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naplavenými hlínami. Byly zde zjištěny sídelní aktivity z období 
neolitu – kultura s  lineární keramikou, kultura s  vypíchanou 
keramikou a kultura s moravskou malovanou keramikou, fune-
rální aktivity, reprezentované eneolitickým hrobem – kultura se 
šňůrovou keramikou a hrobem ze starší doby bronzové – úně-
tická kultura. Nejhojněji zde bylo zastoupeno osídlení z mladší 
až pozdní doby bronzové – kulturní komplex lužických popelni-
cových polí (Dehnerová 2013, 5–14; Dehnerová 2016, 168–170, 
192–193, 222; Dehnerová, Hadrava 2015, 153–154, 168–169, 188; 
Dehnerová et al. 2016, 11–19).

Na jaře roku 2018 byla prozkoumána plocha pro domy C1 
a C2. Celkem zde bylo zjištěno dvacet devět do podloží zahlou-
bených sídlištních objektů a místy drobné pozůstatky kulturní 
vrstvy těsně nad podložím. Ve čtrnácti případech se jednalo 
o pozůstatky sloupových jamek či jiných drobných pravidelných 
objektů do průměru 0,5 m. Většina zbylých objektů se vyzna-
čovala pravidelným oválným tvarem, přičemž jen průměr dvou 
objektů výrazněji přesáhl 2 m. Celkově se všechny tyto objekty 
jeví jako sídlištní, přičemž pozůstatky sloupových jamek na-
značují možnou existenci nadzemních staveb. Plochou nejvý-
raznější byl nepravidelný objekt, jehož delší řez dosáhl délky 
3,5  m. Zřejmě se mohlo jednat o  těžební jámu – hliník. Výše 
avizovaná polykulturnost lokality se v této západně situované 
části vytrácí. Ze zásypů objektů vyzvednuté fragmenty kera-
mických nádob se jeví jako poměrně homogenní soubor, který 
by bylo možno datovat do komplexu lužických popelnicových 
polí, zřejmě jeho slezské fáze. Toto vyhodnocení je však pouze 
předběžné a bude jej v budoucnu nutno podrobit důkladnější 
analýze.
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Záchranný archeologický výzkum v Olomouci-Slavoníně, byl 
vyvolán připravovanou stavbou nového rodinného domu pana 
Šturala, realizovanou 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 n. m. Stavební 

parcela je v  současné zástavbě vymezena ulicemi Hajnova od 
východu a  Přečkova, přilehající k  parcele od západu. Výzkum 
v tomto prostoru navázal na předchozí záchranné archeologické 
akce, které zde v souvislosti se stavbou rodinných domů proběhly 
v období sezón 2004, 2009, 2014, 2016–2018 (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 kůlových 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) zkoumaném 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 ně-
které zkoumané objekty datovat do období raného eneolitu 
(jordanovská kultura), starší doby bronzové (únětická kultura) 
a  období popelnicových polí. K  únětické kultuře lze přiřadit 
dva výkopy zásobních jam č. 380, 381, z nichž jeden byl pro-
zkoumán celý a  druhý částečně. Výkop zásobní jámy č.  380, 
byl zachycen v západní části zkoumané plochy ve vzdálenosti 
1,5  m od zásobní jámy jordanovské kultury. Výkop částečně 
zasahoval mimo zkoumaný prostor a na vakovitém řezu dosa-
hoval maximální hloubky 0,98 m. Druhá zásobní jáma č. 381 
se nacházela přibližně ve středu stavební parcely. V půdorysu 
měla pravidelný oválný tvar s  pravidelnými konvexními stě-
nami, které navazovaly na rovné dno. Na vytvořeném řezu ob-
jekt dosahoval maximální hloubky 1,04 m. Již během exkavace 
první poloviny objektu byl na dně jámy nalezen pohřeb č. 2843 
uložený v tmavě hnědé prachové hlíně č. 2149, která dosahovala 
maximální mocnosti 0,25  m. Částečně dochované ostatky se 
nacházely v jihozápadní části zásobní jámy. Zesnulý byl uložen 
na dně výkopu, ve skrčené poloze na levém boku, s mírně pokr-
čenými dolními končetinami a obličejem směřujícím k severu. 
V  okolí kostry nebyly nalezeny žádné přiložené milodary ani 
osobní věci zesnulého.

Období popelnicových polí je na ploše doloženo pouze jed-
ním fragmentem keramiky nalezeným společně s drobky maza-
nice ve výplni sloupové jamky č. 376.
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Zusammenfassung
Olomouc (Kat. Slavonín, Bez. Olomouc), Hajnova Straße. Aunje-
titzer Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Vít Hadrava




