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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 bývalého Jihomoravského kraje (Blansko, Brnoměsto, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské
Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou).
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.
V současnosti má ústav 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 341/2005 o veřejných výzkumných institucích. Zřizovatelem
je Jihomoravský kraj.
1.2. ÚAPP Brno, v.v.i. v roce 2015
Hlavní činností Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejné výzkumné
instituce 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) a odevzdání získaných nálezů do příslušných muzeí.
V roce 2015 jsme uzavřeli 327 nových smluv s investory na provedení záchranných
archeologických výzkumů (v roce 2014 - 408 smluv; 2013 - 225 smluv a v roce 2012 - 204
smluv). Kromě nově uzavřených smluv probíhala ještě řada nasmlouvaných akcí z minulého
roku, jak přímo v terénu, tak i zpracováním závěrečných a nálezových zpráv. Mimo
investorských smluv bylo v minulém roce uzavřeno 100 nových smluv na neziskové
záchranné výzkumy (většinou se jedná o výstavbu rodinných domků) hrazené z dotace
Jihomoravského kraje v rámci „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje“ a z „Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR 2015“ a 51
smluv na neziskové záchranné výzkumy hrazené institucí na Prostějovsku a Zlínsku.
Vzhledem k povaze naší práce, kdy i při nejlepší vůli nemůžeme ovlivnit, či
dlouhodobě plánovat jednotlivé investiční stavební akce, které jsou odvislé od možností
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, což jsme dokázali zejména ve druhém pololetí roku 2015, kdy jsme během šesti
měsíců prozkoumali v průmyslové zóně v Modřicích na ploše ca 3,8 ha na 5000 zahloubených
objektů a 60 hrobů různého stáří, přičemž jsme ovšem zvládali zajišťovat všechny zároveň
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probíhající dohledy a záchranné archeologické výzkumy. Na sledované polykulturní ploše
došlo k odkryvu pozůstatků rozlehlé neolitické osady kultury s vypíchanou keramikou
hrazené příkopem s hrotitým dnem přerušeným čtyřmi branami a brankami. Další část
osídlení spadala do eneolitu; nejvýrazněji bylo zastoupeno osídlení kultury s kanelovanou
keramikou. Následuje osídlení doby bronzové reprezentované sídlištěm únětické kultury,
jehož centrem byl nepravidelný oválný areál hrazený palisádovým žlabem. Zcela novým
prvkem objeveným na modřickém sídlišti byl mimořádně rozsáhlý komplex podzemních
chodeb o délce několika desítek metrů spadající do období podolské kultury. Další z časových
období zachycených na lokalitě spadá do horákovské kultury, kdy mimo klasické sídlištní
objekty byly zjištěny rovněž 3 menší rondeloidy tvořené palisádovými žlaby a další neúplné
struktury, které naznačují, že zde mohly stát dokonce hrazené dvorce. Nejmladší zastoupené
období (raný středověk) bylo reprezentováno mimo jiné pyrotechnologickými objekty.
V podzimních měsících na severní straně zkoumané plochy proběhl ještě drobný výzkum,
který byl v podstatě dokončením výzkumu z roku 2008 a propojil tyto dvě zkoumané plochy.
Nevelký prostor ukrýval jádro únětického pohřebiště (14 hrobů), jehož okraje byly zachyceny
již dříve.
Během rozsahem malého, i když co se nálezů týká velmi důležitého, výzkumu byl
v Brně-Horních Heršpicích zachycen mimo jiné unikátní žárový pohřeb elity z období
velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí nacházející se osamoceně v
severní části zkoumané plochy. Byl uložen v prostorném komorovém hrobu a obsahoval 10
nádob, 3 kopí různých velikostí, nůž, šipky a především meč s jazykovitou rukojetí. Skladbu
nálezů potom doplňují zvířecí symboly ve formě kančích klů a medvědího drápu přiložené k
rukojeti meče.
Unikátní nález se podařil v Brně-Maloměřicích při modernizaci železniční trati. I když
při jejím budování došlo k praktické likvidaci terénu, podařilo se nám zachránit kost
nosorožce srstnatého starou minimálně 70 tisíc let.
Při výzkumu mimoúrovňové křižovatky v Brodku u Prostějova jsme na skryté ploše
zjistili archeologickou strukturu, která se již na první pohled diametrálně odlišovala od dosud
známých prostorových schémat běžných pravěkých sídlišť nebo pohřebišť. Byla, mimo jiné,
tvořena dvěma souběžnými řadami kruhových jam orientovanými ve směru V-Z. Vnitřní
plochu o rozměrech cca 20 x 4 m od východu uzavírala dvojice obdobných „sloupových jam“
a na straně západní na ni navazovala čtveřice velkých obdélných jam. Jámy skrývaly na svých
dnech početné kolekce charakteristických keramických nádob (především zvoncovitých
pohárů), kamenné nátepní destičky, korálky z jantaru a kosti, ozdoby ze stříbra a zlata a
kolekci kamenů interpretovaných jako nástroje řemeslníka - kovotepce. Pro nastíněnou
terénní situaci nenacházíme v kontinentální Evropě pozdního eneolitu žádných odpovídajících
analogií - lze v ní však spatřovat nejen tradici středoevropských neolitických sociokultovních
architektur (tzv. „rondelů“), ale i prvky objektů typu „henge“ známých ze západní Evropy a
britských ostrovů. Nepochybně i v tomto případě šlo o předem promyšlenou stavbu odrážející
tehdejší znalosti geometrie a snad i astronomie - spojující více možností svého využití, od
potřeb sociálních a kultovních, až po možné uplatnění při sledování pohybu nebeských těles.
Během pokračující výstavby rodinných domů v katastru obce Držovice započaté již
v minulých letech byly mimo jiné objekty zjištěny i další dva hroby kultury se šňůrovou
keramikou (celkem zjištěno 5 hrobů) upřesňující rozsah pohřebiště této kultury.
Zajímavá stratigrafická situace byla zdokumentována na náměstí ve Fryštáku, kde se
jižně od budovy renesanční radnice začaly rýsovat půdorysy původní zástavby. Jednalo se o
stavby kvadratického půdorysu, ještě dřevo-hlinité konstrukce, přičemž se vzájemně
překrývaly a byly navíc porušeny mladšími konstrukčními prvky – relikty kamenného zdiva.
Nejstarším objektem byla zemnice s kůlovou konstrukcí, která byla po svém zániku porušena
zemnicí mladší a hlubší, která měla konstrukci roubenou. Na dně této mladší zemnice byly
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zachyceny konstrukční prvky v podobě zuhelnatělých trámů, uložených do základových
žlabů. Zmíněná mladší zemnice bezpochyby zanikla při požáru a později byla obnovena ve
stávající dispozici, kdy bylo použito již kamenné podezdívky. Celá tato situace je předběžně
datována do období vrcholného středověku. Zajímavým nálezem byl kompletní skelet psa,
nalezený na úrovni podlahy v nejstarší zemnici. Další strukturou, která stojí za zmínku, je
relikt původní cesty, sestavené z dřevěných trámů, zpevňujících patrně značně podmáčený
terén v místech vedoucích od původního brodu přes vodoteč na dnešní ulici Potoky.
Komunikační horizont této haťové cesty je datován nálezem půlkrejcaru Františka
Lotrinského do druhé poloviny 18. století.
Při rekonstrukci Židovského náměstí v Lomnici, i přes omezený rozsah výzkumu, se
nám podařilo zachytit a zdokumentovat množství nálezů dokládající intenzivní využívání
tohoto prostranství po celou dobu trvání ghetta (polovina 18. až 1. polovina 20. století).
V roce 2015 proběhla v pořadí již sedmá etapa záchranného archeologického výzkumu
souvisejícího s rozšiřováním průmyslového areálu v Olšanech u Prostějova. Aktuálně
realizované stavební práce tak zasáhly nejen okrajovou část sídliště kultury zvoncovitých
pohárů, ale především řadové kostrové pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní. Celkem
bylo odkryto 22 hrobů, které vedle zpravidla velmi dobře dochovaných lidských skeletů
poskytly též zajímavou kolekci předmětů hmotné kultury 11. století. Běžnému spektru nálezů,
jakými jsou zde zejména bronzové či stříbrné/stříbrem plátované esovité záušnice nebo
železné nožíky, se vymyká nejen bohatě zdobená keramická lahvovitá nádoba, ale i velký
karneolový korál, který je přímým dokladem dálkových obchodních kontaktů dosahujících až
dnešního indického Kašmíru.
V průmyslové zóně v Popůvkách jsme v roce 2015 pokračovali s průzkumem dobře
známého sídliště kultury s lineární keramikou při výstavbě tří nových hal. Výzkum nám
umožnil upřesnit rozsah osídlení.
Při regeneraci náměstí T. G. Masaryka v Prostějově při budování kotevní jámy pro
vánoční strom zasáhl výkop velmi zajímavou terénní situaci, kterou můžeme interpretovat
jako relikt jednoduché dřevěné (tzv. kolenové) šibenice. Tento hmatatelný doklad vrcholně
středověkého a raně novověkého hrdelního soudnictví lze datovat do průběhu 16. století.
Záchranný výzkum vyvolaný neohlášenou stavbou v Sudoměřicích nám mimo jiné
objekty pomohl zachránit a prozkoumat i část bohužel vykradeného pohřebiště z období
stěhování národů.
V rozsáhlých výzkumech jsme pokračovali při výstavbě obchvatů, nejen ve spolupráci
s ŘSD ČR Závod Brno. V roce 2015 jsme pokračovali s terénním průzkumem na akci
„Silnice I/38 Znojmo, obchvat I“ a podařilo se nám prozkoumat rozsáhlý sídelní a pohřební
areál únětické kultury. V roce 2016 budou výzkumy pokračovat dalšími úseky.
V roce 2015 pokračoval záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci ulic v
městské památkové rezervaci Znojmo. Na rohu ulic Velká Michalská a Horní Česká byla
odkryta podzemní cisterna, která byla ještě pod úrovní terénu zaklenuta kamennou
samonosnou klenbou. Podle nálezů pocházejících z klenebního zásypu lze zbudování tohoto
veřejného vodního prvku datovat do 15. - 16. století. Předměty nalezené ve svrchních
vrstvách cisterny napovídají, že zanikla na konci 19. století.
Při vyústění ulice Jezuitská byly odkryty základy hradební věže, na ni navazující část brány a
hradební zdi, která byla postavena v 1. polovině 13. století.
Ve spolupráci s výzkumným týmem pedagogů a studentů Martin Luther Universität
Halle a Univerzity Palackého v Olomouci a za spoluúčasti Archeologického centra
v Olomouci proběhla druhá výzkumná sezóna ve Vřesovicích („rondel“ únětické kultury
sestávající ze tří soustředných příkopů) cílená na upřesnění informací získaných na lokalitě v
roce předešlém. Byl proveden zjišťovací výzkum v místě superpozice příkopů. Získané
terénní údaje a vyzvednutý archeologický materiál po podrobném zpracování a vyhodnocení
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nepochybně přinesou zcela nové poznatky o podobě, vývoji i datování této klíčové lokality
(nejen) moravské starší doby bronzové.
Nejvíce pozitivních zjištění jsme učinili při výstavbě a rekonstrukci kanalizací, nádrží
a ČOV, dále pak při výstavbě bytových domů, rodinných domů a inženýrských síti k nim
následované výstavbou hal a provozoven v průmyslových zónách. Poměrně hodně pozitivních
akcí bylo také zjištěno při výstavbě a rekonstrukci silnic, rekonstrukci kabelů a náměstí ve
městech i obcích. Řada záchranných akcí proběhla také při opravách sakrálních objektů –
kostelů a klášterů.
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. 6.2). V roce 2015 bylo vypracováno a odevzdáno do archivu
ÚAPP Brno 565 nálezových zpráv a hlášení o celkovém rozsahu 2034 stran a 1804
obrazových příloh.
V roce 2015 se pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i. pravidelně účastnili regionálních
archeologických komisí (Jihomoravské, Středomoravské, Zlínské a Regionální archeologické
komise Vysočina), na kterých jim byly přidělovány jednotlivé akce.
Odborní pracovníci ústavu byli v roce 2015 řešiteli vědeckých úkolů realizovaných v
rámci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (viz kap. 5). V roce 2015 podali pracovníci ústavu návrhy čtyř
vědeckých projektů ke Grantové agentuře ČR (ve dvou případech v pozici spoluřešitelů a
ve dvou případech jako nositelé projektu). Další návrh vědeckého projektu byl podán v rámci
programu NAKI na Ministerstvo kultury ve spolupráci s UP v Olomouci. Bohužel ani jeden
projekt nebyl vybrán k realizaci.
V roce 2015 jsme vydali jedno číslo časopisu Pravěk Nová řada 23 a tři svazky
materiálové řady časopisu Pravěk – Pravěk-Supplementum (29 - M. Šmíd-A. Přichystal –
Eneolitická hradiska na Prostějovsku Ohrozim – Čubernice a Prostějov-Čechovice –
Čechovsko; 30 - P. Fojtík – Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I.
Katalog nálezů – svazek první; 31 - M. Novák – Opevněné výšinné sídliště na „Malém
Chlumu“ u Krhova a jeho zázemí v pozdní době bronzové a v době halštatské). Všechny výše
zmíněné publikace byly vydány z dotace z rozpočtu našeho zřizovatele Jihomoravského kraje.
V rámci popularizace 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). Naši práci také prezentujeme na webových stránkách organizace www.uapp.cz.
V rámci pravidel o čerpání dotace od zřizovatele – Jihomoravského kraje dané
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme požádali o rozdělení
dotace na část investiční a neinvestiční. Investiční část jsme použili na koupi dvou GPS stanic
pro brněnské pracoviště, tří osobních automobilů k zajištění záchranných archeologických
výzkumů a rekonstrukce PC sítě v sídle organizace. Neinvestiční část dotace jsme použili
mimo jiné na zajištění neziskových záchranných archeologických výzkumů na území
Jihomoravského kraje (v roce 2015 jsme uzavřeli 100 nových smluv na neziskové záchranné
archeologické výzkumy především rodinných domků, ale i na budování biokoridorů, mokřadů
a rybníků). Dále byla tato část dotace využita na interní vědeckovýzkumné granty pracovníků
instituce, v jejímž rámci byly vypracovány hodnotné studie a odborné články zpracovávající
výsledky pocházející převážně z výzkumů učiněných naší institucí.
Během druhého pololetí roku jsme byli nuceni vzhledem k prudce narůstajícímu počtu
materiálu uloženému v našich prostorách pronajmout další část budovy bývalého mlýna
v Bílovicích nad Svitavou. Nové prostory jsme společně s vlastníky nemovitosti přizpůsobili
podmínkám skladování.
7

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 v Hulíně, Prostějově, Vyškově a ve
Znojmě.
Přehled dislokace ústavu:
Pracoviště Brno:

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; tel.: 545242342-43, 545211255
e-mail: sekretariat@uapp.cz
Pracoviště Hulín:
Třebízského 195, 768 24 Hulín; tel. 607249400
e-mail: popelka@uapp.cz
Pracoviště Prostějov: Tetín 8, 796 01 Prostějov; tel.: 582347096
e-mail: fojtik@uapp.cz
Pracoviště Vyškov: Čsl. armády 1/2A, 682 02 Vyškov; tel. 517350773
e-mail: mikulkova@uapp.cz
Pracoviště Znojmo: Mičurinova 9, 669 02 Znojmo; tel.: 530512138
e-mail: humpola@uapp.cz
Přehled pracovníků podle organizační struktury a funkčního zařazení v roce 2015:
Ředitelství a oddělení ekonomiky a provozu:
Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka
Vladimíra Kvasničková
personalista, kontrolní činnost
Mgr. Bc. Klára Prokopová
obchodní referent
Ing. Andrea Robková
ekonom
Jiří Sotona
referent majetkové správy a dopravy
Martina Vesecká
obchodní referent
Mgr. Dorota Zawadová
personalista, kontrolní činnost (od 8. 9. 2015)
Oddělení archeologických výzkumů Brno:
Mgr. Richard Bíško
archeolog (od 1. 3. 2015)
Mgr. Ivan Čižmář
archeolog
PhDr. Martin Geisler
archeolog
Mgr. Jiří Kala
archeolog
Mgr. Petr Kos
archeolog
Mgr. Marek Lečbych
archeolog
Mgr. David Parma, Ph.D.
archeolog
Mgr. Michal Přichystal
archeolog
Oddělení dokumentace a laboratorního zpracování Brno:
PhDr. Kateřina Geislerová
archeolog
Mgr. Martina Holemá
dokumentátor
Alena Krechlerová
dokumentátor
Mgr. Klára Prokešová
konzervátor (rodičovská dovolená)
Mgr. Petra Rebrošová
konzervátor
Veronika Šmatláková
konzervátor (od 13. 10. 2015)
Dana Vitulová
dokumentátor
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Oddělení archeologických výzkumů Hulín:
Mgr. Miroslav Popelka
archeolog
Petra Halbsgut
dokumentátor (od 3. 4. do 30. 6. 2015)
Radka Přehnalová
dokumentátor (od 1. 7. 2015)
Oddělení archeologických výzkumů Prostějov:
PhDr. Pavel Fojtík
archeolog
PhDr. Miroslav Šmíd
archeolog
Jitka Molčíková
dokumentátor (rodičovská dovolená)
Mariana Trčalová
dokumentátor
Oddělení archeologických výzkumů Vyškov:
Mgr. Blanka Mikulková
archeolog
Marcela Michalíková
dokumentátor
Veronika Kosaková
dokumentátor (do 31. 5. 2015)
Martina Buchtová, DiS
dokumentátor (od 1. 5. 2015)
Oddělení archeologických výzkumů Znojmo:
Bc. David Humpola
archeolog
Jana Bauerová
dokumentátor
Bc. Jitka Stříšková
dokumentátor, konzervátor
Zuzana Vejtasová, DiS
dokumentátor (rodičovská dovolená)
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Základní personální údaje
1. Struktura zaměstnanců v roce 2015 – průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Kategorie zaměstnanců
archeolog
odborný pracovník – technik, konzervátor
technicko – hospodářský pracovník
Celkem

Muži
11,13
1,0
12,13

Ženy
3,0
10,5
4,6
18,1

Celkem
14,13
10,5
5,6
30,23

2. Struktura zaměstnanců dle vzdělání – stav k 31. 12. 2015
Dosažené vzdělání
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

Muži

Ženy
1

Celkem
9
0
9
18

12
13

%
10
0
21
31

32,3
0
67,7
100,0

3. Vznik a ukončení pracovních poměrů v roce 2015
Pracovní poměr
vznik

Počet
4

Pracovní poměr
ukončení

Počet
2

MD, RD
ukončení

Počet
0

4. Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2015
MD, RD
vznik

Počet
3

1.4. Statutární a dozorčí orgány
Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Členové rady instituce se v roce 2015 sešli na dvou jednáních ve dnech 8. 4. a 7. 10.
ve složení: Mgr. A. Matějíčková – předsedkyně, Mgr. M. Přichystal – místopředseda, PhDr.
P. Fojtík, doc. Mgr. O. Chvojka, Ph.D., doc. PhDr. L. Jiráň, CSc., PhDr. M. Šmíd, PhDr. K.
Pieta, DrSc. – členové.
Na zasedání rady ÚAPP Brno, v.v.i. 8. 4. byly projednány, ověřeny a schváleny zápisy
o usnesení per rollam týkající se předložení a schválení návrhů grantových projektů ke GA
ČR. Členové rady projednali a jednomyslně schválili prodloužení smlouvy s auditorskou
firmou a provedení změn ve zřizovací listině. Dále ředitelka informovala o činnosti a
hospodaření instituce za období od posledního zasedání rady a seznámila členy s předloženým
návrhem Výroční zprávy za rok 2014. Členové také jednomyslně schválili návrh na přidělení
výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu. Ředitelka informovala členy o
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výhledu na rok 2015 a následně byl projednán a schválen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok
2015.
Na zasedání rady ÚAPP Brno, v.v.i. 7. 10. ředitelka informovala členy o činnosti a
hospodaření instituce od minulého zasedání rady; zhodnotila čerpání dotace od zřizovatele a
informovala o nárůstu terénních akcí, mezi nimiž dominoval především dlouhodobý ZAV
v Modřicích. V důsledku stále narůstajícího počtu nálezů získaných ze záchranných
archeologických výzkumů a jejich nemožnosti předání do příslušných muzeí bylo nutno
pronajmout další část skladovacích prostor v Bílovicích nad Svitavou pro jejich dočasné
uložení.
Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Dozorčí rada ÚAPP Brno, v.v.i. jmenovaná Radou Jihomoravského kraje ve složení:
JUDr. Hana Holušová – předsedkyně, Mgr. Blanka Mikulková – místopředsedkyně, Mgr.
Václav Božek, CSc., Ing. Jiří Němec, Ing. Kateřina Horáková – členové, zasedala v průběhu
roku 2015 jednou a to 16. 4. 2015 (19. zasedání).
Na zasedání seznámila ředitelka A. Matějíčková členy s čerpáním dotace od
zřizovatele, kdy byly podrobně vysvětleny oblasti čerpání dotace. Dále A. Matějíčková
přednesla podrobné vysvětlení k obsahu Výroční zprávy za rok 2014 a ta byla následně členy
jednomyslně schválena. Dále byl jednomyslně schválen dodatek č. 4 ke Zřizovací listině
ÚAPP Brno, v.v.i.
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 2014 došlo ke změnám zřizovací listiny. Usnesením č. 1228/14/Z12
Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 19. 6. 2014 byl schválen Dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině veřejné výzkumné instituce. V návaznosti na to, pak bylo vyhotoveno a 19.
9. 2014 doručeno Úplné znění Zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce.
V roce 2015 bylo vyhotoveno v návaznosti na Dodatek č. 4 schválený Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje usnesením č. 1901/15/Z19 ze dne 25. 6. 2015 Úplné znění Zřizovací
listiny veřejné výzkumné instituce.

11

2. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2015
Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce, vznikla 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
22 770 tis. Kč
Tržby za prodej publikací
17 tis. Kč
Nedokončená výroba
616 tis. Kč
Aktivace vnitroorganizačních služeb
501 tis. Kč
Ostatní výnosy
445 tis. Kč
Dotace
5 809 tis. Kč
________________________________________________________________
Výnosy celkem
30 158 tis. Kč
Spotřeba materiálu
2 300 tis. Kč
Spotřeba energie
155 tis. Kč
Opravy a udržování
698 tis. Kč
Cestovné
184 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
3 tis. Kč
Ostatní služby
10 401 tis. Kč
Mzdové náklady
11 481 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění
2 920 tis. Kč
Zákonné sociální náklady
429 tis. Kč
Daně a poplatky
51 tis. Kč
Ostatní náklady
398 tis. Kč
Odpisy dlouhodob. majetku
542 tis. Kč
________________________________________________________________
Náklady celkem
29 562 tis. Kč
Výsledek hospodaření

596 tis. Kč
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2. Přehled o zdrojích financování
22 787 tis. Kč
4 900 tis. Kč
1 350 tis. Kč
909 tis. Kč
7 159 tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží
Dotace zřizovatele na činnost - neinvestiční
Dotace zřizovatele - investiční
Dotace GA ČR, dotace VaV
Dotace celkem
3. Přehled fondů k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2015
329 tis. Kč
1 117 tis. Kč
2 325 tis. Kč

Fond sociální
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
4. Přehled o čerpání dotací
V roce 2015 byly čerpány dotace v celkové výši 7 159 tis. Kč.
•

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj, neinvestiční

dotace celkem
•

čerpáno:

4 900 tis. Kč

čerpáno:

1 350 tis. Kč

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj, investiční

dotace celkem
•

4 900 tis. Kč

1 350 tis. Kč

Dotace GA ČR

projekt „Archeologie střední a mladší doby bronzové – kontext a informační potenciál
rozsáhlých záchranných výzkumů“
dotace celkem
z toho: mzdové náklady

523 tis. Kč
264 tis. Kč

čerpáno:

523 tis. Kč
264 tis. Kč

projekt „Kořeny a proměny germánské společnosti střední a mladší doby římské ve světle
výpovědi žárového pohřebiště Modřice – Sádky“- spoluřešitelé
dotace celkem
z toho: mzdové náklady

386 tis. Kč
300 tis. Kč

čerpáno:

386 tis. Kč
300 tis. Kč
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3. STANOVISKO RADY INSTITUCE A DOZORČÍ RADY K NÁVRHU
ZPRÁVY O ČINNOSTI ÚAPP BRNO V ROCE 2015
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 svém 20. zasedání dne 20. 4. 2016
návrh Výroční zprávy ÚAPP Brno, v.v.i. za rok 2015 a své kladné vyjádření předložila
řediteli a radě instituce.
Rada instituce schvaluje výroční zprávu a účetní uzávěrku ÚAPP Brno, v.v.i. za
uplynulý rok dle § 18 odst. 2 písm. e) zákona č. 341/2005 o veřejných výzkumných
institucích.
Rada ÚAPP Brno, v.v.i. projednala na svém zasedání dne 7. 4. 2016 koncept Výroční
zprávy za rok 2015 včetně Zprávy auditora a účetní uzávěrky a „per rollam“ jej schválila.
Příloha: zápis z 20. zasedání dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i. ze dne 20. 4. 2016
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4. ZPRÁVA AUDITORA
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5. ŘEŠENÍ VĚDECKÝCH PROJEKTŮ A EDIČNÍ ČINNOST
V roce 2015 se pracovníci ústavu podíleli na řešení tří vědeckých projektů a
udržitelnosti jednoho projektu:
1. „Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a
mezinárodní spolupráce“
projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/28.0230)
- odborné stáže studentů FF MU Centrum Inovace výuky archeologie a muzeologie na
našem pracovišti
- termín: 2013-2015
2. „Archeologie střední a mladší doby bronzové - kontext a informační potenciál
rozsáhlých záchranných výzkumů“
projekt GA ČR (reg. č. 14-33170P)
- řešitel: ÚAPP Brno, v.v.i., Mgr. D. Parma, Ph.D.
- termín 2014-2016
3. „Kořeny a proměny germánské společnosti střední a mladší doby římské ve světle
výpovědí žárového pohřebiště Modřice Sádky“
projekt GA ČR (reg. č. 15-20700S)
- řešitel AU AV ČR Brno, v.v.i., Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D
- spoluřešitel ÚAPP Brno, v.v.i., Mgr. Blanka Mikulková
- termín 2015-2016
4. „Internetová encyklopedie dějin města Brna“
- poskytovatel: projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky, finanční podpora z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (CZ 1.07/2.4.00/12.0053)
- řešitel: MU Brno, naše instituce vystupuje jako „partner“
- termín: 2010-2012
- udržitelnost projektu: 2013-2017
V roce 2015 podali pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i návrhy na čtyři grantové projekty ke
Grantové agentuře ČR. Ve dvou případech jako hlavní řešitelé (standardní projekty Hradisko u Kroměříže jako centrální lokalita střední a mladší doby bronzové – řešitel P.
Fojtík a Púchovská kultura na Moravě – řešitel I. Čižmář) - a ve dvou případech jako
spoluřešitelé (standardní projekty - Morava a České Slezsko ve starším a středním eneolitu ve spolupráci s UP Olomouc; Studium projevů tuberkulózy a podmínek jejího šíření v kontextu
archeologických výzkumů ve spolupráci s Masarykovou univerzitou).
Další návrh projektu jsme podali v rámci programu NAKI na Ministerstvo kultury
s názvem Krajina kamene, bronzu a železa na Jantarové stezce ve spolupráci s Univerzitou
Palackého v Olomouci. Bohužel ani jeden z námi navrhovaných projektů nebyl přijat.
V první polovině roku jsme uzavřeli smlouvu o odborné praxi s Univerzitou Palackého
v Olomouci, v jejímž rámci studenti vykonávají odborné stáže na našich záchranných
výzkumech. V druhé polovině roku jsme podepsali smlouvu o vědecké spolupráci s
Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře zaměřenou na zpracování a vyhodnocování
archeoenviromentálních vzorků ze záchranných archeologických výzkumů.
V letošním roce pak proběhla druhá výzkumná sezóna ve spolupráci s výzkumným
týmem pedagogů a studentů Martin Luther Universität Halle a Univerzity Palackého v
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Olomouci zaměřená na geofyzikální zaměření a terénní odkryv archeologické lokality ve
Vřesovicích.
V Olšanech u Prostějova probíhal ve spolupráci s týmem antropologů z
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně odkryv pohřebiště zkušebně doplněný
o sterilní odběr vzorků určených k podrobnějšímu genetickému zkoumání zdejší raně
středověké populace.
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 a J.
Knies).
V roce 2015 vyšlo další číslo Pravěku - Pravěk Nová řada 23 (náklad 350 výtisků).
Číslo je rozděleno na „recenzované studie“ s 12 příspěvky z období eneolitu až středověku od
pracovníků našeho ústavu i vědců z dalších institucí. Dále následuje část „Z činnosti
moravských a slezských archeologických pracovišť“, kde jsou ve zkratce prezentovány
konference a kolokvia. V závěru je zařazena rubrika Literaria Archaeologica s recenzemi na
nové odborné publikace.
V materiálové řadě Pravěk – Supplementum jsme vydali 29. Svazek s prací M. ŠmídaA. Přichystala – Eneolitická hradiska na Prostějovsku Ohrozim – Čubernice a ProstějovČechovice – Čechovsko (náklad 300 výtisků). Tato práce podává vyčerpávajícím způsobem
informace o dvou eneolitických hradiscích na Prostějovsku. Po zasazení obou lokalit do
přírodního prostředí jsou pak hradiska popsána jednotlivě (historie bádání s medailonky
jednotlivých badatelů, popis a zhodnocení nálezového fondu a závěrečné úvahy o datování a
ekonomice). Na závěr je připojen detailní slovní popis prozkoumaných objektů všech nálezů
spolu s kresebnou dokumentací a numerickým kódem.
30. svazek Pravěku – Supplement je od P. Fojtíka – Mohylová kultura střední doby
bronzové na Prostějovsku I. Katalog nálezů – svazek první (náklad 300 výtisků). První část
rozsáhlé monografie mapující doposud známé lokality mohylové kultury střední doby
bronzové na Prostějovsku. Katalog je rozčleněn do 15 kapitol – jednotlivých nalezišť, v nichž
je podán podrobný geografický přehled, historie osídlení katastru, historie bádání a výzkumů
a popis jednotlivých hmotných nálezů spolu s jejich vyobrazením. Vybrané kapitoly jsou
doplněny o odborné analýzy.
V 31. svazku je publikována práce M. Nováka - Opevněné výšinné sídliště na „Malém
Chlumu“ u Krhova a jeho zázemí v pozdní době bronzové a v době halštatské (náklad 300
výtisků). Cílem práce je především vyhodnocení kompletního nálezového souboru z
opevněného výšinného sídliště Krhov „Malý Chlum“ a blízkého nížinného sídliště Obora
„Pod Chlumem“, tedy lokalit, které jsou zejména pro poznání doby halštatské na Malé Hané
klíčové. Lokality jsou nejprve zasazeny do geografického kontextu, poté je podrobně
zhodnocena terénní prospekce s přehledem bádání následována analýzou keramického a
akeramického materiálu. Na závěr jsou lokality zasazeny do kontextu pozdně bronzového a
halštatského osídlení regionu Malé Hané.
Výroční zpráva 2014 (náklad 150 výtisků). Ve výroční zprávě jsou shrnuty veškeré
důležité informace o dění v instituci v roce 2014; dále jsou zde základní personální údaje,
informace o hospodaření instituce spolu se zprávou auditora. Zároveň obsahuje výčet všech
pozitivních záchranných archeologických akcí instituce se stručným popisem zjištěných a
prozkoumaných situací spolu se seznamem odevzdaných nálezových zpráv a přehledem
publikační a popularizační činnosti pracovníků.
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6. PRŮZKUMY, VÝZKUMY A DOKUMENTACE V ROCE 2015
6.1. Pozitivní terénní akce
V roce 2015 bylo provedeno celkem 556 záchranných výzkumů a dohledů, z toho bylo
122 akcí pozitivních. Na financování neziskových záchranných výzkumů, především
rodinných domů na území Jihomoravského kraje, byla využita neinvestiční část dotace od
zřizovatele a z fondu „Program podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR
2015“.
BAŘICE (okr. Kroměříž)
Poddubí – RD parc. č. 319/3 (M. Popelka, č. akce 22/15)
Při závěrečných terénních úpravách svahu v části dotčené plochy byly zachyceny dva
archeologické objekty. Jednalo se o zásobnici, v jejíž výplni byly registrovány ojedinělé
zlomky špatně pálené písčité keramiky a drobky mazanic. Druhý objekt nepravidelně
oválného tvaru neposkytl žádný materiál. Je pravděpodobné, že objekty jsou současné a tvoří
okraj dosud neznámého pravěkého sídliště, rozkládajícího se na levobřežní terase Bařického
potoka v severní části polní tratě „Poddubí“, na jihozápadním okraji intravilánu obce. V
průběhu archeologického výzkumu tak byly poznatky o pravěkém osídlení katastrálního
území Bařic obohaceny o zcela novou archeologickou lokalitu z pravěkého období.
BLANSKO (okr. Blansko)
Ul. Dolní Palava – provozovna s bydlením (M. Přichystal, č. akce 299/15)
Při výstavbě provozovny s bydlením na parcele č. st. 27/1 byly dokumentovány základy
staršího, snad středověkého domu.
BLUČINA (okr. Brno-venkov)
Pastviska – deponie materiálu (D. Parma, č. akce 385/15)
Plošně omezenou sondáží byla zjištěna situace, která je od plochy z roku 2013 přes minimální
vzdálenost výrazně odlišná. Sondy z roku 2015 byly situovány již mimo písčitou dunu, na
podložní jíly zde přímo nasedá kulturní souvrství, patrně postupně akumulované na okraji
pravěkého sídliště. To se projevuje množstvím mazanice a keramiky rozptýlených především
ve vrstvě 0139 a také přítomností zahloubených objektů. Možnosti výzkumu jsou silně
limitovány vysokou hladinou spodní vody, pohybující se v suchém ročním období na úrovni
povrchu podložních jílů. Zachycené situace, tedy kulturní vrstva i jednotlivé zahloubené
objekty, lze datovat do mladší doby bronzové – keramický soubor je silně fragmentární,
ovšem dostatečně početný a charakteristický. Jiné komponenty zjištěné v roce 2013 (starší
doba bronzová, raný středověk) se v těchto místech již identifikovat nepodařilo. Z celé
rozsáhlé plochy zasažené deponií a pozemkovými úpravami byl archeologicky zkoumán jen
minimální rozsah, což je dáno především technickými důvody (podmáčení terénu, úpravy
formou navážky bez hlubších výkopů). Proto nelze přesně vymezit rozsah pravěkého osídlení
v poloze Pastviska a při další stavební činnosti zasahující do původních, nenavýšených terénů,
je nezbytnou součástí stavby provedení dalšího záchranného archeologického výzkumu.
BOHUTICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace (I. Čižmář, č. akce 556/15)
V jednom z výkopů naproti domu č. p. 163 byly na profilech zachyceny dva zahloubené
objekty se špatně čitelným zásypem. Vzorkováním objektů se podařilo získat několik
keramických zlomků, které lze přiřadit ke kultuře s lineární keramikou.
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BRANIŠOVICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace a ČOV (I. Čižmář, č. akce 9/15)
Nejprve byly sledovány zemní práce na ČOV, byly zde však zjištěny pouze silné nivní
sedimenty bez nálezů. Dva objekty datované rámcově do pravěku byly zdokumentovány
v přípojce pro NN ve svahu skloněném k západu poblíž ČOV.
Další lokalita byla zachycena v trase komunikace pro ČOV. Skrývka ornice bohužel proběhla
bez přechozího ohlášení stavby. Na profilech se podařilo zdokumentovat tři zahloubené
objekty, z nichž byl získán nepočetný keramický materiál datovaný bohužel pouze rámcově
do pravěkého období. Lze předpokládat, že objektů při skrývce komunikace bylo zničeno
více.
Hlavní lokalita v Branišovicích se však nachází ve východní části obce, na mírném návrší
mezi Našiměřickým a Olbramovickým potokem. První zahloubené objekty byly registrovány
při stavbě kanalizace jen několik desítek metrů od rozhraní sprašové návěje a nivy potoka.
Protože stavba kanalizace probíhala v zastavěném území, nebyl možný celkový průzkum
objektů zabíhajících pod profil a byla tak prováděna pouze jejich dokumentace a vzorkování.
U pravěkých objektů (zjištěno několik desítek) se jednalo v naprosté většině případů o
kruhové zásobní jámy různých velikostí, které byly datovány do období věteřovské kultury.
V jedné z větších zásobnic byly zachyceny dva lidské skelety. Podmínky stavby bohužel
neumožňovaly celkové prozkoumání objektů.
Během výzkumu byl zachycen také jeden zahloubený objekt z doby hradištní. Několik desítek
novověkých objektů bylo dokumentováno ve výkopech v prostoru sídliště věteřovské kultury
v jižní části obce. Při stavbě výtlaku vedoucího podél Olbramovického potoka byl
v inundačním pásmu zachycen jediný zahloubený objekt (žlab?) datovaný do období
vrcholného středověku.
BRNO-BYSTRC (okr. Brno-město)
Prádelna – sedimentační nádrž (M. Přichystal, č. akce 478/14)
Při budování sedimentační nádrže na vodním toku Veverka jihozápadně od hradu Veveří byly
zjištěny novověké navážky s množstvím archeologického materiálu, související patrně
s dřívějšími terénními úpravami prostoru.
BRNO-HORNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Ul. Košuličova – stavba haly (R. Bíško – J. Kala – D. Parma, č. akce 81/15)
Během záchranného archeologického výzkumu byl zjištěn 1 žárový hrob a 1 hrob příslušníka
elity z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí, 6 hrobů patřící
ranému středověku a celkem 6 zahloubených objektů bez bližší intepretace.
Žárový hrob z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí (KSPP;
H804) se nacházel v superpozici s hrobem H800 z mladšího období raného středověku a byl
jím poškozen, zachyceno bylo tedy pouze jeho reziduum. Hrob samotný je zajímavý
především ve vztahu k pohřbu elity (H805) ze stejného období, a dalšího žárového hrobu
(H806), které byly lokalizovány na sousední parcele (viz č. akce 164/15). Vzhledem k této
koncentraci pohřebních struktur z velatické fáze KSPP lze mluvit o žárovém pohřebišti, jemuž
dominoval právě zmíněný hrob elity. V tomto ohledu zůstává otázkou interpretace a datace
objektu (obj. 507), ve kterém byly nalezeny fragmenty pravěké keramiky a přepálené kosti.
Teoreticky by se mohlo jednat o další reziduum žárového hrobu. Za unikátní je třeba
považovat žárový pohřeb elity (H805) nacházející se zcela osamoceně v severní části
skrývané plochy. Byl uložen v prostorném komorovém hrobu o rozměrech cca 3 x 1,7 x 1 m.
Samotná kremace byla situována zhruba do středu hrobové komory, v menší míře potom při
okrajích (nikoliv v nádobách). Hrob obsahoval velké množství nádob (přes 10), které jsou pro
toto období typické (3 amfory, 4 misky a mísy, šálek a bronzový koflík, hrnec s uchy ad.).
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Velice zajímavé je nadměrně velké množství dobře zachovaných bronzových předmětů, se
kterými se u „normálních“ hrobových celků nesetkáváme (3 kopí různých velikostí, nůž,
šipky a především meč s jazykovitou rukojetí). Skladbu nálezů potom doplňují zvířecí
symboly ve formě kančích klů a medvědího drápu přiložené k rukojeti meče.
Jako velice problematická se ukázala interpretace nehrobových objektů (obj. 500, 508, 509 a
512), které byly téměř prosté datovacích artefaktů. S ohledem na podobné struktury zjištěné v
profilu spojovacího základového pasu v jižní části plochy, které nebyly dále dokumentované,
se může jednat o rozšířený jev spojený s různou činností v minulosti (zemědělské využití, sad
ve středověku a novověku?). Nelze vyloučit ani jako doklad aktivit v pravěku a raném
středověku. Obj. 504 může být interpretován jako kůlová jamka širší konstrukce domu (bez
datace), z které se více nedochovalo.
Raný středověk je na lokalitě zastoupen 6 hroby. Jedná se pohřby celkem 6 jedinců, různého
stáří, v natažené poloze na zádech, hlavou k západu a prakticky bez milodarů (H802
obsahoval Fe nožík). Jedinou výjimkou byl pouze hrob H803, orientován opačně, tj. hlavou
k východu. Z hlediska dochovaných milodarů se jedná pohřeb bohatého jedince, který
obsahoval bronzové šperky (prsten, náušnici) a Fe nůž/dýku. Obr. 1.
BRNO-HORNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Ul. Košuličova – stavba haly N. K. STAV (R. Bíško – D. Parma, č. akce 164/15)
Zjištěn byl žárový hrob z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí.
Zachyceno bylo pouze jeho reziduum, protože značná část nadložní orniční vrstvy byla již v
minulosti odtěžena.
BRNO-HORNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Ul. Záhumenice – bazén u RD (R. Bíško, č. akce 322/15)
Během řádně neohlášeného výkopu na zahradě rodinného domu objevil majitel lidské ostatky.
Následně byla přivolána Policie ČR, která tuto informaci teprve předala Ústavu archeologické
památkové péče v Brně. Nálezová situace byla ovšem již tak narušená, že nebylo možné
zjistit konkrétnější informace. Lidské kosti jsou v současné chvíli v evidenci Policie ČR. Při
začišťování výkopu bylo objeveno velké množství osteologického materiálu (kůň) včetně
několika do podloží zahloubených objektů. Objekt 500 obsahoval část skeletu koně (hlava a
trup). Vzhledem k tomu, že objekt 501 byl relativně mělký a z velké části porušený výkopem,
nedochovala se další kostra koně v celistvé formě (kosti se nacházely poházené kolem
prostoru jámy 501). Objekt 502 neobsahoval žádný materiál.
Dle ústního sdělení majitele byla při hloubení bazénu objevena ještě třetí kostra (část) koně,
v dané chvíli již bohužel na výsypce. Vzhledem k naprosté absenci datovacího materiálu
(kromě recentního charakteru) nelze zcela jistě nálezovou situaci přesněji chronologicky
zařadit ani blíže determinovat.
BRNO-MALOMĚŘICE (okr. Brno-město)
Úsek železniční trati – modernizace trati (M. Geisler, č. akce 434/15)
Staveniště se omezovalo na těleso původní železniční trati, při jejímž budování došlo
k praktické likvidaci terénu, ve kterém by se případné archeologické situace mohly dochovat.
Významný byl pouze nález kostí srstnatého nosorožce Rhinoceros sp. Na základě stratigrafie
je stáří nalezené kosti minimálně 70 tisíc let a jde o unikátní nález, který významně doplňuje
naše znalosti z tohoto období středního paleolitu (posudek Dr. Zdeňky Nerudové, Ústav
Anthropos, MZM Brno). Z Maloměřic jsou známy nálezy paleolitických kamenných
artefaktů. Jejich spojování s nalezenou kostí je ovšem pouze hypotetické. K nálezu lebky a
dalších kosterních pozůstatků téhož živočicha, ovšem vzácnější a na našem území unikátní
formy Stephanorhinus kirchbergensis, došlo i na sousedním k.ú. Obřan.
36

BRNO-ZÁBRDOVICE (okr. Brno-město)
ZŠ a MŠ Merhautova 37 – rekonstrukce hřiště (M. Geisler, č. akce 364/15)
V průběhu výzkumu byl upřesněn rozsah novodobého hřbitova, zjištěného v roce 1973 v
souvislosti s rozšiřováním křižovatky Jugoslávská – Merhautova. Ostatky, orientované ve
směru Z-V, byly ukládány do země s drobnými votivními předměty v dřevěných rakvích
sbitých hřebíky. Kostry byly částečně poškozeny v průběhu stavebních prací, nicméně bylo
patrné, že část hrobů byla likvidována ještě za doby trvání hřbitova, patrně pro nedostatek
místa k pohřbívání. Podle písemných záznamů byl hřbitov zrušen kolem roku 1850.
BRODEK U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice – kanalizace a ČOV (P. Fojtík, č. akce 9-11/14)
V roce 2014-2015 byl při stavbě prováděn průběžný archeologický dohled. V předem skryté
trase kanalizační stoky mezi Brodkem u Prostějova a Sněhoticemi, v nejzápadnějším cípu
brodeckého katastru, byla zjištěna přítomnost kamenné struktury s keramikou vrcholného
středověku a raného novověku. Ta byla interpretována jako doklad terénních úprav břehu
původního koryta meandrujícího Ondratického potoka souvisejících patrně s osamocenou
parcelou zachycenou na příslušné indikační skice z roku 1833. Střepy glazovaných nádob
dovolují kamenné dláždění rámcově datovat do 16. století. Vodní tok byl později napřímen a
k zasypání jeho dřívějšího koryta zjevně posloužila hlína odkopaná v blízkém okolí, o čemž
svědčí „kontaminace planýrek“ hojnou mazanicí a ojedinělými zlomky nádob kultury
platěnické, jejíž sídliště je rozloženo právě ve svahu nad místem výzkumu. Liniový výkop
kanalizačního výtlaku mezi Brodkem u Prostějova a Ondraticemi, při východním okraji
známé polykulturní archeologické lokality v poloze „Nalevo za zámkem“, protnul větší
sídlištní jámu (hliník) kultury lužické.
BRODEK U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Pazderny – mimoúrovňová křižovatka (P. Fojtík, č. akce 534/14)
Záchranný výzkum byl vyvolaný výstavbou mimoúrovňové křižovatky nově propojující
rychlostní komunikaci R46 s městysem Brodek u Prostějova. Na skryté ploše byla zjištěna
archeologická struktura, která se již na první pohled diametrálně odlišovala od dosud
známých prostorových schémat běžných pravěkých sídlišť nebo pohřebišť. Tuto tvořily dvě
souběžné řady kruhových jam sloužících k ukotvení mohutných dřevěných sloupů, tvořících
tak s geometrickou přesností rozložené linie orientované striktně ve směru V-Z. Vnitřní
plochu o rozměrech cca 20 x 4 m od východu uzavírala dvojice obdobných „sloupových jam“
a na straně západní na ni navazovala čtveřice velkých obdélných jam. Zmíněné obdélné jámy
skrývaly na svých dnech početné kolekce charakteristických keramických nádob (především
zvoncovitých pohárů s příznačným dekorem), kamenné nátepní destičky lukostřelců, korálky
z jantaru a kosti, ozdoby ze stříbra a zlata nebo kolekci kamenů interpretovaných jako nástroje
řemeslníka - kovotepce. Svým charakterem tak ponejvíce připomínaly bohatě vybavené
mužské hroby příslušníků staršího vývojového úseku kultury zvoncovitých pohárů (cca 2500
let před Kristem), které však postrádaly jakýchkoliv stop po přítomnosti lidských kosterních
pozůstatků a lze je tak označit za „hroby“ symbolické. Přímou souvislost mezi popsanými
komponentami posléze potvrdily i nálezy kamenných nátepních destiček nepochybně záměrně
uložených hned do tří z dvaceti zachycených sloupových jam; snad ve funkci „základové
obětiny“. Ve východní části plochy byly dále zachyceny dvě řady drobnějších kůlových
jamek a větší jáma, která obsahovala torzo nádoby mladšího úseku kultury zvoncovitých
pohárů (dokládající tedy možné dlouhodobější využití místa). Dále k západu byl zjištěn
liniový útvar v podobě mělkého příkopu, který naznačuje možnou existenci kruhového
ohrazení, snad obíhajícího výše popsanou „centrální plochu“. Pro nastíněnou terénní situaci
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nenacházíme v kontinentální Evropě pozdního eneolitu žádných odpovídajících analogií - lze
v ní však spatřovat nejen tradici středoevropských neolitických sociokultovních architektur
(tzv. „rondelů“), ale i prvky objektů typu „henge“ známých ze západní Evropy a britských
ostrovů. Nepochybně i v tomto případě šlo o předem promyšlenou stavbu odrážející tehdejší
znalosti geometrie a snad i astronomie - spojující více možností svého využití, od potřeb
sociálních a kultovních, až po možné uplatnění při sledování pohybu nebeských těles. Obr. 2.
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (okr. Kroměříž)
Ul. Pod Platany – rekonstrukce (M. Popelka, č. akce 18/15)
V souvislosti s rekonstrukcí výstavních prostor na zámku v Bystřici pod Hostýnem proběhl
také drobný záchranný výzkum při pracích na kanalizační přípojce na druhém nádvoří zámku.
Při vzorkování profilu bylo nalezeno nepočetné množství keramických fragmentů,
datovatelných pouze rámcově do vrcholného středověku, z výhozů zeminy pak pochází
několik novověkých keramických zlomků a drobný soubor osteologického materiálu.
Výsledkem výzkumu je tak pouze jen nepřímé doložení využití tohoto prostoru v období
vrcholného středověku a novověku, což koresponduje s obecně známými skutečnostmi. Lze
konstatovat, že 1,2 m hlubokým výkopem nebyly porušeny žádné intaktní situace ani
konstrukční prvky (vyjma původní kamenné dlažby nádvoří); přesto byla tato stavba
intenzivně sledována, jelikož se jednalo o jedny z mála zemních prací, které se v prostoru
bystřického zámku odehrály a mohly svým způsobem obohatit poznání historického vývoje
této významné regionální památky.
ČEHOVICE (okr. Prostějov)
Loučky před drahou – revitalizace mokřadu (P. Fojtík, č. akce 529/14)
V roce 2014-2015 probíhaly zemní práce spojené s revitalizací soutoku Vřesůvky a Malého
potůčku. V severozápadní části plochy byly zachyceny dva relikty sídlištních objektů
platěnické kultury starší doby železné. Tyto byly překryty výraznou kulturní vrstvou
obsahující, vedle keramiky halštatské, též materiál náležející pokročilé době laténské.
Provedený archeologický výzkum sice poskytl velmi omezená terénní zjištění provázená jen
nepočetnými soubory nálezů - tyto však poukazují na existenci dosud neznámé archeologické
lokality, která zajímavým způsobem dokresluje lidské aktivity v záplavovém území v těsné
blízkosti vodotečí.
DAMBOŘICE (okr. Hodonín)
S od obce – zapojení sond (M. Lečbych, č. akce 154/15)
Během výzkumu byly při zapojování sondy 89, 90A zjištěny dvě zahloubené sídlištní jámy,
které představují další část polykulturního osídlení, které bylo v minulosti na lokalitě zjištěno.
Nejvýraznější lidské aktivity zde spadají do doby bronzové; do tohoto období (mladší doba
bronzová) lze zařadit i výše zmiňované sídlištní jámy. Výplň jam obsahovala převážně
keramiku, v menším měřítku pak zvířecí kosti, mazanicí a broušenou industrií (jako intruzi?).
Na základě pozitivního zjištění v této části lokality je možné lokalizovat další pokračování
sídliště, které roztroušeně lemuje levý břeh potoka Salajky.
DAMBOŘICE (okr. Hodonín)
Spálený – IS pro RD (M. Lečbych, č. akce 158/15)
Předmětem stavební akce bylo vybudování dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu 75
nových rodinných domků v severovýchodní části obce Dambořice. Dotčená plocha
navazovala ve své východní části na zástavbu obce, v západní části na zemědělské pozemky.
V průběhu záchranného archeologického výzkumu bylo prozkoumáno celkem 16
archeologických objektů, z toho 15 sídlištních jam a 1 žárový hrob.
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Za nejstarší horizont zjištěného osídlení můžeme považovat nepravidelnou jámu, která se
nacházela v jižní části celého zkoumaného prostoru. Ve výplni se nacházelo množství
keramiky a několik kusů štípané industrie datující tento objekt do kultury s lineární
keramikou. Během výzkumu bylo v prostoru skrývek nasbíráno i několik střepů lengyelské
kultury. Další prozkoumanou skupinu zahloubených objektů tvoří pozůstatky sídliště, které se
zde rozkládalo v období staršího eneolitu. Jedná se o dvě zásobní jámy, rozsáhlou stavební
jámu, sídlištní jámu a menší kůlovou jamku. Vedle nalezené běžné keramické produkce stojí
za zmínku nález, který byl učiněn na dně jedné zásobní jámy. Jde o nález střepu zdobeného
brázděným vpichem. Tento keramický úlomek tak nečekaně rozmnoží naše představy o
rozšíření tohoto typu výzdoby na Moravě.
V rámci rozlehlé zkoumané plochy byl nejsevernějším prozkoumaným objektem ojedinělý
žárový hrob. Původně do terénu mělce zahloubená popelnice se zbytky spálených lidských
kostí byla silně zničena již hlubokou orbou a po skrývce se podařilo zachránit pouze několik
drobných zlomků patrně dvou nádob a kumulaci spálených lidských ostatků. Žádný jiný
hrobový inventář nebyl nalezen. Tento hrob můžeme chronologicky zařadit do velatické
skupiny KSPP. Rozsáhlé sídlištní nálezy této kultury se nacházejí nedaleko severním směrem
na blízkém svahu potoka Salajky.
Nejpočetnější (celkem 9 prozkoumaných jam) skupinu objektů pak tvoří nálezy z halštatu.
Jednalo se o dvě zásobní jámy, jednu stavební a tři neurčité sídlištní jámy. Nejdůležitější
nalezenou komponentou jsou však odkryté půdorysy tří zemnic, které se nacházely ve
skupince ve střední části zkoumané plochy. V jedné z nich byla patrná i jakási vnitřní
konstrukce, která se ve dně objektu projevila v podobě menších kůlových jamek. Ve výplních
těchto zemnic se nacházelo veliké množství keramických nálezů. Kromě těchto početných
zlomků je v inventáři i několik přeslenů, soubor zvířecích kostí, kolekce mazanice a
fragmenty zoomorfních nádob.
DIVÁKY (okr. Břeclav)
Intravilán – stavba RD (I. Čižmář, č. akce 111/15)
Během výzkumu byl zjištěn jediný zahloubený objekt (zásobní jáma), ze kterého byl získán
nepočetný keramický materiál datovaný do středověkého období. Může se jednat o součást
hospodářského zázemí v zadním traktu některé ze středověkých usedlostí při uliční čáře.
Jedná se o další z hmotných dokladů středověkého osídlení na území obce Diváky, která je
v písemných pramenech spolehlivě zmiňována již od roku 1237.
DRAHANOVICE (okr. Olomouc)
Za zahradou – ČOV a stoková síť (P. Fojtík, č. akce 525/14)
Při východním okraji polní trati „Za cukrovarem“ liniový výkop protnul ojedinělou pravěkou
sídlištní jámu bez nálezů. V poloze „Za zahradou“ byly zkoumány a dokumentovány dva
sídlištní objekty s materiálem počínající kultury lužických popelnicových polí. V intravilánu
osady Střížov, nedaleko barokního sousoší Piety na rozcestí silnic Ludéřov-Střížov, byl pod
mocnou vrstvou planýrek výkopem z větší části rozmetán lidský skelet, jehož blízké okolí
poskytlo zlomky keramiky raně novověkého stáří.
DRAŽOVICE (okr. Vyškov)
Kameny – zkapacitnění vodojemu (B. Mikulková, č. akce 213/15)
Během záchranného archeologického výzkumu byly zjištěny čtyři kostrové hroby nalezené
v profilu mohutné stavební jámy. Vzhledem k velikosti a výšce profilu (v nejvyšším bodě 5
m) bylo možné prozkoumat pouze dva hroby a i ty jen částečně. Průběh preparace hrobů
zásadně ovlivnilo silně zhutnělé štěrkopískové podloží a fakt, že hrobové jámy částečně
zabíhaly mimo zkoumanou parcelu. Oba hroby byly porušené v oblasti hrudníku (chybí horní
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část hrudníku a hlava). Orientace hrobových jam je ve směru SSZ – JJV. Hroby neobsahovaly
žádné milodary, proto je problematické jejich datování. Vzhledem k orientaci hrobových jam
a způsobu pohřbení (v přímé poloze na zádech) se domníváme, že šlo o hroby z mladší doby
hradištní.
DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Pastviska – obytný soubor s 25 RD (P. Fojtík, č. akce 466/14)
V rámci pokračující stavební akce na známé polykulturní lokalitě „Pastviska“ byla budována
dešťová kanalizace, která okrajově zasáhla i do plochy dříve nedotčené plošnou skrývkou a
tedy ani v loňském roce prováděným záchranným archeologickým výzkumem (viz Výroční
zpráva 2014). Výkopové práce zde narušily v pořadí již čtvrtý zjištěný hrob kultury se
šňůrovou keramikou. Tento se však od předešlých odlišoval především uplatněným
pohřebním ritem - namísto příznačné inhumace obsahoval kremační pozůstatky rozptýlené na
dně jinak, svými rozměry i výplní, charakteristické hrobové jámy. V pohřební výbavě
zemřelého nechyběly typické keramické nádoby (tři zdobené džbány dřevohostického typu,
pohár s charakteristickou šňůrovou výzdobou a další pohár, tentokráte však s výzdobou rytou)
a kostěné či parohové předměty (dvě dláta, dvě šídla a předmět připomínající „píšťalku“). Se
žárovým pohřebním ritem se na moravských pohřebištích pozdně eneolitického lidu kultury
se šňůrovou keramikou obecně setkáváme jen velmi zřídka a jeho výskyt je tradičně chápán
jako ovlivnění z geografického prostoru Karpatské kotliny - jedná se tedy o velmi cennou
ukázku rozmanitosti pohřebního ritu na samém sklonku pozdní doby kamenné. Obr. 3.
DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Pastviska – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 100/15, 187/15, 514/15)
1. Parcela č. 701/8. Registrována charakteristická slovanská zásobní jáma (obilnice), z jejíž
výplně pochází nepočetná kolekce keramických zlomků mladší doby hradištní, zvířecí kosti a
především okrouhlý kámen se středovým otvorem - součást zařízení k mletí obilí, tzv.
žernovu.
2. Parcela č. 702/11. Zjištěn orbou značně rozrušený kostrový hrob - vedle skeletu dospělé
ženy uložené ve skrčené poloze na levém boku poskytl torza tří keramických nádob (poháru
zdobeného otisky šňůry, vejčitého hrnce a hrubé misky) a příznačnou šroubovicovou záušnici
z měděného drátu s jedním koncem zahroceným a druhým ploše roztepaným. Jedná se
v pořadí již o pátý na lokalitě „Pastviska“ prozkoumaný hrob kultury se šňůrovou keramikou.
Z mohutné vrstvy splachů byl pomocí detektoru kovů dále získán fragment bronzové spony
související s intenzivním osídlením místa v době římské.
3. Parcela č. 703/12. Výkopy základových pasů narušily dva sídlištní objekty - jeden
náležející kultuře věteřovské, druhý přelomu střední a mladší doby bronzové.
DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Pastviska – ZTV pro RD (P. Fojtík, č. akce 101/15)
Skrytá plocha, určená k vybudování točny pro osobní automobily a přečerpávací stanice
kanalizace, poskytla dva archeologické objekty náležející k osadě Germánů doby římského
císařství. Vedle běžné sídlištní jámy byl prozkoumán úplný půdorys polozahloubené chaty
s šesti nosnými kůly, který poskytl bohatý soubor keramiky 2. poloviny 2. století po Kristu
s hojně zastoupenými zlomky provinciálních nádob panonského původu. Obr. 4.
FRYŠTÁK (okr. Zlín)
Ul. 6. května – silnice II/490, průjezdní úsek (M. Popelka, č. akce 192/15)
Součástí zemních prací byla také sanace zemní pláně za účelem získání vhodné únosnosti pro
novou vozovku v úseku dlouhém necelých 100 m mezi náměstím Míru a Zlínskou ulicí. Jižně
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od budovy renesanční radnice se v odkryté ploše začaly rýsovat půdorysy původní zástavby.
Jednalo se o stavby kvadratického půdorysu, ještě dřevo-hlinité konstrukce, přičemž se
vzájemně překrývaly a byly navíc porušeny mladšími konstrukčními prvky – relikty
kamenného zdiva. Tato poměrně složitá superpozice však přispěla k určení relativní
chronologie mezi jednotlivými stavbami. Nejstarším objektem byla zemnice s kůlovou
konstrukcí, která byla po svém zániku porušena zemnicí mladší a hlubší, která měla
konstrukci roubenou. Na dně této mladší zemnice byly zachyceny konstrukční prvky
v podobě zuhelnatělých trámů, uložených do základových žlabů. Zmíněná mladší zemnice
bezpochyby zanikla při požáru, jelikož její zásyp tvořily dočervena propálené vrstvy velkých
kusů mazanice, promísené velkým množstvím uhlíků. Po svém zániku byla tato zemnice
pravděpodobně obnovena ve stávající dispozici, kdy bylo použito již kamenné podezdívky.
Celá tato situace je na základě vyzvednutého materiálu, tvořeného především keramikou,
předběžně datována do období vrcholného středověku. Zajímavým nálezem byl kompletní
skelet psa, nalezený na úrovni podlahy v nejstarší zemnici. Další strukturou, která stojí za
zmínku, je relikt původní cesty, sestavené z dřevěných trámů, zpevňujících patrně značně
podmáčený terén v místech vedoucích od původního brodu přes vodoteč na dnešní ulici
Potoky. Komunikační horizont této haťové cesty je datován nálezem půlkrejcaru Františka
Lotrinského do druhé poloviny 18. století, avšak k přesné dataci dopomůže až
dendrochronologický rozbor jednoho z odebraných vzorků. Obr. 5.
HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
Nám. Svobody – úprava veřejného prostranství (M. Popelka, č. akce 90/15)
Formou sondy byl zdokumentován zánikový horizont destrukce původní (snad ještě
dřevohlinité) zástavby v prostoru někdejší židovské čtvrti – dnešního náměstí Svobody.
Prozkoumaná destrukce je na základě vyzvednutého materiálu datována na přelom 13. a 14.
století, což z ní činí nejstarší „in situ“ dochovanou situaci v historickém jádru města
Holešova. Zcela jistě je starší než zmínky o příchodu Židů do tohoto prostoru (1. polovina 15.
stol.) a může pravděpodobně souviset se zástavbou, předpokládanou Mgr. Štětinou z NPÚ
v Kroměříži, podél tzv. „hradské“ cesty, která původně vedla ke středověké holešovské tvrzi
(dnešnímu zámku). Důvod zachování intaktních situací lze shledávat patrně v tom, že místo
nebylo nikdy porušeno novější zástavbou, ale byla zde proluka, oddělující původní hostinec
Kamenec, jehož severovýchodní nároží se podařilo při výzkumu taktéž zachytit, od další
zástavby.
HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
Nám. Svobody – oprava kanalizace (M. Popelka, č. akce 175/15)
V průběhu výzkumu se podařilo částečně prozkoumat (ovzorkovat) a na vertikálním profilu
výkopu zdokumentovat jeden archeologický objekt – pravděpodobně větší jímku, datovanou
na základě vyzvednutého keramického materiálu do první poloviny 15. století, na jejímž dně
byl pod vrstvou kamenů zasypán dřevěný technický prvek o délce cca 190 cm, jehož oba
konce byly opatřeny otvory, tzv. dlaby. Je možné, že se jednalo o část výdřevy jímky či
součást nějaké dřevěné (roubené) stavby. Dřevěný prvek byl následně podroben
dendrochronologickému rozboru, který prováděl Ing. Tomáš Kyncl z DendroLab Brno.
Rozborem bylo zjištěno, že dotyčný prvek pocházel z dubu, pokáceného někdy po roce 1410,
což plně koresponduje s datací na základě keramického materiálu. Zachycená situace tedy
dokládá sídelní aktivitu ve zmíněném prostoru na počátku 15. století, tedy v době, kdy byla
podle písemných pramenů zakládána židovská čtvrť.
HOLŠTEJN (okr. Blansko)
Intravilán – stavba RD (R. Bíško, č. akce 493/15)
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Během hloubení základových pasů byla narušena vrcholně středověká vrstva (14. – 15.
století) včetně objektu 500 ze stejného období. Selektivně byly zdokumentovány a
ovzorkovány 4 profily v různých částech základových rýh. Profily P2 – P4 byly identické.
Pod humusovitou vrstvou ornice (K100) se nacházela kulturní vrstva složená z hnědé (K102)
a šedohnědé (K103) prachovité hlíny naplněné ojediněle uhlíky a kousky mazanice. Podařilo
se zachytit několik tuhovaných střepů. Ve spodní části profilu bylo možné identifikovat
rezavě žluté jílovité podloží (K101). Objekt 500 zasahoval do hloubky 1,2 m a obsahoval
podobný materiál jako kulturní vrstva K102 a 103 (větší podíl keramiky a mazanice).
HOSTĚNICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – stavba RD (P. Kos, č. akce 532/15)
Na profilech stavební jámy byly zachyceny vrstvy související s rozsáhlými povodněmi, které
postihovaly v 2. polovině 19. století celé Hostěnické údolí, a které přikryly další nálezové
situace. Takto zakonzervované objekty bylo možné spojit s obdobím před „prvním přívalem“
roku 1864. Prozkoumán byl velký pravoúhlý jámový milíř sloužící k výrobě dřevěného uhlí,
cihel a páleného vápna. Obr. 6.
HULÍN (okr. Kroměříž)
Ul. A. Dvořáka – stavba RD (M. Popelka, č. akce 26/15)
Navzdory svému nevelkému rozsahu přinesl výzkum poměrně zásadní poznatky o struktuře
protohistorického a raně historického osídlení v severní části intravilánu města. Během
výzkumu bylo zjištěno celkem 12 archeologických objektů, z nichž většina je datována do
období mladohradištního, případně pozdněhradištního, tedy na samotný závěr raného
středověku. Jedná se o část výrobního okrsku, sestávajícího z velkého, výrazně zahloubeného
objektu s pecí blíže neurčeného výrobního účelu, a kolomazné pece, doplněné několika
dalšími méně výraznými objekty a dvěma obilnicemi. Za zmínku stojí také přítomnost zlomků
laténské keramiky v raně středověkých objektech, která naznačuje poměrně intenzivní aktivity
i v mladší době železné, bohužel však nebyl prozkoumán ani jeden objekt, který by bylo
možno přímo zasadit do tohoto období. Výjimku tvoří pouze zahloubenina v severní části
velkého výrobního raně středověkého objektu, ze které pochází poměrně značné množství
zlomků laténské keramiky. Je možno se domnívat, že v tomto místě se původně nacházel
laténský objekt, který byl mladším zásahem zničen. Zajímavým zjištěním je především nález
zlomku malované laténské keramiky, na základě kterého by laténské aktivity mohly být
kladeny spíše až do mladší vývojové fáze. Výzkumem se tedy podařilo v rámci intravilánu
obce doložit zcela novou archeologickou lokalitu, sestávající nejméně ze dvou výše
zmíněných komponent. Otázkou je vztah v letošním roce zkoumané lokality k nálezům
z místní cihelny, vzdálené cca 300 m od místa výzkum. Z tohoto prostoru jsou mimo jiné
známy právě nálezy z mladší doby železné a mladší doby hradištní.
HUSTOPEČE (okr. Břeclav)
Ul. Kollárova – polyfunkční dům (I. Čižmář, č. akce 124/15)
Archeologický výzkum probíhal na nezastavěné parcele, která byla zasažena úpravami terénu
v 50. letech, kdy zde bylo vystavěno učiliště. Skrývka terénu se tak pohybovala pouze
v recentních navážkách a na starší situace se přišlo až při kopání základových pasů nové
budovy. Celkem bylo výkopem protnuto a zdokumentováno na 60 objektů zahloubených do
spraše, datovaných podle keramického materiálu většinou do 14. – 15. století, v některých
případech i do 2. poloviny 13. století. Podařilo se tak zachytit zástavbu na parcele, která měla
průběžný vývoj již od tohoto období. Většina novověkých situací byla bohužel zničena při
stavbě dnes již stržených budov v průběhu 20. století. Při sondážích únosnosti terénu však
byly proraženy na několika místech klenby dnes již nepoužívaných novověkých sklepů
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zděných z cihel a místy opatřených větracími šachtami. Jejich zánik je možné klást do první
poloviny 20. století. Bližší průzkum nebyl bohužel kvůli hrozbě závalu možný, podařilo se
však zjistit, že se jedná o jednotný komplex a v rámci možností byl vyhotoven alespoň
základní situační plán podzemí.
CHVALNOV-LÍSKY (okr. Kroměříž)
Kletiny – průzkumný vrt Lísky-1 (M. Popelka, č. akce 4/15)
Během stavby byly prozkoumány tři objekty kultury zvoncovitých pohárů. Jednalo se o běžné
sídlištní jámy, v jejichž výplni byl kromě keramiky a mazanice nalezen i zlomek kamenné
sekerky a drobný broušený klínek (tzv. odštěpovač). Zvláštní charakter měl objekt 501, ve
kterém bylo zachyceno větší množství propálených úrovní a mohl tak být určitým druhem
otopného zařízení. Archeologickým výzkumem se tak podařilo objevit na k. ú. Lísky zcela
novou sídlištní lokalitu KZP, jejichž výčet je na území okresu Kroměříž dosud jen sporadický.
IVANČICE (okr. Brno-venkov)
Ul. Hornická 774/17 – úprava zahrady (J. Kala, č. akce 283/13)
Při terénních úpravách zahrady bylo nalezeno pokračování kostrového pohřebiště objeveného
zde roku 2013 (viz Výroční zpráva 2013). K tehdy vyzdviženým dvěma kostrovým hrobům
tak letos přibyly další čtyři, vyznačující se týmž uniformním křesťanským pohřebním ritem.
U kostry pětiletého dítěte byla nalezena drobná, ale masívní bronzová esovitá záušnice, čímž
bylo pohřebiště, zasahující patrně i do okolních zahrad, konečně datováno jako
mladohradištní. Existovalo zde tedy ještě před založením královského města a farního kostela
s hřbitovem a je tak cenným archeologickým dokladem osídlení ivančické kotliny v tomto
období.
IVANČICE-BUDKOVICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán, parc. č. 2126/1 – náhodný nález (I. Čižmář, č. akce 405/15)
Pan Juránek z Budkovic ohlásil náhodný nález několik kostí a dvou celých keramických
nádob na zahradě svého domu. Po oznámení této skutečnosti nálezy také odevzdal a
podařilo se určit, že se jedná o inventář náležející kultuře se zvoncovitými poháry.
Následně byl v zahradě proveden archeologický průzkum, jehož účelem byla
dokumentace vzniklé situace. Výkopem bylo narušeno uložení dolních končetin
pohřbeného jedince, bylo proto rozhodnuto o průzkumu celého hrobu. Po ručním
odkryvu ornice se v hloubce cca 40 cm vyrýsovala hrobová jáma a po exkavaci tmavého
zásypu se podařilo vypreparovat skelet pohřbeného. Jednalo se o jedince uloženého ve
skrčené poloze na pravém boku, tedy o ženu. U hlavy byla umístěna nezdobená nádoba
zvoncovitého tvaru, zbylé dvě (již dříve odevzdané) byly původně uloženy u dolních
končetin. Další drobné nálezy sestávaly ze dvou jantarových korálků a čtyř kostěných
ozdob (tyčinky půlkruhového průřezu zdobené po jedné straně vrubořezem), které
v moravském materiálu zatím nemají analogie. U krku byl umístěn knoflík se dvěma
otvory do V, ve kterých se dochovaly zbytky nití. Obr. 7.
IVANOVICE NA HANÉ (okr. Vyškov)
Padělky za cihelnou – úprava násypu (B. Mikulková, č. akce 212/15)
Při úpravě násypu ze stavby haly fy Fischer byly zjištěny dva objekty, z nichž jeden byl
archeologicky zkoumán. Jednalo se o relativně mělkou kruhovou sídlištní jámu s plochým,
šikmým dnem. Obsahovala velké množství mazanice a nepatrně keramiky. Z několika
keramických zlomků usuzujeme, že vznikla v období mladší doby bronzové.
JASENICE (okr. Třebíč)
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Intravilán obce – kanalizace a ČOV (J. Kala, č. akce 499/15)
Během budování kanalizační sítě bylo v trasách stok a přípojek v blízkosti středověké tvrze
identifikováno soujámí, jehož starší část byla keramikou datována do 13. – 14. století. Jiné
archeologické objekty nebo artefakty se zjistit nepodařilo. Obr. 8.
JEDOVNICE (okr. Blansko)
Havlíčkovo nám. – oprava vodovodu (R. Bíško, č. akce 160/15)
Nálezové situace byly dokumentovány v liniovém výkopu před domy č. p. 80, 633, 123, 76 a
27. Na profilech řezů se podařilo zachytit několik vrstev různého charakteru. Spodní voda
značně komplikovala nejen průběh stavby, ale často také samotnou dokumentaci. Na druhou
stranu její využití dokládá studna, nacházející se těsně pod asfaltovým příkrovem před domem
č. p. 25. Studna měla kamenné roubení, celkový charakter svědčil o jejím nedávném
využívání (2. polovina 20. století). Vrcholně středověké aktivity (13. – 14. století) dokládá
několik zdobených výdutí a dno nádoby z výkopu u profilu P6. Výrazně četnější jsou příklady
aktivit v raném novověku (16. – 17. století) a novověku. Ve vrstvách se nacházela četná
keramika, kousky mazanice, zlomky cihel a vápenná omítka. Sklářská struska je jasným
dokladem bohatých hospodářských aktivit v okolí městysu. Hutnickou strusku, původem
patrně z Hugovy huti u Rudického propadání, bylo možné lokalizovat již ve výkopech
prováděných ve stejném prostoru před několika lety. Původní středověké aktivity byly
převrstveny mocnými vrstvami z novověku a následně intenzivními zásahy v nedávné
minulosti.
JINAČOVICE (okr. Brno-venkov)
Za Sýčkami – stavba RD (M. Přichystal, č. akce 145/15)
V průběhu výzkumu na parcelách č. 740/8 a 742/43 byly zjištěny dva archeologické objekty.
Přestože se z jejich výplní nepodařilo získat žádný materiál, lze je s největší pravděpodobností
dát do souvislosti se sídlištěm kultury s moravskou malovanou keramikou z přelomu mladší a
pozdní doby kamenné, které bylo v bezprostředním jižním sousedství dotčených pozemků
odkryto v letech 2009 a 2010.
KOBEŘICE U BRNA (okr. Vyškov)
Ul. Vrchní – kabelizace sítě NN (B. Mikulková, č. akce 264/15)
Ve výkopu pro kabel byly nalezeny ostatky příslušníka wehrmachtu. Kromě torzovitě
zachované kostry jsme nalezli jeho osobní věci (hřeben, holicí potřeby, dýmka, peněženka,
říšskoněmecké a slovenské mince), kromě toho i část výstroje (vojenská bagančata) a
výzbroje (pěchotní střelivo a útočný granát). Voják zemřel (dle antropologa byl zastřelen
ranou do týlu) v dubnu 1945. Podle soupisu pochovaných vojáků, který byl pořízen krátce po
válce příslušníky SNB, byl v místě dnešního nálezu pohřben německý voják zastřelený na
žádost místních občanů důstojníkem Rudé armády. Důvodem k exekuci měla být informace o
tom, že jim během těžkých bojů v obci bránil v hašení jejich majetku. Nález byl předán
zástupci Lidového spolku pro péči o německé válečné hroby. Bezejmenný voják byl pohřben
4. 11. 2015 na vojenském pohřebišti v Chebu.
KOBYLNICE (okr. Brno-venkov)
Ul. Uzavřená – stavba RD (R. Bíško – I. Čižmář – J. Kala, č. akce 83/15)
Během stavby bylo objeveno celkem 6 raně středověkých hrobů, blíže nespecifikovatelný
pravěký sídlištní objekt a vojenské okopy pravděpodobně z období 2. světové války.
Vzhledem k povaze některých zemních prací (kanalizace) došlo k narušení celkem 3 hrobů
zemním strojem. U jednoho hrobu byla zachycena pouze jeho rohová část, zařazení tedy není
jisté. Ve zbylých dvou hrobech byl pohřben vždy jedinec v natažené poloze na zádech,
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prakticky bez jakýchkoliv milodarů (železné nožíky u boku a keramický korálek). U těchto
hrobů byl také identifikován výklenek, kam byl mrtvý jedinec uložen. Při okraji výklenku
bylo možné pozorovat pozůstatky dřeva (rakve, nebo výdřevy hrobu). Zjištěné hroby spadají
svým chudým inventářem, pozicí koster a konstrukčním typem hrobové jámy do
mladohradištního období (10. – 12. století). Pravěký objekt patrně sídlištního charakteru byl
zachycen při okraji stavby, nebyl tedy zkoumán v celé ploše. Ve výplni bylo nalezeno pouze
několik zlomků keramiky. Vojenský okop tvaru písmene L se nacházel přibližně ve středu
stavby a byl relativně mělký. Funkce a stáří objektu byla interpretována mimo jiné na základě
nálezu několika nábojnic.
KOMOŘANY (okr. Vyškov)
U hřiště – IS pro RD (B. Mikulková, č. akce 263/15)
Na ploše skrývky pro příjezdovou komunikaci k rodinným domům byly porušeny dva
sídlištní objekty, které obsahovaly pouze atypickou keramiku datovatelnou rámcově do
eneolitu.
KOSTELEC NA HANÉ (okr. Prostějov)
Trněnka – nález po orbě (P. Fojtík, č. akce 102/15)
M. Popelka zjistil v prostoru známé polykulturní lokality „Trněnka“ četnější výskyt
fragmentů lidských lebek, které poukázaly na přítomnost zemědělskou činností rozrušených
kostrových hrobů. Následně byl v místě proveden drobný záchranný výzkum, kterým se
podařilo zachytit jednu z postupně „mizejících“ hrobových jam. Ta obsahovala velmi dobře
dochovaný skelet dospělého jedince uloženého původně v natažené poloze na zádech, nesoucí
však zjevné stopy sekundárního zásahu v podobě výrazných dislokací některých jeho částí.
Ač hrob neposkytl žádné další nálezy, lze bezpečně uvažovat o jeho raně středověkém stáří nabízí se nám totiž jeho souvislost se středohradištním hrobem odkrytým již v roce 1923 při
prohlubování silničních příkopů u nedaleké samoty „Plachý mlýn“.
KOVÁLOVICE (okr. Prostějov)
Záhoří – polní cesty (P. Fojtík, č. akce 454/15)
Při východním okraji polní trati „Záhoří“, v blízkosti hřbitova, byl v rýze pro uložení drenáže
zachycen sídlištní objekt datovaný k přelomu střední a mladší doby bronzové.
KYSELOVICE (okr. Kroměříž)
Intravilán – kanalizace (M. Popelka, č. akce 511/14)
Od září 2014 probíhala téměř rok trvající stavba, která zasáhla podstatnou část intravilánu
obce, přičemž kanalizační sběrač pokračoval až k městu Chropyně. Pozitivní archeologické
situace byly však doloženy pouze v intravilánu obce Kyselovice, a to přímo na místní návsi,
z hlediska typologie vesnických sídel tzv. ulicové dispozice. Přestože je obec Kyselovice
v písemných pramenech zmiňována již k roku 1078, během záchranného archeologického
výzkumu se takto staré osídlení nepodařilo doložit. Nejstarší prozkoumané situace mohou být
kladeny až do 13. století. Celkem bylo při výzkumu zachyceno 14 objektů, většina z nich je
však datována až do období vrcholného středověku, případně do novověku.
LIPŮVKA (okr. Blansko)
Díly ke Kuřimi, JV část intravilánu – odkanalizování (M. Přichystal, č. akce 17/15, 279/15)
1. V liniovém výkopu pro stoku výusti jihozápad v západní části tratě „Díly ke Kuřimi“ byly
prozkoumány 2 sídlištní jámy, z nichž ovšem pouze první poskytla nepočetný materiál
spadající s největší pravděpodobností do mladší doby kamenné. Ve východní části téže tratě
pak byly ve skrytém manipulačním pruhu zaznamenány menší sídlištní jáma a základy
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hliněné pece s předpecní jámou. Ani jeden z těchto objektů se však kvůli absenci nálezů
v jejich výplních nepodařilo blíže časově zařadit.
2. Ve výkopu pro stoku výusti jihovýchod v jihovýchodní části intravilánu byly prozkoumány
tři sídlištní jámy, z toho jedna navíc doplněná o hliněnou pec. Všechny objekty lze na základě
získaných zlomků keramických nádob datovat do kultury s lineární keramikou z počátku
mladší doby kamenné. S jistotou se tak jedná o severní pokračování soudobé osady, která byla
dříve zjištěna prostřednictvím povrchových sběrů v prostoru jižně ležící polní tratě „Nad
cihelnou“.
LODĚNICE (okr. Brno-venkov)
U bytovky – užitkový vodovod (I. Čižmář, č. akce 30/15)
Ve výkopech pro vodovod byl zjištěn jediný zahloubený objekt zásobnicového charakteru.
Nepodařilo se však z něj získat žádný materiál, který by umožnil jeho přesnější chronologické
zařazení. Lze ho tedy datovat rámcově do pravěkého období.
LOMNICE (okr. Brno-venkov)
Židovské nám. – rekonstrukce (M. Přichystal, č. akce 16/15)
Při rekonstrukci Židovského náměstí uprostřed původně samostatné židovské čtvrti bylo
zdokumentováno a ovzorkováno větší množství archeologických situací, především 43
zahloubených archeologických objektů, které dokládají dřívější poměrně intenzivní využívání
tohoto veřejného prostranství. Jejich přesnější interpretace je však v důsledku omezeného
rozsahu výzkumu značně skrovná. Bezpečně rozpoznáno bylo 5 vápenných jam souvisejících
s budováním či úpravami okolních domů. Odkryt byl také kamenný odvodňovací kanálek,
jenž vycházel z uličky při severozápadní stěně synagogy a směřoval do jihovýchodního rohu
náměstí, 6 kůlových jam a pozůstatky dvou blíže nespecifikovatelných pyrotechnologických
zařízení. U ostatních, někdy značně rozsáhlých zahloubenin je možné pouze konstatovat, že
byly v řadě případů zasypány stavebním odpadem. Poměrně běžně se v něm vyskytovaly
zlomky kamnových kachlů opatřených reliéfní výzdobou, které názorně ilustrují poměrně
vysokou bytovou úroveň tehdejších obyvatel židovské čtvrti. Postupně pak docházelo
k plošnému vyrovnávání níže položených částí náměstí. Na základě získaného materiálu je
možné všechny zmíněné aktivity rámcově datovat do doby trvání židovského ghetta, tedy
mezi počátek 18. století a 1. polovinu 20. století. Případné starší využívání místa, než udávají
historické prameny, se výzkumem nepodařilo prokázat. Jediný nalezený zlomek nepochybně
středověké keramické nádoby je v tomto kontextu zatím nutné považovat pouze za druhotnou
intruzi.
MALEŠOVICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – stavba RD (I. Čižmář, č. akce 31/15)
Ve výkopech pro základy nebylo většinou dosaženo geologického podloží a práce probíhaly
v tmavé hlíně bez nálezů. V JV části domku však bylo odkryto podloží a v něm zahloubený
objekt, z něhož se podařilo získat nepočetný materiál, včetně větší části mísy s lalokem na
okraji, kterou lze datovat do střední nebo mladší doby bronzové.
MODŘICE (okr. Brno-venkov)
Rybníky – CTP hala MO17 (P. Kos – D. Parma, č. akce 429/15)
Během záchranného archeologického výzkumu na stavbě CTP MO17 v jižní průmyslové zóně
města Modřice došlo během roku 2015 k odkryvu pozůstatků rozlehlé neolitické osady
kultury s vypíchanou keramikou hrazené příkopem s hrotitým dnem přerušeným čtyřmi
branami a brankami. Osada využívala sprašového výběžku nad bývalým soutokem říčky
Bobravy s řekou Svratkou. K tomuto osídlení náležel také jeden kostrový hrob vybavený
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mísovitou keramickou nádobou. Uvnitř hrazeného areálu se nacházely stavební jámy, žlaby a
pozůstatky základů nosných a obvodových konstrukcí velkých domů s převažující orientací
cca S-J směru. Kultuře s moravskou malovanou keramikou bylo možné přisoudit hliníky a
další sídlištní objekty, které většinou porušovaly systém neolitického hrazení.
Předběžně určené nálezy keramiky řadí prozkoumané další objekty a hroby do rozmezí
časného a pozdního eneolitu. Nejvýrazněji jsou zastoupeny objekty kultury s kanelovanou
keramikou, řídčeji pak s nálevkovitými poháry a kulturou jevišovickou. Osídlení uzavírá zcela
ojedinělý zlomek charakteristicky zdobeného zvoncovitého poháru a objekty se skupinkami
hrobů protoúnětické kultury. Do období staršího eneolitu lze na stratigrafickém základě
zařadit ještě několik skupinek kostrových hrobů s absencí keramických milodarů a
pravděpodobně i dva hroby skříňkové obložené kameny. V některých sídlištních jamách byly
identifikovány kosti a šupiny sladkovodních ryb, zlomky krunýřů bahenních želv, s čímž
evidentně korespondují nálezy kostěných harpun a háčků.
Nálezy z jiných početných objektů dokumentují chronologický vývoj v intervalu starší až
pozdní doby bronzové, který zde plynule navazuje na osídlení předchozí éry. Centrem
únětického sídliště byl nepravidelně oválný areál hrazený palisádovým žlabem. K únětické
osadě, tvořené zásobními jámami, hliníky a ojediněle i pozůstatky základů velkých
sloupových domů, náleželo také několik kostrových hrobů, které stratigraficky navazují na
skupinky hrobů protoúnětické kultury. V souvislosti se staršími výzkumy se jedná o další
pohřební okrsky poměrně rozsáhlého sídelního areálu rozkládajícího se na Modřické terase.
V koncentraci jednotlivých objektů bylo možné díky keramice rozpoznat přítomnost struktur,
které příslušely věteřovské skupině. Jádrem osady KSPP byly dvorcové struktury
nepravidelně obklopené palisádovými žlaby. Jejich pozice se oproti jádru osady starší doby
bronzové posunuly až k samotnému okraji Modřické terasy nad nivu Svratky. Z koncepce
doposud známých objektů podolské kultury naprosto vybočuje mimořádně rozsáhlý komplex
podzemních chodeb o délce několika desítek metrů, jehož vztah nelze díky jeho pozici
k urbanizované části osady zcela vyloučit.
Byla zachycena také další část rozlehlého sídliště horákovské kultury, včetně jednoho
menšího popelnicového hrobu. Sídelní objekty tvořily nadzemní sloupové domy a zemnice,
hospodářské pak představovaly obvyklé zásobní a odpadní jámy. Ke strukturám z doby
halštatské bylo možné na sídlišti přiřadit rovněž 3 menší rondeloidy tvořené palisádovými
žlaby a další neúplné struktury, které naznačují, že zde mohly stát dokonce hrazené dvorce.
Do období raného středověku náležela kumulace obilních jam, zemnic a pyrotechnologických
objektů (pravděpodobně potravinářských pecí), jež se nacházela v blízkosti nivy na
jihovýchodním okraji zkoumané plochy. Objekty bylo možné na základě keramiky zařadit
předběžně do rozmezí 8. a 11. století.
V rámci záchranných výzkumů prováděných v jižní průmyslové zóně města Modřic se jedná
o jeden z největších plošných výzkumů v historii. Na ploše o rozloze 3,8 ha se podařilo
zachytit téměř 5 tisíc objektů. Obr. 9-12.
MODŘICE (okr. Brno-venkov)
Rybníky, ul. U Vlečky – pozemek Hutira (J. Kala – M. Přichystal, č. akce 415/15)
Akce představovala v podstatě dokončení výzkumu z roku 2008, kdy kvůli přerušení projektu
nemohla být odkryta poslední malá plocha přiléhající k jižní hranici pozemku, na níž byla
dočasně deponována ornice. Nevelký prostor o rozměrech zhruba 30 x 10 m ukrýval podle
předpokladu jádro únětického pohřebiště, jehož okraje byly zachyceny již před sedmi lety.
Jednalo se celkem o 14 hrobů, které se nijak zvlášť nevymykaly soudobému pohřebnímu ritu.
Přestože téměř všechny byly narušeny sekundárními zásahy, podařilo se v nich objevit
kosterní pozůstatky 16 jedinců a torza pohřební výbavy, kterou tvořily především keramické
nádoby a jejich fragmenty, výjimečně také bronzové předměty, mj. dýka a jehlice. Méně
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obvyklou situaci zastupoval jen hrob, v němž byly v různých úrovních nad sebou uloženy
ostatky 4 dospělých jedinců. V jednom případě bylo zaznamenáno také překrytí pohřbu
vrstvou lomových kamenů. Půdorysně největší, patrně centrální hrob nebylo možné kvůli
železničnímu zabezpečovacímu kabelu prozkoumat.
MORAVSKÉ KNÍNICE (okr. Brno-venkov)
Do Písků, U kaple – protierozní opatření a polní cesty (M. Přichystal, č. akce 412/15)
1. V dočasném zemníku pro získávání materiálu na budování nedalekých zpevněných polních
cest prozkoumána osamocená malá sídlištní jáma s nepočetnými zlomky nádob kultury
s lineární keramikou.
2. V jihozápadní části polní cesty C17 byly při úpravách stávajícího terénu zaznamenány
útržky kulturní vrstvy se zlomky nádob kultury s moravskou malovanou keramikou.
MORAVSKÉ KNÍNICE (okr. Brno-venkov)
Radoštice – modernizace vedení VN (P. Kos, č. akce 451/15)
Záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu nad rekonstrukcí elektrifikační
sítě mezi obcemi Hradčany u Tišnova a Brno-Lesná nepřinesl příliš nových poznatků.
Příčinou byly patrně nepříliš zemědělsky a strategicky příhodné polohy, které by byly v
pravěku a následných historických dobách vyhledávány člověkem. V trase stavby
převažovaly spíše skalnatá návrší, prudké srázy a hlíny potočních a říčních niv, často stojící
v úrovni oscilační hladiny spodních prosakujících vod. Zajímavé pro geologii bylo sledovat
změny v geologickém podloží, které se mezi Čebínem a Moravskými Knínicemi (p.b. 54)
změnilo z jílovitých hlín na zvětralé vápencové podloží s načervenalými hlínami. V okolí
Chudčic pak byly identifikovány také pozůstatky zaniklé historické těžby vápence, která toto
ložisko evidentně využila. Další zjištění, spíše geologického nežli archeologického rázu, bylo
učiněno v trase mezi Řečkovicemi a Soběšicemi (p.b. 9-11), kde byly ve výkopech zachyceny
významné polohy rohovců, které mohly být v pravěké době místním zdrojem méně kvalitní
suroviny k výrobě štípaných artefaktů. Přesto, že v celém úseku převládaly geologické
profily, v jednom případě (Moravské Knínice – „Radoštice“) se podařilo ve výkopu patek
sloupu p.b. 47 zachytit také část kulturní vrstvy, která poskytla zlomky keramiky hlásící se k
pozdní době hradištní (12./13. století) a staršímu pravěku (nejspíše neolitu). Tento nález
upřesňuje polohu již dříve známého naleziště, které bylo doloženo povrchovým průzkumem z
80. let minulého století.
NÁMĚŠŤ NA HANÉ (okr. Olomouc)
Nám. T. G. Masaryka – revitalizace, II. etapa (P. Fojtík, č. akce 428/15)
Již první část stavebních úprav centrální plochy městyse, realizovaná v roce předešlém (viz
Výroční zpráva 2014), poukázala na zajímavý archeologický potenciál místa. Práce se nyní
soustředily na východní část náměstí, kde byla zachycena nejen pravěká (kultura s keramikou
lineární) a raně středověká (přelom 10. a 11. století) kulturní vrstva, ale i 9 zahloubených
sídlištních objektů. Mezi nimi převládají charakteristické zásobní jámy poskytující velmi
cenné kolekce keramiky pozdně hradištní výrobní tradice a lze je tedy spolehlivě datovat do 1.
poloviny 13. století; nejrozměrnější obilnice pak obsahovala též kusy organogenního
třetihorního („řasového“) vápence a deskovitého vápence patrně devonského stáří, které až
nápadně připomínají kamenický výrobní odpad a můžeme je tedy zcela hypoteticky spojovat
s výstavbou románského kostela předcházejícího dnešnímu chrámu Sv. Kunhuty
(zbudovaného na jeho místě v letech 1871-1873). Dva větší objekty s keramikou 15. století
byly pouze plošně začištěny a pod vrstvou geotextilie ponechány nedotčené budoucím
generacím. Z odstraňovaných vrstev novověkých planýrek byla pomocí detektoru kovů
získána stříbrná mince – pětikrejcar Františka I. z roku 1820, mincovna Vídeň.
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ (okr. Olomouc)
U hřbitova – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 512/15, 513/15)
1. Parcela č. 530/27. Výkopy základových pasů narušily 5 sídlištních objektů náležejících
platěnické kultuře.
2. Parcela č. 530/19 a 530/20. Na skryté ploše byl pozorován téměř nezřetelný relikt malého
sídlištního objektu poskytujícího ojedinělý zlomek nádoby kultury platěnické a zvířecí kost.
NAPAJEDLA (okr. Zlín)
Ul. Nábřeží – revitalizace v MPZ (M. Popelka, č. akce 75/15)
V sondě nad inženýrskými sítěmi se podařilo prozkoumat stratigrafickou situaci, tvořenou
velkým množstvím navážek, nad jejímž dnem byl zachycen původní terén v podobě kulturní
vrstvy se středověkou keramikou, na kterou navazovalo na dně výkopu sterilní písčité
podloží. Přestože stavba zasáhla poměrně rozsáhlý prostor kolem renesanční budovy
napajedelské radnice, jednalo se o jedinou pozitivní archeologickou situaci. Ve všech dalších
sledovaných úsecích byly zachyceny pouze recentní vrstvy navážek. Záchranným výzkumem
se podařilo upřesnit rozsah středověké aktivity v místním prostoru a lze předpokládat, že výše
zmíněná kulturní vrstva pokračuje dále na západ, až k současnému korytu řeky Moravy.
NÁSEDLOVICE (okr. Hodonín)
Malé odměrky – příprava vrtu Násedlovice 2 (I. Čižmář, č. akce 285/15)
Během výzkumu byl zjištěn jediný zahloubený objekt, ze kterého se nepodařilo získat žádný
archeologický materiál. Podle zásypu s drobky mazanice lze snad usuzovat na pravěké stáří.
Nepodařilo se však potvrdit, zda se jedná o část dosud neznámého sídelního areálu.
OCHOZ U BRNA (okr. Brno-venkov)
Pod Hádkem – stavba RD (P. Kos, č. akce 533/15)
Demolice starší stavby byla spojena s hloubením terénního zářezu do přilehlého svahu.
V těchto místech byly identifikovány situace, které souvisely s historickou výrobou páleného
vápna, uhlí a cihel. Po začištění vzniklých profilů byly rozlišeny milířovací objekty typů
zemní jámy a trojkomorové vápenické pece s jedním tahovým kanálem. Stratigraficky
náležely všechny situace do rozmezí 19. a 20. století. Nad podložím byla zjištěna kulturní
vrstva, která byla výrazně starší nežli všechna výše zmíněná výrobní zařízení. Z vrstvy byly
získány zlomky keramických nádob a mazanice, které bylo možné spojit rámcově s 9. - 10.
stoletím. Na ploše se podařilo dále zachytit dva palisádové žlaby a větší zahloubený objekt
s velkým množstvím drobných kůlových jamek v okolí. Současně bylo zkoumáno zahloubení
s koncentrací dřevěných uhlíků s ojedinělými struskami a větším množstvím mazanice. Na
základě zjištěných situací lze soudit na existenci staroslovanské osady/dvorce, v jehož areálu
mohla probíhat také činnost spojená s hutněním železa. Větší objekt lze interpretovat
předběžně jako pozůstatek polozemnice, návaznou prohlubeň pak nejspíše jako předpecí
vlastního hutnického zařízení.
OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Zlatniska – přístavba skladovací haly (P. Fojtík, č. akce 205/15)
V roce 2015 proběhla v pořadí již sedmá etapa záchranného archeologického výzkumu
souvisejícího s postupným rozšiřováním průmyslového areálu společnosti Mürdter-Dvořák.
Ten se nachází při severovýchodním okraji polohy „Zlatniska“, jejíž bohaté pravěké osídlení
je zmiňováno v archeologické literatuře již na počátku 20. století a dnes ji lze považovat za
jednu z nejšíře archeologicky poznaných lokalit v této části regionu Prostějovska. Aktuálně
realizované stavební práce tak zasáhly nejen okrajovou část sídliště kultury zvoncovitých
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pohárů, ale především řadové kostrové pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní. Celkem
bylo odkryto, prozkoumáno a zdokumentováno 22 hrobů, které vedle zpravidla velmi dobře
dochovaných lidských skeletů poskytly též zajímavou kolekci předmětů hmotné kultury 11.
století. Běžnému spektru nálezů, jakými jsou zde zejména bronzové či stříbrné/stříbrem
plátované esovité záušnice nebo železné nožíky, se vymyká nejen bohatě zdobená keramická
lahvovitá nádoba, ale i velký karneolový korál, který je přímým dokladem dálkových
obchodních kontaktů dosahujících až dnešního indického Kašmíru. Zcela zvláštní zmínky
zasluhuje „řetízek“ sestavený z esovitých záušnic střídajících se s bronzovými náušnicemi,
jejichž dolní oblouk je opletený spirálovitými drátky - tyto jsou v českých zemích patrně zcela
ojedinělé; nalézáme je však nejen v Karpatské kotlině (bělobrdská kultura), ale i na Balkáně
(karantánská kultura) nebo na území dnešního Řecka (tj. v prostředí byzantském, kde je též
spatřován jejich původ). Odkryv pohřebiště, časově cca o půl století předcházejícího první
písemnou zmínku o obci (r. 1141), probíhal ve spolupráci s týmem antropologů z
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a provázel jej tak kupříkladu i sterilní
odběr vzorků určených k podrobnějšímu genetickému zkoumání zdejší raně středověké
populace. Obr. 13.
OTROKOVICE (okr. Zlín)
Jaříčky – přemístění SKAO Otrokovice (M. Popelka, č. akce 246/15)
Ve výkopu pro kabel byl zachycen jeden archeologický objekt s drobnou kolekcí
keramického materiálu, náležejícího době hradištní (přesněji na přelom 9. a 10. století).
Objekt byl lokalizován na pravobřežní terase Dřevnice. Prozkoumaný objekt patrně souvisí
s rozsáhlejším sídlištěm z období historických Slovanů, rozprostírajícího se na pravobřeží
Dřevnice, nad jejím mrtvým ramenem, v prostoru současné zahrádkářské kolonie Radovánky.
S tímto zjištěním mohou také korespondovat jednotlivé náhodné nálezy slovanské keramiky
z širšího prostoru, označovaného Jaříče. Dalším vodítkem pro tvrzení o existenci slovanského
sídliště (a snad i jeho kontinuitě do mladší doby hradištní) jsou pak informace o občasných
nájezdech novodobých lovců pokladů do tohoto prostoru, kteří sem údajně chodí vyhledávat
denárové mince.
OTROKOVICE-KVÍTKOVICE (okr. Zlín)
Rybníčky – výstavba areálu KCK Cyklosport-Mode (M. Popelka, č. akce 509/14)
V průběhu výzkumu se podařilo zachytit dosud nejvýchodnější okraj známého polykulturního
sídliště „Mezicestí“ na katastru sousedních Malenovic u Zlína. Prozkoumané objekty byly
především hospodářského charakteru – tedy sila či zásobnice – a byly dislokovány na
poměrně malé ploše. Mezi archeologickým materiálem z výplní objektů dominovala
keramika, zařaditelná do doby bronzové, vyskytla se také mazanice, dokládající existenci
nadzemních staveb v blízkém okolí a celá kolekce je doplněna o zlomky zrnotěrek.
Výzkumem byl zpřesněn rozsah pravěkého osídlení v daném prostoru a víceméně s jistotou
určen východní okraj lokality „Mezicestí“.
PETROVICE (okr. Znojmo)
Intravilán – kanalizace (D. Humpola, č. akce 568/14)
V období mezi 12. 12. 2014 a 15. 7. 2015 byl uskutečněn záchranný archeologický výzkum
v obci Petrovice. Kanalizace narušila 7 sídlištních objektů, jejichž materiální výplň je datuje
do období 14. – 15. století a rovněž klenbu středověkého sklepa/lochu, v němž byla nalezena
nádoba taktéž z období vrcholného středověku.
PODIVÍN (okr. Břeclav)
Pískovna – těžba písku (I. Čižmář, č. akce 112/15)
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Koncem roku 2014 byly náhodně zjištěny provedené výkopové práce na parcelách 2019/1 a
2021. Bez předchozího oznámení zde byla zahájena těžba písku až pod úroveň hladiny spodní
vody. Část parcely byla odbagrována a postupně zavážena stavební sutí, v další části byla
provedena pouze skrývka ornice a těžba zde dosud nezačala. V profilech těžební jámy byly
zaznamenány narušené zahloubené objekty, další situace byly patrny ve špatně čitelné
skrývce ornice. V dubnu roku 2015 byla zahájena jejich exkavace. Podařilo se prozkoumat
dvě neúplné kruhové zásobní jámy, z nichž pochází materiál datovatelný do starší doby
bronzové – věteřovské kultury. Ve skryté ploše byl odkryt kruhový objekt a kůlová jáma bez
výraznějšího datování. Za pozornost stojí liniový objekt (patrně příkop) o šířce ca 2 m a
hloubce 0,6 m, který je možné datovat na základě nepočetného keramického materiálu pouze
rámcově do střední/mladší doby bronzové. V superpozici s příkopem z doby bronzové byl
částečně prozkoumán také zahloubený objekt z doby římské. Vzhledem k torzovitosti objektu
jej nebylo možné blíže interpretovat. Obr. 14.
PODIVÍN (okr. Břeclav)
Rybáře – stavba RD (I. Čižmář, č. akce 280/15)
V roce 2015 byly postupně prováděny sondáže v ploše plánovaného domu na parcele č.
1257/45. Výzkum plynule navázal na sérii akcí z minulého roku (viz Výroční zpráva 2014),
kdy zde během stavby inženýrských sítí a rodinných domků bylo odkryto polykulturní sídliště
z období neolitu (LnK), doby laténské a doby hradištní, další početné jámy týchž kultur byly
zkoumány také při stavbě komunikace v roce 2014. Tentokrát bylo během výzkumu
zachyceno několik zahloubených objektů, které je možné přiřadit ke kultuře s lineární
keramikou. Prozkoumány byly také objekty kultury zvoncovitých pohárů. Mimo to byl v
cihlové drti na stavbě domu na sousední parcele 1257/46 nalezen charakteristický fragment ze
zvoncového poháru. V sondách byly dále zjištěny i zahloubené objekty z mladší doby
hradištní.
PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Příčný – areál fy AMAR, etapa 3 (D. Parma, č. akce 355/14)
Při třetím záchranném archeologickém výzkumu (říjen 2014 až duben 2015) v areálu firmy
AMAR bylo navázáno na stratigrafické poznatky z roku 2013 (viz Výroční zpráva 2013).
Podstatná část archeologického terénu byla nedostupná vzhledem k malé hloubce založení
stavby, proto se výzkum omezil na předstihovou sondáž. Ve zkoumané ploše jsou
prokazatelně přítomny pozůstatky osídlení ze starší doby bronzové, přímo navazující na
rezidenční část sídliště odkrytou v roce 2010 v přiléhajících plochách firmy Eurom.
Zahloubené objekty se vyskytují pouze ojediněle v podobě menších sloupových jamek,
výrazné jsou ovšem postupné kumulace vrstev odpadu s mazanicí na okraji sídelního areálu.
Zajímavý je především vývoj terénu na počátku holocénu, původní deprese s povrchem o 2 m
níže než dnes byla postupně zaplňována svahovinami a splachy, což předpokládá poměrně
rozsáhlé odlesnění krajiny. Na základě sondáže z roku 2013 je přitom zřejmé, že tento proces
byl zahájen již před starší dobou bronzovou.
Lze shrnout, že výzkumem byla dokumentována další část sídliště únětické kultury, postupně
odkrývaného od roku 2006. Jeho větší část je neobvykle dobře dochována díky postupnému
převrstvování splachy hlín z výše položených míst, což z něj činí do značné míry unikátní
lokalitu.
POHOŘELICE (okr. Zlín)
Kostel sv. Jiljí – výměna dlažby, II. etapa (M. Popelka, č. akce 28/15)
Záchranný archeologický výzkum provedený v roce 2015 navázal na první etapu výzkumu
z roku 2013 (vedoucí I. Čižmář, viz Výroční zpráva 2013). V průběhu výzkumu se podařilo
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získat nepočetnou kolekci keramického materiálu a kovových předmětů, které náležejí
novověkému a středověkému období. Ve vrstvě podsypů pod podlahou byly kromě mladší
novověké keramiky nalezeny za pomoci detektoru kovů i tři kovové předměty (zlomek čepele
nože, část srpu a kruhová přezka) středověkého stáří, které poukazují na aktivitu v blízkém
okolí v průběhu vrcholného středověku a nepřímo dokládají existenci zaniklé vsi Podhradí.
Existenci mladších aktivit v prostoru vstupu do kostela pak dokládá nález drobné mince – 1
koruny – z období 2. světové války. Záchranným výzkumem byly rozšířeny poznatky o
využití okolního prostoru v průběhu středověku, stejně jako při první etapě výzkumu se však
nepodařilo prokázat, zda současný kostel stojí na původních základech farního kostela,
náležejícího k zaniklé vsi Podhradí.
POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – těžba písku (M. Lečbych, č. akce 550/15)
V návaznosti na těžbu písku pokračoval i v roce 2015 pravidelný záchranný archeologický
výzkum. Během záchranných prací bylo prozkoumáno celkem 37 zahloubených objektů,
většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých
zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat jednu v
půdoryse nepravidelnou jámu s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech
zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. K nejvýznamnějším nálezům,
které se loni podařilo v polešovické pískovně uskutečnit, pak řadíme objev dalších osmi hrobů
nitranské kultury, avšak bez výrazného hrobového inventáře. Obr. 15.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Bukovanské louky – napojení vodovodu (M. Přichystal, č. akce 41/15)
V průběhu stavby „Omice vodovod, napojení na Popůvky“ bylo na poli v sousedství ČS
Omice náhodně zjištěno narušení dosud neznámého archeologického naleziště hlubokou
orbou. Opakovanými povrchovými sběry zde byly získány zlomky keramických nádob a
kamenná i broušená industrie. Bezpečně byly určeny střepy kultury s moravskou malovanou
keramikou, další předměty jsou pak jen rámcově datovatelné do rozmezí od mladší doby
bronzové po starší dobu železnou a od mladší doby hradištní po vrcholný středověk, či obecně
do zemědělského pravěku. U nejmladší zmiňované složky se nabízí souvislost se zaniklou
středověkou osadou Bukovany, která se měla rozkládat v okolí prameniště Troubského potoka
asi 1,8 km severozápadně od lokality.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Ul. Chaloupky, Náves a Nová – kanalizace (M. Přichystal, č. akce 393/14)
1. V liniovém výkopu pro gravitační stoku v jižní třetině ulice Chaloupky byla prozkoumána
destrukce blíže neinterpretovatelné stavby se zděnými základy, kterou kvůli absenci
jakýchkoliv nálezů bylo možné datovat pouze rámcově do rozmezí od vrcholného středověku
po novověk, a o něco mladší objekt, nejspíše cihlářská pec.
2. Ve výkopu v severovýchodní části ulice Náves bylo prozkoumáno 6 sídlištních objektů.
Kromě očekávaných pozůstatků souvisejících s lokalizací historického jádra Popůvek zde
byla objevena také jedna jáma z mladší doby hradištní, která by mohla nasvědčovat mnohem
většímu stáří vesnice, než vyplývá z písemných pramenů. Zcela novým zjištěním pak byl
výskyt sídlištních objektů kultur s lineární keramikou a s moravskou malovanou keramikou.
3. Při pokračování akce, zahájené v předchozím roce (viz Výroční zpráva 2014), bylo
v liniovém výkopu pro kanalizaci v severní polovině Nové ulice prozkoumáno dalších 16
sídlištních objektů, z nichž většinu lze na základě získaného materiálu datovat do kultury
s lineární keramikou. Těsně před křížením výkopu s komunikací ulice Vintrovna byla navíc
zjištěna poměrně rozsáhlá a hluboká novověká jáma. Vzhledem k obdobnému zásypu
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nedalekého hromadného hrobu tří německých vojáků a faktu, že na dně leželo značné
množství kostí vzrostlejších zvířat, se nabízí její spojení s informací o zahrabávání mršin koní
po bojích v dubnu roku 1945.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – areál ALLIED GROCERS (M. Přichystal, č. akce 470/14)
Při pokračování akce, zahájené v předchozím roce (viz Výroční zpráva 2014), bylo
v liniových výkopech pro přípojky inženýrských sítí prozkoumáno dalších 8 sídlištních
objektů kultury s lineární keramikou.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – areál T.E.A. TECHNIK (M. Přichystal, č. akce 95/15)
Na parcele č. 1624/42 bylo prozkoumáno celkem 26 sídlištních objektů. Menší počet z nich
patřil kultuře s lineární keramikou. Řídké rozmístění těchto jam i poměrně malý počet
předmětů v jejich inventáři potvrzují dřívější předpoklad, že se zde nachází okraj rozsáhlého
soudobého sídlištního areálu. Naopak dosud netušená byla okupace lokality nositeli
jordanovské kultury. Do uvedené komponenty bylo datováno celkem 14 objektů, mezi nimiž
výrazně převažují jámy s kruhovým až oválným ústím a se stěnami směrem ke dnu kónicky
nebo hruškovitě rozšířenými, které plnily hospodářskou funkci, zpravidla jako sklípky na
potraviny či sila na obilí. Vyzvednuté nálezy pak mimo jiné nepřímo dokládají místní výrobu
kamenných broušených nástrojů (polotovar ploché sekerky, vývrtky vzniklé při vrtání otvorů
v sekeromlatech) a textilu (přesleny a zlomky závaží). Obr. 16.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – skladová hala MILT, II. etapa (M. Přichystal, č. akce 96/15)
V roce 2014 proběhla I. etapa stavby skladové haly (viz Výroční zpráva 2014). V průběhu II.
etapy byly zdokumentovány další dva zahloubené archeologické objekty. Přestože z výplně
jednoho z nich se nepodařilo získat žádné nálezy, lze je oba dát do souvislosti se sídlištěm
kultury s lineární keramikou, které je v bezprostředním okolí postupně odkrýváno od roku
2003.
POZOŘICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – průtah a kanalizace (P. Kos, č. akce 55/14)
Na ulici Nová a jejím křížením s ul. Pod Kostelem byly zachyceny sídlištní objekty a kulturní
vrstva ze starého neolitu. Dokumentace probíhala v úsecích mezi domy č. p. 732, 682, 683 a
663. Lokalita evidentně pokračuje plynule podél jihozápadní osy silnice Nové až na katastr
Sivic. V ulici V Zámku byla zachycena výrazná kulturní vrstva s pravěkou keramikou.
Jednalo se o horizont se zlomky mazanice a keramiky zařaditelné rámcově do starší doby
železné, snad pozdního halštatu.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Drozdovice – kabel NN (P. Fojtík, č. akce 455/15)
Ve výkopu byly zjištěny dva sídlištní objekty s keramikou 1. poloviny 14. století - tyto
bezpochyby souvisejí s původní osadou Drozdovice, která je prvně písemně zmiňována již
k roku 1141.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Lidická – regenerace parku u kostela (P. Fojtík, č. akce 528/14)
Archeologický dohled probíhal od roku 2014. Během stavby bylo, v souladu s očekáváním
(jedná se o poměrně známou lokalitu „Lazarety“), opakovaně zachyceno narušení
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archeologických situací. I přes značnou devastaci místa, způsobenou po staletí probíhajícími
lidskými aktivitami, bylo v trase základového pasu nové obvodové zídky parku zachyceno
původní sprašové podloží, které v linii dnešní ulice Lidická poskytlo hned několik
archeologicky významných objektů. V blízkosti vstupu do kostela sv. Petra a Pavla byly
dokumentovány dva objekty lužické kultury mladší doby bronzové - vedle běžné sídlištní
jámy byla částečně obnažená velká mazanicová pec, které však byly ve svých horních partiích
výrazně rozrušené zásypy patrně exhumovaných novověkých hrobů. Dále k jihu se ve
sprašovém podloží rýsovaly dvě obdélné jámy odpovídající nejen tvarem a velikostí, ale i
charakterem zásypu hrobovým jamám orientovaným ve směru V-Z - těmto, jen nepatrně
narušeným kostrovým hrobům, lze snad přiřknout ještě středověké stáří. Pomineme-li jámu
sloužící patrně až v době zrušení hřbitova (kolem roku 1900) jako druhotná skládka lidských
kostí z exhumovaných hrobů - tedy tzv. osárium, dostáváme se až do blízkosti křižovatky ulic
Lidická a Studentská, kde byl zjištěn další sídlištní objekt - malá zásobní jáma
lichoběžníkovitého profilu, časově příslušející opět lužickému úseku éry popelnicových polí.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Nám. T. G. Masaryka – regenerace (P. Fojtík, č. akce 532/14)
V letech 2014-2015 probíhala regenerace náměstí spočívající zejména v obměně dlažby a v
revitalizaci zelených ploch. Nejvýraznější výkop v centrální ploše náměstí, související s
budováním kotevní jámy určené pro tradiční vánoční strom, překvapivě zasáhl velmi
zajímavou terénní situaci, kterou můžeme interpretovat jako relikt jednoduché dřevěné (tzv.
kolenové) šibenice. Tento hmatatelný doklad vrcholně středověkého a raně novověkého
hrdelního soudnictví lze předběžně datovat do průběhu 16. století - spolehlivější časový údaj
může poskytnout připravovaná dendrochronologická analýza vyzvednutých zbytků dřeva z
její konstrukce. Další místo výkonu tělesných trestů (bičování, vypalování cejchů, apod.) v
podobě kamenného barokního pranýře zachycuje také známá veduta města Prostějova od F.
Velehradského z roku 1728 - ten je na kresbě situován v blízkosti dnešní sochy T. G.
Masaryka, a o jeho osudu není nic známo; patrně však pozbyl svého účelu někdy v letech
1780-1790, kdy Josef II. zakázal potupné tresty a jako většina byl posléze odstraněn.
Vyobrazena je zde taktéž zděná šibenice nalézající se v jednom z dřívějších meandrů říčky
Romže, někde za dnešní Olomouckou ulicí. Dřevěná šibenice na náměstí tak mohla
vzpomenuté kamenné stavbě předcházet nebo jen příležitostně sloužit k „exemplárním
exekucím“ v centru města. Archeologickými výzkumy přímo dotčená popraviště jsou
doposud ojedinělá nejen v našem prostředí, ale i v celém evropském prostoru vůbec.
Konkrétní doklady dřevěných staveb tohoto účelu jsou velkou vzácností - prostějovský nález
je tak v českých zemích zřejmě zcela ojedinělý. Obr. 17.
PROSTĚJOV-ČECHOVICE (okr. Prostějov)
Díly u Hloučely – bytový dům (P. Fojtík, č. akce 271/15)
Ve výkopu pro základové pasy bytového domu byly zdokumentovány a vyzvednuty zbytky
stavebním strojem z větší části rozmetaného žárového hrobu lužické kultury - toto zjištění
blíže lokalizovalo takřka zapomenuté pohřebiště mladší doby bronzové zmiňované A.
Gottwaldem v souvislosti s napřimováním silnice Prostějov-Boskovice již v roce 1935.
PROSTĚJOV-KRASICE (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 500/15, 502/15)
1. Parcela č. 257/4. Výkopy základových pasů narušily dva sídlištní objekty kultury lužické.
2. Parcela č. 256/5. Výkopy narušily dva sídlištní objekty - jeden náležející pozdnímu
halštatu, druhý datovaný jen rámcově do komplexu lužických popelnicových polí.
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PROSTĚJOV-VRAHOVICE (okr. Prostějov)
Ul. Čs. armádního sboru – rekonstrukce MS (P. Fojtík, č. akce 107/15)
Před domem č. p. 82 byla zdokumentována kulturní vrstva s keramikou doby laténské, doby
římské?, raného středověku a novověku. Četnější výskyt keramiky mladší doby hradištní
můžeme časově i prostorově spojovat s již dříve doloženým osídlením v poloze „Pod drahou“
(severovýchodně místa výzkumu, mezi silnicí směřující z Vrahovic do Čechůvek a železniční
tratí).
PROSTĚJOV-VRAHOVICE (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 370/15)
Výkopy základových pasů na parcele č. 748/39 z velké části zasahovaly do rozsáhlejšího
sídlištního objektu nebo spíše přirozené terénní deprese zaplněné černou hlínou obsahující
archeologický materiál v menší míře náležející kultuře s keramikou lineární, hojněji pak
kultuře s moravskou malovanou keramikou.
PTENÍ (okr. Prostějov)
Intravilán – kanalizace a ČOV (P. Fojtík, č. akce 530-531/14)
Archeologický dohled probíhal od listopadu 2014 do července 2015. Byť výkopové práce
protnuly rozsáhlé území s četnými nálezy z pravěku, rané doby dějinné a středověku, omezila
se terénní zjištění pouze na jedinou situaci, která byla zachycena v prostoru severovýchodně
kostela sv. Ondřeje, vlevo silnice směřující dále k osadě Ptenský Dvorek. Ve stěně šachty
protlaku kanalizace pod zmíněnou komunikací byla zaznamenána dřevěná struktura - relikt
srubové stavby, kterou můžeme interpretovat jako zbytky tzv. „haltýře“ a datovat do
novověku (při jejím začišťování byl vyzvednut střep nádoby náležející do 17. – 18. století).
Parametry výkopu bohužel nedovolily tuto spíše etnograficky zajímavou památku blíže
prozkoumat - byla tedy jen částečně začištěna a fotograficky zdokumentována.
ROSTĚNICE (okr. Vyškov)
U střediska – administrativní budova (B. Mikulková, č. akce 390/15)
Na ploše skrývky pro administrativní budovu zemědělského družstva byl zjištěn jeden
nedatovatelný kruhový objekt bez nálezů.
ROŠTÍN (okr. Kroměříž)
Intravilán – revitalizace centra obce (M. Popelka, č. akce 2/15)
Na poměrně malé ploše v okolí kostela sv. Anny byly zjištěny dvě desítky archeologických
objektů, datovaných převážně do vrcholně středověkého období. Kromě toho byla jižně od
kostela zachycena poměrně mocná kulturní vrstva z období popelnicových polí. Prozkoumané
objekty jsou sídlištního či hospodářského charakteru a mezi nálezy dominovala především
keramika, následovaná mazanicí, dokládající existenci nadzemních staveb, ale byly nalezeny i
drobné předměty denní potřeby jako kostěná střenka nože. Výzkumem se podařilo zpřesnit
informace o historickém vývoji jádra obce, včetně zachycení výrazně starší komponenty,
reprezentované osídlením z období popelnicových polí. Je zřejmé, že návrší v centru obce
bylo vhodným místem k osídlení již v průběhu pravěku. Obr. 18.
ROZDROJOVICE (okr. Brno-venkov)
U kříže – IS pro RD (M. Lečbych, č. akce 551/15)
Na rozsáhlé ploše nově budovaných komunikací bylo ve dvou etapách prozkoumáno celkem
64 většinou rozměrných objektů. Chronologicky můžeme tyto objekty zařadit do kultury s
lineární keramikou a doložené osídlení zde výrazně pokračovalo i v mladší fázi kultury lidu s
moravskou malovanou keramikou. Kromě běžných sídlištních jam stojí za zmínku zejména
55

nález rozsáhlé jámy s baterií čtyř pecí (LnK) a rozsáhlého hliníku s výraznou kolekcí
keramických tvarů s rytou či malovanou výzdobou (MMK). Zejména tento mladší horizont
zdejšího osídlení přinese do budoucna další zajímavé poznatky nejen o pestré skladbě hojně
nalézaných zlomků kamenných nástrojů, ale i o duchovním životě zdejšího pravěkého lidu,
který se zde odráží v nálezech několika antropomorfních plastik. Obr. 19.
SIVICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – průtah a kanalizace (P. Kos, č. akce 55/14)
Během zemních prací spojených s budováním silničního průtahu a nové kanalizace byla
v Sivicích před domy č. p. 291, 210, 295 a 270 zachycena kulturní vrstva s jednotlivými
sídlištními objekty, která pokračovala dále směrem k mostu železniční vlečky mokerské
cementárny. Nepočetný keramický materiál umožnil dataci některých objektů do období
kultury s lineární keramikou.
SKALICE NAD SVITAVOU (okr. Blansko)
Intravilán a extravilán – silnice III/37428 a mosty (R. Bíško, č. akce 318/15)
Zemní práce, pokud narušovaly podloží (z velké části jílovitou spraš), zachycovaly pouze
novodobé archeologické situace. Z těchto zásahů lze jmenovat pozůstatek základů stavby před
domem č. p. 1110, pod kterým se nacházel rozbořený sklep. Zbytek sklepa (chodby) bylo
možné lokalizovat i před domem č. p. 58. Využití výše zmíněných staveb je možné doložit
ještě na začátku 50. let 20. století, jak je vidět na leteckých kolmých snímcích z té doby.
Dalším novověkým reliktem je navážka velice dobře sledovatelná v prostoru křižovatky před
domem č. p. 1. Pod povrchem komunikace bylo možné identifikovat jílovito-hlinitou vrstvu,
ze které se podařilo získat zbytky cihel/mazanice a několik fragmentů glazované keramiky z
období 19. – 20. století.
SKRŽICE (okr. Kroměříž)
Pod hraští – silnice II/432 (M. Popelka, č. akce 172/15)
Při rekonstrukci komunikace se podařilo v severní části trati „Pod hraští“ registrovat zcela
novou archeologickou lokalitu, reprezentovanou šesti zahloubenými objekty, z nichž 4 jsou
datovány do doby hradištní (9. – 10. století), jeden objekt pak náleží kultuře s lineární
keramikou, který však poskytl jen minimum nálezů. Jeden objekt je vzhledem k absenci
materiálu datován pouze rámcově do pravěkého období. Shodně jsou datovány také dva
keramické fragmenty, tvořící starší intruzi v hradištním objektu. Tradiční soubor keramických
nálezů byl doplněn také o dvě kostěná šídla, pocházející ze dvou hradištních objektů.
Provedeným výzkumem tak byla oblast povodí Kotojedky na západním Kroměřížsku výrazně
obohacena o dosud nepopsanou archeologickou lokalitu, zahrnující nejméně dvě komponenty,
a to starý neolit a raný středověk.
SLOPNÉ (okr. Zlín)
Podevsí – stavba výrobní haly (B. Mikulková, č. akce 391/15)
Během záchranného výzkumu na ploše budoucí haly byly odkryty tři archeologické objekty.
V jednom případě se jednalo o blíže neidentifikovatelný sídlištní objekt bez nálezů. V druhém
šlo o jamkový žárový hrob bez nálezů. Jediným datovatelným objektem byla patrně
polozemnice z mladší doby hradištní, obsahující velké množství keramických nálezů. Plocha
byla již před naším příchodem prohledána detektoráři. Nálezy se od nich nepodařilo získat.
SUDOMĚŘICE (okr. Hodonín)
Tábořiska – výrobní areál fy HABA, I. etapa (M. Lečbych, č. akce 155/15)
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Záchranný výzkum zde vyvolala předem neohlášená stavba výrobní haly. Bylo prozkoumáno
celkem 33 zahloubených archeologických objektů, z toho 24 sídlištních jam a 9 hrobů. Za
nejstarší horizont zjištěného osídlení můžeme považovat většinu odkrytých sídlištních objektů
a jeden kostrový hrob jedince v silně skrčené poloze, který je vzhledem k absenci
doprovodného inventáře zařazen obecně do pravěku. Často se jednalo o běžně nalézané
sídlištní jámy, většinou kruhového půdorysu a mísovitého profilu a obvyklé zásobní jámy. Za
zmínku stojí rozsáhlejší objekt 505, který můžeme považovat za pozůstatek zahloubené
zemnice. Z výplní těchto jam byla získána výrazná kolekce zejména keramického materiálu a
na tomto základě můžeme tuto část sídliště chronologicky zařadit do středodunajské
mohylové kultury.
Zatímco se výše zmíněné pravěké objekty rozkládaly víceméně pravidelně po celé ploše
stavby, bylo v severní části zkoumané plochy identifikováno 8 hrobových jam, z nichž každá
jevila stopy po druhotných výkopech. Aby se předešlo možnému přehlédnutí případných
nevykradených hrobů, bylo okolí zjištěného pohřebiště ještě jednou začištěno. Hroby
obsahovaly kostrové pohřby jednotlivců, kteří byli ukládáni na dně hrobových jam v poloze
na zádech s hlavou k západu. V jednom případě se vyskytl i současný pohřeb dvou jedinců.
Jelikož byly kosterní pozůstatky narušeny druhotnými zásahy, byly dochovány ve špatném
stavu a často dislokovány v prostoru výplní vykrádacích šachet. Vyzvednutý nepočetný
inventář (zlomek spony, bronzové přezky, železný nůž, torzo hřebenu) nám umožňuje datovat
existenci tohoto pohřebiště do období stěhování národů. Obr. 20.
SUDOMĚŘICE (okr. Hodonín)
Tábořiska – kabel NN (I. Čižmář, č. akce 218/15)
Na profilech výkopů byly zjištěny dva zahloubené objekty. Vzorkováním se podařilo získat
nepočetný archeologický materiál datovaný rámcově do pravěkého období. Objekty s největší
pravděpodobností souvisejí s pravěkým sídelním areálem, který zde byl prozkoumán při
stavbě haly HABA v první polovině roku.
ŠEBKOVICE (okr. Třebíč)
Intravilán – kanalizace a ČOV (J. Kala, č. akce 500/14)
Během dohledu byl zachycen jediný objekt, který je možno považovat za archeologicky
relevantní. Identifikován byl v místě výkopu šachty ve stoce v trase místní komunikace do
Horního Újezdu a to přibližně na úrovni zdejšího kostela sv. Máří Magdaleny. V horní části
byl dlouhý téměř 4 metry, jeho hloubka dosáhla asi 80 cm od spodní hrany zachované části
štětové kamenné komunikace, která byla v útržcích zachována pod dnešním asfaltovým
povrchem a jeho podkladními vrstvami. Přes vzorkování se nepodařilo nalézt žádný artefakt,
který by pomohl objekt datovat. Poměrně intenzivní stopy po propálení dovolují jeho
hypotetickou interpretaci jako zbytku nespecifikovatelného pyrotechnologického objektu,
případně deponie (primární či sekundární) požárové destrukce.
ŠELEŠOVICE (okr. Kroměříž)
Pod rozdíly – ZTV pro RD (M. Popelka, č. akce 173/15)
V souvislosti s přípravou území pro novostavby rodinných domů byla zachycena část
polykulturního sídliště z období mladého neolitu, časné fáze komplexu lužických
popelnicových polí a doby hradištní. Povrchovými sběry v okolí skryté plochy byla získána
nevýrazná kolekce materiálu, ve kterém však byla zastoupena i keramika náležející nejspíše
střední době bronzové, což koresponduje s dřívějším ojedinělým nálezem bronzové dýky.
Neolitické období reprezentují dvě sídlištní jámy kultury s moravskou malovanou keramikou.
Do období časných popelnicových polí spadá jedna zásobní jáma, další dvě hlubší zásobnice a
dva sídlištní objekty jsou pak hradištního stáří. Rámcově pravěkému období pak náleží jeden
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sídlištní objekt v hraně dotčené plochy. Záchranným výzkumem se podařilo poměrně výrazně
obohatit naše poznatky o této již bezmála sto let známé lokalitě, přičemž bylo zřejmě
objeveno sídliště Slovanů doby hradištní, ke kterému náleží pohřebiště zkoumané ve 20.
letech minulého století I. L. Červinkou. Nově zachycenou komponentu polykulturního
osídlení tvoří neolitická osada kultury s moravskou malovanou keramikou.
ŠUMICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace (I. Čižmář, č. akce 10/15)
Archeologický výzkum probíhal při stavbě kanalizace v celé obci. Nejvíce archeologických
objektů bylo zachyceno v rýze vedoucí při jejím východním okraji. Dva zahloubené objekty
byly zařazeny do doby bronzové, jeden z nich (zásobní jáma) obsahoval materiál únětické
kultury. Několik dalších objektů je možné podle keramiky datovat do střední a mladší doby
hradištní. V intravilánu obce byly dokumentovány také objekty z novověkého období.
ŠVÁBENICE (okr. Vyškov)
Kostel sv. Michaela archanděla – stavební úpravy (B. Mikulková, č. akce 267/15)
Během výzkumu byly zjištěny kosterní pozůstatky minimálně dvou dospělých jedinců. Jejich
stáří je možné pouze odhadnout. Do země se dostaly zcela jistě před vznikem barokního
kostela, tedy před rokem 1741. V místě nemůžeme vyloučit existenci staršího svatostánku,
kolem něhož se patrně ve středověku pohřbívalo.
TEČOVICE (okr. Zlín)
Za kostelem – poldr a obnova mokřadu (M. Popelka, č. akce 135/15)
Stavba, realizovaná na ploše přes 6 hektarů, přinesla další poznatky o původním historickém
osídlení katastrálního území obce. Oproti očekávání byly zjištěny pouze tři archeologické
situace – v jednom případě se jednalo o skrumáž archeologického materiálu v druhotném
uložení, obsahující převážně keramiku neolitickou (LnK), ale také jeden fragment rámcově
datovatelný do střední až mladší doby bronzové. Vrstva s obsahem archeologických nálezů
byla promísena stavební sutí a na plochu stavby byla v minulosti dovezena z neznámého
místa. Druhou, tentokráte již intaktní situací byl menší oválný objekt se silně zuhelnatělým
zásypem, v jehož výplni byl nalezen nepočetný soubor keramických fragmentů ze střední
doby hradištní. Zmíněný objekt byl zachycen poblíž terénní vlny, na které je možno
předpokládat shodně datované sídliště. Poslední zjištění pak souviselo s lokalizací původního
koryta Rackové, které probíhalo přibližně 130 m východním směrem od koryta současného,
což plně koresponduje s historickým mapováním.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Klášterská – rekonstrukce stokové sítě (M. Přichystal, č. akce 93/15)
V průběhu výzkumu byl víceméně v celém dotčeném úseku uliční komunikace sledován
průběh dvou starších, kameny dlážděných cest. Podle dostupných informací a archivních
mapových podkladů lze starší z nich datovat nejspíše až do 30. let 20. století. Dále byla na
jihozápadní straně ulice zjištěna kamenná zeď, která původně tvořila patrně břeh dnes
zasypaného mlýnského náhonu. Tuto konstrukci se nepodařilo blíže časově zařadit než
obecně do novověku.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Klášterská a Na loukách – přeložka silnice III/3771 (M. Přichystal, č. akce 146/15)
V ploše stavby byly dokumentovány pozůstatky Mlýnského náhonu a přiléhající novověké
zástavby.
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TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
ZŠ Smíškova 840 – technologický kontejner (M. Přichystal, č. akce 300/15)
V liniovém výkopu pro přípojky kabelů byl zdokumentován jeden zahloubený sídlištní objekt,
který dokládá existenci dosud neznámé archeologické lokality. Získané drobné zlomky
keramiky umožňují pouze rámcové časové zařazení jámy obecně do pravěku.
TVOŘIHRÁZ (okr. Znojmo)
Intravilán – kanalizace (D. Humpola, č. akce 29/13)
V letech 2014 a 2015 proběhla výstavba kanalizace pro obce v povodí Jevišovky. V centru
obce naproti vjezdu do místního ZD porušila kanalizační rýha desítku zahloubených objektů
sídlištního charakteru. Jednalo se o sídlištní jámy, zásobní jámy a dvě pece. Na základě
vzorkovaného materiálu lze zachycené sídelní aktivity rozdělit do dvou horizontů. První
představuje osídlení kultury s vypíchanou keramikou, druhý se váže ke středověkému
založení samotné obce.
ÚJEZD U BRNA (okr. Brno-venkov)
Dolní loučky – Domov pro seniory (I. Čižmář, č. akce 8/15)
Byla objevena dosud neznámá polykulturní lokalita na nevýrazně se zvedající vlně
v inundačním pásmu řeky Cezavy. Podle dosavadního výzkumu se zdá, že se podařilo zachytit
severozápadní část sídliště rozkládajícího se východním směrem. Byla prozkoumána kulturní
vrstva s četnými nálezy především keramiky z mladší doby laténské (2. – 1. stol. př. n. l.) a
mladohradištního období (11. stol.). Další nečetné zlomky keramiky pocházejí z mladší doby
bronzové a také z doby římské. Zajímavý je nález bronzového opaskového závěsku s řetízkem,
který je datován do střední až mladší doby laténské. Po skrývce nadložních vrstev bylo
zjištěno více než 30 zahloubených objektů, z nichž většina náleží opět do období raného
středověku – mladší doby hradištní. Jeden objekt patřil mladší době laténské a jeden mladší
době bronzové. Z raně středověkých objektů lze jeden interpretovat jako zahloubenou chatu,
bohužel vzhledem k nepříznivým podmínkám (nastupující spodní voda) nebylo možné
průzkum jámy dokončit. Zajímavá je jistě baterie dvou až tří (patrně potravinářských) pecí
s předpecní jámou z období raného středověku. Další snad tzv. chlebová pec byla umístěna
osamoceně v severozápadní části sídliště. Ve východní části plochy byl zjištěn liniový žlab
obsahující sice zlomky mladohradištní a laténské keramiky, ale vzhledem k tomu, že porušoval
mladohradištní pícku, lze u něj předpokládat mladší datování a s raně středověkým sídlištěm
zřejmě úplně nesouvisí.
VALTICE (okr. Břeclav)
Areál Chateau Valtice – Galerie vína (I. Čižmář, č. akce 373/15)
Záchranný výzkum probíhal při příležitosti rozsáhlé stavby nových sklepních prostor. Terén
zde byl uměle navýšen již v novověku o několik metrů. V místě stavby se nacházela stará
ČOV, proto byly novověké návozy navíc protnuty četnými recentními zásahy. Pod
novověkými kontexty nevykazujícími téměř žádné nálezy byla zachycena nepříliš silná
středověká vrstva nasedající na černou hlínu, která zde tvoří geologické podloží. Zkoumána
mohla být pouze omezená plocha daná půdorysem stavební jámy a recentními zásahy ČOV.
Dle nepočetných nálezů keramiky je možné vrstvu zařadit do 14. – 15. století, dále byl
nalezen keramický přeslen a detektorem kovů část železné ostruhy. Po snížení vrstvy byl
v geologickém podloží zachycen stratigraficky starší mělký žlab, který byl v jednom místě
přerušen. Jeho účel se zjistit nepodařilo.
VEVERSKÉ KNÍNICE (okr. Brno-venkov)
Kamínky – skladový areál fy B.F.C.W. Logistics (M. Lečbych, č. akce 410/15)
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Při budování obratiště kamionů byla narušena archeologická situace, která vyvolala záchranný
výzkum. Během několika dní bylo prozkoumáno celkem 22 archeologických objektů, přičemž
většinu z tohoto počtu tvořily menší kůlové jamky jako pozůstatek pravěké nadzemní stavby.
Ze zbylých tří větších sídlištních objektů pak byl získán materiál, který lze zařadit do kultury
s vypíchanou keramikou. Jde tedy o část doposud neznámého neolitického sídliště.
VINIČNÉ ŠUMICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – stavba víceúčelového objektu (P. Kos, č. akce 449/15)
Během výstavby objektu bylo kromě kulturní vrstvy s keramikou různých kultur zachyceno
také několik zahloubených objektů z pozdní doby bronzové s typickou keramikou podolské
fáze KSPP. Objeveny byly také čtyři zvláštní potravinářské pece s mělce zahloubeným
pravoúhlým předpecím, které měly výrazné dlouhé kanálové odtahy vyvedené do svahu.
Některé z nich byly vyloženy cihlami a zlomky střešních tašek. Vzhledem k početnosti
černých organických nálepů na keramice, obsažených hojně také v popelovitých zásypech,
bylo možné tyto objekty interpretovat jako sušárny a varny ovoce – „povidlárny“.
VÍTONICE (okr. Znojmo)
Intravilán – kanalizace (D. Humpola, č. akce 551/14)
Stavba kanalizace probíhala v letech 2014-2015. V centrální části obce bylo výkopovými
pracemi porušeno pět desítek zahloubených sídlištních objektů. Převážná většina z nich byly
zásobní jámy, datované do rozhraní středověku a raného novověku. Další sídelní útvary náleží
kultuře s lineární keramikou a s největší pravděpodobností souvisejí se sídelním areálem
odkrytým v roce 2012 při jižním okraji obce (viz Výroční zpráva 2012).
VŘESOVICE (okr. Prostějov)
Vřesovská – zjišťovací výzkum (P. Fojtík, č. akce 573/14)
Druhá výzkumná sezóna byla cílena na upřesnění informací získaných na lokalitě v roce
předešlém - díky geofyzikální prospekci a sondáži jsme doposud disponovali jen rámcovou
představou o podobě a bližší dataci kruhového příkopového areálu (viz Výroční zpráva 2014).
V roce 2015 byl proveden zjišťovací výzkum v místě superpozice příkopů - skrývkou dotčená
plocha o rozměrech cca 20x20 m byla začištěna na úroveň sprašového podloží a následně
byly otevřeny vhodně zvolené řezy skrze výplně zachycených příkopů. Získané terénní údaje
a vyzvednutý archeologický materiál po podrobném zpracování a vyhodnocení nepochybně
přinesou zcela nové poznatky o podobě, vývoji i datování této klíčové lokality (nejen)
moravské starší doby bronzové, která bude v brzké době odpovídajícím způsobem
představena odborné veřejnosti na stránkách některého z archeologických periodik. Obr. 21.
ZAJEČÍ (okr. Břeclav)
Babašice – rekonstrukce úpravny vody (I. Čižmář, č. akce 251/14)
Ve výkopu pro výtlačné potrubí se podařilo zachytit a prozkoumat pouze dva zahloubené
objekty. Podle získaného materiálu (hrubozrnná keramika, jeden střep s výčnělkem) lze jeden
z nich (exploatační jáma) chronologicky zařadit do neolitu, a to ke kultuře s moravskou
malovanou keramikou. Druhý objekt (zásobní jáma) byl datován rámcově do pravěkého
období. Vzhledem k nedalekému pravěkému osídlení v poloze „Babašice“ je pravděpodobné,
že se jedná o součást tohoto sídliště. Ve výkopech byl také sledován přibližný rozsah hrúdu,
který v krajině tvořené říčními sedimenty téměř zanikl. Zjištěné situace doložily a upřesnily
rozsah pravěkého osídlení na tomto dnes již nepatrném pahrbku, který v pravěku nepochybně
vyčníval nad okolní terén a poskytoval tak základní ochranu sídliště před záplavami. Bylo
také potvrzeno, že s pravěkým osídlením je nutné počítat v širším okruhu, než jak bylo známo
z dřívějších výzkumů.
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ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Centrum obce – úprava prostor před kinem Květen (M. Popelka, č. akce 23/15)
Rozsáhlá stavební akce spočívala v kompletní rekonstrukci středu místní části v návaznosti na
veškeré předchozí stavební aktivity. Tato potřeba byla vyvolána skutečností, že v posledních
letech v centru Malenovic probíhala poměrně výrazná stavební aktivita a současná akce měla
všechny stopy po této předchozí činnosti zahladit a centrum revitalizovat. V průběhu
výzkumu bylo prozkoumáno přes 20 archeologických objektů, datovaných od neolitu do
novověku. Nejvýraznější pravěké aktivity představuje část sídliště kultury s lineární
keramikou, ke kterému lze s jistotou přiřadit 5 archeologických objektů. Zbylé pravěké
objekty lze rámcově zařadit do doby bronzové (2 objekty) nebo pouze obecně do pravěkého
období (2 objekty). Další doložené sídelní aktivity již spadají do vrcholného středověku (3
objekty), ale naprostá většina pak souvisí s novověkým vývojem centra Malenovic.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Chmelník – administrativní centrum (M. Popelka, č. akce 129/15)
Prostor stavby je situovaný z velké části v inundaci, pouze na jihu se terén lehce zvyšuje a
přechází v terasu, na které se rozkládá dnešní místní část Malenovice. O to větší bylo
překvapení, že jediné zjištěné pozitivní archeologické situace byly zachyceny pouze v severní
části stavby, bezprostředně vedle zaniklého koryta řeky. Jednalo se o vrstvu s obsahem
archeologického materiálu, kde byla na ploše 12 x 15 m rozměřena čtvercová síť se segmenty
4 x 5 m. Z takto vymezených 9 čtverců bylo 5 prozkoumáno, přičemž pouze v jednom byly
zachyceny archeologické objekty, a to jedna nevýrazně zahloubená kruhová jáma a otopné
zařízení (pec). Tímto byla vyvrácena domněnka o druhotném přemístění materiálu a bylo
konstatováno, že se tedy jedná o část sídliště, které bylo původně situováno přímo na jižním
břehu řeky. Nalezený soubor keramiky se vyznačuje tím, že kromě materiálu typického pro
mladší dobu železnou (grafitové nádoby s ovalenými okraji a svislým rýhováním na výduti)
se v něm nachází převážná část keramiky charakteristické hrubou písčitou keramikou,
vyrobenou povětšinou v ruce, která nese zvláštní plastickou výzdobu v podobě obráceného
„U“ či širšího obráceného „V“, ojediněle se objevují také pásková ucha a drobné plastické
vypnuliny, zaznamenán byl také keramický fragment s výrazně pórovitou strukturou. Z této
hrubé písčité keramiky s příměsí drobných kaménků jsou však vyrobeny i nádoby, které mají
výrazně laténské profilace, a to především ovalené okraje různých hrncovitých nádob.
Všechny výše uvedené prvky se vyskytují na keramice kultury púchovské a je tedy velice
pravděpodobné, že v tomto případě se podařilo objevit jednu z mála lokalit tohoto druhu na
Moravě a navíc situovanou v inundaci vodního toku, což výrazně doplňuje naše představy o
sídelní strategii této, v našich zemích poměrně málo poznané kultury.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Intravilán – okružní křižovatka (M. Popelka, č. akce 508/14)
Přes rok trvající akce související s rekonstrukcí místní komunikace v Malenovicích přinesla
očekávané doklady osídlení tohoto prostoru především ve středověkém a novověkém období.
Z 11 prozkoumaných objektů jich nejvíce náleželo vrcholně středověkému období, méně pak
období novověku. Ve formě intruze lze předpokládat sídelní aktivity také v období neolitu,
toto osídlení je poměrně hojně doloženo nálezy z prostoru okolí kina Květen a ul.
Masarykovy. Za zmínku stojí výrazný destrukční horizont, vyznačující se množstvím
přepálené mazanice a uhlíků ve vrcholně středověkých objektech, prozkoumaných při stavbě
opěrné zídky na ul. Švermova pod školní zahradou. Vrcholně středověké objekty nepochybně
souvisí s hospodářským zázemím místního hradu a jejich zánik může souviset s jeho
obléháním. Mezi zajímavé novověké situace patří např. pec z 2. poloviny 16. století, původní
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koryto potoka Baláše nebo jímka datovaná mincemi do 19. století, zjištěné opět na ul.
Švermova. Výčet pozitivních archeologických zjištění lze ukončit zmínkou o rozrušení
novověkého hřbitova při stavbě parkoviště na ul. J. Staši. Tento hřbitov byl zrušen v 80.
letech 20. století a většina nebožtíků byla exhumována a přesunuta na hřbitov nový, který se
v současné době nachází v extravilánu místní části nad obchodní zónou. Narušené hroby byly
pouze začištěny a fotograficky zdokumentovány a vzhledem k charakteru nálezu byly
stavebníci přinuceni další stavební aktivity v tomto prostoru omezit a rozrušené hroby
zakonzervovat.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Ul. Komenského – horkovodní přípojka k ZŠ (M. Popelka, č. akce 215/15)
Bylo zjištěno celkem 7 archeologických objektů, z nichž jeden bylo možno datovat do obecně
pravěkého období, další do období popelnicových polí (tento objekt se podařilo ztotožnit
s objektem prozkoumaným při připojování ZŠ na kanalizaci v loňském roce). Tři objekty
náležely vrcholnému středověku (přesněji 13. - 14. století) a dva objekty vzhledem k absenci
keramického materiálu zůstaly nedatovány. Nad jedním z objektů byla také zachycena
nepříliš silná kulturní vrstva s obsahem novověké keramiky. Jediným objektem, u kterého lze
přesněji uvažovat o jeho funkci je středověký objekt kruhového půdorysu, se stěnami
sbíhajícími se k téměř plochému dnu – v tomto případě šlo nejspíše o zásobní jámu. Většinu
nepočetného souboru získaného materiálu tvořila keramika, doplněná o mazanici, která je
tedy nepřímým dokladem existence nadzemních staveb dřevohlinité konstrukce v blízkém
okolí. Výzkumem v areálu školní zahrady tak byly znovu potvrzeny poměrně intenzivní
sídlištní aktivity, náležející jak pravěkému období (v této souvislosti je nutno zdůraznit
důležitost této lokality s prokázaným osídlením v průběhu neolitu a období popelnicových
polí, kdy prostor centra místní části Malenovice tvoří kromě známého sídliště „Mezicestí“
výraznou sídelní jednotku, v tomto případě orientovanou na oba břehy potoka Baláše), tak
středověkému období, které má pravděpodobně souvislost s blízkostí zdejšího hradu a
představuje nejspíše jeho hospodářské zázemí.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Ul. Zahradní – rozšíření distribuční sítě CZT (M. Popelka, č. akce 47/15 a 178/15)
Na trase výkopů pro pokládku horkovodu se podařilo zachytit kulturní vrstvu kultury
s lineární keramikou, která se směrem k severu postupně vytrácela. Podařilo se tak upřesnit
rozsah osídlení této kultury v centru Malenovic (jedná se polykulturní lokalitu, která patří
společně s lokalitami „Mezicestí“ a „Chmelín“ mezi nejvýznamnější pravěké lokality Dolního
Podřevnicka). Stopy osídlení kultury s LnK byly v tomto prostoru zjištěny i při předchozích
výzkumech ÚAPP Brno, v.v.i. Objekty kultury s lineární keramikou jsou tedy zachyceny na
poměrně rozsáhlé ploše a je možné se domnívat, že se jedná o rozsáhlé sídliště, situované
v širším pásu na levobřežní terase řeky Dřevnice.
ZNOJMO (okr. Znojmo)
Dolní Leska (V hrnčířích) – obchvat Znojma (D. Humpola, č. akce 464/15)
V roce 2015 proběhla další etapa záchranného archeologického výzkumu na stavbě silničního
obchvatu města Znojma (viz Výroční zpráva 2013). Poblíž ulice Suchohrdelská se podařilo
prozkoumat rozsáhlý sídelní a pohřební areál únětické kultury. Nad hranou terasy potoka
Leska se nacházela velká koncentrace sídlištních objektů – zásobních jam. Na svahu pod
touto hranou pak bylo objeveno rozsáhlé pohřebiště. Plocha stavby narušila celkem 18
obdélných hrobů s kamenným obložením. Další pohřby byly objeveny v zásobních jamách
nacházejících se porůznu na pohřebišti. Většina hrobů byla nedlouho po uložení sekundárně
porušena. Obr. 22.
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ZNOJMO (okr. Znojmo)
Ul. Velká Michalská – rekonstrukce ulic v MPR (D. Humpola, č. akce 542/14)
V roce 2015 pokračoval záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci ulic v městské
památkové rezervaci Znojmo (viz Výroční zpráva 2014). Na rohu ulic Velká Michalská a
Horní Česká byla odkryta podzemní cisterna. Při kopání výkopu multikanálu došlo k porušení
podzemní obdélné prostory, která byla ještě pod úrovní terénu zaklenuta kamennou
samonosnou klenbou. V koruně klenby byl ponechán čtvercový otvor, kolem nějž byla
vyzděna kamenná ohlubeň, která vystupovala nad povrch terénu. Její výšku nad terénem se
nepodařilo zjistit. Podle nálezů pocházejících z klenebního zásypu lze zbudování tohoto
veřejného vodního prvku datovat do 15. - 16. století. Předměty nalezené ve svrchních
vrstvách cisterny napovídají, že zanikla na konci 19. století.
Při vyústění ulice Jezuitská byly dle očekávání odkryty základy hradební věže, na ni
navazující část brány a hradební zdi. Vysoká hranolová věž byla postavena v 1. polovině 13.
století jako součást zpevnění vnitřního pásu hradebního opevnění Znojma, k obraně severního
vjezdu do města, Horní brány, podobně jako Vlkova věž střežila Dolní bránu. Výjezd z města
se tehdy přimykal k východní frontě dnešního náměstí Svobody, tedy k dnešní Komerční
bance a k následujícím budovám. Během středověku zde vznikla celá soustava bran, zdí, valů
a příkopů. Postupem času byla věž několikrát upravena a různými způsoby zastřešena. V
listopadu 1724 byla zastřešena barokním krovem s lucernou a špicí ozdobenou habsburským
dvouhlavým orlem, která vydržela téměř 130 let. Vzhledem k špatnému stavu barokní střechy
a k statickým poruchám zdiva bylo obecní radou 14. února 1853 rozhodnuto o demolici celé
věže. Obr. 23-24.
ŽALKOVICE (okr. Kroměříž)
Intravilán, Padělky – kanalizace a ČOV (M. Popelka, č. akce 510/14)
V průběhu kompletní rekonstrukce kanalizační sítě (celková délka liniových výkopů přes 5
km), doplněné o stavbu nové čistírny odpadních vod, probíhaly od 2. 9. 2014 až do 15. 10.
2015 průběžné archeologické dohledy, při kterých byly získány poznatky, doplňující
dosavadní znalosti o struktuře pravěkého a historického osídlení zdejšího prostoru. V souladu
s předpokladem, že vývoj obce v jejím centru sahá až do středověku, byly na vertikálních
profilech výkopů pro kanalizaci zachyceny dva archeologické objekty, jejichž datace na
základě nepočetného keramického souboru odpovídá vrcholnému středověku. V jednom
z objektů se vyskytl také keramický fragment z tuhového těsta s výzdobou v podobě
hřebenových vpichů, který by mohl signalizovat jisté přežívání hradištní tradice, současně
s ním však byly nalezeny další fragmenty s příměsí slídy a je tedy možno ho rámcově zasadit
na samotný počátek vrcholného středověku, resp. na přelom 1. a 2. poloviny 13. století. Výše
zmíněné objekty pak byly doplněny objektem novověkého stáří, který lze s jistotou
interpretovat jako pec. Naše poznatky o funkci a účelu dvou vrcholně středověkých objektů
jsou limitovány použitou metodou vzorkování na vertikálních profilech výkopů pro kanalizaci
a k jejich bližší specifikaci by bylo nutno přistoupit k plošnému odkryvu, což bohužel daná
situace neumožňovala. Stavební práce byly současně výrazně komplikovány nestabilním
podložím. Poměrně zásadním zjištěním je objev zcela nové lokality v severní části trati
„Padělky“ v prostoru nově vznikající čistírny odpadních vod. V průběhu skrývky nadložních
vrstev zde bylo posbíráno několik větších fragmentů keramiky náležejících pozdní době
bronzové. Během dalšího postupu stavebních prací v tomto prostoru však žádné
archeologické objekty ani situace nebyly zjištěny a je otázkou, zda přítomnost zmíněného
keramického souboru nesouvisí s úpravami krajiny při regulaci drobného vodního toku,
procházejícího poblíž nebo s likvidací rybníků, které jsou v této části katastru viditelné na
mapách z 18. století.
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ŽATČANY (okr. Brno-venkov)
Malá niva – IS a komunikace pro RD (M. Geisler, č. akce 429/14)
V průběhu záchranného výzkumu, který probíhal od července 2014 do září 2015, byly
zjištěny celkem tři zahloubené objekty - rozměrná jáma s recentní hlinitou výplní obsahující
stavební a komunální odpad a dva mělké objekty vyplněné hlínou s ojedinělými zlomky
keramiky, datovanými do středohradištního období. Bylo tak doloženo sporadické osídlení
daného prostoru v 9. až 10. století.
ŽEROTICE (okr. Znojmo)
Zahrádky – kanalizace (D. Humpola, č. akce 29/13)
V letech 2014 a 2015 proběhla výstavba kanalizace pro obce v povodí Jevišovky. Při
západním okraji Žerotic stavební práce porušily dva hrobové celky. První pohřeb byl uložen
v natažené poloze ve vrstvách štěrků bez jakéhokoliv náznaku hrobové jámy. Na základě
nálezu mamutí stoličky v oblasti pánve je předběžně tento nález datován do paleolitu. Druhý
hrob se nacházel těsně za okrajem obce Žerotice. Skelet byl uložen ve skrčené poloze a na
základě keramických milodarů byl datován do období kultury se zvoncovitými poháry.
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6.2. Seznam vypracovaných nálezových zpráv
V roce 2015 bylo odevzdáno do archivu ÚAPP Brno 565 nálezových zpráv a hlášení o
celkovém rozsahu 2034 stran a 1804 obrazových příloh.
Seznam nálezových zpráv z pozitivních archeologických akcí:
Obec
Archlebov
Bařice
Bezměrov
Blučina
Bratčice
Brno-Zábrdovice
Brodek u Prostějova
Bystřice p. Host.
Čehovice
Dětkovice
Diváky
Drahanovice
Držovice
Holešov
Holešov
Holešov
Hostišová
Chvalnov-Lísky
Ivanovice na Hané
Jinačovice
Kobeřice u Brna
Křenovice
Loděnice
Mělčany
Měnín
Mikulov
Mokrá
Mokrá
Moravské Knínice
Moravský Krumlov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Násedlovice
Otrokovice
Otrokovice-Kvítk.
Podolí
Podolí
Pohořelice
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Prostějov
Prostějov-Domam.
Racková
Roštín
Skržice

okr.
HO
KM
KM
BO
BO
BM
PV
KM
PV
PV
BV
OL
PV
KM
KM
KM
ZL
KM
VY
BO
VY
VY
BO
BO
BO
BV
BO
BO
BO
ZN
ZL
ZL
ZL
HO
ZL
ZL
BO
BO
ZL
BO
BO
BO
BO
BO
PV
PV
ZL
KM
KM

trať – druh akce
Dolní Padělky – příprava vrtu Arch. 1
Poddubí – RD parc. č. 319/3
Dolní Padělky – VTL plynovod
Pastviska – deponie materiálu
Půllány k Mělčanům – vodovod
ZŠ a MŠ Merhautova 37 - hřiště
silnice R 46 – křižovatka
ul. Pod Platany, zámek - rekonstrukce
Loučky před drahou – mokřad
kaple sv. Anny – oprava a odvodnění
intravilán – RD parc. č. 237
Za kapličkou – ZTV pro RD
Pastviska – obytný soubor s 25 RD
nám. Svobody – oprava kanalizace
ul. Smetanovy sady – parkoviště u MěÚ
nám. Svobody – zpevněné plochy a kom.
intravilán – RD parc. č. 43, oplocení
Kletiny – průzkumný vrt Lísky-1
Padělky za cihelnou – hala Fischer
Za sýčkami – RD parc. č. 740/8, 742/23
U kostela – kabelizace sítě NN
ul. Zbýšovská – RD parc. č. 1458/3
U bytovky – užitkový vodovod
Niva – napojení na vodovod
Rybárna – areál firmy Jambor
U vodárny – polní cesta K Mušlovu
Mokerský les – historie výzkumu pecí
U Lomu – experiment. výpal vápna 2
Radostice – modernizace vedení VN
Rokytná - kanalizace
ul. Nábřeží – revitalizace v MPZ, 3. et.
ul. Komenského – teplovod u ZŠ
Židy – těžební prostor Napajedla IVC
Malé odměrky – příprava vrtu Násedl. 2
Jaříčky – přemístění SKAO
Rybníčky – areál KCK Cyklosport-Mode
Příčný – areál AMAR, 3. etapa
Příčný – čerpací stanice D-OIL
kostel sv. Jiljí – výměna dlažby
Bukovanské louky - vodovod
Pod dědinou – skladová hala 3Tooling
Pod dědinou – skladová hala MILT
Pod dědinou – skladová hala MILT II. et.
Pod šípem – obj. F1, komunikace, IV. et.
ul. Lidická – regenerace parku u kostela
ul. Žitná – IS pro RD
Holý kopec – náhodný nález
revitalizace centra obce
Pod hraští – silnice II/432, žel. přejezd

rok
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014-15
2015
2014-15
2014
2015
2014
2014-15
2015
2014
2015
2010
2015
2014
2015
2015
2014
2015
2014
2014
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2013-14
2015
2015
2014-15
2014-15
2013-14
2015
2015
2014
2014
2015
2013-14
2014-15
2014
2014
2015
2015

autor
Mikulková
Popelka
Popelka
Parma
Přichystal
Geisler
Fojtík
Popelka
Fojtík
Fojtík
Čižmář
Fojtík
Fojtík
Popelka
Popelka
Popelka
Čižmář
Popelka
Mikulková
Přichystal
Mikulková
Mikulková
Čižmář
Přichystal
Čižmář
Čižmář
Kos
Kos
Kos
Parma
Popelka
Popelka
Popelka
Čižmář
Popelka
Popelka
Parma
Parma
Popelka
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Čižmář
Fojtík
Fojtík
Popelka
Popelka
Popelka

NZ č.j.
167/15
184/15
72/15
428/15
148/15
366/15
539/15
239/15
141/15
205/15
382/15
140/15
216/15
446/15
42/15
241/15
234/15
279/15
124/15
308/15
398/15
17/15
292/15
149/15
203/15
56/15
453/15
452/15
454/15
106/15
240/15
11/15
26/15
406/15
448/15
48/15
136/15
3/15
168/15
137/15
36/15
37/15
309/15
235/15
330/15
109/15
12/15
278/15
368/15
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Slavkov u Brna
Sudoměřice
Šebkovice
Šelešovice
Tečovice
Tišnov
Tlumačov
Třebětice
Tvarožná
Valašské Klobouky
Velatice
Velké Němčice
Zaječí
Zaječí
Zlín
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Žatčany

VY
HO
TR
KM
ZL
BO
ZL
KM
BO
ZL
BO
BV
BV
BV
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
BO

ul. Lomená – RD parc. č. 642/3
Tábořiska – kabel NN, HABA
kostel sv. Máří Magdaleny – ohradní zeď
Pod rozdíly – ZTV pro RD
Za kostelem – poldr a obnova mokřadu
ul. Klášterská – rekonstrukce stok
Hrabůvka – úprava silnice I/55
Holešovsko-sever, kanalizace
Santon – kaple Panny Marie, úpravy
kostel Povýšení sv. Kříže – úprava
Vlčí horky – RD parc. č. 2149/4
Skalka – RD parc. č. 4015/167
Babeschhölzel – zřízení mokřadu
Babašice – úpravna vody
ul. Vavrečkova – parkoviště
ul. Zahradní, Švermova – teplovod
ZŠ Komenského 78 – kanalizace
ul. Zahradní – horkovod
rek. kanalizace Zlín – Riviera, 1. část
ul. Komenského – horkovod k ZŠ
ul. Zahradní – rozšíření sítě CZT
Malá niva – IS a komunikace pro RD

2012
2015
2014
2015
2015
2015
2014
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014-15
2014
2014
2014
2015
2014
2015
2015
2014-15

Mikulková
Čižmář
Kala
Popelka
Popelka
Přichystal
Popelka
Popelka
Kos
Popelka
Přichystal
Čižmář
Čižmář
Čižmář
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Geisler

20/15
402/15
22/15
280/15
445/15
123/15
86/15
9/15
25/15
47/15
41/15
166/15
46/15
413/15
38/15
104/15
127/15
242/15
10/15
447/15
158/15
362/15
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7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, KONFERENCE, POPULARIZACE
7.1. Publikační činnost
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Bezměrov (okr. Kroměříž). „Hrubé teruty“, Přehled výzkumů 55-1, 157.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Buchlovice (okr. Uherské Hradiště). „Modla“, Přehled výzkumů 55-1,
218.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Holešov (okr. Kroměříž). Náměstí Svobody, ulice U potoka, Přehled
výzkumů 55-2, 215.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Holešov (okr. Kroměříž). Zámek, Přehled výzkumů 55-2, 214-215.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Jarohněvice (okr. Kroměříž). „Rozdíly“, Přehled výzkumů 55-1, 161, 182.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Lukov (k. ú. Lukov u Zlína, okr. Zlín). Horní hrad, Přehled výzkumů 55-2,
228-229.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Osíčko (okr. Kroměříž). „Zbytky“, Přehled výzkumů 55-1, 211.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín). „Mezicestí od
Pohořelic“, Přehled výzkumů 55-1, 169.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Pohořelice (k. ú. Pohořelice u Napajedel, okr. Zlín). Kostel sv. Jiljí,
Přehled výzkumů 55-2, 251.
ČIŽMÁŘ, I. 2014: Tečovice (okr. Zlín). Kostel sv. Jakuba Většího, Přehled výzkumů 55-2,
263.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Břeclav (okr. Břeclav). „Prostřední čtvrtky“, Přehled výzkumů 56-2, 253.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Kuřim (okr. Brno-venkov). „Pod Toskou“, Přehled výzkumů 56-1, 149.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Odrovice (okr. Brno-venkov). Intravilán, Přehled výzkumů 56-1, 187-188.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Odrovice (okr. Brno-venkov). Intravilán obce, Přehled výzkumů 56-2,
294-295.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Podivín (okr. Břeclav). „Rybáře“, Přehled výzkumů 56-1, 157.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Podivín (okr. Břeclav). „Rybáře“, Přehled výzkumů 56-2, 301.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Popůvky (k. ú. Popůvky u Brna, okr. Brno-venkov). „Pod šípem“, Přehled
výzkumů 56-1, 159.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Pozdně laténská chata z Ohrozimi, okr. Prostějov, Archeologické rozhledy
LXVII-2015, 438-463.

67

ČIŽMÁŘ, I. 2015: Přísnotice (okr. Brno-venkov). Ulice Za Humny, Přehled výzkumů 56-1,
160, 195.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Přísnotice (okr. Brno-venkov). Ulice Za Humny, Přehled výzkumů 56-2,
303.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Zaječí (okr. Břeclav). „Babeschhölzel“, Přehled výzkumů 56-1, 161, 199,
209.
ČIŽMÁŘ, I. 2015: Zaječí (okr. Břeclav). „Babeschhölzel“, Přehled výzkumů 56-2, 315.
ČIŽMÁŘ, I. – †ČIŽMÁŘ, M. – REŽNÝ, M. 2015: Archeologický průzkum lokality Hajšupa
u Rychtářova, okr. Vyškov, Pravěk NŘ 23, 149-171.
ČIŽMÁŘ, I. – KALA, J. 2015: Rozdrojovice (okr. Brno-venkov). Intravilán (parc. č. 4/4),
Přehled výzkumů 56-2, 304.
ČIŽMÁŘ, I. – KALA, J. – PARMA, D. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Popůvky (k. ú. Popůvky
u Brna, okr. Brno-venkov). „Pod dědinou“, Přehled výzkumů 56-1, 157-158.
ČIŽMÁŘ, I. – KALA, J. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Měnín (okr. Brno-venkov). „Rybárna“,
Přehled výzkumů 56-1, 151, 185, 205, 211-212.
ČIŽMÁŘ, I. – KALA, J. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Měnín (okr. Brno-venkov). „Rybárna“,
Přehled výzkumů 56-2, 281.
ČIŽMÁŘ, I. – KOMORÓCZY, B. – LUKÁŠ, M. – VLACH, M. 2015: Mikulov (okr.
Břeclav). „U vodárny“, Přehled výzkumů 56-1, 168.
ČIŽMÁŘ, I. – KOMORÓCZY, B. – LUKÁŠ, M. – VLACH, M. 2015: Mikulov (okr.
Břeclav). „U aleje“, „U vodárny“, Přehled výzkumů 56-1, 212-213.
ČIŽMÁŘ, I. – POPELKA, M. 2015: Zlín (k. ú. Štípa, okr. Zlín). Mariánské náměstí, Přehled
výzkumů 56-2, 317-318.
ČIŽMÁŘ, I. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Podivín (okr. Břeclav). „Rybáře“, Přehled výzkumů
56-1, 207.
ČIŽMÁŘ, I. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Velké Němčice (okr. Břeclav). „Skalka“, Přehled
výzkumů 56-1, 208, 216.
DAŇHEL, M. - FOJTÍK, P. - NORTHE, A. - PEŠKA, J. 2015: Vřesovice (k. ú. Vřesovice u
Prostějova, okr. Prostějov). „Vřesovská“. Přehled výzkumů 56-1, 198-199.
FOJTÍK, P. 2014: Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov). „Pastviska“, parc. č.
701/7, výstavba komunikace a inženýrských sítí. „Pastviska“, parc. č. 701/4, Přehled
výzkumů 55-2, 210-212.
FOJTÍK, P. 2014: Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov). „Pastviska“, „U
hřbitova“ („Díly odvrahoviční“), Přehled výzkumů 55-1, 180-181.
68

FOJTÍK, P. 2014: Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov). „U hřbitova“ („Díly
odvrahoviční“), Přehled výzkumů 55-1, 196.
FOJTÍK, P. 2014: Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov). Výstavba komunikace
a inženýrských sítí, parc. č. 701/7. „Pastviska“, Přehled výzkumů 55-1, 159, 230.
FOJTÍK, P. 2014: Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov). Výstavba RD
manželů Šindelářových, parc. č. 701/5. „Pastviska“, Přehled výzkumů 55-1, 230.
FOJTÍK, P. 2015: Brodek u Prostějova - záhadné „kalendárium“ pozdní doby kamenné?,
Střední Morava (Vlastivědná revue) 40/2015, 92-97.
FOJTÍK, P. 2015: Dětkovice (k. ú. Dětkovice u Prostějova, okr. Prostějov). Kaple sv. Anny,
Přehled výzkumů 56-2, 254.
FOJTÍK, P. 2015: Drahanovice (okr. Olomouc), „Za kapličkou“. Přehled výzkumů 56-1, 201-

202.
FOJTÍK, P. 2015: Držovice na Moravě (okr. Prostějov). „Díly odvrahoviční“, Přehled
výzkumů 56-1, 147, 176-177.
FOJTÍK, P. 2015: Držovice na Moravě (okr. Prostějov). Hliník bývalé cihelny, parc. č. 216/1,
Přehled výzkumů 56-2, 258-259.
FOJTÍK, P. 2015: Keramický cášský roh ze zaniklé středověké vsi na k. ú. Kralice na Hané,
okr. Prostějov, střední Morava, Archeologické rozhledy LXVII-2015, 287-298.
FOJTÍK, P. 2015: Kostelec na Hané (okr. Prostějov). Ulice Pod Kosířem a Jakubské nám.,
Přehled výzkumů 56-1, 203.
FOJTÍK, P. 2015: Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I. Katalog nálezů
- svazek první, Pravěk Supplementum 30, Brno.
FOJTÍK, P. 2015: Mostkovice (okr. Prostějov). „Za stodolami“, Přehled výzkumů 56-1, 214215.
FOJTÍK, P. 2015: Náměšť na Hané (okr. Olomouc). Náměstí T. G. Masaryka, Přehled
výzkumů 56-1, 153.
FOJTÍK, P. 2015: Náměšť na Hané (okr. Olomouc). Náměstí T. G. Masaryka a Lesní ulice,
parc. č. 530/18, Přehled výzkumů 56-2, 293-294.
FOJTÍK, P. 2015: Náměšť na Hané (okr. Olomouc). Ulice Lesní, parc. č. 530/18, Přehled
výzkumů 56-1, 186.
FOJTÍK, P. 2015: Náměšť na Hané (okr. Olomouc). Ulice Lesní, parc. č. 534/1, Přehled
výzkumů 56-1, 206.

69

FOJTÍK, P. 2015: Olšany u Prostějova (okr. Prostějov). „Zlatniska“, Přehled výzkumů 56-1,
170.
FOJTÍK, P. 2015: Prostějov (k. ú. Krasice, okr. Prostějov). „Višňovce“, Přehled výzkumů 561, 194-195.
FOJTÍK, P. 2015: Slatinice (k. ú. Slatinice na Hané, okr. Olomouc). „Trávníky“, Přehled
výzkumů 56-1, 216.
FOJTÍK, P. – ČUMPELÍK, M. 2014: Malé Hradisko (okr. Prostějov). Oppidum „Staré
Hradisko u Okluk“, Přehled výzkumů 55-1, 222-223.
FOJTÍK, P. - JÍLEK, J. - POPELKA, M. 2015: Držadlo římského (lékařského?) nástroje
z prostoru krátkodobého tábora z Hulína-Pravčic, okr. Kroměříž, Pravěk NŘ 23, 183193.
FOJTÍK, P. – JÍLEK, J. – POPELKA, M. 2015: Roman medical instrument from the site of a
short-term camp in Pravčice-Hulín in Central Moravia. In: A. Michałowski et al.
(eds.): Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów
przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Seria
Archeologia nr. 53, Poznań, 199-206.
FOJTÍK, P. – KRÁLÍK, M. 2014: Dětkovice (k. ú. Dětkovice u Prostějova, okr. Prostějov).
„Za zahradama“, Přehled výzkumů 55-2, 206-207.
FOJTÍK, P. – MOLČÍKOVÁ, J. 2015: Pravěké a raně historické osídlení katastrů obcí
Čehovice, Čelčice a Skalka (okr. Prostějov), Střední Morava (Vlastivědná revue)
40/2015, 56-79.
FOJTÍK, P. – POPELKA, M. 2014: Čechy pod Kosířem (okr. Prostějov). „Vařekova zmola“,
Přehled výzkumů 55-1, 218-219.
FOJTÍK, P. – POPELKA, M. 2014: Prostějov (k. ú. Čechovice, okr. Prostějov). „Ameriky“,
Přehled výzkumů 55-1, 232-233.
KALA, J. 2014: Bořitov (okr. Blansko). Intravilán obce, Přehled výzkumů 55-2, 170-171.
KALA, J. 2014: Břeclav (k. ú. Charvátská Nová Ves, okr. Břeclav). „Panina“, „Veliké za
Kovárnou“, Přehled výzkumů 55-1, 229.
KALA, J. 2014: Ivančice (okr. Brno-venkov). Intravilán obce, ulice Hornická, Přehled
výzkumů 55-2, 217.
KALA, J. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Popůvky (okr. Brno-venkov). „Pod dědinou“, Přehled
výzkumů 56-2, 301-302.
KAŇÁKOVÁ, L. – PARMA, D. 2015: Štípaná industrie z pohřebiště únětické kultury v
poloze Podolí – Příčný (okr. Brno-venkov) jako indikátor sociálních jevů,
Archeologické rozhledy LXVII, 515-546.

70

KOS, P. 2014: Brno (k. ú. Chrlice, okr. Brno-město). Zámecká ulice č. p. 42a, parc. č. 212/1,
Přehled výzkumů 55-2, 205.
KOS, P. 2014: Hostěnice (okr. Brno-venkov). „V Srdci“, Přehled výzkumů 55-2, 215-216.
KOS, P. 2014: Ivančice (okr. Brno-venkov). Návrší SSV města, Přehled výzkumů 55-1, 161.
KOS, P. 2014: Jedovnice (okr. Blansko). Havlíčkovo náměstí a ulice Záměstí, Přehled
výzkumů 55-2, 217-218.
KOS, P. 2014: Ketkovice (okr. Brno-venkov). Pod „Zavřelovou Panorámou“, „Pod
Borovinou“, „U Ketkovského mlýna“, Přehled výzkumů 55-2, 223-224.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Horákov, okr. Brno-venkov). „Horákovský hrad“,
Přehled výzkumů 55-1, 223-224.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Horákov, okr. Brno-venkov). „U Horákovské hájovny“,
Přehled výzkumů 55-2, 239-240.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). „Bahenec“, Přehled
výzkumů 55-1, 182-183.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). „U lomu“, Přehled
výzkumů 55-2, 240.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). „U lomu“, „V
koutech“, „Krajiny“, Přehled výzkumů 55-1, 167.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). „V Koutech“,
Přehled výzkumů 55-1, 223.
KOS, P. 2014: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). „V koutech“, „U
lomu“, „Kamenný žlíbek“, Přehled výzkumů 55-1, 144-145.
KOS, P. 2014: Oslavany (okr. Brno-venkov). „Oslavanská stará hora“, Přehled výzkumů 551, 168.
KOS, P. 2014: Oslavany (okr. Brno-venkov). „U Dubu“, Přehled výzkumů 55-1, 211-212.
KOS, P. 2014: Pozořice (okr. Brno-venkov). Hrad Vildenberk, Přehled výzkumů 55-2, 254.
KOS, P. 2014: Rajhrad (okr. Brno-venkov). „Městečko č. p. 52“, parc. č. 1387, 1388, 1345/1,
Přehled výzkumů 55-2, 254-256.
KOS, P. 2014: Velatice (okr. Brno-venkov). „Velatický široký“, p. č. 2036/10 a 2046/2,
Přehled výzkumů 55-1, 176, 215.
KOS, P. 2015: Bulhary (okr. Břeclav). Intravilán (ppč. 556/1), Přehled výzkumů 56-1, 146,
176, 201.

71

KOS, P. 2015: Bulhary (okr. Břeclav). Intravilán (ppč. 556/1), Přehled výzkumů 56-2, 253.
KOS, P. 2015: Dva hroby z počátku doby halštatské ze Znojma (s antropologickým posudkem
J. Kaly). In: Ožďáni, O. (ed.): Popolnicové polia a doba halštatská. Zborník referátov
z XII. medzinárodnej konferencie „Doba popelnicových polí a doba halštatská“
Hriňová-Poľana 14. - 18. máj 2012, Nitra, 93-112.
KOS, P. 2015: Horákovský hrad a mohyla Hlásnice – 2. díl, Zpravodaj obce Mokrá-Horákov
1/2015, 26.
KOS, P. 2015: Mikulov (okr. Břeclav). „Kamenné“ (ppč. 4605/3), Přehled výzkumů 56-1,
185.
KOS, P. 2015: Mohelno (okr. Třebíč). „Na Černých“ (ppč. 6992), Přehled výzkumů 56-1,
168.
KOS, P. 2015: Mohelno (okr. Třebíč). „Na Černých“ (ppč. 6989, 6990, 6991, 6992, 6993,
6997), Přehled výzkumů 56-1, 205-206.
KOS, P. 2015: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov). „U Lomu“ (Mokrá-lom X),
Přehled výzkumů 56-2, 289-290.
KOS, P. 2015: Mokrá-Horákov (k. ú. Horákov, okr. Brno-venkov). „Žernov“ (ppč. 1001),
Přehled výzkumů 56-2, 290-291.
KOS, P. 2015: Neznámý výrobní areál na přilehlém předpolí hradu Vildenberk u Pozořic
(okr. Brno-venkov), Archeologia technica 26/2015, 79-84.
KOS, P. 2015: Oživená minulost středověkého vápenictví v Mokré, Zpravodaj obce MokráHorákov, 1/2015, 27.
KOS, P. 2015: Tvarožná (okr. Brno-venkov). „Santon“, ppč. 1101/1, 1101/2, Přehled
výzkumů 56-1, 197.
KOS, P. 2015: Tvarožná (okr. Brno-venkov). Kostel sv. Mikuláše (ppč. 5/1), „Santon“ (ppč.
1101/1, 1101/2), Přehled výzkumů 56-2, 310-311.
KOS, P. 2015: Vápenické pece v údolí Chvojnice u Ketkovic (okr. Brno-venkov),
Archeologia technica 26/2015, 69-78.
KOS, P. 2015: Výzkum vrcholně středověkých vápenických pecí v jižní části Moravského
krasu se zřetelem na oblast u Mokré, Archeologia technica 26/2015, 27-68.
KOS, P. – PŘICHYSTAL, M. 2015: Ochoz u Brna (okr. Brno-venkov). Bělkův mlýn (ppč.
1496/1), Přehled výzkumů 56-2, 295.
KOS, P. – ŠMÍD, M. 2015: Objekt kultury nálevkovitých pohárů s doklady metalurgie mědi z
Podolí, okr. Brno-venkov, Pravěk NŘ 23, 57-76.

72

KOS, P. – ZBRANEK, H. 2015: Valtice (okr. Břeclav). Zámek Valtice (ppč. 1 a 1355/5),
Přehled výzkumů 56-2, 313-314.
LEČBYCH, M. 2014: Hovorany (okr. Hodonín). „Mokroňovsko“, Přehled výzkumů 55-2,
216-217.
LEČBYCH, M. 2014: Polešovice (okr. Uherské Hradiště). „Nivy“, Přehled výzkumů 55-1,
169, 212-213, 225.
LEČBYCH, M. 2014: Uherský Brod (okr. Uherské Hradiště). „Na Jiřičkách“, Přehled
výzkumů 55-1, 175-176, 227.
LEČBYCH, M. 2015: Boskovice (okr. Blansko). „Pod Lipníky“, „U Krbu“, Přehled výzkumů
56-1, 145, 175-176.
LEČBYCH, M. 2015: Boskovice (okr. Blansko). „Radlův Žleb“, Přehled výzkumů 56-1, 201.
LEČBYCH, M. 2015: Bzenec (okr. Hodonín). Horní náměstí, Přehled výzkumů 56-2, 253.
LEČBYCH, M. 2015: Dambořice (okr. Hodonín). „Rovenské“, Přehled výzkumů 56-2, 253254.
LEČBYCH, M. 2015: Knínice u Boskovic (okr. Blansko). „Křiby“, Přehled výzkumů 56-2,
262-263.
LEČBYCH, M. 2015: Moravský Písek (okr. Hodonín). „Podluží“, Přehled výzkumů 56-1,
168.
LEČBYCH, M. 2015: Moravský Písek (okr. Hodonín). „Podluží“, Přehled výzkumů 56-2,
292.
LEČBYCH, M. 2015: Uhřice (k. ú. Uhřice u Kyjova, okr. Hodonín). „Paní hora“, Přehled
výzkumů 56-1, 172.
LEČBYCH, M. 2015: Žarošice (okr. Hodonín). „Vrchní mlýn“, Přehled výzkumů 56-1, 200,
219-220.
MIKULKOVÁ, B. 2014: Drnovice (okr. Vyškov). Nový Dombas, Přehled výzkumů 55-1,
196.
MIKULKOVÁ, B. 2014: Habrovany (okr. Vyškov). Intravilán (č. p. 309), Přehled výzkumů
55-1, 182.
MIKULKOVÁ, B. 2014: Kučerov (okr. Vyškov). Pod Kučerovským hájem, Přehled výzkumů
55-1, 201.
MIKULKOVÁ, B. 2014: Kučerov (okr. Vyškov). Extravilán, Přehled výzkumů 55-1, 221.
MIKULKOVÁ, B. 2014: Vyškov (okr. Vyškov). „Marchanické pole před vodou“, Přehled
výzkumů 55-1, 233.
73

MIKULKOVÁ, B. 2015: Archlebov (okr. Hodonín). „Dolní padělky“, Přehled výzkumů 56-1,
175.
MIKULKOVÁ, B. 2015: Archlebov (okr. Hodonín). Extravilán, Přehled výzkumů 56-1, 163.
MIKULKOVÁ, B. 2015: Čechyně (okr. Vyškov). Extravilán, Přehled výzkumů 56-1, 176.
MIKULKOVÁ, B. 2015: Křenovice u Slavkova (okr. Vyškov). Ulice Zbýšovská, Přehled
výzkumů 56-1, 183-184.
PARMA, D. 2014: Blučina (okr. Brno-venkov). „Pastviska“, Přehled výzkumů 55-1, 177,
193.
PARMA, D. 2014: Blučina (okr. Brno-venkov). „Pastviska“, Přehled výzkumů 55-2, 169.
PARMA, D. 2014: Brno (k. ú. Přízřenice, okr. Brno-město). „Na lukách“, Přehled výzkumů
55-1, 158.
PARMA, D. 2014: Klobouky u Brna (okr. Břeclav). Nám. Míru, Bří Mrštíků, Masarykova,
Přehled výzkumů 55-1, 200, 220.
PARMA, D. 2014: Klobouky u Brna (okr. Břeclav). Nám. Míru, Bří Mrštíků, Masarykova,
Přehled výzkumů 55-2, 224.
PARMA, D. 2015: Běžné sídelní areály doby bronzové – co s nimi? In: Ožďáni, O. (ed.):
Popolnicové polia a doba halštatská. Zborník referátov z XII. medzinárodnej
konferencie „Doba popolnicových polí a doba halštatská“, Hriňová-Poľana 14. – 18.
máj 2012, Nitra 2015, 199-212.
PARMA, D. 2015: Drásov (okr. Brno-venkov). Ulice U hřiště, Přehled výzkumů 56-2, 258.
PARMA, D. 2015: Ivanovice na Hané (okr. Vyškov). „Padělky od Medlovic“, Spravedlnost“,
„Borůvka“, Přehled výzkumů 56-1, 181-182.
PARMA, D. 2015: Podolí (k. ú. Podolí u Brna, okr. Brno-venkov). „Příčný“, Přehled
výzkumů 56-1, 194.
PARMA, D. 2015: Poznámky k sídelním strukturám starší a střední doby bronzové
na jižní Moravě. In: Bátora, J. – Tóth, P. (eds.): Keď bronz vystriedal meď. Zborník
príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia „Staršia doba bronzová v Čechách, na
Morave a na Slovensku“, Levice 8. – 11. októbra 2013, ASM Comm. XVIII, Nitra –
Bratislava, 243-260.
PARMA, D. 2015: Rajhrad (okr. Brno-venkov). „Stará pošta“, Přehled výzkumů 56-2, 304.
PARMA, D. – HOLUB, P. 2014: Brno (k. ú. Brno-Komín, okr. Brno-město). Bytový dům
Meander, Přehled výzkumů 55-1, 177, 194.
PARMA, D. – HOLUBOVÁ, Z. 2015: Záchranné výzkumy v Habrovanech a otázka pozdně
74

bronzového osídlení Vyškovské brány, Pravěk NŘ 23, 99-148.
PARMA, D. – KALA, J. 2014: Podolí (okr. Brno-venkov). „Příčný“, Přehled výzkumů 55-1,
212.
PARMA, D. – KOS, P. 2014: Brno (k. ú. Přízřenice, okr. Brno-město). „Na lukách“, Přehled
výzkumů 55-1, 195.
PARMA, D. – KOS, P. 2014: Rajhrad (okr. Brno-venkov). „Stará pošta“, Přehled výzkumů
55-1, 225.
PARMA, D. – MIKULKOVÁ, B. 2014: Podolí (okr. Brno-venkov). „Příčný“, Přehled
výzkumů 55-1, 232.
PARMA, D. – MIKULKOVÁ, B. – ŠMÍD, M. – NOHÁLOVÁ, H. 2015: Sídelní areály
střední doby bronzové z Drnovic u Vyškova, Zborník Slovenského národného múzea
CVIII – Archeológia 25, 37-71.
PARMA, D. – ŠPANIHEL, S. 2015: Moravský Krumlov (k. ú. Rokytná, okr. Znojmo).
Intravilán obce, Přehled výzkumů 56-2, 291-292.
PARMA, D. – VEJROSTOVÁ, L. - LISÁ, L. – BAJER, A. – PACINA, J. – GOTTVALD, Z.
2015: Neolithic Occupation of Svratka Alluvial Plain; Case Study from BrnoPřízřenice, Czech Republic, IANSA. Natural sciences in archaeology VI, 2/2015, 181193.
POPELKA, M. 2015: Holešov (okr. Kroměříž). Náměstí Dr. E. Beneše 18, náměstí Svobody
1636 a Ulice Smetanovy sady, Přehled výzkumů 56-2, 260-261.
POPELKA, M. 2015: Hulín (okr. Kroměříž). „Hřebavec před dráhou“, Přehled výzkumů 561, 181, 202.
POPELKA, M. 2015: Hulín (okr. Kroměříž). „Hřebavec před dráhou“, Přehled výzkumů 562, 261-262.
POPELKA, M. 2015: Chropyně (okr. Kroměříž). „Náměstí Svobody“, Přehled výzkumů 561, 202-203.
POPELKA, M. 2015: Koryčany (okr. Kroměříž). „Dráhy“, Přehled výzkumů 56-1, 148.
POPELKA, M. 2015: Koryčany (okr. Kroměříž). „Škobeře“, Přehled výzkumů 56-1, 182.
POPELKA, M. 2015: Kostelec na Hané (okr. Prostějov). „Luka“, Přehled výzkumů 56-2, 265.
POPELKA, M. 2015: Kostelec na Hané (okr. Prostějov). „Zadní trávník“, Přehled výzkumů
56-1, 148.
POPELKA, M. 2015: Kroměříž (okr. Kroměříž). „Pekelce“, Přehled výzkumů 56-1, 148.

75

POPELKA, M. 2015: Napajedla (okr. Zlín). „Židy“, Masarykovo náměstí, ulice Komenského,
Přehled výzkumů 56-2, 292.
POPELKA, M. 2015: Rataje (k. ú. Popovice u Kroměříže, okr. Kroměříž). Intravilán, Přehled
výzkumů 56-2, 304.
POPELKA, M. 2015: Valašské Klobouky (okr. Zlín). Ulice Smetanova, „Zákostelí“, Přehled
výzkumů 56-2, 313.
POPELKA, M. 2015: Zlín (okr. Zlín). Park Komenského, Vavrečkova ulice, Přehled
výzkumů 56-2, 317.
POPELKA, M. 2015: Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín). Ulice Švermova, „Zadní
mezicestí“, Přehled výzkumů 56-1, 199-200.
POPELKA, M. 2015: Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín). Ulice Švermova, Přehled
výzkumů 56-2, 317.
POPELKA, M. 2015: Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín). Ulice Zahradní, Přehled
výzkumů 56-1, 161.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Blažovice (okr. Brno-venkov). „Pod kostelem“, parcely č. 655/8 a
657/8 (ulice Laténská a Panská), Přehled výzkumů 55-1, 217.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Brno (k. ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město). Ulice K Terminálu,
Přehled výzkumů 55-1, 217-218.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). Mezi ulicemi Houbalova a
Štefáčkova, Přehled výzkumů 55-1, 194-195.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Brno (k. ú. Starý Lískovec, okr. Brno-město). „Klíny“, Přehled
výzkumů 55-1, 158-159.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Moutnice (okr. Brno-venkov). „Louky“, Přehled výzkumů 55-1,
224-225.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Moutnice (okr. Brno-venkov). „Louky“, Přehled výzkumů 55-2,
241.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Okřešice (k. ú. Okřešice u Třebíče, okr. Třebíč). Intravilán (parc. č.
1669/1), Přehled výzkumů 55-2, 242.
PŘICHYSTAL, M. 2014: Popůvky (k. ú. Popůvky u Brna, okr. Brno-venkov). „Pod
dědinou“, Přehled výzkumů 55-1, 169-170.
PŘICHYSTAL, M. 2015: Bratčice (okr. Brno-venkov). „Půllány k Mělčanům“, Přehled
výzkumů 56-1, 164.
PŘICHYSTAL, M. 2015: Mělčany (k. ú, Mělčany u Ivančic, okr. Brno-venkov). „Niva“,
Přehled výzkumů 56-1, 168.
76

PŘICHYSTAL, M. 2015: Moravany (okr. Brno-venkov). „Horka“, Přehled výzkumů 56-1,
151.
PŘICHYSTAL, M. 2015: Popůvky (k. ú. Popůvky u Brna, okr. Brno-venkov). Nová ulice,
Přehled výzkumů 56-1, 157.
PŘICHYSTAL, M. 2015: Syrovice (okr. Brno-venkov). „Malé pole“, Přehled výzkumů 56-1,
160, 171, 196, 208.
ROŽNOVSKÝ, D. – ŠMÍD, M. 2015: Objekt kultury nálevkovitých pohárů s doklady
metalurgie mědi z obce Dyje, okr. Znojmo, Pravěk NŘ 23, 35-55.
ŠMÍD, M. – PŘICHYSTAL, A. 2015: Eneolitická hradiska na Prostějovsku. Ohrozim –
Čubernice a Prostějov-Čechovice – Čechovsko. Pravěk Supplementum 29, Brno.
VITULOVÁ, D. – KOS, P. 2014: Kunštát (k. ú. Kunštát na Moravě, okr. Blansko). Zámek
Kunštát, č. p. 1, parc. č. 1226, Přehled výzkumů 55-2, 224.

77

7.2. Konference
Pracovníci ústavu se zúčastnili následujících našich i zahraničních konferencí a
seminářů, vesměs s předneseným referátem:
• Seminář „Přehled výzkumů na střední Moravě“, Vlastivědné muzeum Olomouc, 11. 2. 2015
• Kolokvium „Jan Bouzek a české země“, Praha, 20. 2. 2015
• Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: „The Creation of Landscapes
IV, INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2015“, Kiel, SRN, 24. 3. – 28. 3. 2015
• Seminář „Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014“, Brno – hrad
Špilberk, 23. 4. 2015
• Seminář „Archeologia technica 34“, Technické muzeum v Brně, 28. 4. 2015
• 16. mezinárodní konference „KELTOVÉ / THE CELTS / DIE KELTEN 2015. Doba laténská
ve střední Evropě“, Zvíkov, 27. 5. – 29. 5. 2015
• Mezinárodní konference „19th Silesian Archaeological Symposium“, Wrocłav, Polsko, 27. –
29. 5. 2015
• „XLIII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče“, Muzeum Vysočiny
v Jihlavě, 3. – 5. 6. 2015
• XXXIV. mezinárodní konference „Otázky neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska“,
Zámecký dvůr Všeradice, 14. – 16. 9. 2015
• 24. mezinárodní konference „Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku“,
Sedlec-Prčice, 6. - 9. 10. 2015
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7.3. Popularizace
Jako každý rok připravil ústav i v roce 2015 početné zprávy a rozhovory o
probíhajících záchranných archeologických výzkumech pro regionální i celostátní denní tisk,
v televizním a rozhlasovém zpravodajství i na internetu.
Nad rámec již zcela tradiční průběžné „medializace“ probíhajících záchranných
archeologických výzkumů prostějovského pracoviště byly ve spolupráci s Českou televizí
Brno připraveny dvě obsáhlejší reportáže z cyklu „Duchové míst“ věnované vědeckým
výsledkům naši instituce - první, s názvem „Svatyně umírajícího Měsíce“, prezentovala
evropsky významný objev „kalendária“ kultury zvoncovitých pohárů nedaleko Brodku u
Prostějova; druhá, nazvaná „Tváře mrtvých z Dětkovic“, přiblížila zajímavé pohřebiště z doby
počátku českého státu odkryté u Dětkovic na Prostějovsku.
- Spolupráce na realizaci výstavy „Konec vlády hákového kříže – osvobození Moravy“,
MZM, Dietrichsteinský palác (od 23. 4. 2015).
„Stopy války na archeologických výzkumech“ – doprovodná přednáška k výstavě, MZM.
Článek „Válečné úspěchy ÚAPP Brno“ na specializovaném webu www.zakopy.cz
- Výstava „Calcarius, čili vápeník“ v areálu Národního technického muzea v Centru
stavitelského dědictví Plasy (19. 10. 2015) – vyhotoven partnerský plakát o aktivitách ÚAPP
Brno, v.v.i.
V rámci průběžné prezentace a medializace záchranných archeologických výzkumů,
realizovaných ve Zlínském kraji, byla Vlastivědným spolkem Holešov uspořádána přednáška
s názvem „Aktuální archeologické výzkumy v okolí Holešova“, kde byl podán přehled
výzkumů ÚAPP Brno, v.v.i. provedených v minulém roce. Menší pasáž byla věnována také
zpracování náhodných nálezů a prezentaci spolupráce s amatérskými hledači.
K problematice detektorů kovů a jejich využití v archeologii (i mimo ni), byla
uspořádána v Muzeu regionu Boskovicka přednáška na téma „Současné vyhlídky detektorové
prospekce na Moravě a ukázka příkladu spolupráce v regionu na příkladu Malého a Velkého
Chlumu“. Jednalo se o v pořadí již třetí přednášku, prezentovanou u příležitosti vystavení tzv.
„Boskovického pokladu“. Prezentován byl obecný přehled o možnostech (a výhodách)
vzájemné spolupráce amatérských hledačů a archeologů na Moravě a bylo také upozorněno
na rizika, provázející využití detektorů kovů mimo archeologickou obec.
Další z cyklu přednášek zaměřených na detektorovou prospekci s názvem „Detektor a
archeologie – možnosti jeho využití a spolupráce s archeology“, pořádaná Městským muzeem
a galerií Břeclav, si kladla za cíl navázat možnou spolupráci mezi místními amatérskými
badateli a zájemci o historii a archeologii z širšího regionu Břeclavska a garantem místní
sbírkotvorné organizace.
Již tradiční přednáška proběhla na půdě Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity s názvem „AEA_73 Metodologie archeologické prospekce Workshop prospekce detektorem kovů a povrchový sběr“ a byla zaměřena na seznámení
studentů s využitím detektoru kovů v archeologické praxi a měla je případně připravit na jeho
další používání v terénu.
V rámci výběrových přednášek o době bronzové a halštatské zařazených do výuky na
Katedře historie - sekce archeologie Univerzity Palackého v Olomouci byla proslovena
přednáška na téma „Doba halštatská v geografickém regionu Prostějovska pohledem
terénního archeologa“.
Přednáška „Bioarcheologie populací doby bronzové na Vyškovsku“, Antropologické
dny, Brno.

79

Přednáška „Soil as a secondary product of Neolithic occupation of Svratka alluvial
plain; case study from Brno – Přízřenice“, 11. conference of enviromental archaeology, České
Budějovice.
Přednáška o letecké archeologii a výsledků dosažených znojemským pracovištěm
ÚAPP Brno v rámci cyklu přednášek pořádaných Jihomoravským muzeem ve Znojmě.
Cílem popularizační a osvětové činnosti je především vztah odborné archeologické
sféry a širší veřejnosti (resp. amatérských archeologů či uživatelů detektorů kovů). Z tohoto
důvodu byly v roce 2015 realizovány dvě populárně zaměřené přednášky. První z nich
proběhla na setkání spolku Archeo Moravia v Ořechově u Brna. Druhá se odehrála na
klubovém srazu webu Lovecpokladu.cz v Brandlíně v jižních Čechách. Tyto organizované
spolky se již dlouhodobě zabývají spoluprací s archeologickými institucemi v daném regionu.
Pro spolek Archeo Moravia je to především oblast jižní Moravy a důležitým partnerem
v tomto ohledu je Archeologický ústav Akademie věd ČR, pod jehož záštitou se pořádají
cílené prospekce na vybraných lokalitách. Kolem webu Lovecpokladu.cz je pak soustředěno
více spolků, jejichž zájmovou oblastí je především území Čech. Cílem přednášky bylo
seznámit účastníky s výsledky výzkumů za použití detektorů v rámci záchranných výzkumů a
použité metodiky, kterou si mohou zmíněné spolky osvojit a použít při svých aktivitách. Na
obou přednáškách byla zaznamenána poměrně hojná účast a prezentované informace byly
velice kladně přijaty.
U příležitosti konání Mezinárodního dne archeologie byl uspořádán na předstihovém
archeologickém výzkumu ve Zlíně – Malenovicích den otevřených dveří. V tomto případě se
jednalo přímo o účast na terénním výzkumu, kde byly prezentovány archeologické artefakty,
dokumentace i výstupy ve formě nálezových zpráv a publikací našeho ústavu a současně měli
zájemci možnost nahlédnout do odkrytých archeologických situací – to vše s odborným
komentářem.
V rámci již tradičních kosteleckých historických podvečerů byla připravena v budově
ZŠ v Kostelci na Hané přednáška věnovaná současnému stavu výzkumů raně středověkých
pohřebišť v geografickém regionu Prostějovska s názvem „Za Slovany do záhrobí - Nové
archeologické výzkumy slovanských pohřebišť na Prostějovsku“, jejíž jádro tvořily
především výsledky hned několika rozsáhlejších terénních odkryvů prostějovského pracoviště
ÚAPP Brno, v.v.i.
Na „Sjezdu rodáků při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o obci Lešany“
byla v Kulturním domě v Lešanech u Prostějova proslovena přednáška věnovaná bohatým
archeologickým nálezům doposud učiněným na jejich katastrálním území - tato byla velmi
kladně přijata nejen několika stovkami účastníků, ale i vedením obce, které projevilo zájem o
spolupráci na zbudování trvalejší výstavy/expozice k danému tématu.
Při příležitosti „IV. setkání rodáků a občanů obce Dětkovice u Prostějova“ byla ve
spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově a Ústavem antropologie přírodovědecké fakulty
MU v Brně, připravena výstava prezentující početné archeologické nálezy pocházející z jejího
katastrálního území a převážně získané záchrannými archeologickými výzkumy naší instituce.
V přednáškovém sále Státního okresního archivu v Prostějově proběhla přednáška
s názvem „Za tajemstvím „hanáckého Stonehenge“ aneb k novým archeologickým objevům
na Prostějovsku“, pořádaná v rámci akcí Klubu historického a státovědného v Prostějově. Asi
šesti desítkám zájemců byly prezentovány nejnovější výsledky archeologického bádání
prostějovského pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., v Prostějově a jeho blízkém okolí - mj. dřevěná
šibenice na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, tajemná svatyně pozdní doby kamenné
v Brodku u Prostějova, „záhadný“ hrob jezdce-lukostřelce v držovické cihelně a řada dalších.
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Spolupráce s Archeologickým klubem Indiana Jonese při domu dětí a mládeže ve
Znojmě (přednáška a výklad při návštěvě na výzkumu na Hradišti sv. Hypolita a exkurze do
keramické laboratoře).
Přednáška v rámci terénního odkryvu na budoucím obchvatu města Znojma pro
studenty Gymnázia K. Polesného ve Znojmě a Gymnázia a SPŠ Pontassievská Znojmo.
Přednáška „Archeologie z nebe“ pro Archeologický klub Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně
Přednáška o archeologickém zkoumání morové epidemie a nálezech hromadných
pohřbů na Moravě v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Provádění školních exkurzí a zájemců z řad blízkých obcí na výzkumech
v Polešovicích (okr. Uherské Hradiště). Školní exkurze místní ZŠ na výzkumu
v Rozdrojovicích (okr. Brno-venkov).
V rámci zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a movitých
archeologických nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond na úrovni odborných
organizací památkové péče byly v letošním roce realizovány i neziskové akce vedoucí
k zajištění náhodných archeologických nálezů. Zmínit lze hromadný soubor bronzových
předmětů, náhodně nalezený u pramene Mojeny na k.ú. Lukoveček (okr. Zlín) a další dva
hromadné nálezy bronzů ze Senice a Žerůvek (obojí okr. Olomouc – akce provedeny ve
spolupráci s prostějovským pracovištěm ÚAPP Brno, v.v.i. v rámci programu preventivní
archeologie, běžící i v roce 2015 v prostoru Olomouckého kraje).
Mimo výše zmíněné hromadné nálezy se zlínské pracoviště v současné době podílí na
zpracování dalších náhodně nalezených předmětů, které sem byly předány za účelem
dokumentace a následného předání příslušným sbírkotvorným institucím, na které je místní
pracoviště navázáno (tedy Muzeum Kroměřížska v Kroměříži nebo Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně). Namátkou lze zmínit několik bronzových seker a drobných bronzů
většinou z doby bronzové, laténské a římské nebo větší počet železných předmětů (včetně
jednoho hromadného souboru) ze severního podhůří Chřibů, tyto pak reprezentují mladší
období – převážně a raný a vrcholný středověk.
Dne 4. 5. 2015 se Mgr. M. Popelka účastnil slavnostního předání odměny
mimořádného nálezného za meč, který byl naší organizací v roce 2014 vyzvednut „in situ“ po
ohlášení zodpovědným nálezcem. Zástupci odboru památkové péče Zlínského kraje
přiznáním mimořádné odměny a medializací celé události upozornili na ocenění takového
vzorného přístupu a zároveň poděkovali naší organizaci za spolupráci při tomto počinu.
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