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Resumé

A siliceous arrow made of the Krumlovský les-

type chert (the Bell Beaker culture) was found in the 

field “Za loukami” near Dukovany (Třebíč Dist). 

HABROVANY (OKR. VYŠKOV)
Intravilán (č. p. 309). Eneolit. Hrob. Záchran-

ný výzkum.

Poloha lokality je na ZM ČR 1:10 000, mapový 

list 24-41-19, vymezena bodem 52:12 (Z:J).

Během výstavby bazénu u rodinného domu byl 

porušen kostrový hrob. Hrobová jáma měla přibliž-

ně kruhový tvar (rozměry: průměr 100 cm, hloubka 

30 cm). Kosterní pozůstatky byly uloženy v silně 

skrčené poloze na zádech s rukama ohnutýma v lokti 

a výrazně skrčenýma nohama. Hlava byla otočena na 

levý spánek. Kostra byla částečně obložena a částeč-

ně „zatížena“ kameny. Kosterní pozůstatky náležely 

jedinci neurčitelného pohlaví, zemřelému pravděpo-

dobně ve věku kolem 30 let. Byl asi 166 cm vysoké 

gracilní postavy s nevýrazně vyvinutou muskulatu-

rou. Přes svůj relativně nízký věk trpěl silnou kazi-

vostí chrupu. V době úmrtí utrpěl výraznou tříštivou 

frakturu mozkovny – jednalo se o smrtelné zranění 

(antropologický posudek Mgr. Jiří Kala). 

V hrobě nebyly nalezené žádné milodary, takže 

nemůžeme s určitostí stanovit ani stáří tohoto nálezu. 

Podle způsobu pohřbívání (kruhová jáma, silně skrčená 

poloha) se domníváme, že jde o nález z období eneolitu. 

Blanka Mikulková

Resumé

Habrovany (Bez. Vyškov). Gebauter Teil der Ge-

meinde (Hausnummer 309). Äneolithikum. Grab. 

Rettungsgrabung.

JAROHNĚVICE (OKR. KROMĚŘÍŽ) 
„Rozdíly“. KZP. Sídliště. Záchranný výzkum. 

V průběhu záchranného archeologického výzku-

mu (bližší informace jsou uvedeny v kapitole Neolit) 

byly na základě nepočetného keramického materiálu 

přiřazeny ke kultuře zvoncovitých pohárů dvě kru-

hové zásobní jámy. 

Ivan Čižmář

Resumé

Jarohněvice (Bez. Kroměříž). „Rozdíly“. Glocken-

becherkultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

MOKRÁ-HORÁKOV (K. Ú. MOKRÁ U BRNA, 
OKR. BRNO-VENKOV)

„Bahenec“. Eneolit. Exploatační okrsek s lomy. 
Záchranný výzkum.

Při výstavbě nového vodovodu v obci byly v údo-

lí potoka „Bahence“ proťaty rýhou svahové sutě, 

které pocházely ze zvětralých výchozů slepenců 

a drob. V místě dvou výrazných menších úpatních 

lůmků (souřadnice WGS-84, Loc: 49°13’28.257”N, 

16°44’44.068”E) byl ze sutě vyzvednut ojedinělý zlo-

mek keramické nádoby pravěkého stáří. Nelze vy-

loučit, že se jedná o doklad svahové těžby valounů 

a pískovců obyvateli nedalekého výšinného sídliště, 

které bylo osídleno lidmi jevišovické kultury v době 

mladého eneolitu (srov. Kos 2002).

Petr Kos
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Obr. 6. Dukovany. Silicitová šipka.

Fig. 6. Dukovany. Silicite arrow.




