Neolit. Náhodný zásah/nález. Průzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4462461N, 17.2714767E

Dne 26. 9. 2020 nalezl spolupracovník Muzea Komenského 
v Přerově, p. o., E. Vilimec prostřednictvím povrchového sběru 
na katastru města Tovačova ojedinělý exemplář kamenné brou-
šené industrie z neolitu. Místo nálezu se nachází v poloze „U Ka-
menného kříže“ při severozápadním okraji katastrálního území. 
Jde o polohu na pravém břehu potoka Splavská, která hraničí 
s katastrem obce Věrovany. Nadmořská výška polohy činí 204 m. 
Nalezeným předmětem je kopytovitý klín zhotovený z metaba-
zitu typu Jizerské hory (obr. 21). Celková délka artefaktu činí 
166 mm, jeho šířka se pohybuje mezi 23−25 mm, maximální 
výška je 39 mm. Hmotnost činí 333 g. Příčný profil klínu je plan-
konvexní. Povrch nástroje je místy pokryt vápnitým sintrem. 
Nález lze rámcově datovat do období staršího neolitu a můžeme 
jej spojit se sídlištními aktivitami kultury s lineární keramikou, 
které byly nejblíže doloženy povrchovými sběry na sousedním 
katastru obce Věrovany na Olomoucku, odkud rovněž pochází 
nález kopytovitého klínu (Vránová 2011, 72, 76).

Literatura
Vránová, V. 2011: Archeologické nálezy a lokality na katastru 

Věrovan, Nenakonic a Rakodav. Střední Morava 31, 71−80.

Summary
An isolated Early Neolithic polished stone artefact (a shoe-adze) 
made from Podjizeří-type metabasite (Fig. 21) was discovered 
by E. Vilimec during a surface survey in the “U Kamenného 
kříže” field in Tovačov (Přerov District).

Zdeněk Schenk, Erik Vilimec

Obr. 21. Tovačov. Neolitický 
kopytovitý klín. Foto Z. Schenk.
Fig. 21. Tovačov. A neolithic 
shoe-adze. Photo by Z. Schenk.


