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Doba bronzová 
bronze age 
bronzezeit

archleBoV (okr. hoDonín)
„Dolní padělky“. Starší doba bronzová (únětická 
kultura). Pohřebiště. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během přípravných prací pro vrt Archlebov 1 byl 
Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
proveden záchranný výzkum. Investorem byla spo-
lečnost MND, a. s. Popis zkoumané plochy viz oddíl 
„eneolit“. Největší část zkoumaných archeologických 
situací představovalo pohřebiště únětické kultury a s 
ním současné sídliště. Pohřebiště se nepodařilo pro-
zkoumat kompletně. Na omezené ploše stavby jsme 
zachytili jižní a východní okraj. Západní a částečně 
severní hranice pohřebiště již zabíhala mimo zkouma-
nou plochu. Celkem jsme odkryli 19 hrobů, které se 
vyznačovaly velkou variabilitou ve velikosti a hloub-
ce hrobových jam i v množství a zachování hrobové 
výbavy. Všechny rozměrnější hrobové jámy byly již 
v pravěku vyloupeny. Svědčí o tom zjištěné vykrádací 
šachty uvnitř hrobů a současně dislokace kosterních 
pozůstatků ke stěnám hrobových jam. V těchto hro-
bech se zachovaly jen zbytky hrobové výbavy – drob-
né ozdoby, sekerka. Kromě toho i keramika, z níž se 
podařilo rekonstruovat typické únětické tvary – ploché 
mísy, hrnky s uchem v dolní části, zásobnice. Menší 
hrobové jámy patřily zřejmě chudšímu obyvatelstvu 
a byly vybaveny pouze keramikou. Několik z těchto 
hrobů nebylo vyloupeno a hrobová výbava i kosterní 
pozůstatky se zachovaly v původním uložení.

Jak jsme již uvedli v úvodu, kromě hrobových 
nálezů jsme na ploše prozkoumali i 40 dalších ob-
jektů. Zčásti se jednalo o kůlové jamky, které byly 
patrně součástí nadzemních staveb, zčásti o sídlištní 
objekty – především o vakovité zásobní jámy únětické 
kultury, přičemž hroby nebyly od zásobních jam nijak 
oddělené a docházelo k jejich vzájemnému prolínání.

Plocha výzkumu se na ZM ČR 1:10 000 list 24-
44-17 nachází mezi body Z:J (mm): A: 80:165; B: 
85:165, C: 85:152; D: 78:146. 

Blanka Mikulková 

Resumé

Archlebov (Bez. Hodonín), „Dolní padělky“. Aun-
jetitzer Kultur. Siedlung. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

BoskoVice (okr. Blansko)
„Pod Lipníky“, „U Krbu“. KLPP. Sídliště. Záchran-
ný výzkum.

V roce 2014 byl prováděn záchranný archeolo-
gický výzkum na stavbě, která měla za cíl zrekon-
struovat páteřní vodovod na trase Boskovice – Velké 
Opatovice. Během průzkumu bylo zjištěno několik 
chronologických horizontů pravěkého a středověkého 
osídlení v celkem pěti polohách (viz oddíly Doba 
bronzová, Doba železná a lokalita Knínice u Bos-
kovic ve svazku Středověk a novověk).

Tato polykulturní lokalita, mimo jiné s několika 
depoty bronzových předmětů slezské kultury, byla ob-
jevena již při stavbě železnice Skalice nad Svitavou 
– Velké Opatovice v roce 1907. V následujícím obdo-
bí zde byly pravidelně konány povrchové průzkumy, 
které dokládaly význam a rozlehlost tohoto sídliště. 

Výrazný horizont pravěkého osídlení tvořily na lo-
kalitě vedle mnoha neolitických jam (viz oddíl Neolit) 
nálezy z doby lužických popelnicových polí. Z tohoto 
období byla prozkoumána řada zásobních jam, z je-
jichž výplní jsme vyzvedli velmi početný soubor kera-
mických i nekeramických nálezů. V některých přípa-
dech byly v nalezených souborech přítomny i početné 
keramické závaží a přesleny. V jednom objektu byla 
nalezena i zoomorfní nádobka. Doklad kovolitecké 
činnosti nám přinesl nález kamenného kadlubu (pro 
výrobu rydla?) a jedno dochované bronzové rydlo. V 
lokalitě „Pod Lipníky“ tak bylo prozkoumáno více 
než 120 zahloubených objektů a byl pravděpodobně 
nalezen severní okraj jinak kontinuálního osídlení. 
Po cca 150 m z archeologického hlediska negativní-
ho prostoru byly v trase vodovodu pozorovány další 
stopy po pravěkém osídlení v poloze „U krbu“. Zde 
se již neolitické nálezy objevují zcela ojediněle (snad 
jen ve dvou objektech z přibližně padesáti) a výraz-
ně převládaly sídlištní jámy z mladší doby bronzo-
vé. Pravděpodobně nejvýznamnější objev, který byl 
v tomto prostoru proveden, byl odkryv části půdorysu 
nadzemní stavby z období lužických popelnicových 
polí.

Místo výzkumu je v souřadnicovém systému S-J-
TSK určeno bodem y = 589588; x = 1126123.

Marek Lečbych




