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Literatura
Neuvedeno.

Summary
Střelice (Střelice u Brna cadastre, Brno-venkov District), 
“Čtvrtky”. Lengyel culture. Settlement. Rescue excavation.

Ivan Čižmář

Obr. 8. Střelice – „Čtvrtky“. Pohled na v terénu zachycené zbytky nadzemního 
domu. Foto I. Čižmář.

Fig. 8. Střelice – “Čtvrtky”. View of remains of an above-ground house observed in 
the terrain. Photo by I. Čižmář.

Šlapanice (k. ú. Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov)
„Pod Žurání“.
Neolit. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1718094N, 16.7402586E.

Během rozšiřování dobývacího prostoru cihelny společnosti 
Tondach bylo v plošné skrývce dokumentováno několik sídlišt-
ních objektů datovaných předběžně do závěru neolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Šlapanice (Šlapanice u Brna cadastre, Brno-venkov District), 
“Pod Žurání”. Neolithic. Settlement. Rescue excavation.

Petr Kos, David Parma

Švábenice (okr. Vyškov)
„Malá strana“.
Neolit. Rondel (?). Sídliště. Povrchový průzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1161145,26 : 559680,10.

V  rámci ověřování lokalit z  lidarových snímků projektu 
NAKI II „Moravské křižovatky“, provedli pracovníci Archeolo-
gického centra Olomouc povrchový a detektorový průzkum zales-
něného svahu jižně od obce. Na lidarovém snímku identifikoval 

J. Martínek čtyři soustředné kruhy (příkopy) o průměru cca 76 m. 
Části příznaků příkopu jsou v terénu téměř neznatelné a zahlu-
bují se max. 0,2 m pod úroveň terénu. Povrchovým průzkumem 
okolí byla z vývratu stromů získána nečetná kolekce štípané in-
dustrie a atypické keramiky, které neumožňuje bližší datování či 
kulturní zařazení než do neolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Švábenice (Vyškov District), “Malá strana”. Neolithic. Settle-
ment. Rondel? Surface survay.

Marek Kalábek, Jan Martínek

Tišnov (okr. Brno-venkov)
Ulice Wagnerova.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště.  
Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1143127.42:609260.86, 1143106.68:609240.49, 

1143137.55:609220.00, 1143156.65:609228.31.

V  listopadu a prosinci roku 2019 uskutečnili pracovníci 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum na pozemku parc. č. 2053/19 při jiho-
západní straně jihovýchodního konce ulice Wagnerova v sou-
vislosti s  plánovanou výstavbou nové výrobní haly. Dotčený 
pozemek se rozkládá v prostoru známé archeologické lokality 
na úpatí jihozápadního svahu kopce Klucanina, kde byl již 
v  roce 1886 při výstavbě železnice nalezen depot 12 bronzo-
vých nápažníků či nánožníků z mladšího stupně doby popelni-
cových polí (Salaš 2005, 463–464, tab. 454–455). Další nálezy 
lužické a slezské fáze kultury lužických popelnicových polí zde 
byly postupně získávány v 50.  letech při budování a úpravách 
textilní továrny (Nekvasil 1958) a také na přelomu roků 2017 
a 2018 při rekonstrukci kanalizace v souběžné ulici Brněnská 
(Přichystal 2019).

Po skrývce se ukázalo, že většinu plochy pokrývají navážky, 
zbytky podorničí a svahové sedimenty, které mohly být odstra-
něny jen v  její severovýchodní třetině, kde měl vzniknout vo-
dorovný zářez v mírně svažitém terénu. V uvedeném prostoru 
byly zachyceny zbytky kulturní vrstvy a 175 zahloubených 
sídlištních objektů, z nichž několik bylo možné na základě zís-
kaného materiálu datovat do kultury s moravskou malovanou 
keramikou.
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Moravě a ve Slezsku I. Text; II. Tabulky. Brno: Moravské zemské 
muzeum.

Summary
Tišnov (Brno-venkov District), Wagnerova Street. Moravian 
Painted Ware culture. Settlement. Rescue excavation.

Michal Přichystal




