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Summary
Olomouc (Nemilany cadastral area, Olomouc District), Kožušanská 
Street. A survey of the excavated courtyard of a farm took place in 
2020, which detected a Lengyel culture pit complex with pottery 
and chipped artefact finds.

Marek Kalábek

Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
„Za Křenkovým“, parc. č. 533/6.
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5715356N, 17.2406542E

V průběhu měsíce května 2020 provedli pracovníci Archeo-
logického centra Olomouc, p. o., záchranný archeologický vý-
zkum polykulturní lokality na budoucích stavbách infrastruk-
tury v Olomouci-Slavoníně (parc. č. 533/6). Lokalita se nachází 
na mírném svahu orientovaném směrem k východu s nadmoř-
skou výškou zhruba 210 m. Na skryté ploše bylo prozkoumáno 
pět sídlištních objektů datovaných do kultury lengyelské, doby 
bronzové a laténské. 

Literatura
AMČR: Záznam M-202005001 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky.

Summary
Olomouc (Slavonín cadastral area, Olomouc District), “Za Křen-
kovým”. A rescue excavation carried out in 2020 detected 5 set-
tlement features dated to the Lengyel culture, the Bronze Age 
and the La Tène period.

Lukáš Šín, Marek Kalábek

Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
„Zahrady“, parc. č. 533/210-533/217.
Jordanovská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: S-JTSK – -548291.86, -1123499.64; -548265.67, -1123509.7; 
-548324.14, -1123658.13; -548349.28, -1123643.84

V červnu až září 2020 provedli pracovníci Archeologic-
kého centra Olomouc, p. o., několik drobných záchranných 
výzkumů pod budoucími rodinnými domy na lokalitě Za-
hrady v intravilánu městské části Olomouc-Slavonín. Na-
vázali zde na předchozí výzkumy z let 2004–2019 (Kalábek 
2019, 197, Hadrava 2020, 161). Lokalita leží na mírném svahu 
první pravobřežní terasy řeky Moravy, obráceném k východu, 
s nadmořskou výškou 214–215 m. Na ploše 0,43 ha bylo pro-
zkoumáno 31 sídlištních objektů datovaných do eneolitu (jor-
danovská kultura), období kultury lužických popelnicových 
polí, (viz oddíl Dobra bronzová), časného středověku a no-
vověku. Objeven byl i jeden kostrový hrob z časného středo-
věku (?) a novověká cesta.

Převážná většina sídlištních objektů je datována do období 
jordanovské kultury. Mimo zásobní jámy a nepravidelná soujámí 
se na sídlišti objevily i další základy staveb – domů (struktura 16 

a 17). Strukturu 16 představuje část půdorysu domu vymezeného 
žlábkem s rozměry min. 4,5 × 6,1 m, orientovaného SZ–JV (vý-
chodní část stavby zasahovala do prostoru mimo skrytou plo-
chu). Struktura 17 (obr. 15) má obdobnou podobu, pouze žlab 
severní stěny je zdvojený v důsledku opravy (?) a dosahuje roz-
měrů min. 7,8 × 6,3 m s orientací ZSZ–VJV (východní část stavby 
zasahovala do prostoru mimo skrytou plochu).

Literatura 
AMČR: Záznam M-202002135 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky. 
AMČR: Záznam M-202003490 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky. 
AMČR: Záznam M-202003491 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky. 
AMČR: Záznam M-202003509 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky.
AMČR: Záznam M-202100232 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky.
AMČR: Záznam M-202100252 [cit. 2021-03-22]. 

Archeologická mapa České republiky.
Hadrava, V. 2020: Olomouc (k. ú. Slavonín, 

okr. Olomouc), Přehled výzkumů 61(1), 161.
Kalábek, M. 2019: Olomouc (k. ú. Slavonín, 

okr. Olomouc), Přehled výzkumů 60(1), 197.

Obr. 15. Olomouc-Slavonín. Půdorys domu jordanovské kultury (struktura 17). 
Foto M. Kalábek.
Fig. 15. Olomouc-Slavonín. Jordanów culture house floor plan (structure 17).  
Photo by M. Kalábek. 
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Summary
Olomouc (Slavonín cadastral area, Olomouc District), “Za hra dy”. 
An excavation carried out during a family house construction 
in 2020 detected 31 features, half of which belonged to the 
Jordanów culture. Besides settlement pits, parts of 2 houses de-
limited by trenches were examined.

Marek Kalábek

Ořechov (k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, 
okr. Uherské Hradiště)
„Hůrky“, parc. č. 5272.
Kultura zvoncovitých pohárů. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -549642.413, -1184484.729

Během záchranného výzkumu při výstavbě technické a do-
pravní infrastruktury v lokalitě „Hůrky“ u jižního okraje intra-
vilánu obce Ořechov byla v roce 2020 identifikována pozitivní 
archeologická situace. Prozkoumáno bylo celkem 9 do podloží 
zahloubených objektů. Pouze ve dvou z nich byl archeologický 
materiál dovolující jejich chronologické zařazení ke kultuře 
zvoncovitých pohárů, případně obecně do pozdního eneolitu.

Literatura
AMČR: Záznam M-202003374 [cit. 2021-04-01]. 

Archeologická mapa České republiky.
Lečbych, M. 2021: Ořechov u Uherského Hradiště 2020, TDI v lokalitě 

Hůrky I. a II. etapa, č. akce 840/20. Rkp. nálezové zprávy č. j. 78/21. 
Uloženo: archiv Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Summary
Ořechov (Ořechov u Uherského Hradiště cadastral area, Uher-
ské Hradiště District), “Hůrky”. Part of a Bell Beaker culture set-
tlement was detected during a rescue excavation brought about 
by the construction of technical and transport infrastructure 
in 2020.

Marek Lečbych

Otice (k. ú. Rybníčky, okr. Opava)
„U Hradecké cesty“, parc. č. 865, 760/1, 787/2, 788.
Lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Slezské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.9057833N, 17.8829747E

V dubnu roku 2020 proběhl na katastru Otic (místní část 
Rybníčky) záchranný archeologický výzkum, který se uskutečnil 
v rámci rozšíření komunikace a výstavby kanalizační sítě. Vý-
zkum navazoval na záchrannou akci z roku 2019 (Juchelka et al. 
2020, 161). Celkem bylo v roce 2020 zachyceno 5 zahloubených 
objektů, z nichž čtyři navazovaly na situace z roku 2019 a je-
den představoval nově zkoumanou situaci (obr. 16). Nalezeny 
zde byly doklady aktivity lidu hornoslezské lengyelské skupiny 
v období její IV. fáze. Nálezy opět potvrzují, že místo a současně 
i jeho širší okolí bylo v minulosti, především v období staršího 
eneolitu, velmi intenzivně osídleno.

Literatura
Juchelka, J., Králová, S., Klápa, O. 2020: 

Otice. Přehled výzkumů 61(1), 161.

Summary
Otice (Rybníčky cadastral area, Opava District), “U Hradecké 
cesty”. A rescue excavation carried out in April 2020 during 
a road widening and sewerage construction uncovered parts of 
an Eneolithic settlement (Fig. 16) culturally corresponding to 
the Lengyel culture.

Jiří Juchelka, Ondřej Klápa, Tomáš Petr, Soňa Králová

Přerov (okr. Přerov)
„Hejnice“.
Eneolit. Pohřební areál. Plošný odkryv. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4652575N, 17.4252336E; 49.4652558N, 17.4241850E; 
49.4649961N, 17.4241500E; 49.4646753N, 17.4244908E

V průběhu záchranného výzkumu v Přerově v trati „Hej-
nice“, který byl realizován v měsících květen až prosinec roku 
2020, byl také prozkoumán jeden kostrový pohřeb nedospělého 
jedince (hrob H 4).  Zemřelý byl uložen v severní části obdélné 
hrobové jámy, na pravém boku, ve skrčené poloze, hlava smě-
řovala k jihovýchodu. Ve středu hrobové jámy byla výrazná 
kumulace kamenů, z nichž některé nesly stopy po ohni, mezi 
kameny byly zjištěny zlomky mazanice a v jižní části hrobu byl 
ze zásypu vyjmut keramický přeslen. Zemřelý jedinec byl čás-
tečně položen na kumulaci kamenů. Movitý materiál z tohoto 
hrobu se nachází ve stadiu laboratorního zpracování, a proto 
lze tento pohřeb datovat obecně do eneolitu. Výzkum na této 
lokalitě probíhal již v letech 2017–2018 a byly zde prozkoumány 
mimo jiné také sídlištní objekty z období eneolitu, reprezento-
vané mladším stupněm kultury s moravskou malovanou kera-
mikou, kulturami nálevkovitých a zvoncovitých pohárů (Golec 
et al. 2018, 20–21; Vrána 2019, 258). Výzkum bude pokračovat 
také v roce 2021.

Literatura
Golec, M., Kalábková, P., Kalábek, M., Vrána, J., Zeman, T. 2018: 

Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov) Předmostí 8, Hejnice.  

Obr. 16. Otice. Pohled na výzkum z ptačí perspektivy (snímek pořízen pozemním 
vrtulníkem DJI PHANTOM 4 PRO+). Foto J. Juchelka. 
Fig. 16. Otice. Excavation from above (image taken with DJI PHANTOM 4 PRO+ 
ground helicopter). Photo by J. Juchelka.




