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Summary
Brno (Židenice cadastral area, Brno-City District), Táborská and 
Vančurova streets. In 2020, a rescue excavation took place in 
the cadastral area of Židenice, which detected evidence of occu-
pation by the Jordanów culture – a clay pit, a chipped industry 
production workshop, storage pits, a pottery hoard (Fig. 4, 5) 
and what were probably the remnants of a hollow way.

Jiří Zubalík, Ivan Čižmář

Bystročice (okr. Olomouc)
„U Topolánky“, parc. č. 362/14.
Kultura se šňůrovou keramikou. Izolovaný pohřeb. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum 
Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5401256N, 17.1933883E

Při stavbě rodinného domu na katastru obce Bystročice 
(okr. Olomouc) byl prováděn archeologický dohled a následný 
záchranný archeologický výzkum na lokalitě označené jako 
Bystročice (trať „U Topolánky“). Archeologický dohled přinesl 
nález kostrového pohřbu uloženého v hrobové jámě. Záchranný 
archeologický výzkum pak probíhal 13. a 14. května 2020. Lo-
kalita se nachází na svahu obráceném k jihozápadu s nadmoř-
skou výškou 220 m, je vzdálena zhruba 500 m severovýchodně 
od středu obce Bystročice. Svrchní pokryv na této lokalitě tvoří 
ornice s podorniční vrstvou o mocnosti v rozsahu od 0,6 m. Tato 
svrchní vrstva nasedá na jílovité hlinité podloží, do něhož byla 
zahloubena hrobová jáma. Zjištěna byla oválná hrobová jáma 
s orientací JZ–SV s délkou 200 cm, šířkou 120 cm a maximální 
hloubkou 45 cm. Zřejmě mužský kostrový pohřeb byl v jámě ulo-
žen rovnoměrně ve skrčené poloze na pravém boku s orientací 
JZ–SV, jednalo se o subadultního jedince. V jámě byla zjištěna 
štípaná industrie, dvě keramické nádoby a kamenný sekeromlat. 
Pohřeb byl chronologicky přiřazen ke kultuře se šňůrovou ke-
ramikou.
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Archeologická mapa České republiky.

Summary
Bystročice (Olomouc District), “U Topolánky”. The rescue ex-
cavation was carried out in May 2020. A grave pit with human 
remains was revealed and dated to the Corded Ware culture. An 
inhumation burial (probably a subadult man) was found in the 
base area of the grave (a rectangular pit).

Lukáš Šín, Marek Kalábek

Hlinsko (okr. Přerov)
„Kouty“, parc. č. 581/11. 
Eneolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5013164N, 17.5933814E

V roce 2018 byl na katastru obce Hlinsko během povrchové 
prospekce realizované archeology Muzea Komenského v Pře-
rově, p. o., zajištěn nález kamenného broušeného artefaktu. Místo 
nálezu se nachází při severovýchodním okraji trati „Kouty“, na 
parc. č. 581/11, poblíž hrany svrchní skrývky kamenolomu Pod-
hůra. Nadmořská výška polohy činí 340 m. 

Nalezeným předmětem je zlomek týlové části polotovaru se-
keromlatu s nedovrtaným otvorem (obr. 6). Celková délka do-
chované části polotovaru činí 65 mm, šířka 47 mm, výška 29 mm. 
Hmotnost předmětu činí 99 g. Průměr provrtu se pohybuje mezi 
13−14 mm. Během procesu výroby kamenného nástroje došlo 
k nevratnému poškození polotovaru v úrovni provrtu. Oblý týl 
artefaktu nese na svém povrchu stopy po otloukání, což nazna-
čuje, že byl polotovar po svém rozlomení patrně druhotně vyu-
žíván. Surovinu, zvolenou k zhotovení artefaktu, představoval 
kulmský prachovec světle šedého zabarvení. Nález polotovaru 
sekeromlatu lze spojit s aktivitami eneolitických obyvatel z vý-
šinného opevněného sídliště v trati „Nad Zbružovým“, kteří 
využívali místní kulmské horniny k masové výrobě kamenných 
broušených a vrtaných nástrojů. Větší množství polotovarů ka-
menné broušené industrie bylo získáno rovněž v roce 2006 bě-
hem záchranného archeologického výzkumu v úrovni skrývky 
při jižním okraji lomu Podhůra (Šebela et al. 2007, 359−362), tři 
sta metrů západně od popisovaného nálezu.

Obr. 5. Brno-Židenice. Keramika 
jordanovské kultury. Foto J. Zubalík. 
Fig. 5. Brno-Židenice. Jordanów 
culture pottery. Photo by J. Zubalík.




