
Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  N e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  121–14 6 

129

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

Lokalizace: WGS-84 – 49.0979383N, 17.1477600E; 49.0978331N, 17.1487578E; 
49.0995189N, 17.1481839E; 49.0993433N, 17.1492675E

V době mezi 19. a 28. červencem roku 2021 byl proveden pra-
covníky Archeologického centra Olomouc, p. o., záchranný ar-
cheologický výzkum na lokalitě Koryčany – „Dráhy“. Výzkum byl 
realizován v předstihu před plánovanou investiční stavbou bu-
doucího VTL plynovodu Moravia mezi úseky 49,2 km a 49,4 km. 
Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. V průběhu 
výzkumu sídliště ze starší doby římské byla zachycena i jedna 
zásobní jáma kultury s moravskou malovanou keramikou. Ve-
dle keramického inventáře obsahujícího také fragmenty nádob 
s plastickými výčnělky a rohatými uchy byla ve výplni objektu 
objevena i zachovalá kamenná sekerka mírně trapézového tvaru 
s asymetrickým ostřím o rozměrech 56 × 37,5 × 10,5 mm. Jde 
o další doklad existence sídliště kultury s moravskou malovanou 
keramikou jihozápadně od obce Koryčany (cf. Popelka 2014). 
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Koryčany - Jestřabice. Rkp. nálezové zprávy, č. j. MTX201700776. 
[cit. 2022-03-25]. Uloženo: Archiv nálezových zpráv 
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Dostupné také z:  
Digitální archiv Archeologické mapy České republiky 
https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-201700776.

Summary
A storage pit from the Moravian Painted Ware culture was de-
tected in an Early Roman Period settlement during a rescue 
excavation in Koryčany – “Dráhy” field (Kroměříž District) in 
2021. Besides a pottery assemblage, a small, polished stone axe 
was gathered from the fill of the feature.

Vít Záhorák

Koryčany (okr. Kroměříž)
„Padělky“.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Archeologické centrum Olomouc, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1116772N, 17.1463600E; 49.1102586N, 17.1463278E; 
49.1102233N, 17.1472933E; 49.1116842N, 17.1472183E

V době mezi 29. zářím a 10. prosincem roku 2021 byl s přestáv-
kou proveden pracovníky Archeologického centra Olomouc, p. o., 
záchranný archeologický výzkum na lokalitě Koryčany – „Padělky“. 
Výzkum proběhl v předstihu před plánovanou investiční stav-
bou budoucího VTL plynovodu Moravia na úseku mezi 50,6 km 
a 50,9 km. Investorem stavby byla společnost NET4GAS, s.r.o. 
Nejstarší doloženou komponentu na této polykulturní lokalitě 
(cf. Benešová 1956) představují objekty mladšího stupně kultury 
s lineární keramikou. Kromě běžných sídlištních jam se podařilo 
zdokumentovat i několik žlabovitých objektů blíže neznámého 
účelu. Nejvýznamnější odkrytou strukturu reprezentuje pů-
dorys dlouhého domu sloupové konstrukce. Ze sídlištních jam 
se podařilo získat početný keramický inventář, několik brou-
šených kamenných artefaktů a také několik zrnotěrek. Během 

detektorové prospekce realizované před zahájením výzkumu byla 
na povrchu lokality nalezena broušená kamenná sekerka o rozmě-
rech 85 × 41 × 30 mm zhotovená z metabazitu typu Jizerské hory 
(obr. 10).
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Summary
A part of a settlement from the later phase of the Linear Pottery 
culture with the usual settlement finds was examined during 
a rescue excavation in Koryčany – “Padělky” field (Kroměříž 
District). Besides ordinary settlement pits, a longhouse layout 
was also uncovered. A small, polished stone axe from Jizerské 
hory metabasite (Fig. 10) had been found at the site before the 
excavation commenced.
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Kramolín (okr. Třebíč)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Kramolín hill-fort revisited. Archaeological potential of 45 years 
flooded site
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let 
zatopené lokality

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek,  
Klára Augustinová, Petr Žákovský

Krumsín (okr. Prostějov)
„Zadní mokř“, parc. č. 1515.
Mladší neolit/časný eneolit. Nález v druhotné poloze. Skupina/síť 
sond. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum a galerie 
v  Prostějově, p. o., inv. č. 310.915.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4536575N, 16.9923047E

Ve dnech 9. října 2019 až 21. ledna 2021 proběhl archeologický 
dohled související se stavbou „Vodohospodářská infrastruk-
tura obce Krumsín – zásobování pitnou vodou“, k. ú. Krumsín, 

Obr. 10. Koryčany. 
Sekera z metabazitu 
typu Jizerské hory. 
Foto A. Šindlerová.
Fig. 10. Koryčany. 
Polished stone axe 
from Jizerské hory 
metabasite. Photo by 
A. Šindlerová.
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