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1. ÚVOD
1.1. Historie vzniku ÚAPP Brno
Ústav archeologické památkové péče Brno vznikl delimitací části Archeologického
ústavu AV ČR Brno k 1. dubnu 1993. Byl zřízen rozhodnutím ministra kultury ČR č. 7/1993
ze dne 18. března jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR s hlavním předmětem
činnosti spočívajícím v provádění předstihových a záchranných archeologických výzkumů a
jejich zpracovávání. S účinností od 3. května 1995 byl ústav pověřen výkonem archeologické
památkové péče na území čtrnácti okresů (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav,
Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo,
Žďár nad Sázavou) bývalého Jihomoravského kraje.
V roce 1993 zahájil Ústav archeologické památkové péče Brno svoji činnost s 25
pracovníky, z toho 12 s vysokoškolským vzděláním. Ředitelem byl od počátku doc. PhDr.
Miloš Čižmář, CSc. Od 1.7. 2012 byla jmenována ředitelkou Mgr. Andrea Matějíčková.
Ústav má sídlo v Brně-Husovicích na Kaloudově ulici. Od svého založení má detašované
pracoviště ve Zlíně (dnes v Hulíně), od roku 1995 v Prostějově, od roku 1998 ve Vyškově a
od roku 2000 ve Znojmě.
Od 1. dubna 2001 přešel ústav převodem zřizovatelských funkcí podle zákona číslo
157/2000 Sb. z Ministerstva kultury ČR na nově vzniklý Jihomoravský kraj.
Dne 1. ledna 2007 byl ÚAPP Brno přetransformován na veřejnou výzkumnou
instituci. Instituce vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje
v souladu s § 31 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění
pozdějších předpisů. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
1.2. ÚAPP Brno, v.v.i. v roce 2012
Rok 2012 byl poznamenán pro náš ústav velmi smutnou událostí. V polovině roku (31.
7. 2012) zemřel náš dlouholetý ředitel a zakladatel Ústavu archeologické památkové péče
Brno doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc., který patřil mezi nejvýznamnější osobnosti moravské
archeologie (podrobně se k osobě doc. PhDr. Miloše Čižmáře, CSc. vrátíme v dalším čísle
časopisu Pravěk, kde na něj zavzpomínáme s jeho přáteli).
Dne 14. 3. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitele ústavu s termínem
podání přihlášek do 19. 4. 2012. Dne 20. 4. 2012 proběhlo v sídle instituce otevírání obálek
s přihláškami do výběrového řízení; ze čtyř přihlášek postoupily do výběrového řízení dvě.
Výběrová komise, která zasedala 2. 5. 2012, doporučila jako vhodného kandidáta na ředitele
Mgr. A. Matějíčkovou, která byla od 1. 7. 2012 jmenována Radou Jihomoravského kraje.
Hlavní činností Ústavu archeologické památkové péče Brno je zabezpečování
záchranných archeologických výzkumů, zajišťujících investorům splnění podmínek
stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. V souvislosti se
stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření a posudky; těžiště činnosti však spočívá v
realizaci záchranných výzkumů a dohledů na svěřeném území, dále zpracování nálezů a
vyhotovení nálezových (pro archiv) a závěrečných zpráv (pro investory jednotlivých akcí).
I přes pokračující stagnaci ve stavebnictví v r. 2012 je možné konstatovat, že díky
mírně zvýšené stavební aktivitě došlo i k určitému nárůstu nejen prováděných
archeologických dohledů, ale i záchranných výzkumů, které přinesly pozitivní archeologické
poznatky. Lze konstatovat, že podíl dohledů, které nepřerostou v pozitivní záchranné
archeologické výzkumy, je v poměru cca 4:1.
Vzhledem k povaze naší práce, kdy i při nejlepší vůli nemůžeme ovlivnit, či
dlouhodobě plánovat jednotlivé investiční stavební akce, které jsou odvislé od možností
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investorů, jsou na naši instituci každoročně kladeny nemalé nároky. Přesto však se nám daří i
při souběhu více akcí většího rozsahu všechny zabezpečit jak pracovními silami, tak
materiálně.
Dlouhodobě se nám osvědčuje dobrá spolupráce uzavíraná na základě rámcových
smluv se společnostmi (např. BVaK, a.s., JMP Net, s.r.o., Intar, a.s. ad.) realizujícími
především liniové stavby (jak nové, tak i rekonstrukční) nejen na území Brna, ale i
Jihomoravského kraje. Příznivě lze hodnotit i spolupráci s jednou z největších developerských
společností (CTP Invest. s.r.o.) při archeologických výzkumech v prostoru průmyslových zón
budovaných nejen na území Brna, ale, při jednání s dalšími investory, i v blízkém okolí.
Další nezanedbatelnou skupinu, při níž bylo nutné zajistit záchranné práce, tvořily liniové
stavby, které díky dotacím z evropských fondů v nemalém počtu investorsky zajišťovaly
obce při výstavbách nových, nebo rekonstrukcích starších, kanalizačních sítí a čistíren
odpadních vod. V rozsáhlých výzkumech jsme pokračovali při výstavbách obchvatů, a to ve
spolupráci nejen s ŘSD ČR Závod Brno, ale v případě Zlínského kraje také s Městem
Holešov. Záchranné akce, ať už prováděné formou dohledu nebo pozitivními výzkumy, se
uskutečnily při výstavbách obytných souborů rozšiřujících se firemních areálů (např.
ve Střelicích u Brna, Podolí, Rajhradu, Rousínově apod.). Řada záchranných akcí proběhla
také při opravách sakrálních objektů – kostelů a klášterů – a rovněž některých moravských
hradů a zámků. Značná část kapacity jednotlivých pracovníků je věnována odbornému
posouzení a vyhodnocení terénních výzkumů. Z většiny akcí jsou do půl roku vyhotoveny
nálezové a závěrečné zprávy (viz kap. 6.3). V roce 2012 bylo vypracováno a odevzdáno do
archivu ÚAPP Brno 253 nálezových zpráv a hlášení o celkovém rozsahu 1421 stran a 1147
obrazových příloh.
V roce 2012 se pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i. pravidelně účastnili archeologických
komisí (Jihomoravské, Středomoravské, Zlínské a Regionální archeologické komise
Vysočina), na kterých jim byly přidělovány jednotlivé akce. Větší objem akcí, kterých se
účastníme, však získáváme mimo komise.
Velké problémy dlouhodobě pociťujeme s ukládáním nálezů získaných při
záchranných archeologických výzkumech do muzeí. Naše organizace řeší tuto situaci
pronájmem skladových prostor od Národního památkového ústavu (tyto prostory jsou však
pro dlouhodobé skladování nevhodné), ale vzhledem k dlouhodobě neřešené situaci jsou tyto
prostory již také zaplněny.
Ústav na základě smlouvy spolupracuje s Národním památkovým ústavem na projektu
„Státní archeologický seznam České republiky“, v jehož rámci se podílel na zpracování území
s archeologickými nálezy okresů Brno-venkov, Blansko, Prostějov, Vyškov a Znojmo. ÚAPP
Brno je regionálním správcem dat pro okresy Blansko a Znojmo a jako každoročně byla
provedena aktualizace dat za rok 2012.
Ústav nadále pokračuje, i když vzhledem k problémům s finančními prostředky
v omezené míře, v evidenci a dokumentaci archeologických nalezišť formou leteckého
snímkování vybraných lokalit (viz kap. 6.2).
V rámci snah minimalizace škod vznikajících masivním sběrem amatérských hledačů
pomocí detektorů kovů probíhá od roku 2002 ve spolupráci s MZM Brno terénní detektorová
prospekce vybraných ohrožených lokalit, která pokračovala i v roce 2012 (viz kap. 6.2).
Odborní pracovníci ústavu byli v roce 2012 řešiteli vědeckých úkolů realizovaných
v rámci projektu Grantové agentury ČR a Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz kap. 5). Oba grantové
projekty byly v roce 2012 ukončeny závěrečnými zprávami. V roce 2012 podali pracovníci
ústavu návrhy tří vědeckých projektů Grantové agentuře ČR. Všechny projekty byly
zamítnuty.
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V roce 2012 jsme vydali tři svazky materiálové řady časopisu Pravěk – PravěkSupplementum (23, 24, 25) a připravili jsme do tisku již třetí soubornou publikaci o
výsledcích naší instituce Výzkumy – Ausgrabungen 2005 – 2010. Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků plánujeme její vydání v roce 2013.
V rámci popularizace našich výsledků uspořádali pracovníci naší instituce desítky přednášek
pro laickou i odbornou veřejnost, účastnili se na konferencích a seminářích (viz kap. 7.2),
poskytli řadu rozhovorů pro denní tisk, rozhlas a televizi, podíleli se na přípravě expozic
v muzeích (viz kap. 7.3) a publikovali výsledky své práce v desítkách odborných článků (viz
kap 7.1). Výsledky naší práce také prezentujeme a aktuálně doplňujeme na webových
stránkách organizace www.uapp.cz.
1.3. Organizační a personální struktura ústavu
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. má brněnské ústředí, kde se nachází
ředitelství, hospodářské oddělení, úsek odborných a technických pracovníků, laboratoř,
odborný archiv a knihovna. Detašovaná pracoviště jsou nově v Hulíně (přesun pobočky ze
Zlína od 1. 1. 2012), Prostějově, Vyškově a ve Znojmě.
Přehled dislokace ústavu:
Pracoviště Brno:

Kaloudova 30, 614 00 Brno; tel. a fax: 545242342-44
e-mail: sekretariat@uapp.cz
Pracoviště Hulín:
Třebízského 195, 768 24 Hulín; tel. 607249400
e-mail: ivancizmar@uapp.cz
Pracoviště Prostějov: Tetín 8, 796 01 Prostějov; tel. a fax: 582347096
e-mail: prostejov@uapp.cz
Pracoviště Vyškov: Jízdárenská 590, 682 02 Vyškov; tel. 517350773
e-mail: vyskov@uapp.cz
Pracoviště Znojmo: Vídeňská 23, 669 02 Znojmo; tel. a fax: 515261707
e-mail: znojmo@uapp.cz
Přehled pracovníků podle organizační struktury a funkčního zařazení v roce 2012:
Ředitelství a oddělení ekonomiky a provozu:
Doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.
ředitel (do 30. 6. 2012)
Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka (od 1. 7. 2012)
Vladimíra Kvasničková
personalista, kontrolní činnost
Ing. Andrea Robková
rozpočtář, účetní
Jiří Sotona
referent majetkové správy a dopravy
Martina Vesecká
obchodní referent
Jitka Zugárková
obchodní referent
Oddělení archeologických výzkumů Brno:
PhDr. Martin Geisler
archeolog
Martin Kejzlar
archeologický dělník (do 30. 9. 2012)
Mgr. Jiří Kala
archeolog
Mgr. Petr Kos
archeolog
Mgr. Marek Lečbych
archeolog
Mgr. David Parma
archeolog
Mgr. Michal Přichystal
archeolog
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Oddělení dokumentace a laboratorního zpracování Brno:
PhDr. Kateřina Geislerová
archeolog
Mgr. Martina Holemá
dokumentátor
Alena Krechlerová
dokumentátor
Mgr. Klára Prokešová
konzervátor
Dana Vitulová
dokumentátor
Oddělení archeologických výzkumů Hulín:
Mgr. Ivan Čižmář
archeolog
Petra Halbsgut
dokumentátor (mateřská dovolená)
Oddělení archeologických výzkumů Prostějov:
PhDr. Miroslav Šmíd
archeolog
Mgr. Pavel Fojtík
archeolog
Jitka Molčíková
dokumentátor (mateřská dovolená)
Mariana Trčalová
dokumentátor
Oddělení archeologických výzkumů Vyškov:
Mgr. Blanka Mikulková
archeolog
Marcela Michalíková
dokumentátor
Štěpánka Zbončáková
dokumentátor (do 31. 10. 2012)
Oddělení archeologických výzkumů Znojmo:
Bc. David Humpola
archeolog
Jana Bauerová
dokumentátor
Zuzana Vejtasová, DiS
dokumentátor
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Základní personální údaje
1. Struktura zaměstnanců v roce 2012 – průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Kategorie zaměstnanců
archeolog
odborný pracovník – technik, konzervátor
archeologický dělník
technicko – hospodářský pracovník
Celkem

Muži
10,5
0
0,7
1,0
12,2

Ženy
3,0
9,0
0
4,0
16

Celkem
13,5
9,0
0,7
5,0
28,2

2. Struktura zaměstnanců dle vzdělání – stav k 31. 12. 2012
Dosažené vzdělání
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

Muži

Ženy
0
1
0
10
11

Celkem
2
8
1
6
17

%
2
9
1
16
28

7,1
32,1
3,6
57,2
100,0

3. Vznik a ukončení pracovních poměrů v roce 2012
Pracovní poměr
vznik

Počet
0

Pracovní poměr
ukončení

Počet
3

MD, RD
ukončení

Počet
2

4. Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2012
MD, RD
vznik

Počet
2
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1.4. Statutární a dozorčí orgány
Rada instituce Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
V řádných volbách dne 26. 1. 2012 byla výzkumnými pracovníky ÚAPP Brno, v.v.i.
zvolena nová rada instituce, a to v následujícím složení: interní členové - M. Čižmář, P.
Fojtík, A. Matějíčková a M. Přichystal, externí členové - L. Jiráň, K. Pieta a O. Chvojka.
Na zasedání rady dne 1. 3. 2012 byla předsedkyní zvolena A. Matějíčková,
místopředsedou M. Čižmář a tajemníkem M. Přichystal. Členové rady poté projednali, ověřili
a schválili předložený zápis o usnesení přijatém per rollam, které se týkalo Vnitřního
mzdového předpisu instituce. Následně ředitel M. Čižmář stručně zhodnotil činnost a
hospodaření instituce v roce 2011 a informoval také o personálních změnách. Členové rady
vzali na vědomí dodatek Organizačního řádu související s přestěhováním detašovaného
pracoviště Zlín do města Hulín a projednali a schválili předložený návrh vyrovnaného
rozpočtu instituce na rok 2012. Poté projednali podmínky a vyhlásili výběrové řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce. Současně jmenovali sedmičlennou výběrovou
komisi pro uvedené výběrové řízení. Na závěr zasedání členové rady projednali a doporučili
k předložení návrh standardního projektu ke Grantové agentuře ČR, jehož
spolupředkladatelem je D. Parma.
Na zasedání rady dne 2. 5. 2012 členové na základě předchozího jednání výběrové
komise hlasováním rozhodli doporučit zřizovateli jmenovat ředitelkou ÚAPP Brno, v.v.i. A.
Matějíčkovou. Následně členové rady ověřili a schválili předložený zápis o usnesení přijatém
per rollam, které se týkalo konceptu Výroční zprávy za rok 2011 a doporučení 2 dalších
návrhů standardních projektů ke Grantové agentuře ČR, jejichž předkladateli jsou B.
Mikulková a M. Šmíd.
Dne 22. 10. 2012 byl v doplňovacích volbách výzkumnými pracovníky ÚAPP Brno na
místo zesnulého interního člena M. Čižmáře zvolen M. Šmíd.
Na zasedání rady dne 31. 10. 2012 byl novým místopředsedou zvolen P. Fojtík.
Následně byli členové rady ředitelkou A. Matějíčkovou informováni o činnosti a hospodaření
instituce a personálních změnách v období uplynulém od posledního zasedání i o 13. zasedání
dozorčí rady. Dále byl projednán a schválen předložený návrh vyrovnaného rozpočtu instituce
na rok 2013.
Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejné výzkumné instituce
jmenovaná Radou Jihomoravského kraje ve složení: JUDr. Hana Holušová – předseda, Mgr.
Blanka Mikulková – místopředsedkyně, Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Pavel Balík, Jitka
Fiedlerová – členové, zasedala v průběhu roku 2012 třikrát – 3. 4. 2012 (12. zasedání), 26. 9.
2012 (13. zasedání) a 18. 12. 2012 (14. zasedání).
Na 12. zasedání vzala dozorčí rada na vědomí zprávu o činnosti ÚAPP Brno, v.v.i. za
uplynulé období od konání poslední dozorčí rady dne 27. 9. 2011, dále vzala na vědomí
čerpání rozpočtu ÚAPP Brno, v.v.i. na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. Dále doc.
PhDr. Miloš Čižmář, CSc. oznámil, že po 19 letech končí ve funkci ředitele a současně
požádal zřizovatele o účast ve výběrové komisi pro volbu nového ředitele.
Na 13. zasedání projednala dozorčí rada zprávu o činnosti ÚAPP Brno, v.v.i. od
posledního zasedání (3. 4. 2012); dále vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 31. 8.
2012. Dozorčí rada projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a schválila zprávu o své činnosti
za uplynulé období a její předložení zřizovateli a řediteli ÚAPP Brno, v.v.i.
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Na 14. zasedání 18. 12. 2012 schválila dozorčí rada dodatek k nájemní smlouvě o
pronájmu štítové zdi pro reklamní účely.
1.5. Informace o změnách zřizovací listiny
Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce byla schválena usnesením Zastupitelstva
Jihomoravského kraje č. 631/06/Z 9 ze dne 27. 4. 2006.
Usnesením č. 1108/07/Z 16 Zastupitelstva Jihomoravského kraje byl dne 22. 2. 2007
schválen dodatek č. 1 ke zřizovací listině a dále usnesením č. 1440/07/Z 21 Zastupitelstva
Jihomoravského kraje byl dne 8. 11. 2007 schválen dodatek č. 2. S účinností od téhož dne
bylo zřizovatelem vydáno „Úplné znění Zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce“.
V roce 2012 nedošlo k žádným změnám zřizovací listiny.
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2. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2012
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, vznikl
k 1. 1. 2007 transformací příspěvkové organizace na základě zákona č. 341/2005 Sb., o
veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem hlavní činnosti
je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, doplňková ani jiná činnost zřizovací
listinou stanovena není. Organizace účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví, a podle Českých účetních standardů pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Organizace je plátcem DPH.
Bližší údaje jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.
1. Přehled o výnosech a nákladech
Tržby z prodeje služeb
14 197 tis. Kč
Tržby za prodej publikací
64 tis. Kč
Nedokončená výroba
138 tis. Kč
Aktivace vnitroorganizačních služeb
606 tis. Kč
Ostatní výnosy
69 tis. Kč
Dotace
7 400 tis. Kč
________________________________________________________________
Výnosy celkem
22 474 tis. Kč
Spotřeba materiálu
688 tis. Kč
Spotřeba energie
174 tis. Kč
Náklady na tisk publikací
98 tis. Kč
Opravy a udržování
214 tis. Kč
Cestovné
824 tis. Kč
Ostatní služby
6 680 tis. Kč
Mzdové náklady
8 962 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění
2 597 tis. Kč
Zákonné sociální náklady
396 tis. Kč
Daně a poplatky
54 tis. Kč
Ostatní náklady
310 tis. Kč
Odpisy dlouhodob.majetku
228 tis. Kč
________________________________________________________________
Náklady celkem
21 225 tis. Kč
Výsledek hospodaření

1 249 tis. Kč

V roce 2012 pokračovaly některé rozsáhlejší výzkumy, které si vyžádaly zvýšené náklady
zvláště na výkopové a geodetické práce, a to Znojmo – obchvat I. a II. a Malenovice –
Otrokovice, silnice I/49.
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2. Přehled o zdrojích financování
Tržby za vlastní výkony a zboží
Dotace zřizovatele na činnost
Dotace NPÚ, Program kompenzace za omezení
vlastnického práva a nepředvídatelné události
Dotace GA ČR, dotace VaV
Dotace ESF „Internetová encyklopedie dějin Brna“
Dotace Statutární město Prostějov
Dotace celkem

14 261 tis. Kč
6 250 tis. Kč
150 tis. Kč
308 tis. Kč
657 tis. Kč
35 tis. Kč
7 400 tis. Kč

3. Přehled fondů k 31. 12. 2012
Stav k 31.12.2012
284 tis. Kč
184 tis. Kč
1 978 tis. Kč

Fond sociální
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
4. Přehled o čerpání dotací
V roce 2012 byly čerpány dotace v celkové výši 7 400 tis. Kč.
•

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj

dotace celkem
•

150 tis. Kč

6 250 tis. Kč

čerpáno:

150 tis. Kč

čerpáno:

308 tis. Kč
130 tis. Kč

čerpáno:

657 tis. Kč
478 tis. Kč

Dotace GA ČR

projekt Mocenská centra doby laténské na Moravě
dotace celkem
308 tis. Kč
z toho: mzdové náklady
130 tis. Kč
•

čerpáno:

Dotace z Programu kompenzace za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události
– Národní památkový ústav

dotace celkem
•

6 250 tis. Kč

Dotace ESF

projekt Internetová encyklopedie dějin Brna
dotace celkem
657 tis. Kč
z toho: mzdové náklady
478 tis. Kč
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3. STANOVISKO RADY INSTITUCE A DOZORČÍ RADY K NÁVRHU
ZPRÁVY O ČINNOSTI ÚAPP BRNO V ROCE 2012

Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu zprávy o činnosti Ústavu archeologické památkové
péče Brno, v.v.i. za uplynulý rok dle § 19 odst. 1 písm. i) zákona č.341/2005 Sb. o veřejných
výzkumných institucích a své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce.
Dozorčí rada ÚAPP Brno, v.v.i. projednala na své schůzi dne 11. 6. 2013 návrh
Výroční zprávy ÚAPP Brno, v.v.i. za rok 2012 a schválila jej; své vyjádření předložila řediteli
a radě instituce.
Rada instituce schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku Ústavu archeologické
památkové péče Brno, v.v.i. za uplynulý rok dle § 18 odst. 2 písm. e) zákona č.341/2005 Sb. o
veřejných výzkumných institucích.
Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. projednala „per rollam“
koncept Výroční zprávy za rok 2012 včetně Zprávy auditora a účetní závěrky a schválila jej.
Příloha: zápis z 16. zasedání dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i. ze dne 11. 6. 2013
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5. ŘEŠENÍ VĚDECKÝCH PROJEKTŮ A EDIČNÍ ČINNOST
V roce 2012 se pracovníci ústavu podíleli na řešení 2 vědeckých projektů:
1. „Mocenská centra doby laténské na Moravě“
- poskytovatel: Grantová agentura ČR (č. P405/10/1209)
- řešitel: M. Čižmář
- termín: 2010-2012
V posledním roce řešení grantového projektu byla provedena závěrečná etapa geofyzikálního
měření na lokalitě Němčice, která doplnila dosažené výsledky a přinesla nové informace o
urbanismu tohoto nížinného sídliště. Byla vypracována databáze skleněných předmětů z
lokalit Němčice a Staré Hradisko. Dále byl dokončen katalog spon z Němčic a započaty práce
na katalogu spon ze Starého Hradiska. Vyhodnocení těchto souborů přispěje k vyřešení mapy
a vývoje keltského osídlení na území Moravy v závěrečném období doby laténské. Průběžně
byla prováděna detektorová prospekce na satelitních nížinných sídlištích v okolí mocenského
centra Němčic.
Všestranně tak byl zpracován a vyhodnocen obrovský soubor nálezů a dalších poznatků
z tohoto neobyčejně důležitého výrobního a obchodního centra nadregionálního významu,
přinášející dosud neznámé informace o vývoji doby laténské v 3. – 2. století př.n.l. na
Moravě.
2. „Internetová encyklopedie dějin Brna“
- poskytovatel: Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (č. CZ 1.07/2.4.00/12.0053)
- řešitel: Masarykova univerzita Brno, ÚAPP Brno vystupuje jako „Partner“
- termín: 2010-2012
V posledním roce řešení projektu jsme vložili do databáze záznamy o výzkumech ÚAPP Brno
z let 2003-2011. V tomto období pokračovala také spolupráce s Muzeem města Brna na
vytváření podkladů pro digitální mapy.
Během práce na tříletém projektu jsme do IEDB vložili data ze záchranných výzkumů
doplněné fotodokumentací za celou dobu existence naší instituce. Dále jsme provedli rešerši
leteckých snímků uložených v naší instituci a vybranými snímky významných
archeologických lokalit jsme doplnili IEDB. Ve spolupráci s MMB jsme se podíleli na
podkladech pro vkládání jednotlivých ploch archeologických výzkumů naší instituce do
digitálních map. Z jednotlivých katastrálních území v rámci města Brna, kde výzkumy
probíhají opakovaně a v několika etapách, jsme vyhotovili digitální plány všech
prozkoumaných ploch, které budou přeneseny do digitálních map.
Pomocí vzájemně propojených hesel tak byly uživatelům encyklopedie z řad odborníků i
široké veřejnosti zpřístupněny informace z brněnské archeologie a historie, což bylo cílem
projektu.
ÚAPP Brno také dlouhodobě spolupracuje s Moravským zemským muzeem při řešení
výzkumného záměru MZM „Keltská mocenská centra na Moravě“.
Od roku 1994 vydává ÚAPP Brno obnovený časopis Pravěk–Nová řada (od 2.
ročníku) a od roku 1998 jeho materiálovou řadu Pravěk – Supplementum. V roce 2004 byla
obnovena edice „Postavy moravské archeologie“ jako další vedlejší řada časopisu Pravěk. Ve
spolupráci s Moravským archeologickým klubem a Ústavem archeologie a muzeologie FF
MU v Brně jsme dosud vydali tři svazky (I. L. Červinka, F. Vildomec – V. Vildomec, J.
Knies).
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V roce 2012 byl připravován do tisku další ročník Pravěku - Pravěk NŘ 20/2010.
Vzhledem k finančním problémům bylo jeho vydání odloženo na příští rok. V řadě Pravěk –
Supplementum jsme vydali tři nové tituly. 23. svazek s prací Jana Koláře a kol. „Kultura se
šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě. Pohřební areály z prostoru
dálnice D1“, který obsahuje katalog a zpracování rozsáhlého souboru hrobů kultury se
šňůrovou keramikou, získaných při stavbě dálnice v letech 2002-2003. Obdobně také Pravěk
– Supplementum 24 s prací A. Matějíčkové a P. Dvořáka „Pohřebiště z období zvoncovitých
pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice“ (s příspěvky mnoha dalších autorů) předkládá
katalog a komplexní vyhodnocení jednoho z největších evropských pohřebišť kultury
zvoncovitých pohárů z Hoštic, včetně dalších současných menších pohřebišť v této oblasti.
Představuje tak další, v pořadí již třetí publikovaný nálezový soubor z dálnice D1. Prozatím
poslední vydaný svazek Supplement č. 25 obsahuje práci Miroslava Šmída „Kostrové a
žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané, střední Morava“
s vyhodnocením unikátního neolitického birituálního pohřebiště, prvního tohoto druhu
v českých zemích. Publikace má mimořádný význam pro další studium pohřebního ritu
nejstarších zemědělců ve střední Evropě.
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6. PRŮZKUMY, VÝZKUMY A DOKUMENTACE V ROCE 2012
6.1. Pozitivní terénní akce
V roce 2012 bylo provedeno celkem 331 záchranných výzkumů a dohledů, z toho 88
pozitivních.
Na základě jednání Archeologické komise územního odborného pracoviště Národního
památkového ústavu v Brně byly z Programu kompenzace za omezení vlastnického práva a
nepředvídatelné události schváleny finanční dotace na rok 2012 ve výši 150 000,- Kč na
částečnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výzkumy při výstavbě rodinných domů
v těchto lokalitách: Blažovice, Telnice, Velatice (okr. Brno-venkov), Slavkov u Brna (okr.
Vyškov) a Znojmo (okr. Znojmo).
BEDIHOŠŤ (okr. Prostějov)
Kalky – přípojka VTL plynovodu (P. Fojtík, č. akce 61/12)
Přes poměrně značný rozsah stavbou dotčeného území byla zjištěna pouze jediná
archeologická situace v podobě zbytků kostrového hrobu kultury se šňůrovou keramikou.
Jedná se o dosud neregistrovanou archeologickou lokalitu, jejíž existence významným
způsobem rozšiřuje pramennou základnu sloužící k poznání struktury a intenzity osídlení
regionu Prostějovska na sklonku pozdní doby kamenné.
BLAŽOVICE (okr. Brno-venkov)
Pod Kostelem – stavba RD (M. Přichystal, č. akce 185/12, 194/12)
Při záchranných výzkumech vyvolaných výstavbou rodinných domů na parcelách č. 657/1 a
656/5 a v poloze „Pod Kostelem“ bylo částečně odkryto celkem 6 archeologických objektů.
Jednalo se o 5 blíže nedatovatelných kůlových či menších sídlištních jam a jednu patrně
nepravidelně obdélníkovou chatu s podlahou zapuštěnou pod úroveň terénu, kterou na základě
získaného keramického materiálu je možné zařadit do doby laténské.
BOLERADICE (okr. Břeclav)
Paseky – terénní úpravy (J. Unger, č. akce 68/12)
V průběhu terénních úprav v prostoru původního středověkého hradu byly dokumentovány
dvě strojní rýhy. Vzhledem k objevené situaci byly rýhy prohloubeny tak, aby na profilu
zachytily celou místní stratigrafii (příkopy). Sonda I/12 v délce 45 m se nachází na jižní straně
areálu a proťala vnější násep a rýsující se příkop a část vnitřního terénu. Sonda II/12 v délce
35 m proťala příkop a část vnitřního areálu na východní straně hradního prostoru. V sondě
I/12 byl začištěn a dokumentován západní profil a v sondě II/12 profil jižní. Výzkumem
v areálu hradu v trati „Paseky“ bylo prokázáno, že dnešní obdélníkový půdorys hradních
pozůstatků nerespektuje původní půdorys hradu. Nalezený inventář svědčí především pro
osídlení ve 14. a 15. století.
BRNO-BOHUNICE (okr. Brno-město)
Ul. Kamenice, Studentská – CESEB Masarykovy univerzity (M. Přichystal, č. akce 4/12)
V průběhu záchranného výzkumu v areálu Univerzitního kampusu bylo prozkoumáno celkem
19 zahloubených archeologických objektů, které s ohledem na jejich prostorové rozložení
představují s největší pravděpodobností severovýchodní okraj známého rozsáhlého
polykulturního sídliště. Početně mezi nimi převažovaly kůlové jámy, z jejichž výplní se
ovšem nepodařilo získat žádný přesněji datovatelný materiál. Přestože se vyskytovaly pouze
na omezeném prostoru v jihozápadním úseku plochy, nevytvářely jednoznačně
rozpoznatelnou základovou strukturu nějaké původní nadzemní stavby. Dále zde bylo
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rozptýleno 5 blíže neinterpretovatelných sídlištních jam, z nichž jedna patřila kultuře
s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné a patrně dvě kultuře se
zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné. Prvně uvedené kultuře náležela také odkrytá
část větší exploatační jámy – hliníku. Výčet odkrytých objektů doplňuje krátký žlab, který je
možné na základě superpozice alespoň rámcově zařadit do mladší doby kamenné.
K zajímavým nálezům patří patinované kamenné štípané jádro, jež bylo objeveno na povrchu
zásypu výše zmíněného hliníku a nepřímo dokládá nejspíše krátkodobou lidskou přítomnost
na lokalitě již ve starší době kamenné.
Napříč prostranstvím mezi plánovanými budovami A31 a A36 pak probíhal ve směru SSZJJV střelecký zákop, jehož předchozí trasa byla sledována již v roce 2008. Podle dříve
vyzvednutých nábojnic byl vykopán německými vojáky v roce 1945 při obraně města Brna
před postupující Rudou armádou. Nově bylo v jeho výplni zaznamenáno několik otevřených
plechovek a jeden kovový knoflík.
BRNO-BOHUNICE (okr. Brno-město)
Ul. Studentská – CEITEC Masarykovy univerzity (M. Přichystal, č. akce 27/12)
Během stavby v areálu Univerzitního kampusu bylo prozkoumáno celkem 53 zahloubených
archeologických objektů, které s ohledem na jejich prostorové rozložení představují s největší
pravděpodobností severovýchodní okraj známého rozsáhlého polykulturního sídliště. První, i
když patrně jen krátkodobý pobyt lidí v tomto místě lze na základě nálezu patinovaného
kamenného štípaného jádra datovat již do starší doby kamenné. Trvalejší ráz mělo osídlení
lokality nositeli kultury s moravskou malovanou keramikou. Z odkrytých objektů si zaslouží
pozornost především výkop čtvercového půdorysu o rozměrech zhruba 4 x 4 m a s rovným
dnem opatřeným v rozích kůlovými jámami. Podobné objekty bývají považovány za základy
chat s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu, u nichž ovšem vzhledem k malým
rozměrům není zcela jasné, zda se skutečně jednalo o obytné domy, či spíše o budovy jiného,
např. hospodářského významu. Kultuře s MMK by podle soudobých analogií mohl patřit také
relikt nadzemní stavby v podobě pravoúhlého obvodového základového žlabu. Dále byla
nalezena oválná sídlištní jáma s rozházenými a neúplnými kosterními pozůstatky patrně ženy
ve věku 20-35 let. Patrně jako výrobní objekt sloužila mělká zahloubenina se zbytky dvou
otopných zařízení, z nichž jedno mělo dno upraveno drobnými kameny. Mezi nálezy
převažují zlomky keramiky, na nichž se jen výjimečně zachovaly zbytky původních
geometrických vzorů malovaných především červenou a bílou barvou. Získán byl i zlomek
hliněné plastiky – část nohy stojící ženské postavy. Z dalších nálezů lze jmenovat kamenné
štípané i broušené a vrtané nástroje, kamenná drtidla a podložky, zvířecí kosti a mazanici.
Časté nálezy kusů suroviny, polotovarů i výrobního odpadu dokládají místní výrobu kamenné
industrie. Další etapa osídlení spadá do závěru pozdní doby kamenné, reprezentovaného
kulturou se zvoncovitými poháry; projevila se jen 4 kůlovými jámami a intruzí několika
zlomků keramiky ve starším objektu. Poslední lidské aktivity zde probíhaly na konci druhé
světové války. Podobně jako v předchozích letech byl v jihozápadním rohu dotčeného
prostoru sledován průběh střeleckého zákopu, který byl vybudován německými vojáky v roce
1945 při obraně města Brna před postupující Rudou armádou. Obr. 1.
BRNO-ČERNOVICE, SLATINA (okr. Brno-město)
Mezi ul. Ericha Roučky a Švédské valy – Daido Metal, fáze 2 (M. Přichystal, č. akce 74/12)
V průběhu archeologického výzkumu byly na povrchu ponechané podorniční vrstvy a na
hromadách skryté ornice zaznamenány jednotlivé archeologické artefakty. Jednalo se o menší
kolekci kamenné štípané industrie, z níž 3 kusy lze rámcově zařadit do starší doby kamenné,
ostatní pak jen obecně do pravěku, a několik zlomků keramických nádob ze závěru raného a
z průběhu vrcholného středověku. Bližší kontext uvedených nálezů se na předmětné stavbě
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nepodařilo doložit; pouze v obecné rovině je možné uvažovat o jejich souvislosti
s intenzivními sídlištními a exploatačními aktivitami na úpatí Švédských valů.
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC (okr. Brno-město)
Ul. Hermannova a Příčky – kanalizace (M. Přichystal, č. akce 322/12)
Při záchranném výzkumu vyvolaném dobudováním oddílného kanalizačního systému
v městské části Starý Lískovec byla v severním úseku ulice Hermannova a přiléhajícím
východním úseku ulice Příčky porušena zavezená novověká cihelna a s ní související 3
cihlářské pece.
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC (okr. Brno-město)
Ul. Kroupova – kanalizace (M. Přichystal, č. akce 9/11)
Při záchranném výzkumu vyvolaném dobudováním oddílného kanalizačního systému
v městské části Starý Lískovec (viz Výroční zpráva 2011) byly v západním úseku ulice
Kroupova částečně odkryty 2 sídlištní objekty. V prvním případě se jednalo o
charakteristickou zásobní jámu vakovitého průřezu s rovným dnem, na němž ležely ještě
zbytky původně uskladněného obilí, ve druhém o výrobní objekt složený z menší hliněné pece
a předpecní jámy. Oba popsané objekty je možné na základě získaného materiálu datovat do
střední doby hradištní.
BRNO-ŠTÝŘICE (okr. Brno-město)
Ul. Heršpická – H Park (D. Parma, č. akce 290/12)
V rámci rozsáhlé zastavované plochy v prostoru staré skládky odpadu a zeminy byly
archeologické terény vzhledem k charakteru konstrukce zasaženy jen v rámci drobné plochy
výkopu pro vsakovací jímky. V hloubce přes 3 m bylo do sprašového podloží zahloubeno
několik běžných sídlištních objektů s charakteristickou keramikou pražského typu. Obr. 2.
BRNO-ŽEBĚTÍN (okr. Brno-město)
Bešůvka, Borovníky – polní cesty HPC 17 a HPC 18 (M. Přichystal, č. akce 179/12)
Při sledování zemních prací byly na třech místech zjištěny jednotlivé archeologické artefakty
rozptýlené po povrchu ponechané podorniční vrstvy. Ve středním úseku stavby polní cesty
HPC 17 v polní trati „Borovníky“, odkud pochází několik starších povrchových nálezů, byla
objevena část ploché kamenné sekery, zařaditelná obecně do mladší až pozdní doby kamenné.
Dále k jihovýchodu byly zachyceny dva kamenné štípané artefakty, z nichž jeden lze na
základě povrchové patiny datovat do starší doby kamenné, druhý jen rámcově do pravěku.
Další dva kamenné štípané artefakty, z nichž jeden má opět patinovaný povrch, byly náhodně
získány L. a P. Goláňovými v těsné blízkosti napojení stavby polní cesty HPC 17 na stávající
účelovou komunikaci Za hřbitovem v polní trati „Bešůvka“.
BRODEK U KONICE (okr. Prostějov)
Babylón – úprava polních cest (M. Šmíd, č. akce 53/12)
Přesto, že vlastní akce byla z pohledu archeologické památkové péče negativní, při
rekognoskaci terénu v bezprostředním okolí budovaných cest byl objeven středověký hraniční
bod v podobě navršené mohyly s terasovitým útvarem s ní souvisejícím. Nelze vyloučit, že
původně stupňovitý útvar, vzdáleně připomínající babylonskou věž, dal tomuto místu i název
„Babylón“. Jde již o druhý hraniční bod stejného charakteru z tohoto prostoru, vymezující
hranici mezi panstvím Kláštera Hradisko a dominiem Alberta z Lešan.
BRUMOV-BYLNICE (okr. Zlín)
Nám. H. Synkové – regenerace, I. etapa (I. Čižmář, č. akce 14/12)
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Z dokumentace profilů kanalizace vyplývá, že podklad náměstí tvoří více než 1 m silná vrstva
navážkových kontextů ne starších než z novověkého období (od 16. stol.). Středověká
souvrství či alespoň střepy, které by dokládaly středověké osídlení města Brumova, se
bohužel nikde zachytit nepodařilo. Kamenné zdivo zachycené ve výkopu pro kanalizaci
dokládá skutečnost, že se v prostoru náměstí nacházela zástavba. Obr. 3.
BRUMOVICE (okr. Břeclav)
Brumovické úlehle – rehabilitace MS (J. Kala, č. akce 205/12)
Na ploše stavby byl zjištěn jediný archeologický objekt s nepočetnými zlomky keramiky,
které umožňují jeho dataci do neolitu (kultura s moravskou malovanou keramikou).
BŘEZÍ (okr. Břeclav)
Intravilán – rozšíření el. sítě (P. Kos, č. akce 111/12)
Hloubení rýh zasáhlo jádro obce, i místo zaniklé středověké vsi Alt Bratelsbrunn, kde byl
prováděn záchranný výzkum již v roce 2010 při příležitosti budování vodovodu (viz Výroční
zpráva 2010). Trasa nové elektrifikační sítě prošla z ul. Družstevní směrem k ul. Hlavní,
k tratím „U Koupaliště“ a „U Rybníka“. Na nároží ul. Hlavní a Družstevní byla lokalizována
substrukce kamenných a maltových zdí bývalého zaniklého domu z období novověku. „U
Rybníka“ se podařilo doložit sporadické osídlení z období eneolitu, kterému náležel jeden
drobný objekt a velmi intenzivní doklady osídlení z období vrcholného a pozdního
středověku. Celkem bylo zaznamenáno 268 archeologických zahloubených objektů typu
kůlových a sloupových jam, jímek/studní a dalších větších objektů, z nich jeden bylo možné
označit za pyrotechnologické zařízení s kamennou konstrukcí. Za doklady sídelních aktivit lze
považovat rovněž vrstvy štětu, jejichž účelem bylo zpevnění povrchu v bezprostřední
blízkosti hospodářského stavení.
BŘEZÍ (okr. Břeclav)
Extravilán – odvodňovací příkopy (P. Kos, č. akce 246/12)
Hloubení příkopů se koncentrovalo do tří tratí: „Za Frutou“, „V rovinách“ a „Pod Liščím
kopcem“. V trati „Za Frutou“ byla rýhou zachycena stará polní cesta s prohlubní zaplněnou
kostmi koně. „V rovinách“ prošla rýha třemi objekty, které bylo možné spojit s odvodněním
pole (drenáž) a aktivitami z období 2. světové války.
DIVÁKY (okr. Břeclav)
Padělky nad humny – zemědělská činnost (P. Kos – T. Mořkovský, č. akce 63/12)
Záchranný výzkum na středohradištním a mladohradištním pohřebišti pokračoval v červenci
2012 třináctou sezonou. Bylo postupováno systémem sond s cílem vymezit pohřebiště na
západní straně. Sondy o šířce 0,5 m byly hloubeny v odstupu 1,5 m ve směru S-J a bylo v nich
prozkoumáno 13 hrobů ze střední doby hradištní. Šest z nich bylo výklenkových. Ve třech
hrobech nalezeny stopy dřevěných konstrukcí. Pět hrobů bylo dětských pouze s fragmenty
skeletů. Z hrobové výbavy byly nejčastěji nalézány nože (v 5 případech), ve čtyřech hrobech
nalezeny nádoby. Ze šperků byly objeveny náušnice, korálky a gombíky. Pohřebiště dále
pokračuje západním směrem. Pravděpodobně se jedná již pouze o středohradištní fázi
pohřbívání, protože při výzkumu nebyly již tři sezony nalezeny žádné mladohradištní hroby.
DRAŽOVICE (okr. Vyškov)
Bezejmenná trať – vodovod (B. Mikulková, č. akce 304/12)
V již vykopané rýze vodovodu jsme dokumentovali profily dvou objektů. V jednom případě
šlo o vakovitou zásobnici (podle nepatrných zlomků keramiky z doby bronzové), v druhém o
sídlištní objekt, jehož určení a datování se nepodařilo zjistit.
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DUBANY (okr. Prostějov)
Intravilán, č.p. 17 – loch (P. Fojtík, č. akce 84/12)
Po jednom z vydatnějších srpnových dešťů došlo u domu č.p. 17 k propadu stropu podzemní
prostory, přesněji ve spraši hloubeného lochu, jehož aktuální stav byl zdokumentován.
HODONÍN U KUNŠTÁTU (okr. Blansko)
Pod Oborou – Památník „Tábor“ (P. Kos, č. akce 99/12)
Během budování památníku na místě bývalého kárného pracovního tábora a cikánského
shromažďovacího tábora byly odkryty situace, které lze vyhodnotit jako pozůstatky interiéru
dlouhého obytného baráku (pryčen, nábytku, podlah) z období 2. světové války. Mimo
oplocený areál tábora se nacházela kamenná podsklepená stavba s terasovitou úpravou
verandy, nebo podezdívky, která byla využívána od 80. let 20. století jako smetiště
pionýrského tábora. O to zajímavější je nález tiskoviny v německém jazyce, která byla
předběžně zařazena do 17.-18. století a naznačuje, že kamenná podsklepená stavba nemusela
příslušet k bývalému koncentračnímu, ani pionýrskému táboru. V rámci záchranného
výzkumu byla zkoumána také 14 m hluboká studna, u které bylo zjištěno, že byla poměrně
často čištěna a nemohla tedy přispět svými nálezy k žádným novým informacím. Získané
poznatky se staly zdrojem podkladů pro následnou rekonstrukci staveb, které jsou dnes
součástí nově budovaného památníku. Obr. 4.
HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
U koupaliště – jihovýchodní obchvat města (M. Šmíd, č. akce 39/12)
Zjištěné osídlení ze závěru starého letopočtu dosud unikalo pozornosti archeologů a jeho
význam spočívá především v tom, že doplňuje strukturu laténských sídlišť rozmístěných
v prostoru Holešovské plošiny a okolí. Na základě keramického materiálu bylo místo Kelty
využíváno někdy na přelomu 3. a 2. století př. n. l. a předcházelo osídlení v opevněném areálu
blízkého Hostýna. Odkryté objekty mají charakter spíše hospodářských objektů než obytných
staveb a lze je proto interpretovat jako hospodářský okrsek osady, která se nacházela někde
v jeho blízkém okolí. Druhá fáze osídlení tohoto místa spadá do samého závěru doby římské a
na počátek doby stěhování národů, tedy do závěru 4. a počátku 5. století našeho letopočtu.
Toto období vymezují, mimo jiné, nálezy jiříkovické keramiky na jedné straně a velmi dobře
pálené keramiky s vlešťovanou výzdobou na straně druhé. V tomto kontextu je zcela
výjimečnou záležitostí kompletně odkrytý půdorys chaty se třemi kůly na dvou protilehlých
stranách a kruhovou prohlubní uprostřed západní stěny objektu. Nalezené drobné zlomky
bronzových předmětů (jehlice, náramek), ale i ojedinělé zlomky keramiky jsou dokladem
toho, že se v blízkém okolí rozkládala osada kultury lužických popelnicových polí. Obr. 5.
HOLEŠOV-VŠETULY (okr. Kroměříž)
Ul. Palackého – kanalizace (I. Čižmář, č. akce 201/11)
V měsíci březnu 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum v prostoru plánované trasy
kanalizace v rámci akce Holešovsko sever – kanalizace Holešov, Količín, Tučapy. Výzkum
probíhal v předstihu kvůli očekávaným nálezům urnových hrobů, které zde byly nalezeny při
stavbě inženýrských sítí pro nedaleký areál firmy Dupont také v roce 2009 a 2010. Hroby by
byly jinak zřejmě zničeny při skrývce ornice a tmavé podorniční vrstvy, která zde dosahuje
hloubky až 1 m. Ornice byla skrývána po cca 5 cm vrstvách, díky čemuž se podařilo zachytit
hroby, aniž by byly výrazněji poškozeny. Podařilo se odkrýt celkem 11 hrobů platěnické
kultury, čítající dvě a více nádob. Nejzajímavější se zdá být hrob H 803, obsahující 8
keramických nádob – 6 amfor (z toho jedna s pokličkou) a 2 misky obsahující kremaci. Dále
se zde podařilo najít mimo drobné bronzové slitky a kroužek také dva masivní korály stejné
velikosti, jeden ze železa, druhý z bronzu. Inventář doplňují dva měsícovité idoly vyrobené
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v jednom případě z keramiky a v dalším z kamene. Ostatní hroby obsahovaly s výjimkou
několika drobných železných zlomků neurčitelné funkce pouze keramický materiál a spálené
lidské kosti. Kromě hrobů byly prozkoumány také dva zahloubené objekty, které lze datovat
na základě nepříliš početného keramického materiálu rámcově do doby bronzové. Obr. 6.
HOLEŠOV-ŽOPY (okr. Kroměříž)
Hrabí – těžba v cihelně (I. Čižmář, č. akce 49/12)
Na ploše bylo zachyceno celkem 11 sídlištních objektů kultury s moravskou malovanou
keramikou. Zajímavý je nález zlomku nádoby se zbytky červené malby; v oblasti
jihovýchodní Moravy jsme dosud malovanou výzdobu postrádali. Kromě keramiky byla
získána také kolekce štípané industrie. Podařilo se také blíže upřesnit rozsah sídliště, jehož
velká část byla v průběhu 20. století postupně ničena těžbou cihlářské suroviny.
CHRUDICHROMY (okr. Blansko)
Na podcestí/Přední díly – polní cesta CHN1, I. etapa (M. Přichystal, č. akce 184/12)
V průběhu výzkumu bylo objeveno celkem 22 archeologických objektů, které představují
pozůstatek dosud neevidovaného pravěkého sídliště. Nejčastěji se jednalo o kůlové jámy,
z nichž 11 vytvářelo neúplný půdorys patrně pravoúhlé stavby. Dále zde byly zachyceny jámy
se stěnami směrem ke dnu kónicky rozšířenými, které plnily hospodářskou funkci, zpravidla
jako sklípky na potraviny či sila na obilí, a funkčně blíže neinterpretovatelné zahloubeniny.
Na základě zlomků charakteristických keramických nádob je možné nově odkryté sídliště
datovat do kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Zajímavostí je
výskyt keramických zlomků s výraznou příměsí drceného grafitu v jejich hmotě i samotných
kousků surového grafitu. Obr. 7.
CHVALČOV (okr. Kroměříž)
Hostýn – úprava výpusti (D. Parma, č. akce 294/12)
Během úprav výpusti vodní nádrže v místech Slavkovské brány byl vybagrován starý průkop
jejím západním křídlem v místě staré sondy K. Ludikovského. Obnažený profil byl nově
dokumentován a umožnil reinterpretaci starší dokumentace. Zachycená komunikační úroveň
se zbytkem na sucho kladené zídky je datovatelná do doby laténské.
IVANČICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace (P. Kos, č. akce 321/11)
Rozsáhlá výstavba nové kanalizace zasáhla značnou část historického jádra i jeho
předměstské části. Hluboké výkopové rýhy prošly uliční sítí a dotkly se také hlavních náměstí
Palackého, Komenského a Tesařova. Bohaté pravěké, protohistorické a středověké osídlení
města dokumentují profily, které se koncentrovaly na náměstí Komenského a Tesařovo. Zde
bylo doloženo osídlení z pozdní doby bronzové, laténské a období vrcholného a pozdního
středověku. Pozůstatky zaniklé středověké a raně novověké kamenné architektury byly
zachyceny rýhami na ulicích Tomáše Procházky, Chřestové u Nové brány a před městským
úřadem a Památníkem A. Muchy na Palackého náměstí.
V uličních sítích se dařilo dokumentovat vývoj prašných a štětovaných komunikací, které
dokládají čilý život města a předměstí již od 13. století. V ulicích Rybářská a Široká byly
dokumentovány zaniklé kamenné studny, a na ulicích Široká a Ve Sboru staré kamenné
sklepy, některé dosud využívané, jiné již dříve zaniklé. Vývoj podzemních objektů doplňují
pozůstatky lochů, datovaných keramikou do vrcholného až pozdního středověku.
Mezi důkazy pozdně středověké až raně novověké regulace městského potoka lze řadit
pozůstatek masivního dřevěného bednění náhonu, který byl odkryt na ulici Mlýnské a několik
dřevěných pilotů v rýze u Malovaného Mlýna. Kromě mlynářství pochází z výzkumu doklady
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barevné a černé metalurgie, kterou dokládají výplně bohaté na strusky se zbytky kovů na ulici
Tomáše Procházky. Keramika datuje vrstvu s objekty na Oslavanském předměstí do období
vrcholného až pozdního středověku.
Za velmi významné zjištění lze označit nález zaniklé ulice středověkých a novověkých domů
v rýze u dnešní polní cesty ve směru od ulice Rybářské k vodní elektrárně na Réně. Výkop
zde proťal několik suterénů domů s kamennými podezdívkami, které lze datovat nálezy
keramiky do 14. stol., osídlení je tu ale patrně starší, o čemž nás informuje tuhová keramika
zdobená radélkem, jíž můžeme zařadit již do úvodu 13. století. Nálezy cihel dokládají
následný vývoj Kounického předměstí ještě v 15. a 19. století, kdy ulice zaniká, a to
pravděpodobně po rozsáhlé povodni. Ojedinělé nálezy pravěké keramiky naznačují starší
osídlení z doby halštatské.
Kanalizační rýhy na ulicích Široká, Na Volvách a Oslavanská zachytily několik rozsáhlejších
střepišť, která na Oslavanském předměstí dokládají život hrnčířů v 16.-19. století.
IVANOVICE NA HANÉ (okr. Vyškov)
Intravilán – školící středisko Bioveta (B. Mikulková, č. akce 2/12)
V profilu stavební jámy v těsném sousedství kostela sv. Ondřeje bylo poškozeno starší
kamenné zdivo. Jednalo se o lomový kámen spojovaný vápennou maltou. Zdivo zřejmě
souviselo s existencí blízké vodní tvrze (dnes přebudované na renesanční zámek). V profilu
jsme dále nalezli nepatrné lidské kosterní pozůstatky, které lze dát do souvislosti
s předpokládaným novověkým hřbitovem v okolí kostela.
JIŘÍKOVICE (okr. Brno-venkov)
Ve Dvojích – komunikace a IS (J. Kala, č. akce 296/12)
V průběhu výzkumu, navzdory relativně velké ploše zasažené stavbou, nebyl zjištěn žádný
archeologický objekt. Pouze v severní části bylo nalezeno několik keramických fragmentů
s minimální vypovídací hodnotou (pravěk, raný středověk?).
KLOBOUKY U BRNA (okr. Břeclav)
Nám. Míru – přestupní terminál (D. Parma, č. akce 292/12)
V rámci rekonstrukce komunikací byly na náměstí Míru odkryty fragmenty situací s objekty
novověkého a středověkého stáří, v rámci souvrství byla zjištěna i keramika z 13. stol. a starší
pravěká, datovatelná převážně do mladší doby bronzové.
KOSTELEC NA HANÉ (okr. Prostějov)
Intravilán – vodovod, kanalizace a ČOV (M. Šmíd, č. akce 249/11)
Archeologický dohled při stavbě v intravilánu města probíhal od října 2011 do dubna 2012.
Dokumentované objekty jen potvrdily již dříve známou skutečnost, že se město rozkládá
v místech s hojnými archeologickými nálezy. K nejzajímavějším patří nově zjištěné osídlení
z počátku neolitu na Kozí bradě a středohradištní osídlení na Jakubském náměstí. Rovněž
objekty ze závěru doby římské, eventuálně již z počátku stěhování národů z východního
okraje Kozí brady jsou, v souvislosti s dosud evidovaným osídlením, určitým překvapením.
Stopy osídlení z průběhu doby římské v současné době registrujeme mezi Jakubským
náměstím a východním okrajem Kozí brady, což představuje vzdálenost 650 m.
KRALICE NA HANÉ (okr. Prostějov)
Kralický háj – areál Žaluzie NEVA (P. Fojtík, č. akce 83/12)
Záchranný výzkum související s rozšířením výrobního areálu společnosti Žaluzie NEVA,
s.r.o. prostorově přímo navázal na odkryvy realizované zde v roce předchozím (viz Výroční
zpráva 2011). Nyní bylo prozkoumáno na 130 archeologických objektů a situací, jejichž
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převážnou část lze spojovat s rozsáhlou osadou nejmladšího vývojového úseku kultury
s keramikou lineární, kde již značná část keramické produkce nese výrazné výzdobné projevy
skupiny želiezovské - vedle běžných sídlištních objektů a zbytků mocné kulturní vrstvy byl
zachycen též vysoký počet kůlových jam naznačujících možnou přítomnost nadzemní stavby
kůlové konstrukce, patrně typického neolitického „dlouhého domu“. Prokopaná část sídliště
nejstarších moravských zemědělců poskytla nejen bohatou kolekci keramiky, štípané a
broušené industrie, ale například též zcela výjimečně dochovaný exemplář parohového
kopáče zdokumentovaného navíc ve svém původním uložení, tj. nade dnem větší exploatační
jámy - hliníku. Spíše okrajově zmiňme nečetné projevy osídlení zkoumaného místa v
epilengyelu a dále i poněkud výraznější stopy zanechané sídlištními aktivitami lidu
platěnického stupně doby lužických popelnicových polí a zcela ojediněle pak také Kelty v
době laténské. Zajímavými jsou již tradičně objekty (např. válcovitá jímka po obvodu
vyztužená vykotlaným a vypáleným dubovým kmenem, související snad dokonce s řemeslem
koželužským), jež spojujeme se zaniklou středověkou osadou „Stará Ves u Prostějova“, která
je dnes již nejvíce terénními odkryvy dotčenou a tím patrně i nejšíře archeologicky poznanou
památkou tohoto typu nejen v regionu Prostějovska, ale i střední Moravy vůbec. Vedle
běžnějších nálezů, tvořených zpravidla bohatými kolekcemi zlomků středověké užitkové
keramiky, je nezbytné poukázat zejména na artefakt, který je v našem prostředí zcela
nezvyklým a velmi cenným. Tímto je torzo keramického signálního rohu, po staletí
oblíbeného poutního suvenýru z nejzápadnějšího německého města Cáchy, který je patrně
vůbec prvním nálezem tohoto druhu pocházejícím z českých zemí. Závěrem můžeme
vzpomenout i ojedinělou stříbrnou minci - pražský groš z doby vlády českého krále a
římského císaře Karla IV. (1346-1378) - získanou detektorem kovu v průběhu odstraňování
podorniční vrstvy. Obr. 8.
KROMĚŘÍŽ (okr. Kroměříž)
Bělidlo – optická kabelová trasa (I. Čižmář, č. akce 189/12)
Během výzkumu byly získány poznatky o třech archeologických lokalitách:
1. Dva zahloubené objekty, rámcově zařazené do pravěkého období. 2. Dva sídlištní objekty
kultury lužických popelnicových polí. 3. Ve výkopu podél zdi Květné zahrady byly získány
zlomky keramiky ze 17.-18. století, které zřejmě souvisí s terénními úpravami a budováním
zahradního komplexu. V případě lokalit 1 a 2 se podařilo zachytit dvě dosud neznámé
archeologické lokality.
KUČEROV (okr. Vyškov)
Nivy – vodovod (B. Mikulková, č. akce 76/12)
V katastru Kučerova jsme během skrývky ornice, která předcházela prorýhování, nalezli
hrobovou jámu ze starší doby bronzové (k. únětická). Z původního pohřbu se zachovalo jen
několik nepatrných kosterních zlomků. Jediným milodarem byla kompletní keramická
zásobnice stojící v rohu hrobové jámy.
LEDNICE (okr. Břeclav)
Areál zámku a jízdáren – průzkum podzemí (P. Kos, č. akce 110/12)
Úkolem výzkumu bylo revidovat dosavadní stav poznatků o podobě, stavu, rozsahu a
stavebním vývoji historické kanalizační sítě. Během průzkumu historických kanalizačních
štol pod státním zámkem v Lednici bylo zmapováno a částečně i geodeticky zaměřeno 840 m
zděných kanálových chodeb. Systém štol tvoří samostatné i spojené okruhy v několika
výškových úrovních, které lze lokalizovat pod vlastní objekt zámku a blízkou jízdárnu.
Vyústění odtokových kanálů do blízké Zámecké Dyje bylo zkoumáno společností Archaia
Brno a v době průzkumu bylo již z větší části sanováno. Historické epigrafické nápisy na
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omítnutých stěnách štol umožňují jejich zařazení do poloviny 19. stol., kdy probíhala hlavní
novogotická přestavba zámeckého sídla. Některé statigrafické situace ovšem naznačují, že
k výstavbě kanalizace muselo dojít již v rozmezí 17. a 18. století, kdy nově budovaná síť štol
obklopila renesanční jádro bývalé tvrze. Obr. 9.
LESONICE (okr. Znojmo)
Za humny – stavba RD (D. Humpola, č. akce 319/12)
Při hloubení základových pasů došlo k porušení archeologické situace. V profilu byla
zachycena zásobní jáma, kterou se na základě vyzvednutých nálezů podařilo datovat do 13. –
14. století.
MARŠOV (okr. Brno-venkov)
Intravilán, u č.p. 91 – kanalizace a ČOV (M. Přichystal, č. akce 244/11)
Archeologický výzkum při stavbě splaškové kanalizace a ČOV byl zahájen v listopadu 2011 a
pokračoval až do října 2012. K narušení archeologické situace došlo pouze u domu č.p. 91,
kde byla zachycena vápenická pec. S největší pravděpodobností se jedná o pozůstatek
novověkého „domáckého“ pálení vápna.
MIKULOV (okr. Břeclav)
Kostel sv. Václava – dokumentace krypty (P. Kos, č. akce 102/12)
Ve spolupráci s mikulovskými speleology a Regionálním muzeem v Mikulově proběhla
dokumentace a zaměření nově objevených podzemních chodeb a krypty pod kaplí Panny
Marie Loretánské. Po základním antropologickém výzkumu (P. Urbanová) byla zaměřena
krypta a další sklepní části, jejichž založení spadá do 16. stol. až 2. pol. 19. století. Zatímco
krypta skrývala skromnější lidské ostatky se zbytky dřevěných malovaných rakví, další části
podzemí byly přeplněny nakupenými skrumážemi mnoha set částí lidských koster.
MODŘICE (okr. Brno-venkov)
Prusinovského 823 – stavba RD (P. Kos, č. akce 269/11)
Během výstavby rodinného domu v trati „Za humny“došlo během hloubení stavební jámy
k porušení většího zahloubeného objektu z období časného středověku. Keramika zdobená
vlnicemi náleží do 9. stol. a dočervena propálené dno objektu nevylučuje, že se mohlo jednat
o pyrotechnologické zařízení.
MOKRÁ-HORÁKOV (okr. Brno-venkov)
Spálená seč – Mokrá-lom III (P. Kos, č. akce 263/12)
Na nalezišti III proběhl plošný odkryv, který navázal na záchranný výzkum katedry
archeologie FF MU Brno z roku 2007. V několika sektorech byla preparována kulturní vrstva,
která však poskytla jen ojedinělé nálezy keramiky a kamenné industrie. V místě kontaktu se
starou sondou z roku 2007 byla odkryta zbývající část velkého zahloubeného objektu
s pozůstatky kůlové konstrukce a zbytek dalšího, který však byl již z velké části odtěžen
strojem. Z jejich výplní pochází početnější zlomky keramiky kultury s moravskou malovanou
keramikou a štípaná industrie. Některé silně patinované kusy nevylučují příměs artefaktů
z období paleolitu. Na nalezišti byly opět nalezeny kousky zelené břidlice, která by mohla být
dalším dokladem zpracování této suroviny na lokalitě.
MOKRÁ-HORÁKOV (okr. Brno-venkov)
Spálená seč – Mokrá-lom XVII (P. Kos, č. akce 264/12)
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Asi 100 m SZ od naleziště III bylo sondováno při okraji lesa naleziště XVII, na kterém se
podařilo zachytit dva zahloubené objekty z období kultury s moravskou malovanou
keramikou s nevýraznými zlomky keramiky a štípanou industrií; jeden úštěp náležel paleolitu.
MORAVANY (okr. Brno-venkov)
Vnitřní 49 – stavba Obecního úřadu (P. Kos, č. akce 101/12)
Během budování nového obecního úřadu byly strženy nadzemní části starého domu, a to až
po suterénní části, kde byl obnažen starý kamenný sklep s valenou klenbou. Skladba
stavebních prvků a novodobé formáty cihel však prokázaly novověké stáří objektů. Na
vzniklém profilu, ve stěně sklepa, byly dokumentovány situace se zdmi, podlahami,
komunikacemi a sloupovou stavbou, kterou bylo možné spojit s obdobím 16.-17. století.
NAPAJEDLA (okr. Zlín)
Prusinky – bioplynová stanice (I. Čižmář, č, akce 45/12)
Stavba bioplynové stanice přiléhající k zemědělskému družstvu Prusinky nebyla včas řádně
nahlášena Archeologickému ústavu AV ČR, a proto stavební práce neprobíhaly od začátku
v součinnosti s odborným archeologickým dohledem. V důsledku toho došlo bohužel ke
zničení dnes již nezjistitelného počtu archeologických objektů a s nimi souvisejících
archeologických nálezů. Archeologický výzkum zde byl prováděn až po náhodném zjištění
zemních prací. Následným archeologickým průzkumem se podařilo alespoň částečně
zdokumentovat a ovzorkovat zbytky 10 objektů kultury s lineární keramikou. Podle specifické
výzdoby na keramice se podařilo lokalitu chronologicky zařadit do starší fáze 1a.
NAŠIMĚŘICE (okr. Znojmo)
Kostel sv. Jiljí – rekonstrukce (D. Humpola, č. akce 166/12)
Z archeologického hlediska bylo důležité sledovat hlavně hloubení drenážních kanálů podél
stěn presbytáře, sakristie a lodi kostela. Byly vyhloubeny 3 sondy, na jejichž dně se podařilo
zachytit původní podlahu (v hloubce 160 cm). V sondě u západní stěny lodi se podařilo
odkrýt původní stěnu kostela (která byla o více než 1 m posunuta směrem do lodi) a v ní
identifikovat původní zazděný vstup do podvěží. Další sonda byla položena v presbytáři u
jižní stěny. Zde se ve stěně podařilo odhalit celé gotické sedile a dvě úrovně původních
podlah.
NENKOVICE (okr. Hodonín)
Intravilán a Padělky – retenční nádrž (M. Přichystal, č. akce 24/12)
V průběhu výzkumu byl zjištěn rozsáhlý objekt, pravděpodobně zasypaný propad vinného(?)
sklepa, jenž je zakreslen ještě na indikační skice Nenkovic z roku 1827, zatímco na mladší
verzi z roku 1876 je již vyznačen jako zaniklý. Ze svrchní části zásypu se podařilo kromě
menší kolekce zlomků novověkých keramických a výjimečně skleněných nádob získat také
jeden střep s příměsí grafitu, který je možné datovat do rozmezí mladší doby hradištní až
počátku vrcholného středověku.
OSLAVANY (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace (P. Kos, č. akce 287/11)
Nová kanalizační síť se v Oslavanech dotkla také historického jádra města. Archeologické
situace byly dokumentovány na ulicích U Zámku, kde bylo zachyceno pravěké souvrství,
z něhož pochází skleněný korálek z konce halštatu až počátku laténského období, a Zámecké,
kde rýha proťala bývalou klášterní fortifikaci, kamennou studnu a směrem západně od zámku
zachytila stopy středověkého a raně novověkého osídlení s pozůstatky kamenné podsklepené
budovy. Poněkud méně výrazné stopy pozdně středověkého osídlení dokládají ojedinělé
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nálezy keramiky z vrstvy, která byla dokumentována na opačném břehu Oslavy na ulici
Hybešově.
OSTROVAČICE (okr. Brno-venkov)
Díly v zadní trati – vodovod (P. Kos – M. Přichystal, č. akce 57/12)
Při záchranném výzkumu vyvolaném výstavbou nového výtlačného vodovodního řadu byly
na severozápadním okraji polní trati „Díly v zadní trati“ zachyceny 2 sídlištní jámy, které je
možné na základě nepočetného materiálu získaného z jejich výplní datovat rámcově na
přelom raného a vrcholného středověku, respektive obecně do středověku. V jednom případě
se patrně jedná o pozůstatek domu s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu a
s kamenným otopným zařízením.
PETROVICE (okr. Znojmo)
Intravilán – přípojka k RD (D. Humpola, č. akce 320/12)
Výkop v předzahrádce nemovitosti. protnul sídlištní jámu z vrcholného středověku.
POČENICE (okr. Kroměříž)
Kostel sv. Bartoloměje – sanace vlhkého zdiva (I. Čižmář, č. akce 62/11)
Při odkryvech podél obvodu nynějšího kostela byly u jižní stěny dokumentovány barokní
základy. Stěny kostela jsou cihlové, odsazený základ je vybudován jak z cihel, tak také
z větších kamenů zděných na maltu.. Zdivo zcela jistě pochází z období výstavby v letech
1764-1768, je však možné, že kameny v základech pocházejí ze starší stavby kostela
doloženého již počátkem 15. století. Základové zdivo v severní části kostela je starší, než
konstrukce základů stávajícího kostela a může mít souvislost se stavbou původního kostela sv.
Petra (doložen roku 1412), který stál v místě kostela stávajícího. Poblíž byl také nalezen
rozlámaný kamenný kříž se sochou Krista. Lidské kosti nalezené při výzkumu byly volně
poházené v navážkových hlínách a jedná se o zbytky hrobů narušených výstavbou nového
kostela v letech 1764-1768. Nelze vyloučit, že některé z nich jsou staršího datování, neboť je
jisté, že se pohřbívalo i v okolí starého kostela sv. Petra. Většina kostí však pochází
z recentních hrobů založených až po výstavbě barokního kostela sv. Bartoloměje. Obr. 10.
PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Příčný – Eurom, přístavba parkoviště (D. Parma – J. Kala, č. akce 142/12)
Během srpna a září bylo na dlouhodobě odkrývané lokalitě ze starší doby bronzové
prozkoumáno dalších 36 zahloubených objektů únětické kultury. Ve dvou případech šlo o
běžné kostrové hroby na jižním okraji již dříve zachyceného pohřebiště, zbylé představují
především běžná zahloubená sila lichoběžníkového profilu. Neobvyklá situace byla zjištěna
v objektu 633 – na dno zásobní jámy byly uloženy pohřby dvou dospělých a dvou dětí, po
částečném zasypání byl deponován ještě další dospělý jedinec. Pozoruhodné je i uložení dvou
kompletních skeletů tura do jiného sila běžných rozměrů.
POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – pískovna (M. Lečbych, č. akce 302/12)
Podobně jako v minulých letech byl i v roce 2012 proveden v polešovické pískovně
pravidelný záchranný výzkum probíhající v závislosti na postupu těžebních prací. Vzhledem
k rychle postupující těžbě byl výzkum prováděn ve dvou etapách – v dubnu a říjnu. Během
osmi pracovních týdnů bylo prozkoumáno celkem 232 zahloubených objektů, většinou
běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých
zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat dvě
nepravidelné jámy s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech zbývajících
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objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. Ze všech významných nehmotných
nálezů je třeba zmínit odkrytí pozůstatků jedné zahloubené zemnice z doby halštatské a sedmi
chat z časně laténského stupně LT A. Z hmotných předmětů nalezených ve výplních těchto
prozkoumaných objektů jsou vedle početného souboru obvyklé keramiky důležité zejména
zlomky kolkované tzv. „braubašské“ keramiky, která významně rozšiřuje nálezy podobného
rázu učiněné na lokalitě v minulých letech. Obr. 11.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – skladová hala a prodejna Velsbike (M. Přichystal, č. akce 138/12)
Na ploše stavby bylo prozkoumáno celkem 8 sídlištních objektů kultury s lineární keramikou.
Bezesporu se jedná o pokračování sídlištního areálu, jenž byl objeven již v roce 2003 při
výstavbě nedalekého skladového areálu firmy Hempel Coatings, s.r.o.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Olomoucká – stavba polyfunkčního domu (P. Fojtík, č. akce 81/12)
V profilu stavební jámy byla zaznamenána menší kotlovitá jáma.s kruhovým ústím. Z obsahu
jámy bylo vyzvednuto, vedle menších zlomků cihel, několik drobných zlomků keramiky
náležejících rámcově do novověku. V případě zdokumentovaného objektu se tak sice
nejednalo o archeologicky významnější terénní situaci, cenným zjištěním je však existence
intaktní sprašové vrstvy o mocnosti cca 90 cm, která v této části města tvoří ideální podloží
pro zachycení případných pravěkých či raně středověkých objektů, jejichž výskyt lze v tomto
prostoru i nadále předpokládat.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Uprkova – stavba polyfunkčního domu (P. Fojtík, č. akce 116/12)
Primárně byla začištěna a plošně prozkoumána část stavbou dotčené plochy (cca 11 x 6 m),
která bohužel poskytla pouze terénní situace náležející pokročilejšímu novověku - z vrstev
planýrek byla však získána též středověká keramika pozdně hradištních tradic nebo soubor
zlomků renesančních kamnových kachlů s reliéfní výzdobou. Následně byly kontrolovány a
dokumentovány výkopy základových pasů a suterénu výtahové šachty. Přesto, že akce
probíhala v historickém jádru města, v prostoru tzv. „židovských uliček“, byly její výsledky
tentokráte spíše marginálními.
PROSTĚJOV-KRASICE (okr. Prostějov)
Višňovce – komunikace a IS pro RD (P. Fojtík, č. akce 20/12)
Zemní práce probíhaly v severní části trati „Višňovce“, tj. na polykulturní archeologické
lokalitě známé již od počátku 20. století. Prozkoumáno bylo celkem 12 archeologických
objektů. Nejstarší je rozsáhlejší hliník náležející středodunajské mohylové kultuře střední
doby bronzové. Chronologicky následují dvě zásobní jámy a menší sídlištní objekt s nálezy
lužického úseku kultury popelnicových polí. Archeologicky cenný materiál byl pak vyzvednut
zejména z objektů s keramikou časného laténu, a to včetně zlomků tzv. „braubašského“ zboží
s kolkovanou výzdobou. Nejmladší jsou dva objekty související s dosud neznámou osadou
Slovanů mladší doby hradištní – část polozahloubené chaty obsahující vedle přepálených
kamenů též bohatý soubor keramiky a typická hruškovitá zásobní jáma, která skrývala, mimo
kostry psa, též kosterní pozůstatky tří hospodářských zvířat – torzo skeletu kozy a dva úplné
skelety prasat. Obr. 12.
PROSTĚJOV-VRAHOVICE (okr. Prostějov)
Trávníky – stavba RD (M. Šmíd – 1, P. Fojtík – 2)
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1. Parc.č. 748/41 (č. akce 29/12). Na ploše pro stavbu RD byly prozkoumány tři sídlištní
objekty. Dva náležely nejstarší fázi kultury s lineární keramikou a jeden objekt poskytl vedle
keramiky LnK i keramiku kultury s moravskou malovanou keramikou a nálevkovitých
pohárů. Jedná se o novou archeologickou lokalitu, objevenou při budování inženýrských sítí a
místní komunikace v roce 2011 (viz Výroční zpráva 2011). Nově získané nálezy prokázaly,
že osídlení polohy bylo vícefázové a pokračovalo i v závěru neolitu, ale také v průběhu
eneolitu.
2. Parc.č. 748/33 (č. akce 212/12). Stavbou dotčená plocha se nachází v poloze, kde byla
nedávno zjištěna existence sídliště kultury s lineární keramikou, náležející do její nejstarší na
Moravě doložené vývojové fáze. Nebylo tak žádným překvapením, že též aktuálně zkoumaná
parcela poskytla další stopy staroneolitického osídlení, a to v podobě dvou archeologických
situací. První z nich můžeme interpretovat jako běžnou sídlištní jámu, druhou pak jako příkop
ohrazující osídlený prostor. Se soudobými příkopem či palisádovým žlabem obehnanými
sídlištními areály se vzácněji setkáváme nejen na Moravě, ale i v celé střední Evropě.
V oblasti Prostějovska je však tento jev sledován vůbec poprvé. Jeho význam navíc potrhuje i
fakt, že vrahovické „Trávníky“ leží v blízkosti hned dvou rozsáhlých sídlišť pokročilejšího
vývojového úseku kultury s keramikou lineární - tím bezpochyby důležitějším je poloha
„Kralický háj“ s doloženou osadou a jedinečným birituálním pohřebištěm; druhou výraznou
lokalitou jsou „Kopaniny“ u Čechůvek.
RAJHRAD (okr. Brno-venkov)
Benediktinský klášter – stavební úpravy (D. Parma, č. akce 295/12)
V průběhu roku 2012 byly sledovány všechny oznámené výkopové práce. Ve výkopech pro
odvodnění při J obvodu letního refektáře byly dokumentovány silně porušené zbytky zdiv,
z nichž převážná část souvisí s novověkým areálem a jeho zahradním využitím; u některých
kamenných zdiv nelze vyloučit vyšší stáří. Dochované fragmenty ovšem nelze jasně označit
za nadzemní zdiva předchozích stavebních fází kláštera srovnatelná se situacemi zachycenými
v roce 2005. Z archeologického hlediska nelze tyto struktury datovat, vzhledem k malé šířce
by snad mohlo jít o relikty hospodářských budov. Všechny získané nálezy vyššího než
novověkého stáří jsou v druhotném uložení a pro datování situací nemají význam.
RAJHRAD (okr. Brno-venkov)
Pod hraničkami – výstavba průmyslové zóny VGP Park (M. Přichystal, č. akce 72/12)
Při záchranném výzkumu vyvolaném výstavbou průmyslové zóny VGP Park v jihozápadním
úseku polní tratě „Pod hraničkami“ byla zjištěna osamocená exploatační jáma jordanovské
kultury.
ROKYTNICE (okr. Zlín)
Mezivodí – IS pro RD (I. Čižmář, č. akce 197/12)
Při stavbě kanalizace byly na profilu zachyceny tři mělce zahloubené objekty (hl. 20-40 cm).
Nepočetný keramický materiál s příměsí tuhy datuje objekty zřejmě do mladší doby hradištní.
ROSICE (okr. Brno-venkov)
Plachty – vodovod (P. Kos – M. Přichystal, č. akce 58/12)
Při záchranném výzkumu vyvolaném výstavbou nového výtlačného vodovodního řadu byly
na jihovýchodním okraji polní tratě „Plachty“ zachyceny pozůstatky 2 staveb s podlahou
částečně zapuštěnou pod úroveň terénu, základy vyzděnými z lomových kamenů a otopným
zařízením. Jednu z nich je možné na základě získaného keramického zlomku datovat rámcově
na přelom raného a vrcholného středověku.
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ROUSÍNOV (okr. Vyškov)
Areál EDP – parkoviště (B. Mikulková, č. akce 143/11)
Rozsáhlý výzkum v areálu bývalé tzv. Kmentovy cihelny potvrdil intenzivní osídlení místa
v různých fázích pravěku. Nejrozsáhlejší osídlení ležící na pravém břehu potoka Rakovec
patřilo sídlišti ze starší doby římské. Šest polozemnic s typickou šestikůlovou konstrukcí a
další objekty sídlištního charakteru představují však pouze část rozlehlého sídlištního areálu.
Dokladem mimořádného postavení tohoto sídliště je i nález železného depotu v jedné z jam.
Depot zahrnoval poškozené nářadí (kladiva, sekyry), části kola (náboj a vnější obruč), části
věder, držadlo kotlovité nádoby, zemědělské nářadí (motyky, kosy, srpy). Spolu se železnými
předměty byly nalezeny i dvě misky na duté nožce, které celý soubor datují do stupně B2. Ze
sídliště pochází i zajímavá kolekce deseti zlomků terry sigillaty. Mimořádně zajímavým se
jeví i kostrový hrob muže ze starší doby římské. Byl uložen v sídlištní jámě na levém boku a
za zády měl vědro. Další fází osídlení je sídliště z mladší doby bronzové (k. velatická).
Tomuto sídlišti patřilo větší množství vakovitých zásobních jam, které obsahovaly, mimo
jiné, i pěkný keramický soubor. K doplnění celkového obrazu osídlení patří i jedna
polozemnice z mladší doby železné. Obr. 13, 14.
RUDKA (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace (M. Přichystal, č. akce 297/12)
Při záchranném výzkumu vyvolaném výstavbou splaškové kanalizace bylo ve střední části
intravilánu obce (mezi domy č. p. 4, 5 a 46) zjištěno asi 1,5 m mocné novověké souvrství,
které se zde vytvořilo jak přirozenou sedimentací erodovaného materiálu, tak umělým
navážením a vyrovnáváním terénu.
SELOUTKY (okr. Prostějov)
Na Šťastných – stavba RD (P. Fojtík)
1. RD p. Kašina (č. akce 85/12). Zemní práce probíhaly v místech, kde se rozkládá významné
pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné. Do povědomí odborné
veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu
platěnické kultury, který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při výstavbě silnice
vedoucí ze Seloutek k Domamyslicím. Na skryté ploše bylo prozkoumáno a zdokumentováno
celkem 8 popelnicových hrobů starolužického úseku komplexu lužických popelnicových polí,
které svou úpravou i inventářem zcela odpovídají běžným zvyklostem své doby. Překvapivým
objevem je však zejména honosně vypravená halštatská hrobka vybudovaná z kamenů
nalámaných patrně na nedalekých výchozech kulmské droby. Na dně obdélné komory, pod
výrazným kamenným závalem, spočívaly na dvě desítky značně poškozených keramických
nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem.
Mezi kremačními zbytky, uloženými v jedné z nádob, byly dále obsaženy „osobní“ předměty
zemřelé ženy (?) - dvě spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu, součásti
garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných korálků a jantarových perel, zbytky železného
náramku a harfovité spony. Tento nález se řadí mezi nejvýraznější dosud odkryté hrobové
celky platěnické kultury a cenným způsobem tak přispívá k poznání starší doby železné v
lužické kulturní oblastí, tj. na střední a severní Moravě, kde tak tvoří zcela plnohodnotný
protějšek k bohatým jihomoravským hrobům kultury horákovské. Obr. 15, 16.
2. RD p. Procházka (č. akce 109/12). Bylo prozkoumáno 7 prostších popelnicových hrobů
platěnické kultury a dvě halštatské komorové hrobky s kamenným závalem. V souvislosti se
změnou projektu stavby došlo k rozšiřování plochy skrývky, což vedlo k objevu dosud
nejpočetněji vybaveného komorového hrobu. Pod výraznou kamennou strukturou, původně
nepochybně překrytou mohylovým násypem, se rýsovala přibližně obdélná jáma se
zaoblenými rohy s centrálně umístěnou komorou s rozměrem cca 250 x 170 cm a zřetelným
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kamenným závalem. Na jejím dně spočívalo téměř 30 nádob, z nichž hned 4 ukrývaly
kremační pozůstatky. Vedle keramiky byly vyzvednuty železné nože, bronzové vlasové
ozdoby a část bimetalické jehlice. V roce 2012 realizované odkryvy selouteckého pohřebiště
opět, po téměř devadesáti letech, poukázaly na jeho obrovský potenciál, kterým se právem
řadí mezi přední lokality platěnické kultury starší doby železné - a to nejen na Prostějovsku,
ale na celé střední a severní Moravě vůbec.
SLAVKOV U BRNA (okr. Vyškov)
Ul. Lomená – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 326/12)
Během záchranného výzkumu se nám podařilo dokumentovat negativ hradebního zdiva
(dochováno v šířce parcely). Opevnění bylo vybudováno v průběhu 14. a 15. století. Doba
jeho destrukce na zkoumané parcele není známá. Negativní otisk hradby tvořil původně
patrně jihozápadní nároží hradebního pásu. Zda byla obranná funkce posílena v tomto místě
např. bastionem či jiným pevnostní prvkem, nelze z torzovitého odkryvu zjistit.
SPYTIHNĚV (okr. Zlín)
Koryto řeky Moravy – údržba (I. Čižmář – D. Parma, č. akce 159/12)
V říjnu byly po snížení hladiny jezu ve Spytihněvi kvůli nutné údržbě opět po letech dostupné
pozůstatky kamenné sakrální stavby, popisované již V. Hrubým v roce 1940. Po dokumentaci
a částečném očištění je zřejmé, že intaktní archeologické terény jsou dnes v těchto místech
beze zbytku zlikvidovány, v místech kumulace větších kamenů při západním břehu je ovšem
možné stále nalézt jednotlivé kamenické články a menší zřícené bloky zdiva. Jde evidentně o
destrukci vrcholně středověké stavby, z níž ovšem není žádná část dochována in situ. Několik
stavebních článků bylo vyzvednuto a dočasně deponováno v obecních prostorách.
STŘELICE (okr. Brno-venkov)
Prostřední trať – stavba administrativní haly (D. Parma, č. akce 62/12)
Záchranným výzkumem se podařilo odkrýt další část neolitického sídliště kultury
s moravskou malovanou keramikou. Spolu s výzkumy z let 2005 a 2011 již bylo prokopáno
80 objektů, doklady nadzemních staveb zachyceny nebyly. Výplně objektů z roku 2012
poskytly početné nálezové soubory keramiky, štípané industrie, doklady výroby broušené
industrie a několik zlomků ženských plastik. Unikátní je fragment těla s horizontálně
perforovaným poprsím, který se z obvyklého spektra těchto venuší vymyká. Neobvyklý je
rovněž objekt s obdélným půdorysem a rovným dnem. Tyto jámy bývají interpretovány jako
doklady zahloubených chat, nelze ovšem vyloučit ani výrobní funkci. Po zániku původního
účelu a částečném zasypání byla do zásypu objektu deponována neobvyklá skrumáž zlomků a
celých kusů mlýnů – zrnotěrek. Obr. 17.
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (okr. Hodonín)
Ul. Hlavní – průtah, II. stavba (M. Lečbych, č. akce 25/12)
Při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně se během několika dnů podařilo
prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to včetně 18 kostrových hrobů. Práce
probíhaly intenzivně v závislosti na postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla
všechna již dříve nenarušená místa s archeologickou situací, která se koncentrovala zejména v
prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Nejstarší stopy lidské činnosti se na
prozkoumané části vozovky projevily ve formě osmi zásobních jam náležící kultuře únětické
ze starší doby bronzové. Velice zajímavým objevem, uskutečněným v jedné ze zmíněných
pravěkých zásobních jam, byl nález kosterních pozůstatků lidského jedince, který byl uložen
v zásypu zásobní jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Kromě tohoto nálezu pochází ze
zásobních jam početná kolekce keramických střepů z různých nádob, několik kostěných
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artefaktů a soubor zvířecích kostí. Nejdůležitější a bezpochyby velmi přínosný objev
představuje část mladohradištního pohřebiště z 11. století. Nalezeno a prozkoumáno bylo
celkem 17 kostrových hrobů, a to jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů. Z nalezeného
inventáře je třeba vyzvednout poměrně vysoký počet nalezených mincí – denárů, několik
bronzových i stříbrných záušnic a jeden bronzový prsten. Obr. 18.
TASOV (okr. Žďár nad Sázavou)
Exteriér fary – předstihový výzkum (J. Unger, č. akce 105/12)
Účelem předstihového výzkumu, vyvolaného stavebními úpravami, bylo upřesnění výsledků
výzkumu v letech 2007-2011. V roce 2012 byla ověřena situace na jižní straně farní budovy,
kde bylo zjištěno intenzivní pohřbívání. Na východní straně zjištěn jižní přístavek
k presbytáři, který porušil více kostrových hrobů. Půdorys tohoto přístavku se vzhledem
k porušení novověkým přístavkem a septikem nepodařilo zjistit, ale jednalo se o budovu, jejíž
podlaha z keramických dlaždic byla oproti původnímu terénu v hloubce 2,3 m. Dlažba
respektovala blok zdiva přistavěný k východní straně, který může být pozůstatkem oltářní
menzy a dále respektovala hrob zasahující z větší části pod budovu dnešní fary.
Pravděpodobně se jednalo o pohřební kapli, nad níž mohlo být další podlaží. Na jižní straně
farního areálu nebyly zjištěny žádné středověké objekty, ale jen pilíře související
s novověkým ohrazením. Podobně ani vrty na severním dvorku nezjistily žádné doklady
středověké stavební aktivity.
TASOV (okr. Žďár nad Sázavou)
Kostel sv. Petra a Pavla – zjišťovací výzkum (J. Unger, č. akce 106/12)
Zjišťovacím výzkumem na jižní straně kostela nebylo možno vzhledem k betonovému
oplentování zjistit charakter původního gotického zdiva. Smíšené zdivo věže nasvědčuje
baroknímu stáří.
TELNICE (okr. Brno-venkov)
Hliníky 327 – stavba RD (P. Kos, č. akce 213/12)
Během výzkumu byl zjištěn mělce zahloubený objekt z období kultury s vypíchanou
keramikou, který byl zachycen skrývkou v místě nově budovaného vjezdu do domu.
Majitelem byl k posouzení předán další materiál, pocházející z budování základů domu, který
lze zařadit rovněž do neolitu. Zjištěná situace souvisí s největší pravděpodobností se
soudobými nálezy, které byly v této části obce učiněny v 30. až 60. letech minulého století, a
jsou tak dokladem existence zemědělské neolitické osady, která zaujímala pravděpodobně
prostor celého návrší.
TŘEBĚTICE (okr. Kroměříž)
Oujezd – kanalizace (I. Čižmář, č. akce 258/12)
Výzkum se uskutečnil při sledování rýhy pro výtlačné kanalizační potrubí v rámci akce
Holešovsko sever – kanalizace Holešov, Količín, Tučapy. Sídliště se nachází podél pravé
strany silnice vedoucí směrem na Količín. Již dříve zde prováděl povrchové sběry D.
Kolbinger (pod označením „Oujezd“), který zde zachytil osídlení kultury s lineární
keramikou. Ve výkopu bylo zdokumentováno a ovzorkováno několik zahloubených objektů
této kultury.
VELATICE (okr. Brno-venkov)
Velatický široký – stavba RD (P. Kos)
1. RD p. Grolich (č. akce 100/12). Během stavby rodinného domu a obslužné komunikace
došlo k porušení většího množství archeologických situací, dokládajících v těchto místech
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zaniklou komunikaci, pravděpodobně příkopové hrazení, a několik dalších zahloubených
objektů z období neolitu a časného středověku, čehož dokladem jsou nálezy keramiky
pražského typu.
2. RD p. Chytrý (č. akce 214/12). V základech rodinného domu bylo zachyceno 10
zahloubených objektů. Daly se interpretovat jako pozůstatek zaniklého středověkého úvozu a
sídlištní objekty typu kůlové, stavební a zásobní jámy ze starého neolitu a podolské fáze
KSPP.
3. RD p. Zajac (č. akce 215/12). V základech zjištěny dvě zahloubené jámy, které bylo možné
podle zlomků keramiky přiřadit velatické fázi KSPP.
4. RD p. Paták (č. akce 216/12). V základových pasech bylo zachyceno 8 archeologických
zahloubených objektů (hliník, stavební jámy a jámy sloupové). Zlomky keramiky vyzvednuté
z některých jam umožňují zařazení většiny objektů do staršího neolitu, tj. období kultury
s lineární keramikou.
VELKÁ BÍTEŠ (okr. Žďár nad Sázavou)
Hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele – oprava hřbitovní zdi (M. Přichystal, č. akce 180/12)
V průběhu archeologického výzkumu byl zdokumentován více než 2,2 m mocný sled
novověkých až recentních navážek a vyrovnávek terénu přiléhající k vnitřní straně ohradní zdi
hřbitova z roku 1771. Jedna z těchto vrstev obsahovala zlomek okraje zásobnice s výzdobou
vlnic a vodorovných žlábků a s příměsí grafitu v materiálu, který lze zařadit rámcově do
období 13. a 1. poloviny 14. století. Na rozdíl od 1. etapy opravy v roce 2011 nebylo ve
sledovaném úseku zdi zaznamenáno druhotné použití starších stavebních článků.
VELKÁ BÍTEŠ (okr. Žďár nad Sázavou)
Masarykovo nám. – pokládka optického kabelu (M. Přichystal, č. akce 181/12)
Před domem č.p. 1 byla zdokumentována 0,4 m hluboká sídlištní jáma, kterou je možné na
základě získaných zlomků keramických nádob datovat do samého počátku středověkého
osídlení lokality v 1. až 2. třetině 13. století. S největší pravděpodobností se jedná o
pokračování objektu narušeného v roce 1997 souběžným výkopem pro elektrický kabel
(výzkum J. Doležela, AÚ AV ČR Brno).
VELKÉ HOSTĚRÁDKY, DAMBOŘICE (okr. Břeclav)
Líchy, Za dvorem – zapojení sondy Hos 102a (M. Lečbych, č. akce 96/12)
V liniovém výkopu produktovodu bylo prozkoumáno celkem 19 zahloubených
archeologických objektů. Pozitivní archeologická situace byla identifikována ve dvou
katastrálních územích, a to na katastrech Velkých Hostěrádek a Dambořic. V prvním případě
jde o lokalitu „Líchy“, již od 30. let 20. stol. známou především výskytem mohyl ze střední a
mladší doby bronzové, kde se objekty koncentrovaly na plochém návrší. Zde bylo
zdokumentováno celkem 9 zahloubených objektů, zejména zásobnicového charakteru a jedna
rozsáhlejší stavební jáma. Všechny objekty náleží mladší fázi kultury s moravskou malovanou
keramikou. Je zřejmé, že se tímto výzkumem podařilo odkrýt jen malou část doposud
neznámého výšinného sídliště.
Druhá zjištěná poloha s archeologickými nálezy v Dambořicích „Za dvorem“ je situována na
mírném svahu po pravém břehu vodoteče Salajka severně od obce. Zde bylo v rýze narušeno
a výzkumem odkryto celkem 10 zahloubených objektů s keramickými nálezy, které tyto
objekty řadí rovněž do kultury s moravskou malovanou keramikou, a u některých zásobních
jam můžeme i na základě nevýrazných zlomků keramických střepů uvažovat o jejich zařazení
do mladších období našeho pravěku, zejména pak do doby bronzové. Na svahu u Dambořic
máme teď s jistotou doloženo pravěké osídlení, které zřejmě kopíruje celé mírné sprašové
návrší podél obou břehů potoka Salajky v tomto údolí.
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ (okr. Žďár nad Sázavou)
Stará synagoga – předstihový výzkum (J. Unger, č. akce 69/12)
Účelem výzkumu vyvolaného stavebními úpravami bylo verifikovat plánovou dokumentaci
z 19. století a prozkoumat v ní vyznačené sakrální konstrukce, tedy základy svatostánku a
řečniště. Výzkum části interiéru Staré synagogy odkryl v sondě I/12 základy svatostánku,
jehož jednotlivé stavební fáze souvisejí patrně se zvyšováním podlahy. Svatostánek byl po
stranách vymezen zídkami, dále byly nalezeny pozůstatky stupňů a vydlážděné plošiny.
V sondě II/12 byly odkryty základy řečniště, překrývající částečně původní městskou hradbu.
Aby bylo dosaženo protáhlého šestiúhelníkového půdorysu řečniště, byla místa mimo zbytky
hradby doplněna cihlami, zlomky cihel a maltou. V sondě III/12 byl zachycen vztah základů
městské hradby přetínajících objekt v ose S-J a zdiva synagogy. Dále byla v sondě I/12 a
III/12 zjištěna původní výšková úroveň podlahy synagogy s nášlapnou vrstvou
pravděpodobně z cihlové dlažby. Nálezy osteologického materiálu z vrstev východně od
původní hradby nevykazují zastoupení vepře, svou skladbou potvrzují specifika židovského
stravování.
Po provedení archeologického výzkumu lze nyní objekt Staré synagogy datovat do 17. století.
Značným překvapením bylo odkrytí městské hradby. Velké Meziříčí, které získalo městská
práva v roce 1408, bylo již ve 14. století ohrazeno palisádovou hradbou, později
přebudovanou na mohutné kamenné opevnění. V 17. století však již byla obranyschopnost
města mizivá, o čemž svědčí jeho osminásobné vyplenění za třicetileté války. Vybudování
synagogy na hradbách a instalace základního kamene řečniště přímo na základ městské
hradby tak mělo jistě i značný symbolický význam. Na kontrolním dni bylo doporučeno
zakonzervování nálezových situací až do rozhodnutí, v jakém rozsahu bude obnova kulturní
památky pokračovat.
VÍTONICE (okr. Znojmo)
Intravilán/extravilán – stavba hřiště (D. Humpola, č. akce 151/12)
Při stavbě nového hřiště se podařilo odkrýt 67 zahloubených objektů z neolitu a doby
bronzové. Mezi nejzajímavější situace patří dva neúplné půdorysy domů z období kultury
s lineární keramikou. K nim náležely i dvě stavební jámy s množstvím keramiky. Mladší
období vývoje reprezentovaly sídlištní objekty z období popelnicových polí.
VIZOVICE (okr. Zlín)
Masarykovo nám. – zdravotní středisko (I. Čižmář, č. akce 41/12)
Pod odborným dohledem byla vyhloubena základová jáma o hloubce místy až 1,5 m, která
vesměs respektovala půdorys starého divadla, které zde stávalo předtím, a proto byly
narušeny pouze recentní navážkové kontexty, což bylo zřetelně znát i na profilech výkopu.
Přesto se na dvou stěnách stavební jámy podařilo zachytit neporušená archeologická
souvrství. Podařilo se prokázat, že prostor v místě bývalého divadla byl zastavěn menšími
stavbami patrně dřevěné či dřevohlinité konstrukce, a to v novověkém období (17 – 19
století). Kumulaci na sebe skládaných kamenů u jižní stěny stavební jámy lze považovat za
zbytky základového zdiva lehčí stavby, jejíž destrukce se pak projevovala i v souvrství na
profilu. Na dalším profilu se podařilo zachytit souvrství datované opět do novověku. Podle
všeho byla plocha na tomto místě vydlážděna, a to hned dvakrát, jak ukazují kumulace k sobě
naskládaných pískovcových kamenů. Mezi oběmi fázemi vydláždění byla zjištěna propálená
vrstva, která snad může mít souvislost s velkým požárem města v roce 1877. Asi
nejzajímavějším zjištěním při výzkumu byl nález dvou zlomků keramiky s tuhovou příměsí
v naplavené vrstvě, čímž se podařilo prokázat, že sídelní aktivity na území města Vizovic
probíhaly již v době mladohradištní (10. – 11. století).
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ZÁSTŘIZLY (okr. Kroměříž)
Záviška – Lokální biocentrum (M. Lečbych, č. akce 303/12)
V roce 2012 pokračoval záchranný archeologický výzkum v této polykulturní lokalitě (viz
Výroční zpráva 2011). Výzkum se soustředil na místa bezprostředně ohrožená stavební
činností, tedy zejména v prostoru přeložky potoka Prusinovky a v místech budoucích hrází.
Výrazné výsledky pak dosáhl výzkum v severozápadní části budoucího biocentra, tedy na
pravém břehu potoka Prusinovky. Zde byla rozšířena prozkoumaná plocha a odkryta byla řada
sídlištních objektů, zejména zásobní jámy a kůlové jamky po nadzemních konstrukcích.
Překvapivě však byl objeven i jeden žlabový objekt blíže neurčitelné funkce, který nebyl
v předchozím roce na skryté ploše rozeznán. Výplň těchto objektů obsahovala kromě častých
pískovcových kamenů, nezřídka přepálených ohněm, především keramiku, která byla často
opatřena různorodou výzdobou, časově odpovídající 1. pol. 13. století. Podařilo se najít také
několik železných předmětů (nůž, hřeby). Řada movitých nálezů byla získána i soustavným
povrchovým sběrem prováděným na lokalitě v průběhu celého roku. V podzimních měsících
pak byla v nivních sedimentech potoka Prusinovky zvolena místa s největší kumulací
keramiky a byly zde vytyčeny čtverce 5 x 5 m. Nálezy z těchto nivních sedimentů můžeme
zařadit do doby laténské a doby mladohradištní. Celkem již bylo odkryto 395 zahloubených
archeologických objektů. Vzhledem k rozsáhlé ploše a další stavební činnosti bude výzkum
pokračovat i v roce 2013.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Zadní mezicestí – rozšíření silnice I/49 (I. Čižmář, č. akce 112/10)
Rozšíření silnice 1/49, kde výzkum probíhá od roku 2011 (viz Výroční zpráva 2011), si
vyžádalo další poměrně intenzivní zásah do terénní vlny v pásu cca 20 x 150 m. Po skrývce
ornice byla na celé ploše obnažena bohatá kulturní vrstva o síle 50 – 120 cm, obsahující velké
množství archeologických nálezů sídlištního charakteru z téměř celého období pravěku
(nejhojněji zastoupena LnK a KLPP). Po dosažení geologického podloží byly na ploše
zkoumány vlastní archeologické objekty.
Osídlení kultury s lineární keramikou patří k nejvýznamnější komponentě, co se týče objektů
a nálezů. Při výzkumu bylo prozkoumáno velké množství zahloubených objektů, z kulturní
vrstvy pak pochází hojnost nálezů. Během výzkumu se podařilo odkrýt také částečné
půdorysy 2-3 nadzemních halových domů, které byly orientovány ve směru SV-JZ.
Zachycená délka se pohybovala okolo 15 m, šířka pak mezi 7-10 m. Na lokalitě bylo zjištěno
také množství zahloubených objektů kultury s moravskou malovanou keramikou a v kulturní
vrstvě také nálezy kultury jordanovské a zvoncovitých pohárů. Dále bylo zachyceno
intenzivní osídlení z doby bronzové, především pak kultury lužických popelnicových polí
(lužické i slezské fáze), projevující se vysokým počtem zásobnicovitých jam kruhového
půdorysu. Hojný keramický materiál pochází také z kulturní vrstvy. V jedné zásobní jámě byl
nalezen celý skelet menšího psa. Početné bylo i osídlení věteřovské kultury. Středodunajská
mohylová kultura byla zachycena pouze v keramickém materiálu z kulturní vrstvy. Únětické
kultuře pak náleží několik objektů. V jednom z nich byl nalezen pohřeb muže ve skrčené
poloze. Odkryto bylo množství zahloubených objektů platěnické kultury. Jedná se většinou o
klasické jámy kruhového půdorysu, jejichž výplň mnohdy byla tvořena ulehlou mazanicí,
uhlíky a keramikou. Z mladší doby železné byly zachyceny pouze tři objekty s poměrně
nevýrazným materiálem umožňující pouze rámcové datování do mladší doby laténské.
Početná kolekce keramiky byla získána také z kulturní vrstvy. Několik sídlištních objektů
náleželo mladší době hradištní. Keramické nálezy z této doby byly zachyceny také v kulturní
vrstvě.
Také při přeložce Hleděnovského potoka protékajícího mezi železnicí a průmyslovým
areálem ZPS byly zkoumány dvě plochy o rozlohách 7x165 a 7x65 m. Překvapivě i zde bylo
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zachyceno vůbec poprvé intenzivní osídlení začínající v neolitu (LnK, MMK), pokračující
přes eneolit (především k. jordanovská), celé období doby bronzové, platěnickou kulturu
starší doby železné, dobu laténskou a dobu středohradištní. Obr. 19.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Tř. 3. května – rekonstrukce drážního kabelu (I. Čižmář)
Výzkum probíhal při rekonstrukci drážního kabelu v těsné blízkosti železniční trati
Otrokovice – Vizovice. V úzkém výkopu bylo zachyceno 7 zahloubených objektů datovaných
podle keramických zlomků do kultury s lineární keramikou. Jedná se tak o doposud
neznámou a v rámci údolí řeky Dřevnice i nejvýchodněji položenou lokalitu této kultury.
Při rekonstrukci zlínské magistrály v úseku mezi úrovněmi ulic Mlýnská a Zahradní se po
odstranění konstrukčních vrstev vozovky podařilo v ploše zachytit a prozkoumat celkem 7
zahloubených objektů datovaných do střední doby hradištní.
ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Kostel Narození Panny Marie – úprava podlahy (I. Čižmář, č. akce 190/12)
Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavební činností uvnitř kostela, kde bylo
nutné kvůli odvlhčení sundat stávající dlažbu (podle projektu bylo nutné snížit terén pod
dlažbou cca o 0,5 m). Jednalo se většinou o suťové podsypy a návozy, mezi kterými se
objevovaly zlomky lidských kostí související se zrušeným hřbitovem okolo kostela. Po
sundání mohutných dlaždic ve východní části kostelíku bylo odkryto množství zděných
konstrukcí, které bylo potřeba zdokumentovat. Aby se přišlo na účel těchto konstrukcí, bylo
provedeno několik sondáží, které respektovaly veškeré stavební konstrukce a prvky. Díky
propadlým klenbám se podařilo prozkoumat prostor dvou zasypaných renesančních krypt
umístěných symetricky při severní a jižní stěně lodi. Jižní krypta se zdála být suchá a při její
východní stěně bylo objeveno množství lidských kostí (lebky, dolní i horní končetiny)
systematicky naskládaných na sobě. Dále zde byla umístěna odvětrávací šachta (nyní
zazděná), kterou sem byly zvenku průběžně sypány drobnější lidské kosti. Úroveň vlhkosti
v severní kryptě byla o poznání vyšší, a proto se v ní společně s lidskými pozůstatky
dochovaly i zbytky dřevěných rakví. Nad oběmi kryptami byly vybudovány cihlové
zpevňovací obloukové pasy proložené příčkami skládanými z plochých kamenů a cihel. Tyto
konstrukce lze klást do období, kdy kostelík získali Seilernové, kteří jej roku 1807 přestavěli
na hřbitovní kapli a ostatky členů rodu byly uloženy v těžkých sarkofázích podél jižní a
severní stěny chrámové lodi. V prostoru mezi jednotlivými kryptami se pak podařilo
prozkoumat šest kostrových hrobů. Nebožtíci byli ukládáni do hrobů v dřevěných rakvích, ze
kterých se však dochovaly pouze železné hřeby. Absence jakékoliv hrobové výbavy
nebožtíků, stejně jako skutečnost, že žádná hrobová jáma nebyla v superpozici
s chronologicky citlivou situací, bohužel znemožňuje alespoň rámcové datování pohřbů.
Určitým náznakem může být nález zatím blíže neurčené mince (snad feniku z 15. století)
nalezené v zásypu jednoho z hrobů. Bližší informace o stavebně-historickém vývoji kostelíka
budou jasné až po vyhodnocení nyní odkrytých archeologických situací. Na řadu dalších
otázek zřejmě odpoví i další odkryvy plánované v západní části chrámové lodi v průběhu
příštího roku.
ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Mariánské nám. – stavební úpravy (I. Čižmář, č. akce 16/12)
Celkem byla zachycena tři místa s archeologickými situacemi:
1. Při přeložce plynovodu byly zachyceny zbytky zborcené klenby. V sondě S1 se podařilo
odkrýt část zasypané barokní stoky budované z cihel. Druhá stoka (sonda S2) byla zachycena
při stavbě kanalizace a byla opět celá zasypaná sutí. Obě stoky lze klást podle cihlové klenby
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do období pozdní renesance až baroka. Obě jsou orientovány ve směru sever-jih s mírnou
odchylkou a měly patrně vyústění ve svahu poblíž Štípského potoka. Patrně byly zbudovány
v období výstavby štípského kláštera začátkem 17. století. Tuto skutečnost nevylučuje ani
materiál získaný ze zásypu stok a vrstev nad ním, který je mladšího datování (cca 18. – 19.
stol.).
2. Západně od kostela bylo v hloubce jen 20-30 cm pod úrovní stávajícího terénu zachyceno
nároží pravoúhlého objektu cihlové konstrukce, která je po stranách zpevněna naskládaným
lomovým kamenivem. Na starých mapách (I. a II. vojenské mapování) není zachycen, až do
období v letech 1876-1878, kdy je na III. vojenském mapování v dotčeném prostoru
vyobrazen pomník či obelisk. Může se tak jednat o předchůdce stávajícího pomníku, který
stojí jen o několik metrů dál.
3. Největší pozornost byla věnována především zatravněnému prostoru severně od kostela,
kde měl stát podle historických pramenů nedostavěný klášter z 1. pol. 17. století. Dotčeným
prostorem probíhaly dva výkopy (pro optický kabel a kanalizaci), ve kterých bylo zachyceno
očekávané základové zdivo z počátku 17. století (sondy S3 a S4). Zdivo v rýze pro optický
kabel bylo pouze fotograficky zdokumentováno, při stavbě kanalizace pak byly provedeny
dvě sondáže mající za cíl zachytit líc zdiva a jeho průběh. Po vynesení do koordinační situace
stavby vyšlo najevo, že se podařilo zdokumentovat část objektu (snad věže) ležícího v severní
části klášterního komplexu. Odkryvem se tak podařilo doplnit a ověřit půdorys historického
plánu kláštera. Jistou zajímavostí je padesátihaléřová mince z roku 1947, která byla nalezena
téměř nad původními základy kláštera. Dokládá skutečnost, že zde byl terén v průběhu druhé
poloviny minulého století postupně navýšen o 50 cm. Obr. 20.
ZNOJMO (okr. Znojmo)
Ul. Přímětická – stavba RD (D. Humpola, č. akce 187/12)
Plocha stavby se nachází v místech, kde se postupně buduje satelitní zástavba. Poprvé byla
tato lokalita popsána při výzkumu v roce 2010, kdy zde byly budovány inženýrské sítě (viz
Výroční zpráva 2010). Na skryté ploše byl zjištěn jeden zahloubený objekt – velký hliník
kultury s moravskou malovanou keramikou. Prozkoumána byla však jen jeho malá část,
většina objektu se nachází mimo plochu budoucího domu. I takto malá část však poskytla
pozoruhodně bohatou kolekci keramiky.
ZNOJMO (okr. Znojmo)
U pramenů, Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)
V roce 2012 pokračoval výzkum na stavbě obchvatu města Znojma (viz Výroční zpráva
2011). V návaznosti na zemní práce se pokračovalo na části 7 (napojení na silnici ve směru na
Jihlavu). Podařilo se odkrýt ohrazený areál (dvorec) z raného středověku. Plocha dvorce byla
obepnuta hrotitým příkopem. Uvnitř se nacházelo hospodářské centrum reprezentované
především několika desítkami mohutných zásobních jam, které byly vytesány do zvětralého
skalního podloží. V jedné z nich se podařilo odhalit i kompletní skelet koně. Poloha byla
osídlena i ve starších obdobích. Nejstarší nálezy pocházejí z období pozdní doby kamenné,
doložené zhruba desítkou zahloubených objektů. Sídelní aktivity se podařilo zjistit i v době
železné (v období horákovské kultury), kdy zde existovaly minimálně dvě zahloubené chaty.
V podzimních měsících se pozornost přenesla na 5. úsek stavby. Zde se podařilo
zdokumentovat rozsáhlý sídelní areál z období mladší doby kamenné a doby bronzové. Dosud
bylo prozkoumáno na 300 objektů a minimálně takový počet je ještě očekáván. Práce budou
pokračovat i v roce 2013. Obr. 21, 22.
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6.2. Evidence a dokumentace archeologických památek
Dlouhodobým záměrem Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. je řešení
úkolů zabývajících se evidencí a dokumentací archeologických památek. Mezi tyto činnosti
patří i letecká prospekce, která je nedílnou součástí činnosti ústavu již od jeho založení.
V roce 2012 se podařilo uskutečnit pouze dva prospekční lety, během kterých se bohužel
nepodařilo vzhledem k nepříznivým vegetačním a klimatickým podmínkám zachytit žádné
výraznější porostové příznaky. Stopy po archeologických sídlištích nebyly v porostu viditelné
ani na notoricky známých lokalitách, které bývají jinak snímkovány každým rokem
(Rajhradice, Pasohlávky aj.). Dva lety byly také podniknuty nad probíhajícím výzkumem při
stavbě „Silnice I/38 Znojmo, obchvat II“, kde byla dokumentována mladohradištní osada.
Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně provádíme od roku 2002
terénní prospekci lokalit ohrožených amatérskými hledači. V roce 2012 proběhla detektorová
prospekce na dvou desítkách vybraných archeologických lokalit, zejména na Prostějovsku a
Vyškovsku. Povrchové sběry byly prováděny na zemědělsky obdělávaných lokalitách
v období od ledna do září 2012. Zjištěné nálezy byly zaměřeny pomocí GPS,
nakonzervovány, nakresleny a předány do MZM Brno. Z nálezů lze jmenovat např. zlomkový
depot bronzových předmětů z Vícova (zlomky zdobeného náramku a několika srpů) a dále tři
laténské spony, část opasku a bronzový kroužek z Klenovic na Hané (okr. Prostějov).
Ústav na základě smlouvy spolupracuje s Národním památkovým ústavem na projektu
„Státní archeologický seznam České republiky“, v jehož rámci se podílel na zpracování území
s archeologickými nálezy okresů Brno-venkov, Blansko, Prostějov, Vyškov a Znojmo. ÚAPP
Brno je regionálním správcem dat pro okresy Blansko a Znojmo a jako každoročně byla
provedena aktualizace dat za rok 2012.
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6.3. Seznam vypracovaných nálezových zpráv
V roce 2012 bylo vypracováno a odevzdáno do archivu ÚAPP Brno 253 nálezových
zpráv a hlášení o celkovém rozsahu 1421 stran a 1147 obrazových příloh.
Seznam nálezových zpráv z pozitivních archeologických akcí:
Obec
Bedihošť
Boleradice
Brno-Bohunice
Brno-Černovice, Slat.
Brno-Líšeň
Brno-Žebětín
Brumov-Bylnice
Břeclav-Charv. N.
Ves
Dětkovice
Dětkovice
Držovice
Hodonín u Kunštátu
Holešov
Holešov-Žopy
Hrotovice
Hulín-Chrášťany
Hulín-Záhlinice
Hulín-Záhlinice
Chrudichromy
Ketkovice
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Kralice na Hané
Kroměříž
Kurovice
Lednice
Mašovice
Milovice
Modřice
Mokrá
Moravany
Moravany
Morkovice
Napajedla
Němčany
Nenkovice
Novosedly
Počenice
Popůvky
Popůvky
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov-Krasice
Prostějov-Vrahovice
Střelice
Střelice

okr.
PV
BV
BM
BM
BM
BM
ZL
BV

trať – druh akce
Kalky – přípojka VTL plynovodu
Paseky – hrad
ul. Studentská – Univ. kampus, CEITEC
ul. E. Roučky a Šv. valy – Daido Metal
ul. Holzova – RD
Bešůvka, Borovníky – polní cesty
nám. H. Synkové – regenerace, I. etapa
Veliké za kovárnou – průzkumný vrt

rok
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012

autor
Fojtík
Unger
Přichystal
Přichystal
Kos
Přichystal
Čižmář I.
Geisler

NZ č.j.
89/12
162/12
224/12
169/12
25/12
191/12
84/12
33/12

PV
PV
PV
BK
KM
KM
TR
KM
KM
KM
BK
BO
PV
PV
PV
KM
KM
BV
ZN
BV
BO
BV
HO
BO
KM
ZL
VY
HO
BV
KM
BO
BO
PV
PV
PV
PV
PV
PV
BO
BO

Za zahradama – terénní úpravy
Za zahradama – přeložka opt. kabelu
Díly odvrahoviční – bioplynová stanice
Pod Oborou – Památník
U koupaliště – JV obchvat
Hrabí – těžba cihlářské suroviny
Horní rybník – revitalizace a oprava
intravilán – vodovod
intravilán – vodovod
U Mlýna – RD parc.č. 54/7
Na podcestí/Přední díly – polní cesta
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – sanace
Kozí brada – RD
intravilán – vodovod, kanalizace a ČOV
Kralický háj–rozšíření areálu Žaluzie Neva
Bělidlo – optický kabel
intravilán – vodovod
zámek – průzkum historické kanalizace
Pšeničné – RD Bárta II
intravilán – RD č.p. 62
ul. Prusinovského č.p. 823 – RD
lom X
Čtvrtky/Kolébka – loch
Obecní úřad – rekonstrukce
ul. Jabloňová II – kom. a IS pro RD
intravilán – bytový dům Proluka
extravilán – IS pro RD
intravilán a Padělky – retenční nádrž
polní cesta Brodská
kostel sv. Bartoloměje – sanace
Pod dědinou – skladová hala Velsbike
Panské nivy – areál Hutira
Hradební 81 – oprava domu
ul. Hradební – stavba polyfunkčního domu
ul. Koželuhova – bytový dům
ul. Olomoucká – polyfunkční dům
Višňovce – kom. a IS pro RD
Trávníky – RD
Prostřední trať – skladová hala
Prostřední trať – admin. hala

2009
2010
2011
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011-12
2012
2012
2010-11
2012
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2011-12
2011
2011
2012
2011
2011-12
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2011
2012

Fojtík
Fojtík
Šmíd
Kos
Šmíd
Čižmář I.
Přichystal
Mikulková
Mikulková
Čižmář I.
Přichystal
Kos
Šmíd
Šmíd
Fojtík
Čižmář I.
Čižmář I.
Kos
Humpola
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Čižmář I.
Čižmář I.
Mikulková
Přichystal
Kos
Čižmář I.
Přichystal
Kos
Fojtík
Fojtík
Šmíd
Fojtík
Fojtík
Šmíd
Parma
Parma

78/12
79/12
112/12
188/12
160/12
226/12
24/12
245/12
246/12
97/12
185/12
4/12
44/12
45/12
253/12
187/12
26/12
189/12
90/12
30/12
231/12
229/12
31/12
230/12
83/12
34/12
42/12
47/12
3/12
167/12
225/12
22/12
27/12
252/12
28/12
114/12
113/12
87/12
50/12
223/12
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Syrovice
Tasov
Tasov
Těšany, Bošovice
Tlumačov
Velatice
Velatice
Velké Meziříčí
Zlín
Zlín-Štípa
Znojmo

BO
ZR
ZR
BO
ZL
BO
BO
ZR
ZL
ZL
ZN

Chocholáč – IS pro RD
ŘK fara – předstihový výzkum
kostel sv. Petra a Pavla – zjišť. výzkum
průzkumný vrt 103
Podrybniční, Hrubé Padělky – polní cesty
Velatický široký – plynovod, vod., kan.
Velatický široký - RD
Novosady – Stará synagoga
areál Svit – Krajské středisko
Mariánské nám. - úpravy
nám. Svobody - vodovod

2006
2012
2012
2011
2011
2008
2011
2012
2011
2012
2008

Parma
Unger
Unger
Mikulková
Mikulková
Kos
Kos
Kovář
Čižmář I.
Čižmář I.
Humpola

1/12
164/12
165/12
17/12
41/12
5/12
232/12
163/12
66/12
186/12
233/12
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7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, KONFERENCE, POPULARIZACE
7.1. Publikační činnost
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Bojkovice (okr. Uherské Hradiště). Zámek Nový Světlov, Přehled
výzkumů 52-2, Brno, 101-102.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Bořenovice (okr. Kroměříž). Intravilán obce, Přehled výzkumů 52-2,
Brno, 102.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Brumov-Bylnice (k. ú. Brumov, okr. Zlín). Hrad Brumov, Přehled
výzkumů 52-2, Brno, 133.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Břest (okr. Kroměříž). „Zlámalovo pole“, Přehled výzkumů 52-1,
Brno, 186.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Březolupy (okr. Uherské Hradiště). „Lapač“, Přehled výzkumů 52-1,
Brno, 161, 208.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Březolupy (okr. Uherské Hradiště). „Lapač“, Přehled výzkumů 52-2,
Brno, 139.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Dobrotice (okr. Kroměříž). „Hradisko“, Přehled výzkumů 52-2, Brno, 144.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Holešov (k. ú. Všetuly, okr. Kroměříž). Palackého ul., Přehled výzkumů
52-1, Brno, 161, 179, 189, 210.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Hostišová (okr. Zlín). Intravilán obce, Přehled výzkumů 52-2, Brno, 152.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Hulín (okr. Kroměříž). „U Potůčku“, Přehled výzkumů 52-1, Brno, 224.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Hulín (okr. Kroměříž). „Ve Vysokém trní“, Přehled výzkumů 52-1, Brno,
210.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Hulín (k. ú. Záhlinice, okr. Kroměříž). Intravilán obce, Přehled výzkumů
52-1, Brno, 162, 191.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Chvalčov (okr. Kroměříž). „Hostýn“, Přehled výzkumů 52-1, Brno, 191,
211.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Chvalčov (okr. Kroměříž). „Hostýn“, Přehled výzkumů 52-2, Brno, 153.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Kurovice (okr. Kroměříž). Intravilán obce, Přehled výzkumů 52-2, Brno,
159-160.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Lukov (okr. Zlín). Hrad Lukov, Přehled výzkumů 52-2, Brno, 166.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Popovice (k. ú. Rataje, okr. Kroměříž). „Podkružníky“, Přehled výzkumů
52-1, Brno, 199.
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ČIŽMÁŘ, I. 2011: Pravčice (okr. Kroměříž). „Závrbky“, „Zadní Újezd“, Přehled výzkumů
52-1, Brno, 198.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Prusinovice (okr. Kroměříž). Extravilán, Přehled výzkumů 52-2, Brno,
190.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Rataje (k. ú. Popovice, okr. Kroměříž). „Podkružníky“, Přehled výzkumů
52-1, Brno, 216.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Roštín (okr. Kroměříž). Intravilán obce, Přehled výzkumů 52-2, Brno,
193.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Valašské Klobouky (okr. Zlín). Smetanova ulice, „Zákostelí“, Přehled
výzkumů 52-2, Brno, 202-203.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno, v.v.i. na Moravě za rok
2010, Přehled výzkumů 52-2, Brno, 218-220.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín). Intravilán obce, Přehled
výzkumů 52-1, Brno, 175.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Zlín (místní část Malenovice, okr. Zlín). Intravilán, Přehled výzkumů 522, Brno, 211.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Zlín (k. ú. Příluky, okr. Kroměříž). Intravilán obce, Přehled výzkumů 521, Brno, 205.
ČIŽMÁŘ, I. 2011: Zlín (místní část Štípa, okr. Zlín). Kostel Narození Panny Marie, Přehled
výzkumů 52-2, Brno, 211-212.
ČIŽMÁŘ, I. 2012: Pozdně laténská chata z Dětkovic (okr. Prostějov), Acta Mus. Moraviae,
Sci. Soc. XCII:1, 85-100.
ČIŽMÁŘ, I. 2012: Železný depot z Přílep. In: G. Březinová – V. Varsík (eds.), Archeológia
na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu, Nitra, 137-143.
ČIŽMÁŘ M. 2011: Das Gräberfeld von Holubice. In: J. Tejral et al. (Hrsg.), Langobardische
Gräberfelder in Mähren I, Spisy Archeologického ústavu 39, 129-224, Taf. 8-28, 95112, 117-120.
ČIŽMÁŘ, M. 2012: Dva halštatské depoty z Moravy. K datování závěsů typu Trávník. In: R.
Kujovský – V. Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník
k sedemdesiatym narodeninám, Nitra, 71-77.
ČIŽMÁŘ, M. 2012: Frühlatènezeitliche figürliche Fibeln aus Mähren. In: Ch. Pare (Hrsg.),
Kunst und Kommunikation. Zentralisierungsprozesse in Gesellschaften des
europäischen Barbarikums im 1. Jahrtausend v. Chr., Mainz 2012, 223-231.
ČIŽMÁŘ, M. 2012: Kámen. In: N. Venclová – J. Valentová, Oppidum Stradonice. Výzkum
Albína Stockého r. 1929, Fontes archaeologici Pragenses 38, Praha 2012, 76-77.
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Brno, 195-196.
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výzkumů 52-2, Brno, 172.
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„Studénčný žleb“, p. č. 1052/1, Přehled výzkumů 52-2, Brno, 173-174.
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KOS, P. – BAROŇ, I. – KAPITÁN, L. 2012: Předběžný geoarcheologický průzkum jeskyně
ve Vrbici, RegioM 2011, Mikulov, 78-87.
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Brno, 196, 213.
LEČBYCH, M. 2011: Polešovice (okr. Uherské Hradiště). „Nivy“, Přehled výzkumů 52-2,
Brno, 188.
MATĚJÍČKOVÁ, A. 2012: Hrob kultury zvoncovitých pohárů z pohřebiště Diváky – Padělky
za humny, Jižní Morava 48, 299-301.
MATĚJÍČKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. (eds.) 2012: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů
na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice, Pravěk-Supplementum 24, svazek I, Brno.
MATĚJÍČKOVÁ, A. 2012: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1
Vyškov – Mořice, Pravěk-Supplementum 24, svazek II, Brno.
MATĚJÍČKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. 2012: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na
trase dálnice D1 Vyškov – Mořice, Pravěk-Supplementum 24, svazek III, Brno.
MIKULKOVÁ, B. 2011: Rousínov (okr. Vyškov). Ul. Louky, Přehled výzkumů 52-1, Brno,
216.
MIKULKOVÁ, B. 2011: Rousínov (okr. Vyškov). Ul. Louky, Přehled výzkumů 52-2, Brno,
193.
MIKULKOVÁ, B. 2011: Slavkov u Brna (okr. Vyškov). Ulice Československé armády,
Přehled výzkumů 52-2, Brno, 194.
MIKULKOVÁ, B. 2011: Vyškov (okr. Vyškov). Komenského náměstí, Přehled výzkumů 522, Brno, 210.
MIKULKOVÁ, B. 2011: Vyškov (okr. Vyškov). „Nouzka“, Přehled výzkumů 52-1, Brno,
204.
PARMA, D. 2011: Olbramovice (okr. Znojmo). „Leskoun“, Přehled výzkumů 52-1, Brno,
193-194.
PARMA, D. 2011: Petrovice (okr. Blansko). Intravilán obce, Přehled výzkumů 52-2, Brno,
188.
PARMA, D.2012: Archeologie Hostýna, Archeologické památky střední Moravy 19,
Olomouc.
PARMA, D. 2012: Hroby z mladší doby bronzové z pohřebiště Diváky – Padělky za humny,
Jižní Morava 48, 302-307.
PARMA, D. 2012: Předlaténské osídlení Hostýna, Archaeologiae Regionalis Fontes 11,
Olomouc.

58

PETŘÍK, J. - PROKEŠ, L. - HUMPOLA, D. - FAJKOŠOVÁ, Z. - KUČA, M. - ŠABATOVÁ,
K. - KAZDOVÁ, E. 2012: Pedogeochemical Investigation of Bell Beaker Culture
Graves from Hodonice and Těšetice-Kyjovice, Moravia, Czech Republic. In: Kolář, J.,
Trampota, F. (eds.) Theoretical and methodological considerations in Central
European Neolithic archaeology: proceedings of the 'Theory and method in
archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)' conference held in Mikulov,
Czech Republic, 26th - 28th of October 2010. Oxford: Archaeopress, 2012 (BAR.
International series; 2325), 45-64.
PŘICHYSTAL, M. 2011: Blažovice (okr. Brno-venkov). „Pod Kostelem“, parcely č. 659/1,
659/11 a 659/13, Přehled výzkumů 52-1, Brno, 207.
PŘICHYSTAL, M. 2011: Brno (k. ú. Ivanovice, okr. Brno-město). „Na dílech“, Přehled
výzkumů 52-1, Brno, 161, 177, 207-208, 219.
PŘICHYSTAL, M. 2011: Chrudichromy (okr. Blansko). „Dolnice“, parcely č. 326/5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, Přehled výzkumů 52-1, Brno, 211.
PŘICHYSTAL, M. 2011: Jinačovice (okr. Brno-venkov). Intravilán obce, p. č. 5 a 89/1,
Přehled výzkumů 52-2, Brno, 156.
PŘICHYSTAL, M. 2011: Jinačovice (okr. Brno-venkov). „Za sýčkami“, Přehled výzkumů
52-1, Brno, 163.
PŘICHYSTAL, M. 2011: Rajhrad (okr. Brno-venkov). „Habřina“, parc. č. 1932/1, Přehled
výzkumů 52-1, Brno, 215-216, 225.
REBROŠOVÁ, P. – KUČA, M. – KOS, P. – VOKÁČ, M. 2012: Výzkum osady kultury
s lineární keramikou ve Velaticích (okr. Brno.venkov), Acta Mus. Moraviae, Sci. soc.
XCVII:1, 57-84.
ŠMÍD, M. 2011: Konice (okr. Prostějov). Intravilán obce, Přehled výzkumů 52-2, 158.
ŠMÍD, M. 2011: Mostkovice (okr. Prostějov). Údolní nádrž Plumlov, Zlechovský mlýn,
Přehled výzkumů 52-2, 174.
ŠMÍD, M. 2011: Prostějov (okr. Prostějov). Pernštýnské náměstí, Přehled výzkumů 52-2,
188-189.
ŠMÍD, M. 2012: Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na
Hané, střední Morava, Pravěk-Supplementum 25, Brno.
ŠMÍD, M. 2012: Ohlédnutí za 27. setkáním archeologů, věnujících se problematice neolitu a
eneolitu, ve Vranově nad Dyjí, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
M 17, 2012, 5-7.
ŠMÍD, M. 2012: Pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Kosíři u Slatinek, Sborník prací
filozofické fakulty brněnské univerzity M 17, 2012, 151-183.

59

7.2. Konference
Pracovníci ústavu se zúčastnili následujících našich i zahraničních konferencí a
seminářů, vesměs s předneseným referátem:
• 8. konference environmentální archeologie (KEA), Praha, 1. – 3. 2. 2012
• Konference „Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011“,
Muzeum města Brna, 25. – 26. 4. 2012
• 13. mezinárodní konference „KELTI 2012. Doba laténská v Čechách, na Moravě a na
Slovensku“, Smolenice, 13. – 16. 5. 2012
• XII. medzinárodná konferencia „Doba popolnicových polí a doba halštatská“, Hriňová,
Slovensko, 14. - 18. 5. 2012
• Mezinárodní konference „BOJNÁ 2012. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých
hradísk“, Bojná, Slovensko, 12. – 13. 9. 2012
• XXXI. mezinárodní pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Dobřany u
Plzně, 24. – 27. 9. 2012
• VIII. mezinárodní protohistorická konference s hlavním tématem „Římské a germánské
spony ve střední Evropě“, Univerzita Palackého Olomouc, 2. – 5. 10. 2012
• Mezinárodní konference „Theory and method in the prehistoric archaeology of Central
Europe”, Mikulov, 24. – 26. 10. 2012
• Mezinárodní konference „The Baden Culture around the Western Carpathians“, Krakov,
Polsko, 7. – 9. 11. 2012
• Seminář „Detektory kovů v archeologii“, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 14. 11.
2012
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7.3. Popularizace
Jako každý rok připravil ústav i v roce 2012 početné zprávy a rozhovory o
probíhajících záchranných archeologických výzkumech pro regionální i celostátní denní tisk,
v televizním a rozhlasovém zpravodajství i na internetu.
V rámci popularizace projektu Internetová encyklopedie dějin Brna jsme v měsíčníku
Brněnský Metropolitan publikovali několik článků v cyklu „Archeologie a Brno“.
Pro Muzeum Prostějovska v Prostějově jsme vypracovali podklady pro novou expozici
pravěku a poskytovali jsme konzultace během její přípravy. Zpracovali jsme ideový záměr a
libreto expozice „Pravěk Holešovska“ pro administrativní centrum holešovské průmyslové
zóny. Podíleli jsme se také na přípravě výstavy u příležitosti oslav výročí 750 let obce
Sudoměřice. Ke dni zahájení provozu výrobní haly Saint-Gobain Vertex v Hodonicích jsme
připravili výstavu a přednášku o záchranném výzkumu při její výstavbě.
V průběhu roku byly realizovány tři přednášky s názvem „Významné archeologické
nálezy posledních let v Prostějově a jeho nejbližším okolí“ (přednáškový sál Okresního
archivu v Prostějově, Klub přátel historie Prostějova a Přírodovědný klub Iris v Prostějově)
zhruba pro 200 posluchačů. V Archeologickém klubu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
se uskutečnila přednáška a prezentace výzkumu „Nové objevy ve Štípě“. Spolupracovali jsme
také s Archeologickým klubem Indiana Jonese při domu dětí a mládeže ve Znojmě.
(přednášky a výklad při návštěvě na výzkumu v trase obchvatu města Znojma). Na
záchranném výzkumu v Polešovicích se konaly přednášky a „Den otevřených dveří“ pro
občany městyse a také exkurze pro žáky ZŠ ve Vlčnově. Připravili jsme vlastivědnou
vycházku po archeologických lokalitách s cílovou lokalitou eneolitické hradisko Hrad u
Bílovic, které se zúčastnilo na 60 zájemců o historii z řad široké veřejnosti.
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8. PERSONALIA
Zemřel Miloš Čižmář

17. 12. 1945 - 31. 7. 2012
Když se s námi 31. července 2012 navždy rozžehnal doc.
PhDr. Miloš Čižmář, CSc., zarmoutila tato smutná zpráva
nejenom jeho blízké a přátele, kolegy, archeologickou
obec, ale i všechny, kteří měli možnost se s ním blíže
seznámit. Pokrytectvím by ovšem bylo předstírat, že šlo o
zprávu zcela nečekanou. Krutá choroba, jejímž atakům
v posledním roce statečně vzdoroval, přeci jen zřetelně
ubírala z jeho fyzických sil. Ostatně se tím při
soukromých hovorech ani nijak netajil. Nepropadal však
přirozenému strachu z neznámého. Ke smrti přistupoval
jako k neoddělitelné součásti života a zbývajícího času,
který mu byl vyměřen, využíval k důstojnému uzavření
soukromých i profesních aktivit.
Do posledních chvil se věnoval zabezpečení chodu „své Úapky“, jíž před dvaceti let
pomáhal na svět a úspěšně ji dovedl až do věku úplné zletilosti. Neméně mu však záleželo i
na její budoucnosti, proto ho nepochybně potěšilo, že výběrovou komisí byla na místo
příštího ředitele podniku doporučena kandidátka, které plně důvěřoval. Časné ranní a pozdní
odpolední hodiny i většinu sobot a nedělí pak věnoval odborné a publikační práci spojené
s teoretickými otázkami i výsledky vlastního terénního bádání na lokalitách laténského
období, vysoce oceňované i v zahraničí.
Milošova obsáhlá ediční, vědecká,
publikační i pedagogická činnost byla již shrnuta
a oceněna na stránkách odborných časopisů. My
pamětníci jsme se však neloučili pouze s
vynikajícím vědcem, nám navíc odešel poslední
ze „tří mušketýrů“, s jejichž jmény si nerozlučně
spojujeme
rozmach
záchranných
archeologických
výzkumů
na
Moravě
v sedmdesátých až devadesátých letech minulého
století. Bez Milošova příkladu, píle, odborné
erudice, terénních zkušeností, organizačních
schopností a hlavně daru nadchnout a získat své
okolí pro často namáhavou práci by tehdy byly
akce jako stavba dálnice D1 či Vodního díla
Nové mlýny jen stěží představitelné. Nám odešel
kamarád, který nejen dokázal uvážlivě poradit,
ale neváhal ani kdykoliv pomoci, i když mu
nebylo vždy oplaceno stejnou mincí. Tyto
vlastnosti, ke kterým lze přidat skromnost,
slušnost, poctivost i schopnost uznat vlastní
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chybu, mu po celý jeho život získávaly přátele, kteří na občasné rozmíšky zapomínají a budou
si stále pamatovat jenom to dobré.
Když jsme před necelým rokem vedli společně s Milošem řeči u piva na jeho oblíbené
zahrádce U starosty, nechtěl nikdo z nás pomyslet na to, že by to mohlo být naposled.
Bohužel bylo. Možná právě proto mně utkvěla jeho předpověď, která mně v tu chvíli připadla
být snad až pošetilá. Dnes už víme, že se opět nemýlil.
Martin Geisler

Miloš na výzkumu v Žatčanech v roce 2000.
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