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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

Literatura

Gottwald, A. 1931: Můj archeologický výzkum. In: 
J. Kühndel (ed.): Ročenka Národopisného a prů-
myslového musea města Prostějova a Hané IX. 
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Šmíd, M. 2005: Pravěké a raně historické osídlení 
katastru města Kostelec na Hané. Střední Morava 
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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.
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Obr. 6. Kroměříž. Výběr materiálu. 
Abb. 6. Kroměříž. Materialauswahl.

kuřim (okr. Brno-VenkoV)
„Pod Toskou“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Při náhodné cestě kolem lokality registroval refe-
rent stavební práce v bezprostřední blízkosti místa, kde 
již dříve probíhal archeologický výzkum v roce 1995 
pod vedením Z. Čižmáře (Čižmář, Geislerová, Unger 
2000, 175–176). Mělká skrývka do hloubky cca 30 cm 
již byla ukončena, v době návštěvy lokality byly prová-
děny již pouze výkopy pro základové patky a kanali-
zaci. Na profilech výkopů zahloubené objekty zjištěny 
nebyly, avšak při sběru ve skryté ploše byly získány 
keramické zlomky náležející kultuře s moravskou ma-
lovanou keramikou, které naznačují pokračování síd-
lištního areálu zkoumaného na vedlejší parcele v roce 
1999. 

Ivan Čižmář

Literatura

Čižmář, M., Geislerová, K., Unger, J. 2000: Vý-
zkumy – Ausgrabungen 1993-1998. Brno: Ústav 
archeologické památkové péče, 175–176.

Resumé

Kuřim (Bez. Brno-venkov), „Pod Toskou“. Neo-
lithikum, Lengyel. Siedlung. Rettungsgrabung.

kyjoVice (okr. Znojmo)
„Sutny“ I. LnK, MMK. Sídliště. Systematický výz-
kum.

Po dvou výzkumných sezónách na severovýchodní 
periferii neolitického osídlení v poloze „Sutny“ IV 
(Hájek, Kazdová, Kuča 2014) se v roce 2014 terénní 
aktivity vrátily zpět na plochu sektoru B4, naposledy 
zkoumanou během praxe studentů v roce 2010 (Vo-
strovská et al. 2011, obr. 6).

Nový odkryv navázal na původní plochu čtverci 
4d-4f, 5e-5f (obr. 7) ručně skrývanými od povrchové 
ornice po mechanických vrstvách. Ve čtverci 4d byla 
odkryta východní část rozměrného hliníku (obj. 739) 
lengyelské kultury s početnými nálezy malované ke-
ramiky, zvířecích kostí, kamenné industrie a dalšího 
sídlištního materiálu. Vyskytla se také ojedinělá int-
ruze vypíchané keramiky. V navazujících čtvercích se 
vyrýsovala protáhlá stavební jáma (obj. 819) kultury 
s lineární keramikou. V severní polovině čtverce 5e 
byla zachycena okrajová část dalšího objektu (obj. 821) 
a kulturní vrstva s lineární keramikou. V jižně situova-
ném čtverci 5f se objevilo rozložení kůlových jam tvoří-
cích část půdorysu domu kultury s lineární keramikou.

Na odkrývané ploše se vyskytovaly nápadně pra-
videlné, mělce zahloubené obdélné objekty (obr. 7), 
známé již z dřívějších výzkumů na ploše „Sutny“ I. 
Vzhledem k absenci nálezů a k stratigrafickému po-
zorování se považují za recentní zásahy.




