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


