
180

Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 019 :  D o b a b ro n zov á  X  Přeh l e d v ý z k u m ů 61/1,  2020 X  167–18 9

Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín)
„Přední mezicestí“.
Starší doba bronzová, mladší doba bronzová. Sídliště.  
Záchranný výzkum.

Lokalizace: v trase dálničního tělesa, v okolí bodu určeného souřadnicemi 

GPS: 49°11‘47.500“N, 17°33‘1.455“E.

Na přelomu února a března roku 2019 byl dokončen průzkum 
plochy v linii dálničního tělesa D55 v trase JV obchvatu Otroko-
vic v poloze „Přední mezicestí“ na katastrálním území Kvítkovice 
u Otrokovic v úseku mezi rozsáhlou plochou zkoumanou před-
stihovým (a následným záchranným) výzkumem v  roce 2018 
a  místním statkem. Jednalo se o  periferní část sídliště, která 
poskytla necelé dvě desítky špatně datovatelných objektů. Ty 
však patrně náleží rozsáhlejším sídlištím doby bronzové (starší 
a mladší doba bronzová) prozkoumaným dříve (Fojtík, Popelka 
2018, 224–226). Několik dalších objektů bylo pak prozkoumáno 
v letních měsících v téže poloze při dílčích zásazích mimo dosud 
skrytou plochu. Zemní práce a výraznější zásahy do terénu budou 
postupně sledovány až do jejich ukončení (předpoklad 2020/2021).
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Summary
Otrokovice (Kvítkovice u Otrokovic cadastre, Zlín District), 
“Přední mezicestí”. Continuing survey in the route of D55 high-
way and related rescue excavations. More than twenty settle-
ment features, dated to the Early and Late Bronze Age, were 
excavated during the last year.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín)
„Dolní Chráště“ („Na Pastvisku“).
Doba bronzová (?). Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, koncentrace objektů v okolí bodu určeného  

koordináty 456/270 mm od Z/J s. č.

Při zemních pracích v rámci plošně rozsáhlejší akce „Suchá 
nádrž N2 Dolní Chráště v k. ú. Otrokovice“ (viz Fojtík, Popelka 
2018, 224) byly  v  roce 2019 zjištěny další tři objekty bezpro-
středně jižně od současného koryta potoka Habrůvky – jednalo 
se o skupinu objektů s analogickými výplněmi, které však nepo-
skytly žádný datačně průkazný archeologický materiál (absence 
keramiky). Je však pravděpodobné, že je možné je ztotožnit s ne-
dalekými dvěma objekty prozkoumanými v roce 2018, přiřadit 
je tak také do doby bronzové a považovat za součást hospodář-
ského zázemí rozsáhlejšího sídliště.
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Summary
Otrokovice (Kvítkovice u Otrokovic cadastre, Zlín District), 
“Dolní Chráště” (“Na Pastvisku”). Three settlement features 
dated presumably to the Bronze Age were excavated during flood 
protection landscaping.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín)
„Rybníčky“.
Doba bronzová, starší doba bronzová. Sídliště, hrob v sídlištním 
prostředí. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, list 25-31-04 v okolí bodu určeného koordináty 

244/87 mm od Z/J s. č.

Drobným záchranným výzkumem, realizovaným v trase propo-
jovací komunikace mezi čerpacími stanicemi Unicorn a OC Makro 
na rozhraní katastrálních území Kvítkovic u Otrokovic (trať „Ryb-
níčky“) a Malenovic u Zlína (trať „Zadní mezicestí“), se podařilo 
prozkoumat periferní část známé polykulturní lokality (sou-
hrnně např. Kohoutek 2007, 311–340), rozkládající se v současné 
době ve své většině pod komerční a obchodní zónou ve Zlíně-
-Malenovicích. Celkem bylo prozkoumáno 12 zahloubených ar-
cheologických objektů, mezi kterými převažovaly běžné jámy 
kruhových či oválných půdorysů. Vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o okrajovou část sídliště, vyzvednutý materiál byl značně 
fragmentární a umožňoval ve většině případů pouze obecnou 
dataci do pravěku či doby bronzové. Zajímavou situací byl po-
hřeb dospělého muže v zásobní jámě (objekt K510). Skelet byl 
uložen ve skrčené poloze s hlavou směřující k severu a obličejem 
k západu. Jako milodar byl do jámy přiložen drobný dvojkónický 
džbá nek. Datace pohřbu a celého objektu spadá pravděpodobně 
do závěru starší doby bronzové. Je zřejmé, že i plošně malé zá-
sahy na zdánlivé periferii mají, co se týče nečekaných a zajíma-
vých archeologických situací, stále co nabídnout a potenciál lo-
kality „Mezicestí“ není ještě zdaleka vyčerpán.
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Summary
Otrokovice (Kvítkovice u Otrokovic cadastre, Zlín District), 
“Rybníčky”. There was only one extraordinary feature among 
other sunken features dated mostly to the Bronze Age which were 
excavated during the construction of interconnection road be-
tween petrol stations. A ritual grave dated to the Early Bronze Age 
in storage pit contained remains of an elder man in a crouched 
position with an addition of a miniature double-coned jug.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Pavlov (k. ú. Pavlov u Dolních Věstonic, okr. Břeclav)
„Pod Pannami“, parc. č. 6138.
Doba bronzová. Sídliště. Povrchový sběr. Uložení nálezů: Regionální 
muzeum v Mikulově, př. č. 73/2019.

Lokalizace: Y: 597678 X: 1196312 (S-JTSK).

V souvislosti s  provedením hluboké orby byly na uvedené 
parcele nalezeny keramické fragmenty, štípaná industrie a zví-
řecí kosti z  doby bronzové. Nález patrně prostorově souvisí 
s  cca  50  m vzdáleným sídlištěm z  mladší doby bronzové na 
k.  ú.  Dolních Věstonic (viz výše). Mimo to zde byly nalezeny 
i  lidské kosterní pozůstatky, které mohou mít souvislost spíše 
s novověkým hřbitovem.
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