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Kulturní vrstva byla prozkoumána metodou čtver-

cové sítě. Čtverce byly zkoumány šachovnicově. Na 

ploše bylo rozměřeno 30 čtverců o velikosti 3×3 me-

try, prozkoumáno bylo 15 čtverců. Během výzkumu 

byl z kulturní vrstvy, jejíž maximální mocnost čini-

la 0,45 m, vyzvednut soubor keramických zlomků, 

mazanice a štípané industrie. Nalezená keramika je 

charakteristická pro lužickou kulturu mladší doby 

bronzové.

Vendula Vránová

Resumé

Kožušany (Olomouc Dist.). Late Bronze Age. Lu-

satian Urnfi eld culture. Settlement. Rescue excavation.

During a rescue archaeological excavation in 

Kožušany, a cultural layer from the Lusatian Urn-

fi eld Culture was excavated.

KRAVAŘE (OKR. OPAVA)
Kostelní ulice. Parc. č. 1338. KLPP. Sídliště. 

Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu, 

který byl vyvolán stavbou rodinného domu, se poda-

řilo zachytit novou polykulturní lokalitu. Jeden objekt 

je řazen do období lužické kultury, zbylá část do 

pozdní doby římské (více viz Doba římská). Objekt, 

který na první pohled nebylo možné rozlišit od po-

dorniční vrstvy ani od podloží, představoval lůžko 

pro velkou amforovitou zásobnici.

David Rožnovský

Resumé

Kravaře (Bez. Opava). Lausitzer Urnenfelderkul-

tur. Siedlung. Rettungsgrabung.

KUČEROV (OKR. VYŠKOV)
Pod Kučerovským hájem. Mladší doba bronzo-

vá, KSPP. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

V poloze Kučerov 2 (poloha lokality je na ZM 

ČR 1:10 000, mapový list 24-42-21, vymezena bodem 

72:322 (Z:J) byla při skrývce ornice porušena část 

žárového pohřebiště patřící kultuře středodunajských 

popelnicových polí. Celkem bylo nalezeno 9 žárových 

hrobů. Zčásti se jednalo o prosté jamky s kremací, 

bez dalších nálezů (hroby 802, 803, 806). Dva hroby 

obsahovaly jednu nádobu, která byla současně popel-

nicí s kremací (hroby 801, 805). Čtyři hroby patřily 

k bohatším hrobům. Kromě nádoby s kremací do nich 

bylo uloženo větší množství keramických nádob (od 2 

do minimálně 10 různých keramických tvarů, někte-

ré byly ve značně torzovitém tvaru). Nejvíce nádob 

obsahoval hrob 804 (minimálně 10), dále hrob 807 

(minimálně 4), hrob 800 také minimálně 4 a hrob 808 

(minimálně 2). Hroby 804 a 807 obsahovaly i drobné 

bronzové předměty – část jehlice (804) a bronzovou 

spirálku nalezenou při plavení kremace (807). Protože 

se pohřebiště nacházelo pod stávající polní cestou, 

byly hroby značně devastovány dosavadním provo-

zem zemědělských strojů. Částečně rekonstruovat se 

podařilo jen několik keramických tvarů. 

Blanka Mikulková

Resumé

Kučerov (Bez. Vyškov). Jüngere Bronzezeit. 

Urnenfeldkultur. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

KUNOVICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Ulice Hliněná. VS. Pohřeb v sídlištní jámě. 

Záchranný výzkum.

Lokalita se nachází jižně od Uherského Hradiště 

na katastru města Kunovice. Plocha výzkumu leží 

ve východní části města, na vyvýšené terase nad le-

vým břehem řeky Olšavy v nadmořské výšce 195 m. 

V současné době se plocha nachází v jedné ze za-

hrad rodinných domů postavených při cestě spojující 

Kunovice a Míkovice, jižní strana zahrady je ohrani-

čena profi lem obecního hliníku. Z kulturních vrstev 

v profi lu obecního hliníku získal V. Hrubý v roce 

1940 zvířecí kosti, pazourkovou industrii a množ-

ství střepů únětické kultury (Hrubý, Hochmanová, 

Kalousek 1956, 69). 

Při výkopových pracích pro výstavbu sklepa byla 

na zahradě rodinného porušena zásobní jáma se sil-

nou vrstvou mazanice na dně, ve vykopané hlíně byly 

nalezeny lidské kosti. Postupně byl odkryt celý pro-

stor zásobní jámy. Zásyp jámy byl jednolitý bez vý-

raznějšího zvrstvení. Dno zásobní jámy se nacházelo 

v hloubce 160cm od současného povrchu. Ústí jámy 

bylo kolmé, u dna se jáma rozšiřovala, samotné dno 

bylo potom mísovitě profi lované. Půdorys jámy byl 

kruhový. Dno jámy bylo pokryto 5-10 cm silnou vrst-

vou mazanicové destrukce a roztroušených uhlíků. 

Mazanicová vrstva byla nejmohutnější ve středu jámy 

a směrem k jejím okrajům se její mocnost ztenčovala.

Přímo na vrstvě mazanice byly uloženy ostatky 

dvou jedinců (obr. 10). Na základě antropologického 

určení se jednalo o dospívajícího nebo mladého muže 
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Zprávy o výzkumech za rok 2013: Doba bronzová

ve věku okolo 20 let, odhadovaná výška jedince je 

166-174 cm, a s největší pravděpodobností mladou 

ženu ve věku okolo 25 let, odhadovaná výška jedince 

je 156-167 cm. Žena ležela na zádech, hlavu měla 

zakloněnu dozadu, nohy roztaženy v rombické poloze 

a ruce měla překřížené na pravé straně. Na levé ruce 

měla drobný bronzový náramek z tordovaného drátku 

s jantarovým korálkem (obr. 11). Muž ležel také na 

zádech, hlavu otočenou na pravém boku, nohy skrče-

ny a roztaženy při okraji jámy, ruce sepnuty a pře-

kříženy na pravém boku před obličejem. Za hlavou 

ženy bylo na vrstvě mazanice několik kusů zvířecích 

kostí. U nohou a rukou ženské kostry bylo potom 

k okraji jámy uloženo několik fragmentů keramiky, 

pocházející pravděpodobně z jedné velké zásobnico-

vé nádoby. Po vybrání výplně objektu se ve spraši 

nevyrýsovaly pozůstatky žádné vnitřní konstrukce.

Tomáš Chrástek

Resumé

Kunovice (Bez. Uherské Hradiště), Hliněná Stras-

se. Věteřov Gruppe. Begräbniss in Siedlunggrube. 

Rettungsgrabung.
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Obr. 10.    Kunovice. Pohřeb 

v sídlištní jámě.

Abb. 10. Kunovice. Begräbniss in 
Siedlunggrube. 

Obr. 11. Kunovice. Bronzový 

náramek.

Abb. 11. Kunovice. Bronze-arm-
band.




