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Velké Hostěrádky (okr. Břeclav)
„Klouč“, „Skřípov“.
Lengyelská kultura. Výšinné sídliště, Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: „Klouč“: S-JTSK – X = 582465.99; Y = 1179477.99.; „Skřípov“:  

S-JTSK – X = 580476.14; Y = 1178933.44.

Rozsáhlé zemní práce pro budoucí plynovod vedoucí z ka-
tastru Borkovan do Dambořic vyvolaly v  roce  2019 v  něko-
lika místech nutnost záchranného archeologického výzkumu 
(viz kapitoly Doba bronzová, Doba železná, Středověk a novo-
věk). Osídlení lengyelské kultury bylo identifikováno ve dvou 
polohách. V poloze u návrší „Klouč“, v severní části katastru na 
hranicích s obcí Bošovice, bylo ve výkopu plynovodu prozkou-
máno 13 poměrně rozsáhlých zahloubených objektů. Objekty se 
nacházely v nadmořské výšce 330 m n. m. Druhá poloha s len-
gyelskými objekty byla zjištěna v údolí Skřípovského potoka. Zde 
bylo zachyceno výrazné polykulturní osídlení a prozkoumáno 
více než 100 archeologických objektů. Několik zdokumentova-
ných situa cí je i zde také zařazeno do neolitu a eneolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Velké Hostěrádky (Břeclav District), “Klouč”, “Skřípov”. A part 
of Lengyel culture settlement was excavated during a rescue ex-
cavation in 2019.
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Vrbice (k. ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, okr. Břeclav)
„Famílie“.
Lengyelská kultura. Výšinné sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK –  X = 580063.46; Y = 1193530.62.

Přípravné práce pro výstavbu rodinného domu v  obci Vr-
bice vyvolaly nutnost záchranného archeologického výzkumu. 
Na parcele byly prozkoumány tři mělce zahloubené jámy s ke-
ramickým inventářem, který je chronologicky zařaditelný do 
lengyelské kultury. Patrně jde o stopy doposud neznámého vý-
šinného sídliště, které můžeme na této lokalitě předpokládat. 
Objekty se nacházely na okraji plochého návrší „Famílie“ v nad-
mořské výšce 322 m.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Vrbice (Vrbice u Velkých Pavlovic cadastre, Břeclav District), 
“Famílie”. A part of Lengyel culture settlement was excavated 
during a rescue excavation in 2019. Three settlement features 
were excavated.
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