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Předměty z  depotu jsou vesměs výrobní zmetky (špatně 
odlité nebo poškozené předměty), zlomky různých předmětů 
a  části slitků a  představují tak zásobu bronzové suroviny pro 
metalurgickou dílnu. V okruhu do 20 m od místa nálezu byly pak 
nalezeny další slitky (20 ks) a sekera s laloky. Celková hmotnost 
vyzvednutého depotu byla 10,7 kg (z toho slitky 5,8 kg). Další 
slitky získané z ornice v okolí depotu pak vážily 4,7 kg. Nále-
zový soubor se tak vyznačuje pro tuto oblast neobvykle velkým 
zastoupením suroviny ve formě slitků.

Sídlištní lokalita „Stráně“ je známa z  povrchových sběrů 
L. Šlesingerové (2005; keramický materiál je uložen ve sbírkách 
Muzea regionu Boskovicka) a zřejmě se bude jednat o  lokalitu 
větší rozlohy. V roce 2013 byl jihovýchodně od lokality nalezen 
zlomkový bronzový depot, označený jako Šebetov 1, obsahující 
214 předmětů (Malach et al. 2016), v posledních letech odsud 
byly získány ojedinělé bronzové artefakty.

Datace hromadného nálezu se na základě některých charak-
teristických předmětů (srpy, sekery, náramek a především ru-
kojeť meče liptovského typu) pohybuje ve stupních HA1–HA2. 
V rámci průběžného číslování bronzových depotů z území Malé 
Hané (Salaš, Jarůšková 2017) náleží tomuto depotu označení 
Šebetov 4 a je prozatím datován do staršího až středního období 
popelnicových polí.
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Zusammenfassung
Šebetov (Bez. Blansko), „Stráně“. Ältere-mittlere Urnenfelder-
zeit. Depotfund. Detektorsuche.

Zuzana Jarůšková

Tišnov (okr. Brno-venkov)
Ulice Wagnerova.
Lužická a slezská fáze kultury lužických popelnicových polí. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1143127.42:609260.86, 1143106.68:609240.49, 

1143137.55:609220.00, 1143156.65:609228.31.

V souvislosti s  plánovanou výstavbou nové výrobní haly 
uskutečnili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i., v listopadu a prosinci roku 2019 záchranný archeo-
logický výzkum na pozemku s parc. č. 2053/19 při jihozápadní 
straně jihovýchodního konce ulice Wagnerova. Dotčený poze-
mek se rozkládá v  prostoru známé archeologické lokality na 
úpatí jihozápadního svahu kopce Klucanina, kde byl již v roce 
1886 při výstavbě železnice nalezen depot 12 bronzových nápaž-
níků či nánožníků z mladšího stupně doby popelnicových polí 
(Salaš 2005, 463–464, tab. 454–455). Další nálezy lužické a slez-
ské fáze kultury lužických popelnicových polí zde byly postupně 
získávány v 50. letech při budování a úpravách textilní továrny 
(Nekvasil 1958) a také na přelomu roků 2017 a 2018 při rekon-
strukci kanalizace v souběžné ulici Brněnská (Přichystal 2019).

Po skrývce se ukázalo, že většinu plochy pokrývají navážky, 
zbytky podorničí a svahové sedimenty, které mohly být odstra-
něny jen v její severovýchodní třetině, kde měl vzniknout vodo-
rovný zářez v mírně svažitém terénu. V uvedeném prostoru byly 
zachyceny zbytky kulturní vrstvy a 175 zahloubených sídlištních 
objektů, z nichž naprostou většinu bylo možné na základě získa-
ného materiálu datovat do lužické a slezské fáze kultury lužic-
kých popelnicových polí (viz oddíl Neolit v tomto čísle). Kromě 
zásobních jam s charakteristickými podhloubenými stěnami byl 
odkryt značný počet kůlových jam, které nejspíše reprezentují 
původní zástavbu osady nadzemními domy.

Literatura
Nekvasil, J. 1958: Sídliště lidu popelnicových polí v Tišnově. Přehled 

výzkumů 1957, 42.
Přichystal, M. 2019: Tišnov (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 

60(1), 243.
Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na 

Moravě a ve Slezsku I. Text; II. Tabulky. Brno: Moravské zemské 
muzeum.

Zusammenfassung
Tišnov (Bez. Brno-venkov), Wagnerova Straße. Lausitzer und 
schlesische Phase der Lausitzer Urnenfelderkultur. Siedlung. 
Rettungsgrabung.

Michal Přichystal

Tvarožná (okr. Brno-venkov)
„Za humny“, parc. č. 803.
Starší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84: 49.1963242N, 16.7717719E; 49.1965819N, 16.7737353E.

Během budování II. etapy skupinového vodovodu Šlapanicko 
byly roku 2019 v  cestě nad bývalým hliníkem tvaroženské ci-
helny porušeny dva objekty ze starší doby bronzové. Jeden před-
stavoval příčný průřez masivním žlabem s atypickými zlomky 
pravěké keramiky, druhý pak klasickou zásobní jámu s kerami-
kou hlásící se snad ke staršímu období únětické kultury.

Obr. 14. Šebetov. Výběr předmětů z depotu Šebetov 4. Foto Z. Jarůšková.

Abb. 14. Šebetov. Auswahl aus dem Depotfund Šebetov 4. Foto Z. Jarůšková.
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Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Tvarožná (Bez. Brno-venkov), „Za humny“, Parz. Nr. 803. Frühe 
Bronzezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

Petr Kos

Vedrovice (okr. Znojmo)
„U větrolamu“, paleolitická lokalita Vedrovice IV.
Únětická kultura. Sídliště. Povrchový průzkum. Uložení nálezů: 
Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos.

Na mírném návrší ve výšce 260 m n. m. při východní hra-
nici katastru se nachází bohatá lokalita szeletienu Vedrovice IV 
(Oliva 2008). Tamtéž se hojně vyskytuje nepatinovaná industrie, 
většinou asi neolitická, z níž však některé kusy nesou znaky ty-
pické pro štípanou industrii únětické kultury, jak ji známe hlavně 
z blízkého Krumlovského lesa a ze sídliště u nedalekých Kub-
šic (Oliva 2010): úštěpy s ventrálními výštěpy, diskovitá jádra, 
zoubkované srpové čepele a podlouhlá škrabadla střechovitého 
průřezu, v jednom případě dokonce plošně retušovaném jádro-
vitém polotovaru (obr. 15). Lokalita je tak jedním ze vzácných 
dokladů využívání masově těžených rohovců a  rohovcových 
brekcií, jež se tu rovněž vyskytují (např. škrabadlo na obr. 15: 1).
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Summary
Vedrovice (Znojmo District), “U větrolamu”. In the non-pati-
nated industry from the site of Vedrovice IV, some lithics of the 
Early Bronze Age-type can be identified (ventral flake-scars on 
flakes, denticulated sickle blades, flat retouch, discoidal cores, 
chert breccia; Fig. 15).

Martin Oliva

Velké Hostěrádky (okr. Břeclav)
„Skřípov“.
Střední až pozdní doba bronzová. Sídliště. Pohřebiště.  
Záchranný výzkum.

Lokaliazce: X: 580476.14; Y: 1178933.44.

V souvislosti se stavbou budoucího plynovodu proběhl 
v roce 2019 v údolí potoka Skřípov, u severního okraje katastru 
obce Velké Hostěrádky, záchranný výzkum. Bylo zde zachy-
ceno výrazné polykulturní osídlení a  prozkoumáno více než 
100  archeologických situací (viz oddíl Neolit, Eneolit, Doba 
železná a  Středověk a  novověk). V  několika prozkoumaných 
objektech se nacházely nepočetné keramické nálezy, které lze 
zařadit do střední až mladší doby bronzové. Rovněž zde byly 
porušeny dva kostrové hroby, přičemž jeden z těchto hrobů je 
na základě nalezené keramické nádoby zařaditelný do mohy-
lové kultury.
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Summary
Velké Hostěrádky (Břeclav District), “Skřípov”. Some features 
belonging to the Bronze Age were excavated during a rescue ex-
cavation in 2019.

Marek Lečbych

Zaječí (okr. Břeclav)
„Louky“.
Starší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Již několik sezon probíhá v rovinatém pásmu řeky Dyje těžba 
štěrkopísku v rámci etapy II B. Dosud byly skrývány pouze velké 
plochy s negativním zjištěním. Při kontrole skrývek v srpnu 2019 
(cca 0,5 m od původního terénu) byly ve štěrkopísčitém podloží 
zachyceny celkem čtyři zahloubené objekty. Jednalo se o  dvě 
mělké kruhové a dvě menší, snad kůlové, jámy. Jejich polohu je 
možné určit na ZM ČR 1  : 10 000, list 34-23-02, v okolí bodu 
určeného koordináty 160/336 mm od Z/J s. č. Zatímco ve třech 
objektech nebyl téměř žádný archeologický materiál, čtvrtý po-
skytnul kromě velkého množství malakofauny také zlomky kera-
miky, které je možné datovat do starší doby bronzové.

Obr. 15. Vedrovice IV. Štípaná industrie únětické kultury. Kresba T. Janků. 

Fig. 15. Vedrovice IV. Chipped industry of the Únětice culture. Drawing by T. Janků. 




