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Summary
Lednice (Lednice na Moravě cadastre, Břeclav District), Na Za-
hradách Street. Five sunken features from the Late Bronze Age 
were discovered during construction of a house.

Kristína Piačková, František Trampota

Lesnice (okr. Šumperk)
Zahrada domu č. p. 178, parc. č. 163/15.
Mladší-pozdní doba bronzová (?), kultura lužických popelnicových 
polí (?). Rovinné sídliště (?). Náhodný nález.  
Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Šumperk, přír. č. 1/2019.

Lokalizace: WGS-84 – 49.8828586N, 16.9373131E.

Při výkopech zahradního jezírka na zahradě domu č. p. 178 
v Lesnici (parc. č. 163/15, mezi tímto domem a Vitošovským ná-
honem) nalezl p. Marek Vacula v r. 2016 menší soubor fragmentů 
keramiky. Stáří nálezu však nebylo rozpoznáno a keramika se 
dostala do muzea až posléze, na začátku r. 2019, prostřednic-
tvím osoby p. A. Vašíčka. Z těchto důvodů již nemohl být výkop 
archeologicky zdokumentován, neboť jezírko bylo mezitím do-
končeno. Podařilo se pouze získat informaci, že k nálezu došlo 
v jílovité zemině, v hloubce cca 120 cm.

Jedná se celkem o 12 nezdobených fragmentů většinou z vý-
dutě větší hrubší tvarově neurčitelné nádoby či nádob, pouze 
v jednom případě se zachoval jednoduchý oblý okraj a na jednom 
zlomku lze pozorovat náběh na páskové ucho. Keramický mate-
riál je zrnitý, tmavě šedé barvy, zatímco povrch má z obou stran 
barvu hnědou. Na základě materiálu snad lze keramiku zařadit 
ke kultuře lužických popelnicových polí a nález tak představuje 
informaci o dosud neznámé lokalitě z mladšího pravěku v zá-
padní části katastru obce Lesnice.

Místo nálezu se nachází v údolí Moravy na východním okraji  
města Zábřeh (geomorfologicky Mohelnická brázda) v nadmoř-
ské výšce zhruba 270 m n. m., cca 150 m jižně od soutoku potoka 
Loučka s Vitošovským náhonem. Východněji se již zvedají kopce 
Trlina (524 m n. m.) a Markovice (475 m n. m.). Nejbližší soudo-
bou lokalitu představuje starý nález ojedinělého hrobu z mladší 
doby bronzové na sousedním katastru obce Leštiny v  trati 
„Za  příkopy“ (Nekvasil 1963, 37, Tab. 5) a  ojedinělý detekto-
rářský nález torza bronzové sekerky z téhož období na severním 
zalesněném svahu výše zmiňovaného kopce Trliny (nepubliko-
váno, sbírky VM Šumperk). Pro úplnost lze uvést, že asi 600 m 
severovýchodním směrem od místa výkopu zlomků keramiky 
byla při povrchovém sběru nalezena štípaná industrie (jedna 
čepelka), jen rámcově datovaná do průběhu neolitu až eneolitu 
(Halama, Kašpárek 2007).
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Zusammenfassung
Lesnice (Bez. Šumperk). Jung- und spätbronzezeitliche Sied-
lung? (Lausitzer Urnenfelderkultur?). Die Baugrube – Keramik-
funde. Museum Šumperk, Zuwachs. Nr. 1/2019.

Jakub Halama

Lešná (k. ú. Lhotka nad Bečvou, okr. Vsetín)
„Vaček“.
Kultura lužických popelnicových polí. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: body GPS na střed 49°30‘15.727“N, 17°56‘19.075“E.

V  dubnu  2019 proběhl krátký záchranný výzkum v  trati 
„Vaček“ na k. ú. Lhotka nad Bečvou. Na severozápadním okraji 
plochy, která byla skrývaná kvůli výstavbě průmyslové haly, byl 
zachycen okraj sídliště. Na ploše bylo dokumentováno 7 objektů. 
Kromě 2 kůlových jamek, hliníku a neidentifikovatelných síd-
lištních objektů je nejdůležitějším objektem nález destruované 
kupolovité pece. Sídliště je možné zařadit do kultury lužických 
popelnicových polí.

Co se týče movitých nálezů, kromě výrazně přepálené maza-
nice (která byla nacházena ve velkém množství v prostoru pece 
a ve dvou nejbližších objektech) a přibližně tří desítek keramic-
kých fragmentů nebyly na lokalitě nalezeny žádné další arte-
fakty. Negativní byl i detektorový průzkum.

Sídliště očividně pokračuje mimo skrytou plochu, a to smě-
rem na severozápad až severovýchod. Lineární výkop pro sítě 
situovaný na východním až severovýchodním okraji však další 
archeologické situace nepřinesl.

Jde o první archeologicky zkoumané pravěké nížinné sídliště 
na území Valašska (vyjma Kelečska, kde byl obdobný nález uči-
něn naposledy v meziválečném období). Během roku 2020 bude 
probíhat v této oblasti výrazná stavební činnost, proto je možné 
očekávat další nálezy.
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Zusammenfassung
Lešná (Kat. Lhotka nad Bečvou, Bez. Vsetín), „Vaček“. Späte Bron-
zezeit, Lausitzer Urnenfelderkultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Samuel Španihel

Mikulov (k. ú. Mikulov na Moravě, okr. Břeclav)
„U Silnice“.
Mladší doba bronzová. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum. 
Uložení: soukromá sbírka.

Během detektorového průzkumu byl nedaleko Mikulova 
nalezen bronzový hrot. Místo nálezu se nachází na východním 
okraji polní trati „U Silnice“, tedy cca  2500  m ZJZ od centra 
města, nedaleko křižovatky polních cest. Odečtem z mapy lze 
určit souřadnice 48.7988964N, 16.6051431E. Okolí místa před-
stavuje nepatrně zvlněný terén s nadmořskou výškou 203 m. Ná-
lezce uvedl, že hrot ležel v hloubce 20 cm.

Jedná se o hrot kopí nebo oštěpu. List je stupňovitě profilo-
vaný (obr. 8). Povrch kryje lesklá, tmavě zelená patina, která je 
především při hrotu narušena četnou bodovou korozí. V místě 
odlomení je znatelné lůžko tuleje. Délka 60 mm, šířka 19 mm. 
Typologické a chronologické postavení nalezeného předmětu je 
pro fragmentárnost nejasné. Jediným zřetelným znakem je stup-
ňovitá profilace listu. List se rozšiřuje jen zvolna. Lze tedy před-
pokládat maximální šířku listu v  jeho spodní části. Tulej pak 
zasahuje do horní části nástroje. Dle rozboru moravských nálezů 
se v tomto případě kloníme k typu s profilovaným listem (prav-
děpodobné hruškovité modelace) a hladkou tulejí. Profilované 




