
Archeologický ústAv AkAdemie věd České republiky v brně

přehled výzkumů

56-1

brno 2015



Přehled výzkumů

Recenzovaný časopis
Peer-reviewed journal

Ročník 56
Volume 56

Číslo 1
Issue 1

Předseda redakční rady Pavel Kouřil 
Head of editorial board  

Redakční rada  Herwig Friesinger, Václav Furmánek, Janusz K. Kozlowski, 
Editorial board Alexander Ruttkay, Jiří A. Svoboda, Jaroslav Tejral, Ladislav Veliačik

Odpovědný redaktor Petr Škrdla 
Editor in chief 

Výkonná redakce Hedvika Břínková, Jiří Juchelka, Soňa Klanicová, Šárka Krupičková,  
Assistant Editors Olga Lečbychová, Ladislav Nejman, Rudolf Procházka, Stanislav Stuchlík,   
 Lubomír Šebela

Technická redakce, sazba Azu design, s. r. o. 
Executive Editors, Typography

Software Adobe InDesign CC 
Software

Fotografie na obálce Želešice. Polotovar sekerky (viz obr. 5, str. 40).  
Cover Photography Želešice. Axe blank (see Fig. 5, Pg. 40). 
 

Adresa redakce Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
Address Čechyňská 363/19 
 602 00 Brno 
 IČ: 68081758 
 E-mail: pv@arub.cz 
 Internet: http://www.arub.cz/prehled-vyzkumu.html

Tisk Azu design, s. r. o. 
Print Bayerova 805/40 
 602 00 Brno

ISSN 1211-7250 
MK ČR E 18648 
Vychází dvakrát ročně 
Vydáno v Brně roku 2015 
Náklad 400 ks 
Časopis je uveden na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. 
Copyright ©2015 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., and the authors.



Přehled výzkumů 56-1, Brno 2015

209

VracoVice (k. ú. VracoVice 
u horního BřečkoVa, okr. Znojmo)
„Vlkov“. Mladší doba železná. Ojedinělý nález. Povr-
chová prospekce.

Během povrchové prospekce byl zachycen zlomek 
náramku z modrého skla, na jehož hřbetu se nachází 
vhloubená výzdoba v podobě klikatky (obr. 5), která 
je vyplněná hmotou žluté barvy.

Rostislav Hetflaiš

Resumé

Vracovice (Kat. Vracovice u Horního Břečkova, 
Bez. Znojmo), „Vlkov“. Latènezeit. Einzelfund. Ober-
flächensammlung.

Obr. 5. Vracovice. Zlomek skleněného náramku. 
Kresba R. Hetflaiš.
Abb. 5. Vracovice. Fragment des Glasarmringes. 
Zeichnung R. Hetflaiš.

Zaječí (okr. BřeclaV)
„Babeschhölzel“. Sídliště. Doba laténská. Záchranný 
výzkum. 

V průběhu měsíce září byly při rekognoskaci te-
rénu náhodně zjištěny nedávno ukončené zemní práce 
provedené na nově vyhloubeném mokřadu v katastru 
obce Zaječí. Mokřad se nachází v poloze Babišev-
sko, nebo též Babeschhölzel; jedná se o mírné návrší 
(hrúd) nenápadně se zvedající pouze několik metrů 
nad inundační pásmo řeky Dyje. Polohu lze určit na 
ZM ČR 1:10 000, list 34-23-02, v ploše mezi body 
71:286, 67:294, 70:296, 74:294, 70:291, 72:289 mm 
od Z:J s. č. Archeologické nálezy jsou odsud známy 
již z konce 70. let, kdy v prostoru přilehlé štěrkovny 
prováděli záchranný výzkum pracovníci Archeologic-
kého ústavu ČSAV v Brně. Tehdy zde byly doku-
mentovány zahloubené objekty kultury s moravskou 

malovanou keramikou, zvoncovitých pohárů, doby 
laténské a doby středohradištní; mimo to se také 
podařilo částečně odkrýt 3 laténské kostrové hro-
by. Nynější situace vypadala tak, že většina plochy 
o rozloze cca 40×50 m byla vybagrována bez archeo-
logického dohledu a v nedávno upravených šikmých 
stěnách mokřadu byly patrné narušené zahloubené 
archeologické objekty projevující se tmavým zásy-
pem proti písčitému podloží. Později bylo přistoupeno 
k provedení odkryvu alespoň zbylých objektů, což 
vyústilo v poněkud neobvyklý charakter výzkumu, 
který se odehrával ve svahu se sklonem cca 40°. 
Během výzkumu se podařilo prozkoumat celkem 15 
zahloubených objektů z různých období pravěku. Do 
doby laténské lze zařadit část zahloubené chaty, na 
jejímž profilu se nacházelo několik podlahových ho-
rizontů a z tohoto důvodu byly také odebrány vzor-
ky pro mikromorfologické analýzy. Laténské zlomky 
byly nalezeny také v sondáži provedené do zásypu 
zaniklého říčního meandru, který byl jasně patrný 
v jedné stěně mokřadu. 

Ivan Čižmář

Resumé

Zaječí (Bez. Brno-venkov), „Babeschhölzel“. Sied-
lung. Latènezeit. Rettungsgrabung.




