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o ruční skrývku plochy rozměrů 35×2 m a následný 
řez jednotlivými pásmy ohrazení v šířce 1 m. Vý-
zkum byl veden s maximálním možným důrazem na 
metodiku – výplně byly odebírány ručně a selektivně 
přesívány na sítech, závěrem byly odebírány vhodné 
vzorky na přírodovědné analýzy. Nedílnou součástí 
odkryvu byla pečlivá kresebná a fotografická doku-
mentace i průběžné geodetické měření – způsob od-
kryvu odpovídal nárokům na systematické univerzitní 
výzkumy vedené našimi německými kolegy. Již před-
běžné výsledky tohoto zjišťovacího výzkumu zcela 
splnily jeho účel, kterým bylo prvotní bližší pozná-
ní podoby vřesovického příkopového areálu a jeho 
spolehlivější datování. Lze konstatovat, že se jedná 
o jeden z největších dosud prokázaných „kruhových 
příkopových areálů“ únětické kultury, a to nejen na 
Moravě, ale ve středoevropském prostoru vůbec – 
získané poznatky budou, po svém komplexním vy-
hodnocení, nepochybným přínosem pro archeologii 
doby bronzové nejen u nás, ale i v zahraničí.

Miroslav Daňhel, Pavel Fojtík, Andreas Northe,  
Jaroslav Peška
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Resumé

Vřesovice (Kat. Vřesovice u Prostějova, Bez. Pro-
stějov), „Vřesovská“. Aunjetitzer Kultur. Kreisgraben-
anlage. Suchgrabung.

Zaječí (okr. BřeclaV)
„Babeschhölzel“. Sídliště. Starší doba bronzová. 
Záchranný výzkum. 

Při záchranném archeologickém výzkumu mokřa-
du v Zaječí (bližší popis viz oddíl Doba laténská) 
se podařilo prozkoumat zahloubený sídlištní objekt 
kruhového půdorysu, na jehož štěrkopísčitém dně se 
nacházela rozbitá nádoba datovaná do starší doby 
bronzové. 

Ivan Čižmář

Resumé

Zaječí (okr. Břeclav), „Babeschhölzel“. Siedlung. 
Ältere Bronzezeit. Rettungsgrabung.

Zlín (k. ú. malenoVice u Zlína, 
okr. Zlín)
Ulice Švermova. Doba bronzová. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

V průběhu podzimních měsíců roku 2014 (22. 
10. až 19. 11. 2014) proběhl záchranný archeolo-
gický výzkum při stavbě „Sídliště Malenovice. 
Rozšíření distribuční sítě CZT Malenovice – Kři-
žovatka“ (viz take oddíl Neolit). Na jednom z ver-
tikálních profilů v zahradě malenovické základní 
školy, kde trasa rekonstrukce teplovodu končila, 
byl zjištěn také objekt datovaný rámcově do doby 
bronzové. Zjištěné osídlení z doby bronzové tvoří 
v centru místní části města Zlína – Malenovicích 
dosud nepopsanou komponentu. Další, shodně dato-
vaný objekt, byl zachycen v závěru roku 2014 jen 
o několik metrů dále při stavbě kanalizace k místní 
Základní škole.

V závěru roku 2014 (18. 11. až 5. 12. 2014) pro-
běhl záchranný archeologický výzkum při stavbě 
„Základní škola Zlín, Komenského 78, Zlín-Maleno-
vice – kanalizace splašková vč. LT“ (viz také svazek 
Středověk, novověk). Mimo dva objekty datované do 
středověku byl na vertikálním profilu výkopu pro ka-
nalizaci zdokumentován a ovzorkován i jeden objekt, 
spadající rámcově do doby bronzové. Objekt podob-
ného charakteru, taktéž datovaný rámcově do doby 
bronzové, byl na podzim roku 2014 zjištěn opodál 
(cca 30 m) při přeložce teplovodu. 

„Zadní mezicestí“. Mladší doba bronzová. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

V jarních měsících roku 2014 byl proveden 
v poloze „Zadní mezicestí“ záchranný archeologic-
ký výzkum na stavbě „Plnící stanice CNG E.ON 
Malenovice“. Jednalo se o rozsahem menší liniovou 
stavbu s jediným větším výkopem v podobě zákla-
du pro kompresor (ZM ČR 1:10 000, list 25-31-24, 
v linii mezi koordináty 228:97 a 239:79 mm od 
Z:J s. č.). Lokalita se nachází na západním okra-
ji obchodní zóny (CENTRO Zlín, MAKRO, atd.) 
mezi OC MAKRO a čerpací stanicí MAKRO. 
Díky mohutné stavební aktivitě předešlých let zde 
v minulosti bylo na okolních parcelách zkoumáno 
rozsáhlé polykulturní sídliště (viz např. Kohoutek 
1996; 2004; 2006; Kohoutek, Langová 1998; 2000, 
118; Šmíd 2005), jehož počátky sahají do neoli-
tu a v podstatě nepřetržitě byl prostor levobřežní 
terasy řeky Dřevnice před ústím do řeky Moravy 
osídlován až do raného středověku. V průběhu zá-
chranného archeologického výzkumu se podařilo 
v roce 2014 zachytit a částečně prozkoumat celkem 
2 archeologické objekty, které lze interpretovat jako 
běžné sídlištní jámy. Jeden ze zachycených objektů 
lze datovat na základě nepočetného a značně frag-
mentárního keramického souboru pouze rámcově 




