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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.
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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Neolit

Dokumentace nálezové situace se na vyměřené 
ploše B4 prováděla pomocí totální stanice a digitál-
ní fotogrammetrie. Odebrané výplně objektů nemoh-
ly být průběžně proplavovány pro nedostatek vody 
v místních zdrojích v důsledku dlouhodobého sucha. 
Proplavení vzorků se uskutečnilo až v podzimních 
měsících 2014.

Terénní exkavace, separace vzorků a některé ana-
lýzy byly finančně podpořeny z projektu specifického 
výzkumu Archeologická terénní prospekce, exkavace 
a muzejní prezentace MUNI/A/0776/2013.

Richard Bíško, Jarmila Bíšková, Eliška Kazdová

Obr. 7. Kyjovice. „Sutny“ I. Sektor B4. Plán od-
krytých objektů ve čtvercích 4d-4f, 5e-5f. Autor R. 
Bíško.
Fig. 7. Kyjovice. „Sutny“ I. Sector B4. The plan of 
excavated features in squares d-4f, 5e-5f. Author R. 
Bíško.

Literatura
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Resumé

The post holes of the Linear Pottery culture hou-
se, two Linear Pottery culture features and part of 
Lengyel culture large pit were excavated on the site 
of Kyjovice in the area „Sutny“ I (sector B4).

lesná (k. ú. lesná u Znojma, okr. 
Znojmo)
„Horní prátna“. LnK. Sídliště. Povrchová prospekce.

Během povrchové prospekce byl získán soubor 
keramických střepů kultury s lineární keramikou 
doplněný broušenou a štípanou industrií.
„U lihovaru“. VK. Sídliště. Povrchová prospekce.

Během povrchové prospekce byla získána kolekce 
neolitické a eneolitické broušené (obr. 8) a štípané in-
dustrie. Kolekci kamenných předmětů doplňují nálezy 
fragmentů keramiky datovaných do období kultury 
s vypíchanou keramikou.

Rostislav Hetflaiš

Resumé

Lesná (Kat. Lesná u Znojma, Bez. Znojmo), „Hor-
ní prátna“. Neolithikum, LBK. Siedlung. Oberflächen-
sammlung.

Lesná (Kat. Lesná u Znojma, Bez. Znojmo), „U 
lihovaru“. Neolithikum, SBK. Siedlung. Oberflächen-
sammlung.




