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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Eneolit

Šumná (okr. Znojmo)
„Na nivě“. MMK. Sídliště. Povrchová prospekce.

Během povrchové prospekce na parcelách č. 
641/26 a 641/27 bylo zachyceno pravěké sídliště, 
které na základě nálezů broušené a štípané industrie 
datujeme do období kultury s moravskou malovanou 
keramikou. Ze souboru štípané industrie vybočují 
předměty vyrobené z obsidiánu.

„Pod lesem“. Eneolit. Sídliště. Povrchová prospekce.

Během povrchových sběrů byl na parc. č. 598/1 
objeven fragment sekeromlatu, který lze rámcově 
datovat do eneolitu, snad do kultury s moravskou 
malovanou keramikou.

Rostislav Hetflaiš

Resumé

Šumná (Bez. Znojmo). „Na nivě“. MBK. Siedlung. 
Oberflächensammlung.

Šumná (Bez. Znojmo). „Pod lesem“. Äneolithi-
kum. Siedlung. Oberflächensammlung.

uhřice (k. ú. uhřice u kyjoVa, okr. 
hoDonín)
„Paní hora“. KZP. Sídliště. Pohřebiště. Záchranný 
výzkum.

V roce 2014 bylo během záchranného archeo-
logického výzkumu při pokládání produktovodu na 
katastrálním území Uhřic a Žarošic zjištěno a pro-
zkoumáno celkem 21 do podloží zahloubených síd-
lištních objektů a jeden kostrový hrob (viz Žarošice, 
oddíly Doba bronzová a Doba římská). Obec Uhřice 
se nachází na severozápadním okraji okresu Hodonín. 
Místo nálezu je v souřadnicovém systému S-JTSK 
určeno bodem y = 575849.11; x = 1180689.09.

Za nejstarší stopy lidské činnosti rozpoznané výzku-
mem můžeme považovat nálezy kultury zvoncovitých 
pohárů, které byly zcela překvapivě odkryty na návrší 
„Paní hora“ v Uhřicích. Byl zde prozkoumán kostrový 
hrob, který byl druhotně vyhlouben do zásobní jámy. 
Inventář hrobu se sestával s mísy a menšího šálku, jiné 
milodary zjištěny nebyly. Kosterní pozůstatky pohřbe-
ného byly dochovány pouze v drobných zlomcích a čas-
to byly tušeny jen v otiscích ve výplni hrobové jámy. 
Ze zmíněné zásobní jámy, do které byl hrob zapuštěn, 
bylo vyzvednuto jen několik keramických zlomků rov-
něž náležejících kultuře lidu se zvoncovitými poháry.

Marek Lečbych

Resumé

Uhřice (Uhřice u Kyjova Cadastre, Hodonín 
District), „Paní hora“. A Bell Beaker settlement was 
detected thanks to a rescue excavation in 2014. A 
storage pit and a grave were excavated.

úValno (okr. Bruntál)
Extravilán. Eneolit. Sídliště(?). Povrchové sběry 
2009–2014.

Zde prezentovaná lokalita (či spíše nálezová polo-
ha – v tomto smyslu i dále) se nachází v katastrálním 
území Úvalno, na parcelách číslo 366/1, 15 - 26, a to 
na severním svahu mírného kopce na pravém břehu 
řeky Opavy mezi silnicemi Krnov – Opava a Úvalno – 
Brumovice, končícího směrem k Úvalnu bezejmenným 
potůčkem, pravobřežním přítokem Opavy. Na protěj-
ším svahu směrem k Úvalnu (rovněž obhospodařova-
ná polnost) jsou z povrchových sběrů doloženy nálezy 
podobného charakteru (Bříza, Ulahel 2010b). Dále 
směrem ke Krnovu, na opačné straně obce Úvalno (v 
prostoru firmy Den Braven a dalších - včetně okol-
ních polností), kde proběhlo již několik předběžných 
výzkumů v rámci realizované nové výstavby (např. 
Krasnokutská 2007, Juchelka 2012, aj.), je také povr-
chovými sběry doloženo značné množství nálezů, za-
řaditelných v převážné míře do období eneolitu (Bříza, 
Ulahel o. c.). Dále směrem ke Krnovu je v nálezech 
z povrchových sběrů určitý hiát v nálezech v ukon-
čení svahu k Hájnickému potoku, rovněž přítoku řeky 
Opavy (v těchto místech tvoří hranici mezi Úvalnem 
a Krnovem). Je to zřejmě způsobeno předpokládanou 
dřívější existencí mokřin, likvidovaných v druhé polo-
vině 20. století melioracemi. Dále směrem ke Krnovu 
pokračují početné eneolitické nálezy na polích mezi 
hradištěm kultury lužických popelnicových polí na 
Schellenburgu (Zadní cvilínský kopec) a (nyní) místní 
částí Krnova Červený Dvůr (Bříza, Ulahel 2010b). Zde 
je ovšem mezi těmito nálezy zhruba poloviční podíl 
nálezů z období kultury lužických popelnicových polí 
(Bříza, Ulahel 2010d), stopově se vyskytují nálezy kul-
tury s lineární keramikou a snad i mladého paleolitu 
(Bříza, Ulahel 2010a). Dále směrem ke Krnovu máme 
další hiát v nálezech (z jakéhokoliv období) – zde 
ovšem musíme konstatovat naši neznalost jakýchko-
liv průzkumů včetně povrchových sběrů, pokud byly 
vůbec kdy provedeny. A konečně směrem k městu Kr-
novu uzavírá tuto téměř souvislou řadu lokalit s nálezy 
z období eneolitu výšinné (opevněné?) sídliště – nálezy 
odsud byly získány v období od 19. do první poloviny 
20. století (naposledy souhrnně Šiffner 2007).

Na opačné straně hřebene kopce (tedy směrem na 
Opavu) od zde prezentované lokality nálezy stejného 
charakteru pokračují (s výjimkou vlastního hřebene, 
což je s největší pravděpodobností způsobeno splachy 




