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Četněji se vyskytují bronzové předměty a  jejich zlomky. 
Téměř v úplnosti se dochovaly například hroty šípů s tulejkou 
a  křidélky (obr.  5: 20, 21), kruhové terče s  jedním či dvěma 
středovými oušky a drobné pukličky s ouškem (obr. 5: 1, 4, 15). 
Všechny tyto artefakty se objevují od střední doby bronzové až 
do pozdní doby bronzové (srov. Salaš 2005, 72, 122–124). Dále 
zaznamenáváme fragmenty čepelí a  rukojetí srpů (obr. 5: 6, 
8, 16), torza náramků (obr. 5: 18, 19), dříků jehlic a hlavici hře-
bíkovité jehlice (obr. 5: 2). Většina těchto nálezů není datačně 
citlivá; pouze zlomek zdobeného náramku (obr. 5: 19) lze zařa-
dit do pozdní doby bronzové. S možnou výrobou bronzových 
předmětů na lokalitě mohou souviset hojné slitky bronzoviny 
(celkem 43 ks, celková hmotnost 652 g), pokroucený bronzový 
plíšek a především zlomek bronzoviny s výlitky odtokových ka-
nálků s jedním neukončeným kroužkem na konci jednoho „ra-
mene“ (obr. 5: 17).

Představené spektrum nálezů indikuje v popisované poloze 
sídlištní lokalitu z  pozdní doby bronzové, u  níž můžeme při-
pustit možnou kovoliteckou výrobu. Nelze vyloučit souvislost 
s totožně datovaným pohřebištěm na katastru Moravské Huzové 
v trati „Díly od Hnojic“, které ve 20. letech 20. století prozkou-
mal kustod olomouckého muzea Filip Kovář (1925, 97).
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Zusammenfassung
Hnojice (Bez. Olomouc), „Hnojické náplatky“. Bronzezeit. Sied-
lung. Oberflächensammlung.

Lukáš Hlubek

Holubice (okr. Vyškov)
Jižní část intravilánu.
Střední doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: Y: 583132.96; X: 1164789.62.

Zkoumaná plocha se nachází v jižní části obce, v mírně zvl-
něném terénu na pravém břehu Holubického potoka (v součas-
nosti zatrubněného). Lokalita je postupně zastavována rodin-
nými domy. Během stavby jednoho dvojdomku byly základovými 
pasy porušeny tři sídlištní objekty. Jedním z nich byla hruško-
vitě zahloubená zásobnice, u dalších dvou není účel zcela jasný. 
Všechny objekty obsahovaly zlomky keramiky, mazanice, kostí 
a broušenou industrii ze střední fáze doby bronzové.
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Neuvedeno.

Zusammenfassung
Holubice (Bez. Vyškov). Mittlere Bronzezeit. Siedlung. Rettungs-
grabung.

Blanka Mikulková

Horka nad Moravou (okr. Olomouc)
„Přední Daliboře“.
Starší doba bronzová, únětická kultura. Ojedinělý náhodný nález.

V roce 2018 byl v CHKO Litovelské Pomoraví, při lesní cestě na 
katastru obce Horka nad Moravou, objeven náhodným nálezcem 
dobře zachovalý fragment měděného artefaktu. Nálezce pojal po-
dezření, že by se mohlo jednat o archeologický nález, a odevzdal 
jej proto pracovníkům odboru archeologie Národního památko-
vého ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

Jedná se o část měděné nákrčníkovité hřivny (obr. 6). Docho-
vaný konec hřivny je roztepaný a svinutý v očko. Obecně bývá 
tento typ artefaktu datován do starší doby bronzové – únětická 
kultura (Jiráň 2008, 49).
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Zusammenfassung
Horka nad Moravou (Bez. Olomouc), „Přední Daliboře“. Bronze-
zeit, Aunjetitzer Kultur. Zufallsfund. Ringbarren.

Tomáš Zlámal

Lednice (k. ú. Lednice na Moravě, okr. Břeclav)
Mikulovská ulice, parc. č. 3453.
Starší, střední a mladší doba bronzová. Sídliště, depot.  
Záchranný výzkum. Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově, 
inv. č. A 98500 – A 99482.

Lokalizace: Y: 589584 X: 1205948 (S-JTSK).

V průběhu ledna a února 2019 provedlo Regionální muzeum 
v Mikulově ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Břeclav 
záchranný výzkum v rámci výstavby dvou domů chráněného byd-
lení. Lokalita se nachází na rohu Mikulovské ulice a cesty vedoucí 
ke hřbitovu. V prostoru byly provedeny dvě oddělené skrývky or-
nice, pouze na jedné z nich byly nalezeny archeologické objekty. 
Prvním zjištěným objektem byla menší kónická zásobnice ze 
střední doby bronzové, která ve výplni obsahovala kromě kera-
miky i větší množství schránek velevruba. Druhým objektem byla 
oválná jáma, v jejíž výplni byly nalezeny oboustranně ploché frag-
menty opakovaně nanášených hliněných omítek a velké fragmenty 
keramických nádob, případně i celé nádoby (obr. 7). Svrchní část 
výplně objektu, a tedy i nádob, byla poničena skrývkou ornice. 

Obr. 6. Horka nad Moravou. Část měděné hřivny. Foto A. Večeřová.

Abb. 6. Horka nad Moravou. Teil eines Kupferbarrens. Foto A. Večeřová. 
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Patrně se jedná o další keramický depot ze střední doby bronzové. 
Již známý lednický depot (Palátová, Salaš 2002, 27–29) byl nale-
zen ve vzdálenosti cca 100 m od zkoumaného místa.

Třetím zkoumaným objektem je část značně rozsáhlého 
hliníku, jehož hloubka dosahovala do 2  m od úrovně terénu. 
V  tomto objektu bylo nalezeno větší množství keramiky, ma-
zanice, kostěných industrií a  zvířecích kostí, včetně celé kos-
try psovité šelmy. Ojediněle byl nalezen i fragment bronzového 
srpu. Dle nálezů i charakteru vrstev dokumentovaných na pro-
filech byl hliník využíván po dlouhou dobu, podle keramiky byl 
objekt zasypáván od starší po mladší dobu bronzovou. Z profilů 
hliníku byly odebrány vzorky sedimentu za účelem studia rost-
linných makrozbytků.
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Summary
Lednice (Lednice na Moravě cadastre, Břeclav District), Miku-
lovská Street. Two small Middle Bronze Age pits and one large 
clay pit were discovered during the rescue excavation. One pit 
contained pottery hoard.

Libor Kalčík, Kristína Piačková, František Trampota

Lednice (k. ú. Lednice na Moravě, okr. Břeclav)
Ulice Na Zahradách, parc. č. 1729/1.
Mladší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum. Uložení nálezů: 
Regionální muzeum v Mikulově, inv. č. A 99483 – A 100558.

Lokalizace: Y: 589126 X: 1206137 (S-JTSK).

V červnu 2019 provedlo Regionální muzeum v  Mikulově 
záchranný výzkum, který předcházel stavbě rodinného domu. 
Po provedení skrývky bylo identifikováno pět zahloubených ob-
jektů, z toho jedna kónická zásobní jáma, dva žlabovité útvary 
se stejně orientovanou podélnou osou, jedna menší jáma a větší 
část rozsáhlého hliníku. Nalezené artefakty čítají především 
keramiku, zvířecí kosti, mazanici, několik bronzových nástrojů 
a kostěné nástroje. V zásypu hliníku bylo nalezeno velké množ-
ství hliněných omazů se zakomponovanými oblázky, které pa-
trně pocházejí z konstrukce pece.

Z hlediska bezprostředního okolí se jedná o novou lokalitu, 
objekty z  mladší doby bronzové byly však nalezeny na stavbě 
RD na Mikulovské ulici č. 108 (Klanicová 1996, 250), který se 
nachází ve vzdálenosti cca 180 m.
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Obr. 7. Lednice, Mikulovská ulice. Keramický depot.  
Foto F. Trampota.

Fig. 7. Lednice, Mikulovská Street. Pottery hoard.  
Photo by F. Trampota.




