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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Eneolit

hlinsko (okr. PřeroV)
„Nad Zbružovým“. Eneolit. Hradisko. Záchranný 
výzkum – sondáž.

V říjnu roku 2014 provedla firma Kamenolomy ČR, 
s. r. o., provozující kamenolom Podhůra u Hlinska, 
čtyři geologické mapovací vrty v prostoru eneolitické-
ho hradiska Nad Zbružovým. Dva vrty byly umístěny 
do prostoru dodnes patrných sond, které v 60. a 70. 
letech 20. století prováděl J. Pavelčík. Zbylé dva vrty 
byly situovány v místech doposud archeologicky ne-
prozkoumaných. Vzhledem k tomu, že průměr vrtů byl 
pouze 10 cm, byl v jejich místech proveden archeolo-
gický výzkum formou malé sondy o rozměru 0,5×1 
m. V obou sondách byly nalezeny dvě vrstvy – okrové 
a světle hnědé hlíny, obsahující pouze několik zlomků 
blíže nedatované eneolitické keramiky.

Vendula Vránová
Resumé

Hlinsko (Přerov District), „Nad Zbružovým“. Two 
small survey trenches (0,5×1 m) were located in a site 
where two geological bore holes were made. Two 
cultural layers with a few eneolithic pottery shards 
were excavated in the trenches.

holeŠoV (k. ú. količín, okr. 
kroměříž)
„Šeblínek“, Količín 1. MMK, badenská kultura, 
KZP. Záchranný výzkum.

V jarních měsících roku 2014 došlo ke skrývce pro 
potřeby nové přeložky vodovodu z Količína do Pravčic. 
Přípojka byla budována v obloukovitě vedené linii jižně 
od silnice spojující obě obce. V místě, kde se k silnici 
připojuje regulovaný Rymický potok začínala kulturní 
vrstva. Původní koryto je znatelné v terénu a ohraničo-
valo rozsah polykulturního naleziště ze západu. Ve skry-
té rýze byla zkoumána kulturní vrstva pomocí čtverců 
a sond. Podařilo se prozkoumat 779 m² plochy táhnoucí 
se v délce 300 m, kde se již vrstva v trase budoucí R49 
vytratila. Kulturní vrstva dosahovala mocnosti 0,3 m 
a obsahovala především běžný inventář pozůstatků 
sídlišť. Přestože byla naprostá většina keramiky velmi 
fragmentarizovaná, podařilo se vyčlenit 4 komponenty. 
Nejstarší spojujeme s kulturou s moravskou malovanou 
keramikou. Ve středním eneolitu zde existovalo sídliště 
badenské kultury a ze závěru eneolitu je doloženo osídle-
ní lidem kultury zvoncovitých pohárů. Ke zvoncovitým 
pohárům se váže nález zlomku zlaté ozdoby v podobě 
ukončení obdélné destičky, která je podél jedné strany 
perforována nejméně třemi otvory a celkově lemována 
liniemi perličky. Identické zlaté ozdoby byly např. ob-
jeveny v nedalekém Hulíně (Peška, Kalábek 2009; 111, 
obr. 2: 1, 2; 5). Nejmladší komponentu zastupují střepy 
s nitranskou výzdobou (viz oddíl Doba bronzová).

Preparováno bylo také 15 objektů, z nichž vět-
šinu představují shluky valounů ve vrstvě s malou 
příměsí mazanice bez datovatelného materiálu. Tyto 
kamenné koncentrace dosahovaly většinou průměru 
okolo jednoho metru. Blíže nedatováno zůstává i ně-
kolik mělkých jamek. Absenci zahloubených objektů 
zřejmě způsobila poloha lokality v nivě s vysokou 
hladinou spodní vody (v současnosti na úrovni spodní 
hranice kulturní vrstvy).

Miroslav Daňhel
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Resumé

Holešov (Količín Cadastre, Kroměříž District), 
„Šeblínek“, Količín 1. Settlement layers were excavated 
in cadastral area of Količín where four prehistoric hori-
zons were defined – Lengyel culture, Baden culture and 
Bell Beaker culture. Unique piece of golden applique is 
comparable to Bell Beaker culture cemetery finds from 
near Hulín (Peška, Kalábek 2009, 111, obr. 2: 1, 2; 5). 
Latest horizon is dated back to Early Bronze Age.

lesná (k. ú. lesná u Znojma, okr. 
Znojmo)
„Dolní prátna“. MMK. Sídliště. Povrchová pros-
pekce.

Během povrchové prospekce byl získán soubor 
keramických střepů MMK doplněných broušenou 
a štípanou industrií.

„U lihovaru“. MMK. Sídliště. Povrchová prospekce.

Během povrchové prospekce byla získána kolekce 
neolitické a eneolitické broušené a štípané kamaenné 
industrie. Z nálezů štípané industrie stojí za zvýšenou 
pozornost nástroje z obsidiánu. Kolekci kamenných 
předmětů doplňují fragmenty keramiky datované do 
období kultury s moravskou malovanou keramikou.

Rostislav Hetflaiš

Resumé

Lesná (Bez. Znojmo), „Dolní prátna“. MBK. Sied-
lung. Oberflächensammlung. Lesná (Bez. Znojmo), 
„U lihovaru“. MBK. Siedlung. Oberflächensammlung.




