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Zusammenfassung
Prostějov (Kat. Žešov, Bez. Prostějov), „Záhumenky“, Parz. Nr. 423. 
Lausitzer Urnenfelderkultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Pavel Fojtík

Přerov (k. ú. Dluhonice, okr. Přerov)
„Pusty“.
Starší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK (X:Y) – 1138255.91:537413.49.

V  září 2019 zdokumentovali pracovníci Archeologického 
centra Olomouc ve výkopu přeložky elektrického vedení archeo-
logický objekt a  část vrstvy s  keramikou datovanou do starší 
doby bronzové. Lokalita je situována na hraně svahu nad želez-
ničním koridorem Olomouc–Přerov v nadmořské výšce 233 m.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Přerov (Kat. Dluhonice, Bez. Přerov), „Pusty“. Ältere Bronze-
zeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

Marek Kalábek

Příkazy (okr. Olomouc)
„Muškáty“, parc. č. 743/23, 743/17.
Doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí – slezská fáze. 
Sídliště. Povrchový sběr. Uložení nálezů: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Olomouc.

Lokalizace: S-JSTK (X:Y) – 1114398.72 : 553163.72; 1114422 : 5529885.69; 

1114889.74 : 553011.09; 1114443.17 : 553171.96.

Během archeologické prospekce, prováděné v měsíci březnu 
roku 2018 metodou povrchového sběru, byly na poli v extravi-
lánu obce v  trati „Muškáty“, severovýchodně od stávající zá-
stavby, nalezeny keramické zlomky tvořící nápadnou kumulaci. 
Z celkového počtu asi 200 kusů je jich přibližně 20 datovatelných 
do slezské fáze kultury lužických popelnicových polí, zbytek 
rámcově do doby bronzové. Mimo výše uvedených keramických 
fragmentů byly taktéž nalezeny dva silicitové úštěpy, zlomek 
přeslenu, kamenný brousek a  kolem 30 malých až středních 
fragmentů mazanice. Lokalita je situována severně od potoka 
Cholinka a jihozápadně od potoka Kobylník s nadmořskou výš-
kou 222 m n. m.

Za laskavou konzultaci děkujeme paní Mgr. Pavlíně Kaláb-
kové, Ph.D. z Katedry historie FF Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Příkazy (Bez. Olomouc), „Muškáty“, Parz. Nr. 743/23, 743/17. 
Späte Bronzezeit, Bronzezeit. Siedlung. Oberflächensammlung. 
Einlagerung der Funden: Nationalinstitut für Denkmalpflege, 
Regionale Fachstelle in Olomouc.

Karel Faltýnek, Renata Churavá

Pustiměř (okr. Vyškov)
Západní okraj intravilánu.
Pravěk. Kultura středodunajských popelnicových polí. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: Y: 567139.43; X: 1150099.63.

Dosud nezkoumaná lokalita leží na jižním svahu. V  sou-
časné době zde probíhá výstavba rodinných domů. Během zá-
chranného výzkumu byly v základových pasech rodinného domu 
dokumentovány a vzorkovány tři sídlištní objekty. Obsahovaly 
atypickou pravěkou keramiku, která neumožnila bližší datování.
 

Lokalizace: Y: 567259.55; X: 1150138.79.

Plocha výzkumu se nachází na jižním svahu, při okraji pus-
timěřského katastru. V horní části této dosud nezkoumané lo-
kality byly v severní stěně stavebního zářezu pro rodinný dům 
zkoumány dva sídlištní objekty. Sídlištní jámy, jejichž určení 
není zcela jasné, obsahovaly zlomky keramiky a mazanice.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Pustiměř (Bez. Vyškov). Urzeit. Urnenfelderkultur. Siedlung. 
Rettungsgrabung.

Blanka Mikulková

Rousínov (k. ú. Vítovice, okr. Vyškov)
„Padělky“.
Kultura středodunajských popelnicových polí. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Lokalizace: Y: 580371.48, X: 1159870.99.

Záchranné výzkumy probíhající na lokalitě v poloze „Padělky“ 
(Geislerová, Parma 2018, 301–302, Mikulková 2018, 178–179) 
v  posledních čtyřech letech (v  souvislosti s  výstavbou rodin-
ných domů) zjistily, že se jedná o  intenzivně osídlovaný jižní 
svah. Nejbližším vodním zdrojem je Vítovický potok protékající 
cca 200 m západně od zkoumané plochy. Na ploše stavební jámy 
pro další rodinný dům jsme prozkoumali pět částečně poruše-
ných objektů. Dva z nich byly zbytky zásobních jam s popelovi-
tým zásypem, které navazovaly na osídlení zjištěné na vedlejší 
parcele. Další objekty měly také sídlištní charakter.

Literatura
Geislerová, K., Parma, D. (eds.) 2018: Výzkumy – Ausgrabungen 

2011–2016. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.
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Zusammenfassung
Rousínov (Kat. Vítovice, Bez. Vyškov), „Padělky“. Urnenfelder-
kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Blanka Mikulková

Skalice (k. ú. Skalice u Znojma, okr. Znojmo)
„Přední a Zadní díly k Moraticum“, parc. č. 4314/21.
Starší doba bronzová. Únětická kultura. Hrob.  Záchranný výzkum. 
Uložení nálezů: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

V  polovině dubna jsme byli oslovení policií ČR s  žádostí 
o  konzultaci související s  nálezem lidské kostry ve Skalici. 
U novostavby garáže jednoho z rodinných domů začal majitel 
hloubit jámu pro zapuštění nádrže na dešťovou vodu. Ve vý-
kopu narazil na lidské dolní končetiny. Po příjezdu na lokalitu 
bylo na první pohled zřejmé, že se nejedná o recentní nález. Po 
domluvě s  majitelem byl následujícího dne (18.  4.  2019) pro-
veden rychlý záchranný výzkum. Místo nálezu bylo začištěno 
a  výkop pro potřeby výzkumu rozšířen. Vzhledem k  tomu, že 
nebylo možné rozeznat hrobovou jámu (nebyla rozlišena ani na 
kontrolním profilu) byl zásyp nad kostrou odebírán plošně po 
mechanických vrstvách. Kostra, pravděpodobně ženy, spočívala 
na podloží ve skrčené poloze na pravém boku, orientována byla 
ve směru J–S, s pohledem směřujícím k východu. Dolní konče-
tiny byly silně skrčeny a přitaženy k hrudníku, levá horní kon-
četina byla spuštěná podél těla, v lokti ohnutá do pravého úhlu 

a předloktí položené přes dolní končetiny, pravá horní končetina 
byla mírně ohnutá pod lebkou. Pohřeb nebyl druhotně porušený, 
o čemž svědčí neporušená kostra a zřejmě i kompletní pohřební 
výbava. Na a pod lebkou se nacházely ozdoby z dvojitého drátu 
(záušnice), v oblasti krku se podařilo zachytit náhrdelník slo-
žený z  několika trubiček ze svinutého plochého drátu, před 
hrudníkem byla zdokumentována jednoduchá drátěná jehlice 
s  jedním koncem stočeným do očka. Před jehlicí se nacházelo 
kostěné šídlo a  osudí. V  nohách byl uložený hrnek a  lastura 
škeble rodu Unio (obr. 12).

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Skalice (Kat. Skalice u Znojma, Bez. Znojmo), „Přední a Zadní 
díly k Moraticum“. Ältere Bronzezeit. Aunjetitzer Kultur.
Während der Rettungsgrabung wurde ein weibliches Skelett 
dokumentiert. Die Bestattung wurde in der Hockerlage auf der 
rechten Seite gelegt, in S-N Richtung mit dem Gesicht nach 
Osten orientiert. Auf und unter dem Schädel befanden sich 
Schmucksachen aus Doppeldraht, in der Halsgegend war eine 
Halskette lokalisiert, die aus etlichen Röhrchen aus gerolltem 
flachem Draht zusammengesetzt wurde. Vor dem Brustkorb lag 
eine einfache Drahtnadel, deren Ende in eine Öse gerollt wurde. 
Vor der Nadel befanden sich eine Knochenahle und ein Kumpf. 
In der Nähe der Füße lag ein Töpfchen und Muschelschale der 
Gattung Unio (Abb. 12).

Rostislav Hetflaiš, David Rožnovský

Obr. 12. Skalice. Hrob únětické kultury. Kresba D. Rožnovský. 

Abb. 12. Skalice. Grab der Aunjetitzer kultur.  
Zeichnung D. Rožnovský. 




