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Neolithic

Bánov (okr. Uherské Hradiště)
„Vavříkovce“, parc. č. 6177.
Neolit–eneolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., 
př. č. 9/21, inv. č. A 257535, A 257536.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9658933N, 17.7373464E

V roce 2021 proběhl v souvislosti s rekonstrukcí polní 
cesty menší záchranný archeologický výzkum v poloze Bánov – 
„Vavříkovce“ (Kuchař 2021). Na krátkém úseku nově budované 
silnice lemující jižní břeh přehrady Ordějov byly po skrytí ornice 
identifikovány nevýrazné stopy sídlení v podobě dvou středně 
velkých, částečně zachycených sídlištních objektů (část zasa-
hovala mimo vozovku a nebyla zkoumána), osmi sloupových 
jam a pěti malých kůlových jamek. Sloupové jámy utvářely řady, 
odkryt tak byl nekompletní půdorys nadzemní, patrně pětiřadé 
sloupové konstrukce. Shluk pěti malých kůlových jamek situo-
vaných v blízkosti větší konstrukce tvoří v půdorysu tvar kříže, 
účel původní struktury tvořené těmito kůly je ovšem nejasný. 
Přestože výplně objektů byly dobře zřetelné a projevovaly se sytě 
černým zbarvením, získáno bylo jen minimum archeologických 
nálezů. Na základě charakteru keramické hmoty čtyř drobných 
střepů z nezdobených výdutí můžeme výše uvedené stopy osíd-
lení datovat jen rámcově, a to pravděpodobně do období neolitu 
až eneolitu. Kromě zmíněných střepů se podařilo získat už jen 
několik drobných kousků mazanice. Jaký mohlo mít toto nově 
identifikované sídliště vztah s nedalekým hradištěm Ordějov na 
katastru Bystřice pod Lopeníkem (800 m SV vzdušnou čárou od 
popisované lokality) zůstává otevřenou otázkou, jelikož ani da-
tování samotného hradiska nebylo dodnes spolehlivě objasněno 
(cf. Měřínský 1976; Čižmář 2004).
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Summary
A minor rescue excavation took place in 2021 in connection with 
the reconstruction of a country road in Bánov – “Vavříkovce” 
field (Uherské Hradiště District). The excavation identified in-
distinctive traces of human occupation that were only generally 
datable to the Neolithic or Eneolithic.

Jaroslav Bartík, Zdeněk Kuchař

Bezměrov (okr. Kroměříž)
„Přední hony“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum 
Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3272856N, 17.3247161E

V době mezi 1. až 9. listopadem roku 2021 byl proveden 
pracovníky Archeologického centra Olomouc, p. o., záchranný 
archeologický výzkum na lokalitě Bezměrov – „Přední hony“, 
který předcházel plánovanou investiční stavbu VTL plynovodu 
Moravia. Na trase plynovodu jde o úsek mezi 81,5 km a 81,6 km. 
Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. V průběhu 
výzkumu bylo zachyceno celkem šest archeologických objektů, 
z nichž pouze ze dvou pochází početnější archeologické nálezy 
v podobě keramiky, štípané a broušené kamenné industrie. 
Z hlediska funkční interpretace šlo s největší pravděpodob-
ností o hliníky, které byly sekundárně využity jako odpadní 
jámy. Na základě získané keramiky bylo možné zachycenou část 
sídliště přisoudit kultuře s moravskou malovanou keramikou. 
Záchranný výzkum tak přispěl k dalšímu poznání neolitického 
osídlení na katastru Bezměrova (cf. Daňhel 2008).
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Summary
A part of a Neolithic settlement was detected in Bezměrov – 
“Přední hony” field (Kroměříž District) during a rescue exca-
vation carried out in connection with the construction of the 
Moravia high-pressure gas pipeline. Altogether, six features were 
examined. Based on pottery found in the two clay pits that were 
the richest in finds, the settlement was dated to the Moravian 
Painted Ware culture period.

Vít Záhorák

Bořetice (k. ú. Bořetice u Hustopečí, okr. Břeclav)
„Panské“, parc. č. 1151/64.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – objekt 53: 48.9177553N, 16.8583925E;  
objekt 54: 48.9177197N, 16.8584075E

Během záchranného archeologického výzkumu vyvolaného 
stavbou nového rodinného domu byly při severním okraji intra-
vilánu obce Bořetice v poloze „Panské“ objeveny dva zahloubené 
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