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Říčany (k. ú. Říčany u Brna, okr. Brno-venkov)
Ul. Zahradní; intravilán, parc. č. 323/1, 323/2, 323/3.
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2142683N, 16.3968533E

Při hloubení základových výkopů pro výstavbu rodinných 
domů v obci Říčany u Brna byly zachyceny relikty pravděpodobně 
sídlištní jámy, která obsahovala zlomky keramických nádob a zví-
řecí kosti. Podle charakteru keramické hmoty lze nález rámcově da-
tovat do období neolitu, zřejmě kultury s lineární keramikou. Osíd-
lení této kultury bylo zjištěno již dříve, rovněž ve východní části 
katastru obce (Koštuřík 1989, 51) a dále zde byly v nedávné době 
doloženy také aktivity z doby bronzové (Hájek, Dytrych 2018). 
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Summary
Evidence of Linear Pottery culture occupation was discovered dur-
ing the construction of new family houses in Zahradní Street in 
Říčany u Brna (Brno-Country District), extending the knowledge 
of the intensity of the prehistoric activity in this cadastral area.

Alžběta Čerevková, Katarína Bučová Čerňavová

Silůvky (okr. Brno-venkov)
„Vinohradské padělky“.
Moravská malovaná keramika (neolit). Sídliště. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský 
Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0978964N, 16.4605103E

Povrchovým průzkumem v trati „Vinohradské padělky“ byla 
objevena nová lokalita kultury s moravskou malovanou kerami-
kou. Jedná se o příkrý svah s východním sklonem vybíhající 
z kóty Babí hora (352 m n. m.) nad soutokem občasné vodoteče 
s potokem Šatava. Samotná lokalita se rozkládá v rozmezí nad-
mořských výšek 260–270 m.

Povrchový soubor sestává především ze štípané kamenné 
industrie včetně několika patinovaných kusů a artefaktu s ploš-
nou retuší (viz oddíly Paleolit, Eneolit). Nálezy keramiky jsou 
velmi sporadické a nenesou zpravidla žádné chronologicky cit-
livé znaky. Zaoblený okraj z mísy zařazuje materiál do období 
kultury s moravskou malovanou keramikou. Štípaná industrie se 
skládá z nepravidelných a čepelových jader často s přítomností 
kůry (rohovec typu Krumlovský les, varieta II – 5 ks, přepálený 
silicit – 1 ks), tří čepelí (z toho jedna vodící a jedna zlomená; 
rohovec typu Krumlovský les, varieta II – 2 ks a rohovec typu 
Krumlovský les, varieta I – 1 ks), 22 úštěpů (často se zbytky 
kůry; rohovec typu Krumlovský les, varieta II – 19 ks, přepá-
lený rohovec typu Krumlovský les – 2 ks a přepálený silicit 1 ks) 
a dvou nástrojů – čepelí s příčnou retuší (rohovec typu Krum-
lovský les, varieta II). Broušená industrie je zastoupena poloto-
varem kopytovitého nástroje a dalšími dvěma zlomky suroviny, 
vše z metabazitu typu Želešice. Z polohy „Vinohradské padělky“ 
se jedná o první pravěké nálezy.
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Summary
A new prehistoric site was discovered in Silůvky – “Vinohradské 
padělky” field (Brno-Country District) by a surface survey. This 
mainly yielded an assemblage of chipped stone industry made 
mostly from Krumlovský les chert. The rounded rim of a bowl 
associates the gathered material with the Moravian Painted 
Ware culture period.

Martin Kuča

Tetčice (okr. Brno-venkov)
„Záhumenice“.
Neolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: Městské 
kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1694858N, 16.4014406E

Během podzimních měsíců roku 2021 byla při fotografování 
obce náhodně nalezena M. Kučou v poloze „Záhumenice“ brou-
šená kamenná industrie. Jedná se o plochou sekeru s poškozeným 
ostřím. Zachovaná délka artefaktu činí 8,2 cm, maximální šířka 
dosahuje 4,6 cm, a maximální tloušťka 1,5 cm. Makroskopicky 
byla použitá surovina určena jako metabazit typu Jizerské hory.

Podle revize archeologických poznatků bylo zjištěno, že loka-
lita je známa z povrchových sběrů Z. Hájka, jen doposud nebyla 
uvedena do literatury (poslední revize viz Hájek ed. 2015). Ma-
teriál z povrchových průzkumů obsahuje zlomky keramiky a ne-
početnou kamennou industrii. Keramika je zhotovena z bahnité 
nebo jemně plavené hmoty. Většina keramických nálezů je ve 
značně fragmentárním stavu. Jen velmi malá část keramiky nese 
výzdobu, která je provedena liniemi a notami. Štípanou kamen-
nou industrii reprezentuje čepel z rohovce typu Krumlovský les, 
varieta II a broušenou menší kamenná sekerka s rovným ostřím 
ze suroviny taktéž severočeské provenience. Lokalitu lze chro-
nologicky zařadit do II. stupně kultury s lineární keramikou.
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Summary
Surface surveys of the as yet unpublished site in Tetčice – “Záhu-
menice” field (Brno-Country District) yielded stone industry 
and pottery finds datable to the later phase of the Linear Pot-
tery culture.

Martin Kuča, Zdeněk Hájek




