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Holubice (okr. Vyškov)
„Kruh“.
Eneolit. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: Y= - 584296.07; X= - 1164204.63.

Zkoumaná plocha se nachází na severním svahu v severový-
chodní části obce. Lokalita je postupně zastavována rodinnými 
domy. Během skrývky ornice na ploše jednoho z domů byl poru-
šen sídlištní objekt obdélníkového půdorysu s kruhovou píckou 
u severní stěny. Pravděpodobně se jedná o výrobní objekt – pec 
s rozlehlou předpecní jámou. Jáma obsahovala zlomky keramiky, 
štípanou a broušenou industrii, přeslen a zvířecí kosti. Na ostat-
ních parcelách jsme další osídlení nezjistili.
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Zusammenfassung
Holubice (Bez. Vyškov), „Kruh“. Äneolithikum. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

Blanka Mikulková

Jedovnice (okr. Blansko)
„Nad Jakubem“.
Pozdní eneolit. Ojedinělý nález. Náhodný povrchový nález.

V  zářijových dnech roku 2016 našla pí. Jana Kupková při 
vycházce se svým manželem v  trati „Nad Jakubem“ štípaný 
silicitový artefakt. Jedná se o silicitovou dýku s krátkou jazyko-
vitou rukojetí o délce 84 mm, s rukojetí 15 mm (obr. 2). Zhoto-
vená je ze silicitu z glacigenních sedimentů (za určení použité 
suroviny děkujeme A. Přichystalovi z Ústavu geologických věd 
Přírodovědecké fakulty v  Brně).Silicitové dýky jsou považo-
vány za importy, které se na území České republiky dostaly 
dálkovým obchodem ze severní Evropy, kde jsou jejich výrobní 
centra. Severské dýky opatřené rukojetí mají řap delší, často ve 
tvaru rybího ocasu, ale s odlišným příčným řezem. Jedovnická 
dýka na rozdíl od nich má však krátkou jazykovitou rukojeť. 
Tato forma je obvyklá u měděných dýk kultury zvoncovitých 

pohárů (Kuna, Matoušek 1978, obr. 1; 2: 1–10), kde lze k  ní 
nalézt řadu více či méně podobných kusů. Na jejich základě je 
možné silicitivou dýku z Jedovnic považovat za repliku mědě-
ných dýk nositelů kultury zvoncovitých pohárů a datovat ji do 
pozdního eneolitu.
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Zusammenfassung
Jedovnice (Bez. Blansko), „Nad Jakubem“. Spätäneolithikum. 
Einzelfund.
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Jiříkovice (okr. Brno-venkov)
„Díly“, parc. č. 472/58, 472/110.
Kultura se šňůrovou keramikou. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

Při rozšiřování haly v průmyslové zóně obce Jiříkovice byl 
odkryt kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou porušený 
druhotným zásahem (WGS-84: 49.177432341N, 16.761250313E). 
Další dva kostrové hroby byly ve skryté ploše zachyceny při vý-
stavbě vodovodního řadu (WGS-84: 49.1775314N, 16.7613703E; 
49.1775961N, 16.7601364E). Jednalo se o menší pravoúhlé jámy, 
obsahující v jednom případě velmi skromné a ve druhém o něco 
lépe zachované kosterní ostatky dětí. Z milodarů lze zmínit pohár 
zdobený otisky šňůry, džbán, hrnce a drobnou bezuchou amforu.
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Zusammenfassung
Jiříkovice (Bez. Brno-venkov), „Díly“. Parz. Nr. 472/58, 472/110. 
Schnurkeramik. Gräberfeld. Rettungsgrabung.
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Jiříkovice (okr. Brno-venkov)
„Čtvrtě před dráhou“, parc. č. 581/149.
Kultura se šňůrovou keramikou. Hrob. Záchranný výzkum.

Při budování II. etapy oblastního vodovodu svazku obcí 
Šlapanicko byl v trati „Čtvrtě před dráhou“ zachycen v plošné 
skrývce přístupové komunikace ke stavbě také jeden menší pra-
voúhlý hrob z  období kultury se šňůrovou keramikou. Kromě 
pěti nádob (miska, hrnec, amfora a dva džbány) však neobsaho-
val žádný pohřeb (obr. 3). Vzhledem k rozmístění nádob je však 
možné, že skelet byl zcela rozložen půdními procesy.
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Zusammenfassung
Jiříkovice (Bez. Brno-venkov), „Čtvrtě před dráhou“. Parz. 
Nr. 581/149. Grab der Schnurkeramik. Rettungsgrabung.
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Obr. 2. Jedovnice 
(okr. Blansko). 
Silicitová dýka. 
Kresba J. Brenner.
Abb. 2. Jedovnice 
(Bez. Blansko). 
Silexdolch. 
Zeichnung 
J. Brenner.




