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jejich dalšího výzkumu upuštěno. Tyto archeologické si-
tuace zůstaly proto zachovány.

Karel Faltýnek

Resumé
Příkazy (Bez. Olomouc), Gemeinde, Parz. Nr. 1046/3 

(vor Hs.-Nr. 54 und 55). Mittlere und jüngere Burgwall-
zeit, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

PŘÍSNOTICE (OKR. BRNO-VENKOV)
Ulice Za Humny. Střední doba hradištní. Kulturní 

vrstva. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal při stavbě 
vodovodu k rodinnému domu p. Mikuly. Stavba se nachá-
zí téměř na konci ulice Za humny a lze ji přibližně určit 
na ZM ČR 1:10 000, list 34-12-05, souřadnicemi v okolí 
bodu 146:171 mm od Z:J s. č. Ve výkopu pro vodovod 
byla dokumentována silná tmavá kulturní vrstva a ně-
kolik objektů, které poskytly kolekci pravěké keramiky, 
především však střepy datované do střední doby hradišt-
ní. Stejná keramika byla získána také z výkopů pro zákla-
dy při stavbě rodinného domu p. Mikuly. 

Ivan Čižmář

Resumé
Přísnotice (Bez. Brno-venkov), Za Humny Straβe. 

Mittelburgwallzeit. Kulturschicht. Rettungsgrabung. 

RADVANICE (K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD 
BEČVOU, OKR. PŘEROV) 

„Na Vinohradech“. Raný středověk. Sídliště, hrob. 
Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum na této lokalitě 
byl vyvolán výstavbou dálnice D 1 – 0137 v km 91,10 
– 91,70 a započal již během sezóny v roce 2013; v násle-
dujícím roce 2014 probíhal v průběhu měsíců března až 
června. Lokalita se nachází na rozhraní katastrů Radvanic 
a Proseniček. Identifi kace lokality na mapě ZM ČR (M 
1:10 000), číslo listu 25–13–03, Z:127 – J:40, Z:129 – 
J:36; Z:182 – J:58; Z:183 – J:52.  Vzdálenosti jsou uve-
deny v milimetrech od západní (Z) a jižní (J) sekční čáry. 
Během záchranného výzkumu zde byly prozkoumány 
sídlištní objekty číslo 27 – 68 (objekty 1 – 27 byly zkou-
mány již v roce 2013). Bohužel většinu prozkoumaných 
objektů nebylo možné datovat, ale je zde doloženo osíd-
lení ve středním eneolitu a v raném středověku. 

Raně středověké osídlení se rozkládalo po obou stra-
nách občasného toku. Sídlištní objekty z raného středově-
ku sestávaly (mimo jednu zásobnici) z oválných a mělce 
zahloubených objektů či jamek, z nichž některé obsa-
hovaly mimo jiné množství kamene. Výzkumem byla 
odkryta část osady, kterou lze na základě keramických 
zlomků ze zásypu sídlištních objektů předběžně datovat 
do období střední doby hradištní.  V rámci raně středo-
věké osady byly v blízkosti objektu 60 zjištěny narušené 
kosterní ostatky v mělkém hrobě H 1, který měl pravidel-
ný obdélný půdorys s orientací východ – západ o rozmě-
rech 1,20×0,75×0,09 m.  Z pietně pohřbeného dospělého 
jedince se dochovala pouze část dolních končetin, jejichž 
orientace ve směru západ – východ nasvědčuje, že ze-
mřelý byl do hrobu položen v natažené poloze na zádech 
s hlavou k západu. V zásypu hrobové jámy nebyly zjiště-
ny žádné vložené milodary – pouze nahodile malé zlom-
ky uhlíků. Patrně tento hrob souvisí se zdejším osídlením 
v období raného středověku. Tomu nasvědčuje i orientace 
uložení zemřelého, která odpovídá zásadám křesťanské-
ho pohřbu. Zajímavým nálezem byl relikt staré již nepo-
užívané cesty (objekt 27), který byl zkoumán především 
v sondách 2 a 4. Připomínkou této cesty je v terénu dopo-
sud patrný mělký úvoz, který ukazuje její původní trasu. 
Cesta vedla z obce Osek nad Bečvou dále na Radvanice, 
v místě výzkumné plochy se stáčela k severozápadu dále 
do svahu směrem k Božím mukám, které dnes stojí osa-
moceny v poli.     

                 Jakub Vrána

Resumé
Radvanice (Kat. Radvanice u Lipníka nad Bečvou, 

Bez. Přerov), „Na Vinohradech“. Frühmittelalter. Sie-
dlung, Grab. Rettungsgrabung.

Obr. 71. Příkazy, před č. p. 54 a 55. Výběr raně středově-
ké sídlištní keramiky. Kresba M. Sklenovská.
Abb. 71. Příkazy, vor Hs.-Nr. 54 und 55. Auswahl der 
frühmittelaterlichen Keramik. Zeichnung M. Sklenovská. 


