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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Doba bronzová

Resumé

Boskovice (Blansko District), „Pod Lipníky“, „U 
Krbu“. A part of Urnfield period settlement was ex-
cavated during a rescue excavation in 2014.

Bulhary (okr. BřeclaV)
Intravilán (ppč. 556/1). ÚK, KSPP. Vrstva. Záchran-
ný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum provedený 
v letech 2013 až 2014 na akci II/42117 Bulhary, 
průtah (okr. Břeclav), doložil pozůstatky staršího 
osídlení v úseku vymezeném křižovatkou cest ji-
hozápadně od Dietrichsteinského dvora č. p. 90 
a domem č. p. 66, tj. přibližně v délce 265 m 
(Kos 2014). Dalším zjištěním je přítomnost pra-
věké vrstvy severozápadně od obecního úřadu (č. 
p. 88), kde byl sledován řez v propadu, který se 
objevil po snížení vozovky díky havarijnímu stavu 
staré kanalizace. Asi 2–6 m západně propadu byly 
zjištěny pozůstatky kulturní vrstvy z doby bronzo-
vé (patrně únětické kultury). Od č. p. 75 po č. p. 
66 byly mezi výkopy inženýrských sítí sledovány 
útržky kulturních vrstev z období pravěku, mimo 
jiné i z doby bronzové (únětická kultura a kultura 
středodunajských popelnicových polí).

Petr Kos
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Resumé

Bulhary (Bez. Břeclav), Gemeinde. Ältere und jün-
gere Bronzezeit. Schichte. Rettungsgrabung.

čechyně (okr. VyŠkoV) 
Extravilán. Střední doba bronzová (k. mohylová). 
Sídliště. Záchranný výzkum. Uložení nálezů: 
Muzeum Vyškovska. 

V podzimních měsících roku 2013 začal investor, 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj – pobočka Vyškov, s budováním 
polní cesty C3 v jižní části katastru obce Čechyně. 
Východně od budované komunikace protéká Němčan-
ský potok. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 
260 m. 

Záchranný výzkum provedlo vyškovské pracoviště 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
ve dvou etapách (říjen 2013 a duben 2014). Během 
první etapy byly prozkoumány dva objekty ze střední 
doby bronzové (500, 501). Objekt 500 byly mohutná 
vakovitě zahloubená zásobní jáma, obsahující značné 
množství rekonstruovatelných zlomků keramiky.

Plocha výzkumu je na ZM ČR 1 : 10 000 list 
24-43-04 vymezena body: A: 320 mm od Z s.č. 
a 143 mm od J s.č.; B: 321 mm od Z s.č. a 185 mm 
od J s.č.

Blanka Mikulková

Resumé

Čechyně (Bez. Vyškov), Außenbereich. Mittlere 
Bronzezeit – Mittledanubische Hügelgräberkultur. 
Siedlung. Rettungsgrabung.

DržoVice na moraVě (okr. 
ProstějoV)
„Díly odvrahoviční“. ÚK. Sídliště. Záchranný výz-
kum.

Ve dnech 14. 4. až 24. 6. 2014 proběhl záchran-
ný archeologický výzkum na stavbě „Teplovod pro 
vytápění objektů ZD Vrahovice“, k. ú. Držovice na 
Moravě a k. ú. Vrahovice, okr. Prostějov. V těsné 
blízkosti bioplynové stanice ZD Vrahovice, v poloze 
„Díly odvrahoviční“, k. ú. Držovice na Moravě, byly 
liniovým výkopem (ZM ČR, 1:10 000, list 24-24-
01, linie mezi body 107:204 a 115:199), v souladu 
s očekáváním (k významné polykulturní lokalitě např. 
Fojtík 2014, 49–52, zde též úplný přehled pramenů 
a literatury), porušeny výplně cca jedné desítky ar-
cheologických objektů, které byly zdokumentovány 
a ovzorkovány. Tyto zůstaly povětšinou blíže neda-
továny (obj. K 500, K 501, K 504, K 505, K 507, 
K 509) nebo poskytly jen drobné kolekce keramiky 
kultury s lineární keramikou (obj. K 502, K 506, 
K 508). Výjimkou byl objekt K 503, u kterého bylo 
s ohledem na výraznější obsah nálezů, ale i jeho chro-
nologickou příslušnost k únětické kultuře (ta byla na 
lokalitě dosud zcela neznámou komponentou osídle-
ní), přistoupeno k plošnému odkryvu. Z reliktu síd-
lištní jámy únětické kultury (obr. 1) byl takto získán 
nejen průkazný soubor keramiky, zvířecích kostí či 
kostěných nástrojů, ale i velmi cenný a v kontextu 
hmotné kultury starší doby bronzové jen zcela zřídka 
se objevující dvojbřitý kamenný sekeromlat (z mo-
ravských nálezů můžeme uvést artefakt pocházející 
z hrobu č. 41/1997 na lokalitě Olomouc-Slavonín, 
Horní lán, Bém a kol. 2001, 55, obr. 53 a 55).

Pavel Fojtík
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Resumé

Držovice na Moravě (Bez. Prostějov), „Díly od-
vrahoviční“. Aunjetitzer Kultur. Siedlung. Rettungs-
grabung.

Obr. 1. Držovice na Moravě. Jáma ze starší doby 
bronzové.
Abb. 1. Držovice na Moravě. Grube aus der älteren 
Bronzezeit.

DuBicko (okr. ŠumPerk)
„Za kostelem“/ulice Na Tvrzi. Pozdní doba bron-
zová. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum.

V srpnu a září roku 2014 byl proveden záchranný 
archeologický výzkum na ploše výstavby řadových 
rodinných domů v lokalitě Dubicko – Na Tvrzi. 
Zkoumaná lokalita se nachází na okraji intravilánu 
obce, v trati Za kostelem, cca 150 m jihovýchodně 
od kostela Povýšení sv. Kříže, na mírném jihozápad-
ním svahu nad drobnou místní vodotečí, v nadmoř-
ské výšce 290–292 m. Místo nálezu archeologických 
objektů je na mapě ZM ČR 1:10 000, listu 14-43-10 
identifikováno těmito koordináty: 165:178 a 266:175 
(měřeno v mm od ZSČ:JSČ). 

Stavba řadových rodinných domů se nacházela 
v ulici Na Tvrzi, kde bylo v letech 2010 – 2012 
také v souvislosti s výstavbou prozkoumáno množ-

ství objektů z období popelnicových polí (Halama 
2012; Halama 2013). V druhé polovině roku 2014 zde 
bylo odkryto dalších několik stovek objektů při pro-
dloužení stávající komunikace východním a severním 
směrem. Výzkum prováděli kolegové z Vlastivědného 
muzea v Šumperku a firmy Archaia Olomouc, o. p. s.

Na ploše stavby řadových rodinných domů bylo 
odkryto celkem 5 archeologických objektů datovaných 
do pozdní doby bronzové, do kultury slezskoplatěnic-
ké. Objekty byly zkoumány pouze v řezu, v zákla-
dových pasech budoucích rodinných domů. Sídlištní 
objekty reprezentují jednoduché sídlištní jámy (obj. 
č. 1, 3 a 5) a menší jamky (obj. č. 4). Objekt č. 2 je 
pravděpodobně relikt většího hliníku. Nejpočetnějším 
archeologickým nálezem na zkoumané lokalitě byly 
zlomky keramiky, v malé míře zde byly zastoupeny 
i zlomky zvířecích kostí a mazanice.

Vendula Vránová

Literatura

Halama, J. 2012: Dubicko (okr. Šumperk). Přehled 
výzkumů 53(1), 128, 162–163.

Halama, J. 2012: Dubicko (okr. Šumperk). Přehled 
výzkumů 53(2), 142.

Halama, J. 2013: Dubicko (okr. Šumperk). Přehled 
výzkumů 54(1), 179.

Resumé

Dubicko (Šumperk District), „Za kostelem“/Na 
Tvrzi Str. Final Bronze Age. Silesian-Platěnice Cul-
ture. Settlement. Rescue excavation.

During a rescue archaeological research in Dubi-
cko five settlement features were excavated. The fea-
tures are dated back to the Silesian-Platěnice Culture.

DuBicko (okr. ŠumPerk)
„Za kostelem“, parc č. 364/3. KLPP. Sídliště. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné 
muzeum Šumperk, přír. č. 11/2014.

Jedná se o polykulturní sídlištní lokalitu (zapsa-
nou v SAS pod č. 14-43-10/1), známou již od 20. let 
20. století; doloženy jsou nálezy z období mladého 
paleolitu, neolitu, kultury lužických popelnicových 
polí a středověku. Naleziště se nachází na polích 
na jihovýchodním okraji obce, které zde mají mírný 
zhruba jihozápadní sklon nad drobnou místní vo-
dotečí. Koordináty: ZM 1:10000 14-43-10, 270:172, 
280:175, 278:186.




