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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Eneolit

mělčany (k. ú. mělčany u iVančic, 
okr. Brno-VenkoV)
„Niva“. Eneolit. Sídliště. Záchranný výzkum.

V říjnu roku 2014 uskutečnili pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchran-
ný archeologický výzkum v jihozápadním úseku polní 
tratě „Niva“ v souvislosti s výstavbou vodovodního 
řadu. Uvedená polní trať se rozkládá mezi severový-
chodním okrajem intravilánu, silnicí do Bratčic, poto-
kem Lejtna a hranicí s katastrálním územím Bratčice. 
Lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 241 
m, ve střední partii mírného jihozápadního svahu, 
který se sklání k potoku Šatava. Její přesná poloha 
je na ZM ČR 1:10 000, list 24-34-18 určena bodem 
o souřadnicích 253:175 mm od Z:J s.č.

Rýha pro vodovodní řad vedená paralelně se se-
verovýchodním okrajem silnice z Mělčan do Brat-
čic porušila v popsaném místě rozsáhlý zahloubený 
sídlištní objekt, jenž je možné na základě zlomků 
keramických nádob získaných vzorkováním profilů 
předběžně datovat nejspíše do pozdní doby kamenné.

Michal Přichystal

Resumé

Bei der Rettungsgrabung in der Flur „Niva“ wurde 
die äneolithische Siedlungsgrube entdeckt.

mikuloV (okr. BřeclaV)
„U vodárny“. KZP. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Při archeologickém výzkumu v této poloze (bližší 
popis viz oddíl Doba římská) byl prozkoumán také 
jeden zahloubený objekt, který je možné na základě 
několika zlomků keramiky datovat do eneolitického 
období a přiřadit ke kultuře se zvoncovitými poháry. 

Ivan Čižmář, Balázs Komoróczy, Miroslav Lukáš,  
Marek Vlach

Resumé

Mikulov (Bez. Břeclav), „U vodárny“. Glocken-
becherkultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

mohelno (okr. třeBíč)
„Na Černých“ (ppč. 6992). KZP. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Během záchranného výzkumu halštatského mo-
hylníku v trati „Na Černých“, západně od Hadcové 
mohelenské stepi, byla doložena rovněž kulturní vrst-

va s keramikou a zlomky mazanice z období kultury 
se zvoncovitými poháry. Za zmínku stojí uvést nálezy 
dvou plošně retušovaných hrotů rohovce, které mohly 
být původně součástí skládaného ostří dýky. Vrstva 
zmíněné kultury spočívala pod dvěma mohylovými 
náspy halštatských hrobů H 8 a 9 a vyplňovala také 
několik kůlových jam, patrně nadzemní stavby, za-
hloubených do zvětralin hadců.

Petr Kos

Resumé

Mohelno (Bez. Třebíč), „Na Černých“. Glocken-
becher Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

moraVský Písek (okr. hoDonín)
„Podluží“. Eneolit. Sídliště. Záchranný výzkum.

V roce 2014 zde byla záchranným archeologickým 
výzkumem prozkoumána část polykulturního sídliště 
(viz svazek Středověk a novověk). Prostor výzkumu 
se nachází v těsné blízkosti pískovny, kde byly v 70. 
letech prováděny záchranné výzkumy a mimo jiné 
odtud pochází i známý nález keramického depotu 
velatické kultury. Místo výzkumu je v souřadnicovém 
systému S-JTSK určeno bodem y = 547022,21; x = 
1187128.23.

Prozkoumáno zde bylo pět sídlištních jam s nepo-
četnými zlomky keramiky, kterou lze zařadit obecně 
do eneolitu. Výzkum zde bude prováděn i v násle-
dujících letech.

Marek Lečbych

Resumé

Moravský Písek (Hodonín District), „Podluží“. An 
Eneolithic settlement was detected thanks to a res-
cue excavation in 2014. Five settlement features were 
excavated.

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

Lokalizace a bližší údaje k výzkumu jsou uvedeny 
v oddílu Neolit. V západní části zkoumané plochy 
byla dokumentována jáma 577 přibližně obdélného 
tvaru (rozpoznatelná délka 1,8 m, šířka 1 m, hloub-
ka od povrchu podloží 0,45 m), porušená mladšími 
zásahy, která byla interpretovaná jako hrob kultury 
se šňůrovou keramikou. Jáma byla orientovaná se-
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verojižním směrem, v jejím jihozápadním rohu byly 
nalezeny tři nádoby (obr. 4), a to pohár zdobený na 
hrdle otisky šňůry, menší hrnek s uchem a dvouuchá 
nádoba. Z pohřbeného jedince byly v jižní části jámy 
zachovány jen zuby a fragment lebeční kosti (dítě 2–4 
roky). Jiné součásti hrobové výbavy nebyly zjištěny, 
mj. i proto, že hrob byl v době bronzové narušen 
jinými výkopy.

Hana Dehnerová, Vít Hadrava

 
Obr. 4. Olomouc, ulice Janského. Hrob kultury se 
šňůrovou keramikou. A: půdorys hrobové jámy;  
1: keramika, 2: lidské zuby (digitalizace V. Tomka, 
sesazení J. Grégr). B: keramika z hrobu (kresba M. 
Schindlerová).
Abb. 4. Olomouc, Janského Straße. Das Grab der 
Schnurkeramik Kultur. A: der Grundriss der Grab-
grube; 1: die Keramik, 2: die Menschenzähne (Digi-
talisierung von V. Tomka und J. Grégr). B: Keramik 
aus dem Grab (Zeichnung von M. Schindlerová).

Literatura

Šín, L. 2014: Olomouc-Povel – ulice Janského a Je-
remiášova. Rok výzkumu 2013. Rkp. antrolpologic-
ké zprávy, č. D-893. Uloženo: Knihovna Národ-
ního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Olomouci.

Resumé

Olomouc (Kat. Povel, Bez. Olomouc), Janského 
Str. (Parzellennr. 958/1, 958/2, 443/8). Schnurkera-
mik. Grab. Rettungsgrabung.

olomouc (k. ú. nemilany, okr. 
olomouc)
Ulice Rudolfa Chorého. MMK, KZP. Sídliště. Ojed-
inělé nálezy. Záchranný výzkum.

V březnu až červnu 2014 byly prováděny při 
stavbách pěti nových rodinných domků podél ulice 
Rudolfa Chorého v Olomouci-Nemilanech záchran-
né výzkumy. Lokalita leží na mírném jižním sva-
hu s nadmořskou výškou 210–212 m. Lokalizace: 
S-JSTK (X:Y) – 1126073.26 : 547812.29, 1126002.15 
: 547727.97, 1125985.97 : 547777.58.

Výzkumy navázaly na předchozí aktivity v letech 
2010–2012 (Kalábek 2013, 201). Na skrytých plochách 
(793 m²) bylo prozkoumáno 62 sídlištních objektů a část 
kulturní vrstvy s nálezy z neolitu (kultura s vypíchanou 
keramikou), eneolitu (kultura s moravskou malovanou 
keramikou, kultura se zvoncovitými poháry), starší 
a pozdní doby bronzové (věteřovská kultura, kultura 
lužických popelnicových polí), doby halštatské, laténu, 
střední doby hradištní a novověku. V pozůstatcích kul-
turní vrstvy (k. 122) a v zásypu sedmi sídlištních jam 
byly rozpoznány zlomky keramiky, mazanice a štípané 
industrie datované do období II. stupně kultury s mo-
ravskou malovanou keramikou. V zásypu dvou zásobnic 
(obj. 104, 108) ze starší doby bronzové byly zaznamená-
ny i zlomky keramiky kultury se zvoncovými poháry.

Marek Kalábek

Literatura

Kalábek, M. 2013: Olomouc (k. ú. Nemilany, okr. 
Olomouc). Přehled výzkumů 54(1), 173.

Resumé

Olomouc (Kat. Nemilany, Bez. Olomouc). Straße 
Rudolfa Chorého. MBK und Glockenbecherkultur. 
Siedlung. Rettungsgrabung. 




