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Cholina (okr. Olomouc)
„Farská“.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK – 561236.39 . 1112951.21, 561163.38 . 1113250.25.

V listopadu roku 2019 provedli pracovníci Archeologického cen-
tra Olomouc záchranný archeologický výzkum na stavbě vodovodu 
v extravilánu obce Cholina. Během výzkumu bylo prozkoumáno 
celkem 39 sídlištních objektů z období neolitu (kultura s lineární 
keramikou) a starší doby železné. Lokalita se nachází na severozá-
padním okraji obce, na poli jižně od kostela a hřbitova, v nadmořské 
výšce 277–278 m, ve svahu mírně klesajícím východním směrem 
k intravilánu obce Cholina. Potok Cholinka se nachází jižním smě-
rem od zkoumaných objektů ve vzdálenosti cca 190–450 m.

Kultuře s lineární keramikou náleží nejméně 16 sídlištní ob-
jektů – kůlové jamky, zásobní jámy, hliník, stavební jáma. Z ob-
jektů pochází poměrně početný soubor archeologických artefaktů 
(keramika, zvířecí kosti, mazanice, štípaná a broušená kamenná 
industrie).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Cholina (Olomouc District), “Farská”. Linear Pottery culture. 
Settlement. Rescue excavation. During the rescue excavation in 
Cholina, Linear Pottery culture settlement (16 settlement fea-
tures) was excavated.

Vendula Vránová

Kralice na Hané (okr. Prostějov)
„Kralický háj“, parc. č. 342/2.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, list 24-24-13, 121:365, 146:361, 147:365, 122:369.

Ve dnech 4. dubna až 7. června 2019 probíhal v prostoru prů-
myslové zóny města Prostějova záchranný archeologický výzkum 
vyvolaný výstavbou výrobního areálu společnosti MB  TOOL 
Třebčín. V jeho rámci bylo prozkoumáno a zdokumentováno 827 
terénních archeologických situací reflektujících nebývale inten-
zivní pravěké a středověké osídlení na území tzv. „Kralického 
háje“ (k výsledkům dřívějších odkryvů bezprostředně sousedí-
cích parcel cf. Čižmář, Geislerová eds. 2006, 208–210; Geisle-
rová, Parma eds. 2013, 246–247; Geislerová, Parma a kol. 2018, 
244–245). Většina sídlištních objektů souvisí s rozsáhlou osadou 
nejstarších zemědělců, lidu kultury s lineární keramikou, kdy 
tvoří stavební komplexy příznačných nadzemních staveb – neoli-
tických „dlouhých domů“ obklopených jejich hospodářským zá-
zemím (obr. 2). Početné kolekce charakteristické keramiky do-
plňují nejen kamenné broušené a štípané nástroje, ale i předměty 
vyrobené z kosti či výrazné kolekce osteologického materiálu. 
Významným nálezem je zlomek keramické nádoby bukovohorské 
kultury z geografického prostoru JV Slovenska a přilehlé části 
Maďarska; tento se řadí k dosud spíše ojedinělým moravským 
dokladům kulturních kontaktů s  uvedenou oblastí (cf. Fojtík 
2007, 781–789).

Zachyceny byly také aktivity jordanovské kultury, platěnické 
kultury, doby laténské a v neposlední řadě též vrcholného stře-
dověku a novověku (viz příslušné oddíly tohoto ročníku Pře-
hledu výzkumů).
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Summary
Kralice na Hané (Prostějov District), “Kralický háj”. The Linear 
Pottery culture. Settlement. Rescue excavation.

Pavel Fojtík

Obr. 2. Kralice na Hané. Letecký snímek z probíhajícího záchranného 
archeologického výzkumu. Foto J. Šikula.

Fig. 2. Kralice na Hané. Aerial photo of the ongoing archaeological rescue 
excavation. Photo by J. Šikula.

Kuřim (okr. Brno-venkov)
Ulice Blanenská.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1146324.58:600998.14, 

1146395.63:601059.86, 1146416.97:601041.93.

V  roce 2019 uskutečnili pracovníci Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum 
v areálu Věznice Kuřim v souvislosti s rekonstrukcí jejího opev-
nění. Areál se nachází severně od severovýchodního konce ulice 
Blanenská, na úpatí jihovýchodního svahu, který klesá z masivu 
Zlobice k pravé straně říčky Kuřimka. V zadní části věznice, kde 
z  nivních sedimentů pozvolna vystupovalo původní sprašové 
podloží, bylo výkopy porušeno celkem 6 zahloubených sídlišt-
ních objektů. Na základě získaného materiálu byly všechny da-
továny do kultury s lineární keramikou.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Kuřim (Brno-venkov District), Blanenská Street. Linear Pottery 
culture. Settlement. Rescue excavation.

Michal Přichystal




