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Summary
Lechotice (Kroměříž District), “Podlesí”. Two parallel trenches 
and another recessed feature dated back to the Lengyel culture 
were recognised during the landscaping for a new complex of 
private estates. One of the features was then tracked in the area 
of a new founded private estate (cadastral parcel 1071/11) and it 
seems that one of the trenches continues further SW.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Lipůvka (okr. Blansko)
„Nad cihelnou“. 
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1144677.78:599896.10, 1144707.01:599861.97, 

1144794.72:599953.91, 1144834.54:599929.57, 1144841.82:599874.80.

V průběhu celého roku 2019 pokračovali pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., v záchranných ar-
cheologických výzkumech ve střední části trati „Nad cihelnou“, 
jež byly vyvolány postupnou výstavbou rodinných domů (srov. 
Přichystal 2018; 2019). Nově bylo dokumentováno porušení 
dalších 10 zahloubených sídlištních objektů, které je možné na 
základě získaného materiálu opět datovat do kultury s lineární 
keramikou.
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Summary
Lipůvka (Blansko District), “Nad cihelnou”. Linear Pottery cul-
ture. Settlement. Rescue excavation.

Michal Přichystal

Loštice (okr. Šumperk)
Pivovarská ulice, č. p. 103, parc. č. 1509–1510.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Povrchový průzkum.  
Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

V roce 2018 získalo Vlastivědné muzeum v Olomouci několik 
zlomků keramiky z mladší doby kamenné, které pocházejí z okolí 
domu č. p. 103 v Lošticích. Dům stojí v prostoru mezi Hradskou 
ulicí a řekou Třebůvkou. Kolekci tvoří celkem pět fragmentů 
nádob kultury s lineární keramikou. Jeden okraj náleží typické 
bombovité nádobě. Charakteristickou lineární výzdobu najdeme 
pouze na jediném zlomku. Z plastické výzdoby evidujeme na dal-
ších střepech jeden pupek a dvě ucha. Všechny tyto nálezy s nej-
větší pravděpodobností souvisí s blízkým sídlištěm objeveným 
během záchranného archeologického výzkumu při stavbě domu 
s pečovatelskou službou v Lošticích v roce 1980 (Nekvasil, Opra-
vil 1994, 3; Goš 2007, 38; Tomešová 2015).
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Summary
Loštice (Šumperk District), Pivovarská Street 103, Plot  
No.  1509–1510. Neolithic, Linear Pottery culture. Settlement. 
Rescue excavation.

Lukáš Hlubek

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
„Horní Novosady“.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště.  
Povrchový průzkum.

Na známé polykulturní lokalitě „Horní Novosady“ (Podbor-
ský, Vildomec 1972, 191) proběhly přípravné práce na výstavbu 
nových rodinných domků. Autor příspěvku a několik amatér-
ských spolupracovníků provedli v uvedené poloze záchranné 
povrchové průzkumy. Instituce s licencí provádět záchranné 
výzkumy v uvedeném prostoru byly osloveny. Ze sběrů pochází 
keramika a kamenná štípaná a broušená kamenná industrie. 
Kolekce keramiky sestává z polokulovitých výčnělků a zlomků 
výdutí. Podle keramické hmoty lze v souboru rozpoznat i post-
neolitické kultury bez bližšího rozlišení.

Štípaná kamenná industrie obsahuje 21 kusů. Jsou zastou-
pena dvě jednopodstavová čepelová jádra (křemičitá zvětra-
lina serpentinitu, rohovec typu Krumlovský les bez rozlišení 
varie ty), nástroje (čepelové škrabadlo s kůrou ze silicitu z kra-
kovsko-čenstochovské jury, bazální část čepele s pilkovitou 
retuší  – starší doba bronzová (?), čepelové škrabadlo KL II, 
dlouhý trapéz s leskem KL I, čepelové a úštěpové škrabadlo 
z radiolaritu), čepel z radiolaritu, meziální část čepele z čoko-
ládového silicitu s leskem a úštěpy z rohovce typu KL I a KL II. 
Radiolaritová industrie nese menší stopy patiny, možná sou-
visí s paleolitickým osídlením (podle jednoho z amatérů se ve 
vyšších polohách svahu nachází i velké množství paleolitické 
štípané industrie).

Broušená kamenná industrie je složena ze dvou celých men-
ších lichoběžníkových sekerek – z metabazitu typu Želešice 
a  všesměrného amfibolického dioritu typu Rokle, dále z větší 
části další ploché sekerky (typ Želešice) a polotovaru ze stejné 
suroviny.
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Summary
Moravský Krumlov (Znojmo District), “Horní Novosady”. Neo-
lithic. Moravian Painted Ware culture. Settlement. Surface 
survey.

Martin Kuča
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