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NEOLIT

NEOLITHIC

NEOLITHIKUM

BABICE (K. Ú. BABICE U ŠTERNBERKA, 
OKR. OLOMOUC)

„Záhumní”. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V červenci roku 2013 proběhl záchranný archeo-

logický výzkum Archeologického centra Olomouc 

na stavbě úpravy polní cesty na okraji obce Babice. 

Plocha výzkumu se nacházela v trati Záhumní, cca 

300 m jižně od intravilánu obce, po pravé straně sil-

nice 444 vedoucí ze Šternberka do Uničova, v nad-

mořské výšce 240 – 241 metrů. Archeologické objekty 

se nacházely na pravém břehu Babického potoka. Na 

mapě ZM ČR 1:10 000, kladový list 14–44–24, je lo-

kalita identifi kována těmito koordináty (měřeno v mm 

od ZSČ:JSČ): 464:263; 464:264; 472:268; 472:267.

Během výzkumu bylo prozkoumáno celkem 16 za-

hloubených sídlištních objektů (sídlištní jámy blíže 

neurčeného charakteru, zásobní jámy, hliníky, kůlové 

jamky), které můžeme na základě keramického mate-

riálu datovat do období kultury s lineární keramikou. 

Z prozkoumaných objektů pochází kromě keramiky 

a mazanice také soubor štípané industrie.

Vendula Vránová

Resumé

Babice (Olomouc Dist.). Neolithic. Linear Pottery 

culture. Settlement. Rescue excavation.

During a rescue archaeological excavation in 

Babice, 16 settlement features were excavated. The 

features are dated back to the Linear Pottery culture.

BEZMĚROV (OKR. KROMĚŘÍŽ)
 „Hrubé teruty“. MMK. Sídliště (?). 

Záchranný výzkum.

Během archeologického dohledu při kontrole vý-

kopu pro přeložku produktovodu DN 200 byla zachy-

cena na profi lu výkopu kulturní vrstva (v hloubce cca 

1 m), ze které byly vzorkováním získány keramické 

zlomky kultury s moravskou malovanou keramikou. 

Místo nálezu se nachází v poloze zvané „Hrubé teru-

ty“ cca 500 m severozápadně od středu obce, v těs-

né blízkosti (jen cca 15 m) koryta řeky Hané a lze 

ho lokalizovat na ZM ČR 1:10 000 (list 24-42-05) 

v okolí bodu 483/23 od Z/J s. č. 

Ivan Čižmář

Resumé

Bezměrov (Bez. Kroměříž). „Hrubé teruty“. 

Lengyel. Siedlung (?) Rettungsgrabung.

BOHUSLÁVKY (OKR. PŘEROV)
„Padělky“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Při skrývce ornice v dubnu 2013 se na stav-

bě dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad 

Bečvou, podařilo zachytit u obce Bohuslávky po-

kračování lokality zkoumané v letech 1996 a 1997. 

Zkoumaná plocha má tvar nepravidelného obdélníku 

o rozměrech 500×80 m, který se svažuje směrem 

na východ k říčce Trnávce. Nadmořská výška loka-

lity se pohybuje od 260 do 275 m. Při skrývkových 

pracích bylo za pomoci těžké techniky odstraněno 

0,25 – 0,40 m ornice. Díky malé síle orniční vrst-

vy bylo několik mělčích objektů navíc porušeno při 

hluboké orbě. Část objektů byla poškozena také vý-

kopy meliorace.

Z celkového počtu 510 objektů, prozkoumaných 

v roce 2013 a datovaných na základě nálezů do kul-

tury s lineární keramikou nebo rámcově do neolitu, 

lze vyčlenit několik typů. Prvním jsou nadzemní 

kůlové stavby se 3 až 5 řadami kůlů, výjimečně se 

objevují i žlaby. Největší stavba je dlouhá cca 12 m 

a široká 5 m, je tvořena 31 kůlovými jamkami (není 

ještě celá skrytá). Celkem se podařilo zatím identi-

fi kovat 14 těchto staveb, většinou orientovaných ve 

směru S–J.

Další typ tvoří hliníky, které se často nacházejí 

poblíž kůlových domů. Zpravidla jsou do jejich stěn 

zahloubeny pece. Dno je tvořeno kamennou vrstvou, 

ve které se výjimečně nacházejí také zlomky zrnotě-

rek. Celkem 4 takovéto pece se nacházely v obj. č. 

1932. Dále se zde nahodile nacházely žlábky délky 

1,5–2,8 m, šířky 0,5–0,75 m a hloubky 0,80–1,40 m. 




