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okrajová partie v severní části zkoumané plochy. Na jiných místech 
areálu se pak podařilo zdokumentovat další, typologicky pestrou 
škálu sídlištních objektů, včetně několika zásobních jam a pecí. 
Ze zahloubených objektů i kulturní vrstvy pochází velké množství 
reprezentativního archeologického materiálu, jehož analýza jistě 
přispěje k poznání neolitického osídlení ve středním Pomoraví.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Buchlovice (Uherské Hradiště District), “Loučky”. Linear Pot-
tery culture. Settlement. Rescue excavation.

Jaroslav Bartík, Jiří Novotný

Obr. 1. Buchlovice. Výzkum v SZ části lokality. Foto J. Bartík.

Fig. 1. Buchlovice. Excavation in NW part of the settlement. Photo by J. Bartík.

Dambořice (okr. Hodonín)
„Spálený“.
Lengyelská kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – X = 57724,08; Y = 1179815,50.

Budování nové zástavby na polykulturní lokalitě „Spá-
lený“ v Dambořicích, vyvolalo i v roce 2019 nutnost několika 
záchranných archeologických výzkumů (viz kapitola Doba že-
lezná). Na dvou parcelách byly prozkoumány dvě zahloubené 
jámy s nepočetným keramickým inventářem, který je chrono-
logicky zařaditelný do lengyelské kultury. Lokalita je značně 
svažitá v rozmezí nadmořských výšek 235–250 m n. m. Doposud 
prozkoumané lengyelské objekty se nacházely ve vyšších nad-
mořských výškách.

Výzkumy prováděné v  roce 2019 tak výrazně rozšířily po-
znatky získané ze záchranných výzkumů v minulých sezónách 
a budou zde pokračovat i v následujících letech.
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Summary
Dambořice (Hodonín District), “Spálený”. A part of a Lengyel 
culture settlement was discovered during the rescue excavation 
in 2019. Two settlement features were excavated.

Marek Lečbych

Dědice (k. ú. Dědice u Vyškova, okr. Vyškov)
„Kozí Horka“.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: Y: 569688.35; X: 1151871.09.

Pokračující bytová výstavba odkryla poblíž areálu vyškov-
ských kasáren skromné pozůstatky sídliště kultury s  lineární 
keramikou. Sídliště, které se rozkládalo na mírném jihovýchod-
ním svahu, bylo pravděpodobně porušeno již bytovou výstavbou 
v 50. letech minulého století.

Během záchranného výzkumu na jaře 2019 jsme prozkou-
mali typickou protáhlou nepravidelně oválnou jámu, která ob-
sahovala velké množství keramiky, štípané, broušené i kostěné 
industrie a kromě toho i zlomky několika zrnotěrek. Dalším 
zkoumaným objektem byla kruhová jáma, která také obsahovala 
zlomky keramiky, štípanou a kostěnou industrii.
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Neuvedeno.

Summary
Dědice. (Dědice u Vyškova cadastre, Vyškov District). The Li-
near Pottery culture. Settlement. Rescue excavation.

Blanka Mikulková

Hnojice (okr. Olomouc)
„Hnojické náplatky“.
Mladší doba kamenná. Ojedinělé nálezy kamenné industrie. 
Povrchový průzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

V roce 2019 nalezl pan M. Zahradníček v poloze „Hnojické 
náplatky“ týl kamenného sekeromlatu, jehož maximální do-
chované rozměry činí: délka 56 mm, šířka 67 mm, síla 27 mm 
a  průměr provrtu 22–25  mm. Nástroj je vyroben nejspíše 
z pískovce. Tento sekeromlat můžeme pouze rámcově zařadit 
do mladší doby kamenné. Do stejného období nejspíše náleží 
nepočetná kolekce štípané industrie, vyrobená především ze 
silicitu glacigenních sedimentů. V  menšině je zastoupen sili-
cit krakovsko-čenstochovské jury. Z nástrojů se podařilo iden-
tifikovat srpovou čepelku, rydlo a škrabadlo. Dále evidujeme 
různé úštěpy a jedno vytěžené jádro. Předaná kolekce nejspíše 
souvisí s již dříve získanými nálezy v trati „Díly od Hnojic“ na 
katastru Moravské Huzové (Kovář 1925, 97).
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Summary
Hnojice (Olomouc District), “Hnojické náplatky”. Neolithic. Iso-
lated artefacts. Surface survey.

Lukáš Hlubek




