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náměŠť na hané (okr. olomouc)
Náměstí T. G. Masaryka. LnK. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Druhou polovinu roku 2014 provázely obyvatele 
městyse Náměšť na Hané stavební práce cílené na 
„rekonstrukci centrální plochy náměstí T. G. Masa-
ryka“ (ZM ČR, 1:10 000, list 24-22-16, širší okolí 
bodu o souřadnicích 481 mm od Z a 364 mm od 
J sekční čáry), které zahrnovaly také nezbytný ar-
cheologický dohled a následně i několik drobnějších 
archeologických odkryvů realizovaných v termínu 16. 
7. až 11. 9. 2014 (ke středověkým nálezům blíže ve 
svazku Středověk a novověk). Po mechanickém od-
stranění recentních vrstev, tvořených povětšinou štěr-
kem, byla odkryta mohutnější kulturní vrstva, která 
zde vznikla v období staršího neolitu, kdy bylo místo 
osídleno nejstaršími moravskými zemědělci – lidem 
kultury s lineární keramikou; tato překrývala podloží 
tvořené sprašemi a sprašovými hlínami kvartérního 
stáří, které ve spodnějších partiích náměstí střídalo 
skalnaté podloží (konkrétně kulmské břidlice a dro-
by). Uvedená kulturní vrstva se směrem k farnímu 
kostelu sv. Kunhuty pozvolna vytrácela a přecházela 
v již vzpomenuté sprašové podloží, kde bylo možné 
vysledovat další zahloubené objekty – přesněji relikty 
neolitické pece a blíže nedatovanou jámu (obr. 9). 
Záchranný archeologický výzkum se soustředil pou-
ze na stavbou přímo ohrožené terénní situace – ve 
vyšších partiích náměstí tak zůstaly uchovány zbyt-
ky zmíněné neolitické kulturní vrstvy kryjící podloží 
se zahloubenými pravěkými objekty, které byly od 
nově položených konstrukčních vrstev stavby oddě-
leny geotextilií a jsou tak konzervovány pro budoucí 
generace.

Pavel Fojtík

Obr. 9. Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka. 
Zbytky neolitické pece.
Fig. 9. Náměšť na Hané, T. G. Masaryk Square. 
Remains of a Neolithic oven.

Resumé

Náměšť na Hané (Olomouc District), T. G. Ma-
saryk Square. Neolithic, Linear Pottery Culture. Set-
tlement. Rescue excavation. 

náměŠť na hané (okr. olomouc)
„V Psínku“. LnK. Sídliště. Povrchový sběr.

Při provádění terénní prospekce v okolí Náměště na 
Hané byly nalezeny nové doklady neolitického osídlení 
v trati označované jako „V Psínku“. Popisovaná lokalita 
se nachází v prostoru mezi městysem a místním kra-
vínem a na ZM ČR 1:25 000, list 24-223 jeho polohu 
určují souřadnice 182 mm od Z s. č. a 68 mm od S s. 
č. Během povrchového průzkumu se podařilo najít dva 
fragmenty keramiky kultury s lineární keramikou zdo-
bené liniemi a notovými značkami, které lze klást do 
mladšího stupně této kultury. Spolu s touto keramikou 
byl také získán kopytovitý klín o celkové délce 132 mm 
a fragment dalšího neurčeného broušeného nástroje. 
Tyto nové nálezy z mladší doby kamenné korespondují 
s již popsaným materiálem z této polohy z roku 2013 
(Hlubek, Přidal 2014). 

Lukáš Hlubek, Tomáš Přidal
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Resumé

Náměšť na Hané (Bez. Olomouc), „V Psínku“. 
Neolithikum, LBK. Siedlung. Oberflächensammlung.

olomouc (k. ú. PoVel, okr. 
olomouc)
Ulice Janského, parc. č. st. 958/1, st. 958/2, 443/8. 
LnK, VK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: plocha vymezená body: 1) Y = 
547894,57, X = 1123251,92; 2) Y = 547828,86, X = 
1123260,25; 3) Y = 547830,95, X = 1123276,79; 4) 
Y = 547896,65, X = 1123268,58 (S-JTSK).

V závěru měsíce května 2013 byla zahájena vý-
stavba bytového domu při ulici Janského v olomouc-
ké městské části Povel. Během skrývky byla zjištěna 
přítomnost archeologických nálezů, která si vyžá-
dala provedení plošného archeologického výzkumu. 
Záchranný archeologický výzkum byl realizován od-
borem archeologie Národního památkového ústavu, 




