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Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc)
Hajnova ulice.
Jordanovská kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum v Olomouci-Slavoníně, byl 
vyvolán připravovanou stavbou nového rodinného domu pana 
Šturala, realizovaný stavební firmou Gemo Olomouc. Městská 
část Slavonín se nachází na jihozápadní straně města Olomouc. 
Předmětná plocha, která je součástí již v minulosti zkoumané 
polykulturní lokality, se nachází pod mírným svahem oriento-
vaným k východu, s nadmořskou výškou 213 m. Stavební parcela 
je v současné zástavbě vymezena ulicemi Hajnova od východu 
a Přečkova přiléhající k parcele od západu. Výzkum v tomto pro-
storu navázal na předchozí záchranné archeologické akce, které 
zde v souvislosti se stavbou rodinných domů proběhly v období 
sezón 2004, 2009, 2014, 2016, 2017, 2018 (Kalábek 2004, 145; 
Kalábek 2014, 184; Kalábek 2016, 184; Kalábek 2017, 164; Kalábek 
2018, 170–171; Vránová 2009, 271–272). Výsledně bylo během 
záchranného archeologického výzkumu prozkoumáno a zdoku-
mentováno celkem 16 sídlištních objektů, které jsou na ploše za-
stoupeny dvěma výkopy kulových jamek (č. 374, 375), jedenácti 
výkopy sloupových jamek (č. 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389) a třemi výkopy zásobních jam (č. 379, 380, 
381). Dále celkem šest sloupových jam č. 384, 385, 386, 387, 388, 
389 zachycených v jihovýchodní části zkoumané plochy tvořilo 
pozůstatek po domu nadzemní sloupové konstrukce (struktura 
č. 05), zkoumanému již v období výzkumné sezony 2017, během 
výstavby komunikace vymezující dnešní ulici Hajnova. Půdorys 
zachycené stavby měl obdélníkový tvar lemovaný řadami slou-
pových jamek, které byly ve středové ose doplněny o výkopy po 
nosných sloupech (Kalábek 2018, 170–171).

Na základě získaného archeologického materiálu lze některé 
zkoumané objekty datovat do období raného eneolitu (jordanov-
ská kultura), starší doby bronzové (únětická kultura) a období 
popelnicových polí. Jordánovské kultuře náleží celkem jeden 
výkop zásobní jámy č.  379, z  které pochází kolekce keramiky, 
fragmentů mazanice a zvířecích kostí. Zásobní jáma měla v pů-
dorysu pravidelný oválný tvar s konvexními stěnami, které nava-
zovaly na rovné dno. Na vytvořeném řezu dosahovala maximální 
hloubky 1,42 m. Ve vzdálenosti zhruba 3 m severním směrem 
od výkopu zásobní jámy se nacházela větší skupina sloupových 
a kulových jamek, z kterých ovšem nebyl získán žádný chrono-
logicky citlivý materiál.
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Zusammenfassung
Olomouc (Kat. Slavonín, Bez. Olomouc), Hajnova Straße. Jor-
dansmühler Kultur Rettungsgrabung. Siedlung.

Vít Hadrava

Otice (k. ú. Rybníčky, okr. Opava)
„U Hradecké cesty“, parc. č. 865, 760/1, 787/2 a 788/1.
Lengyelská kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum na katastru obce Otice na parcelách 
č. 865, 760/1, 787/2 a 788/1 v trati „U Hradecké cesty“ se usku-
tečnil v rámci výstavby obslužné komunikace (obr. 4). Výzkum 
tak prostorově navazoval na akci z roku 2018 (Juchelka, Králová 
2019, 181), kdy byla zkoumána východní část příjezdové komu-
nikace. Celkem bylo v roce 2019 zkoumáno 36 archeologických 
situací, z  nichž čtyři představovaly pozůstatky po těžebních 
jámách na hlínu, tzv. hliníků (části některých z  nich byly již 
zkoumány v roce 2018), jedenáct představovalo pozůstatky po 
sídlištních jámách (zásobníkové jámy apod.) a 21 kůlových či 
sloupových jam. Nalezeny zde byly doklady aktivity lidu hor-
noslezské lenygelské skupiny v období její IV. fáze. Nálezy po-
tvrzují, že místo a současně i jeho širší okolí bylo v minulosti, 
především v období staršího eneolitu, velmi intenzivně osídleno.
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Summary
Otice (Rybníčky cadastre, Opava District), “U Hradecké cesty”. 
Lengyel culture. Settlement. Rescue excavation.

Soňa Králová, Jiří Juchelka, Ondřej Klápa

Obr. 3. Jiříkovice (okr. Brno-venkov). Hrob kultury se šňůrovou keramikou.  
Foto P. Kos.
Abb. 3. Jiříkovice (Bez. Brno-venkov). Grab der Schnurkeramik. Foto P. Kos.

Obr. 4. Otice (k. ú. Rybníčky, okr. Opava). Pohled na výzkum z ptačí perspektivy 
(snímek pořízen pozemním vrtulníkem DJI PHANTOM 4 PRO+). Foto J. Juchelka.
Fig. 4. Otice (Rybníčky cadastre, Opava District). Excavation from above  
(image taken with DJI PHANTOM 4 PRO + ground helicopter). Photo by J. Juchelka.




