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Summary
Přerov (Přerov District), “Hejnice”. An inhumation burial of 
a juvenile individual (grave H 4) was examined during the sur-
vey. The deceased was deposited in the northern part of a rect-
angular grave pit on his right side, in a flexed position, with his 
head directed to the south–east. A conspicuous accumulation of 
stones was situated in the centre of the grave pit, some bearing 
traces of fire; daub fragments were detected between the stones. 
Tentatively dated to the Eneolithic.

Jakub Vrána

Přerov (okr. Přerov) 
„Tmeň“, parc. č. 5725/5.
Eneolit. Sídliště. Povrchový průzkum.  
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.4391667N, 17.4905556E

Během povrchové prospekce realizované v květnu 2020 byl 
při jihovýchodním okraji katastru města Přerova shromážděn 
soubor zlomků pravěké keramiky a menší kolekce kamenné 
štípané industrie, v níž zaujme šipka trojúhelníkovitého tvaru 
s bočními vruby (obr. 17). Lokalita se nachází na táhlém terén-
ním hřbetu v poloze „Tmeň“, na parc. č. 5725/5. Koncentrace 
nálezů je výrazná zejména v okolí kóty 260,3 m. 

Nalezenou keramiku lze prozatím pouze rámcově datovat do 
období eneolitu. Hrot šípu má následující rozměry: délka 30 mm, 
šířka 18,5 mm a tloušťka 6 mm. Hmotnost šipky činí 3,233 g. 
Šipka je zhotovena z lokálního rohovce světle šedého zabarvení. 
V případě přerovského exempláře jsou na bocích dva méně vý-
razné vruby při bázi nástroje. Šipku lze zařadit k tzv. hrotům 
typu Štramberk – Krnov, které se v nápadně velkém množství vy-
skytují především na lokalitách severovýchodní Moravy (Hladké 
Životice, Kopřivnice, Příbor, Pustějov, Štramberk) a jsou spo-
jovány s pozdně lengyelským osídlením, případně s kulturou 
nálevkovitých pohárů (Fryč 2018, 153−154). Na území přerov-
ského regionu byly hroty typu Štramberk – Krnov nalezeny na-
příklad na katastru obcí Sušice u Přerova, Veselíčko u Lipníka 
nad Bečvou či přerovské místní části Žeravice (Diviš 2004, 18, 
obr. 3: 1; Schenk 2006, 136; 2012, 153).
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Summary
Přerov (Přerov District). “Tmeň”. Several pottery sherds and 
chipped stone industry (arrowhead, Fig. 17) were found during 
surface survey. Surface collection can be dated only approxi-
mately to the Eneolithic.

Zdeněk Schenk

Rešice (okr. Znojmo)
„U Dubu“, parc. č. 372.
Badenská kultura. Hradiště. Sonda. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

Na základě ohlášení rozrušené archeologické situace na eneo-
litickém hradisku jsme provedli sondáž v místech dvou mělkých 
výkopů, kde zemina ze zahloubenin, vyházená na jejich hraně, 
obsahovala bohatý střepový materiál. Postup prací byl zvolen 
tak, abychom zarovnali hrany zahloubenin, a využili je tak pro 
stratigrafickou dokumentaci na základě profilů. V obou přípa-
dech se ve stěnách zobrazila masivní kamenná destrukce promí-
sená kumulacemi mazanice a střepy badenské kultury. Je zřejmé, 
že jsme narazili na destrukci opevnění hradiska. Výzkum navázal 
na povrchové sběry a drobný sondážní průzkum z roku 2001 (Vo-
káč 2009, 186–187), při kterém byl identifikován val a materiál 
dokládající osídlení v bolerázském stupni badenské kultury.
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Summary
Rešice (Znojmo District), “U Dubu”. A trial trenching identified 
a stone destruction of the stronghold’s fortification with accu-
mulations of daub and pottery fragments from the Baden culture.

Alena Nejedlá

Staré Město (k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, okr. Uherské Hradiště)
„Špitálky“, parc. č. 240/431.
Kultura se šňůrovou keramikou. Izolovaný pohřeb. Plošný odkryv. 
Badatelský výzkum. Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0722058N, 17.4290039E

V souvislosti s revitalizací prostoru v okolí velkomoravského 
kostela a pohřebiště v poloze Staré Město – „Špitálky“ proběhl 
v roce 2020 zjišťovací archeologický výzkum, při kterém se po-
dařilo objevit izolovaný hrob kultury se šňůrovou keramikou 
(viz Bartík, Chrástek 2021).

Obr. 17. Přerov. Silicitová 
šipka. Foto Z. Schenk.
Fig. 17. Přerov. Silicite 
arrowhead. Photo by Z. Schenk.




