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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Neolit

koryčany (okr. kroměříž)
„Dráhy“. MMK. Ojedinělý nález. Záchranný 
výzkum.

Od června do října 2014 probíhal při rekonstrukci 
komunikace II/432 mezi obcemi Koryčany a Jestřa-
bice (extravilánový úsek) záchranný archeologický 
výzkum, při kterém byl v poloze „Dráhy“ (místo 
nálezu na ZM ČR 1:10 000; list 25-44-13; bod ur-
čený koordináty 128:106 mm od Z:J s. č.) nalezen 
ojedinělý keramický fragment (zlomek výdutě s ku-
lovitým výčnělkem), který indikuje přítomnost blíz-
kého sídliště v trati „Dráhy“, nejspíše výše po svahu, 
jihovýchodně od místa nálezu. 

Miroslav Popelka

Resumé

Koryčany (Bez. Kroměříž), „Dráhy“. Neolithi-
kum, MBK. Einzelfund. Retutungsgrabung.

kostelec na hané (okr. 
ProstějoV)
„Zadní trávník“. LnK. Sídliště. Povrchový sběr.

V rámci povrchových prospekcí, prováděných au-
torem článku v širším okolí Kostelce na Hané byla 
v jihovýchodní části trati „Zadní trávník“ (ZM ČR, 
list 24-24-02, širší okolí bodu 108:75 mm od Z:J 
s. č.) posbírána drobná kolekce keramického mate-
riálu, doplněná mazanicí a štípanou industrií. Zmí-
něný soubor lze datovat do období staršího neolitu 
(resp. náleží kultuře s lineární keramikou). Severně 
od místa nálezu bylo již dříve registrováno pravěké 
osídlení, časově však spadá do období popelnicových 
polí (srov. Gottwald 1931, 62; Šmíd 2005, 76), sídliště 
LnK tak tvoří v daném prostoru dosud neznámou 
komponentu. 

Miroslav Popelka
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Resumé

Kostelec na Hané (Bez. Prostějov), „Zadní trá-
vník“. Neolithikum, LBK. Siedlung. Oberflächen-
sammlungen.

kroměříž (okr. kroměříž) 
„Pekelce“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V jarních měsících roku 2014 byl proveden zá-
chranný archeologický výzkum na stavbě „Volný čas 
pro Kroměříž – část kulturně společenský prostor“. 
Jednalo se o zemní práce a terénní úpravy spojené 
s vybudováním zpevněné plochy v blízkosti areálu 
FLORIA Kroměříž. Přesnější polohu stavby, kde byl 
výzkum prováděn, lze určit na mapě ZM ČR 1:10 
000, list 25-31-11, v ploše mezi body určenými ko-
ordináty 439:212, 433:215, 438:228 a 445:226 mm od 
Z:J s. č. 

Pravěké osídlení v daném prostoru je známo již 
z minulosti – v roce 2011 proběhl v přilehlé části bý-
valých kasáren záchranný výzkum vedený D. Parmou, 
který doložil osídlení z mladší doby kamenné (kultura 
s moravskou malovanou keramikou) a z doby římské 
(Parma 2012, 130, 184–185). V průběhu záchranného 
archeologického výzkumu se v roce 2014 podařilo 
zachytit a prozkoumat celkem 11 archeologických ob-
jektů, které lze interpretovat jako část neolitického 
sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou 
(obr. 6). Prozkoumán byl jeden větší hliník, nad-
zemní dům kůlové konstrukce ve formě negativů po 
sloupových jamách a další dvě běžné menší sídlištní 
jámy. Objekty se koncentrovaly do západní části skry-
té plochy a lze předpokládat, že se jednalo o okraj 
sídliště, které dále pokračuje západním nebo jižním 
směrem. Nelze však také vyloučit, že se jedná o část 
rozsáhlejšího sídliště, jelikož jeden shodně datovaný 
objekt byl prozkoumán D. Parmou v roce 2011 asi 
300 m severně od letošního výzkumu. 

Miroslav Popelka

Literatura

Parma, D. 2012: Kroměříž (okr. Kroměříž). Přehled 
výzkumů 53(1), 130. 

Resumé

Kroměříž (Bez. Kroměříž), „Pekelce“. Neolithi-
kum, MBK. Siedlung. Retutungsgrabung.

 




