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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 zpracování. 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 2016
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 2016 jsme uzavřeli 350 nových smluv s investory na provedení záchranných
archeologických výzkumů (v roce 2015 – 327 smluv; 2014 - 408 smluv a v roce 2013 - 225
smluv). Kromě nově uzavřených smluv probíhala ještě řada nasmlouvaných akcí z minulých
let jak přímo v terénu, tak i zpracováním závěrečných a nálezových zpráv. Mimo
investorských smluv bylo v minulém roce uzavřeno 110 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 2016“ a 104
smluv na neziskové záchranné výzkumy na Prostějovsku a Zlínsku hrazené z „Programu
podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR 2016“ a institucí.
Nejvíce pozitivních zjištění jsme učinili při výstavbě rodinných domů a inženýrských
síti k nim, bytových a polyfunkčních domů, následované výstavbou hal a provozoven v
průmyslových zónách. Poměrně hodně pozitivních akcí bylo také zjištěno při rekonstrukcích a
prodloužení plynových a vodovodních přípojek, výstavbě a rekonstrukci chodníků,
cyklostezek a silnic, rekonstrukci kabelů a náměstí ve městech i obcích. Řada záchranných
akcí proběhla také při opravách sakrálních objektů – kostelů a klášterů.
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V závěru roku proběhl záchranný archeologický výzkum na katastru Kobylnic, který
z počátku vypadal naprosto „nevinně“, jelikož se nacházel v inundačním terénu Zlatého
potoka a Říčky. S postupující skrývkou však začal narůstat i počet zjištěných archeologických
situací, který se nakonec ustálil na počtu bezmála 900 zahloubených objektů zjištěných na tzv.
„hrúdách“, které v minulosti vystupovaly nevysoko nad mokřad. Na skryté ploše v rozsahu ca
1,6 ha bylo zjištěno osídlení od staršího neolitu do raného novověku. Nejvýznamnějším
nálezem byl téměř neporušený keramický depot datovaný do velatické fáze kultury
středodunajských popelnicových polí. Dále za zmínku stojí depot železných zlomků a
bronzových slitků z interiéru germánské chaty z doby římské, zjištění minimálně tří
hrazených areálů z doby halštatské a nález dosud nedatované studny.
Rovněž až v samotném závěru roku vypukl rozsáhlý výzkum prováděný ve spolupráci
se společností Archaia Brno, o.p.s. v areálu bývalé továrny Vlněna v Brně. V první etapě
výzkumných prací pod nově budovanými administrativními budovami F, G a H bylo plošně
odstraněno 1,5 m recentního terénu na úroveň novověkých náplav, pod nimiž se nacházela až
60 cm mocná tmavá vrstva obsahující nevelké množství úlomků pravěké keramiky. Výzkum
byl prováděn ve čtvercové síti 5x5 m. Kromě ojedinělých zlomků jiných kultur (eneolit, doba
bronzová?) se zde podařilo najít větší množství keramiky z pozdní doby laténské. Zajímavostí
zůstává, že se v kulturní vrstvě nepodařilo zachytit žádné zahloubené objekty, a to ani přes
opakované čištění vykopaných úrovní čtverců. Zřejmě se jedná o splachy z nedalekého
sídliště, jehož část mohla být před několika lety prozkoumána při ulicích Dornych, Mlýnská a
Spálená. Nad pravěkou kulturní vrstvou se nacházely náplavy zahrnující zlomky keramiky
novověkého stáří, ojediněle pak i středověké střepy. Podařilo se odkrýt několik studní/jímek
datovaných do období 18. – 19. století, přičemž některé byly funkční až do nedávna, o čemž
svědčí nález munice z 2. světové války v zásypu studny. Práce budou pokračovat i v roce
2017 další etapou pod budoucími objekty A a B a podzemními parkovišti.
Další část raně středověkého pohřebiště (jde o pokračování pohřebiště z východně
situované parcely, kde probíhal výzkum 6 kostrových hrobů v roce 2015) se nám podařilo
odkrýt v souvislosti se stavbou výrobní haly v Brně-Horních Heršpicích, kde bylo zachyceno
celkem 28 kostrových hrobů a 1 blíže nespecifikovaný objekt. Kostrové hroby spadají do
první poloviny 11. století (dle nálezů několika kusů denárů uherského krále Ondřeje).
Zajímavostí pohřebiště je orientace, která není pravidelná. Několik jedinců bylo uloženo s
hlavou orientovanou k západu, případně jihozápadu. Většina hrobů (75%) je však směrována
kolmo v ose sever – jih, případně SZ-JV. V několika případech se podařilo identifikovat
pozůstatky dřevěné rakve/obložení. Přítomnost milodarů odpovídá skromnosti pohřbů v
mladohradištním období. Hroby obsahovaly keramickou nádobu, drobné bronzové esovité
záušnice a již zmíněné denáry uherské ražby. Kromě těchto nálezů byly identifikovány zbytky
korodovaného železného nožíku a skořápka vajíčka. Je zřejmé, že pohřebiště pokračuje v
severní části plochy stavby pod pozemek, který ještě nebyl archeologicky zkoumán. Celkový
počet hrobů a přesný okraj pohřebiště tedy není zatím možné určit.
Pokračování záchranného výzkumu z minulých let (2013 a 2015) proběhlo na rozsáhlé
ploše v katastru obce Blučina v souvislosti s přeložkou silnice. Skrývka provedená na úroveň
půdního typu umožnila získat s pomocí detektorů kovů řadu pravěkých artefaktů. Plošně byl
zkoumán pouze výběr zahloubených objektů s dobře odlišitelnými zásypy, řada dalších
objektů vůbec nebyla zjištěna, případné zbytky nadzemních staveb byly zcela
nedetekovatelné. Reálnou hustotu výskytu archeologických objektů ukazuje patrně nejlépe
stav v ploše odkryté v roce 2013, a schopnost zachytit tyto objekty překryv ploch 2013 a 2016
– v roce 2016 bylo zjištěno jen minimum těchto jam. Je zřejmé, že celé návrší vystupující nad
nivu Litavy je rozsáhlou polykulturní archeologickou lokalitou s výrazným osídlením ve
starší a mladší době bronzové, době římské a raném středověku. Dále jsou sporadicky
doloženy aktivity ze závěru eneolitu a doby laténské. Podstatná část lokality musela být
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porušena výstavbou dálničního tělesa a příslušné křižovatky, jež však nebyla žádným
způsobem archeologicky sledována.
Zajímavé zjištění pomocí detektorové prospekce proběhlo v souvislosti s rozšířením
hřbitova v Brně-Líšni, kde se podařilo získat soubor 80 kovových nálezů, z nichž
nejzajímavější je přes 30 železných koulí různých vah a velikostí. Z těchto zjištění je možné
soudit na blíže neznámý (a v historických pramenech nezaznamenaný) vojenský střet. Datace
je vzhledem k absenci písemných pramenů problematická, nálezy mohou snad mít souvislost
s některým z vojenských tažení v průběhu třicetileté války (1618 – 1648), ale spíše odpovídají
období kolem bitvy u Slavkova (2. 12. 1805).
Další pokračování záchranného archeologického výzkumu v Brně-Starém Lískovci
bylo vyvoláno čtvrtou etapou výstavby Campus Science Parku, kde byl odkryt jižní okraj
známé rozsáhlé osady kultury s lineární keramikou. Mezi odkrytými objekty převažovaly
menší jámy, v jednom případě byla ve stěně takové jámy vybudována hliněná pec.
Nejzajímavějším nálezem však byla kostra nedospělé osoby. Vzhledem ke skutečnosti, že
ostatky byly pietně uloženy ve skrčené poloze na boku, lze celou situaci označit za další
příklad rituálního pohřbu na sídlišti.
Při úpravě lesní cesty Podolské v katastru obce Horákov byl v terénním zářezu pro
budoucí asfaltovou komunikaci obnažen profil vedený obvodovým odvalem zaniklé vápenice.
Během vzorkování archeologických kontextů byly nalezeny zlomky pálených cihel a
karbonských pískovců, které svědčí o stabilní zděné konstrukci centrálního
pyrotechnologického zařízení. V okolí plamenné pece byla lokalizována ještě jedna další
podobná pec s minimálně dvěma milířovacími jámami pravoúhlého tvaru. Mincovní nález
datuje areál nejpozději do 1. poloviny 19. století.
Při výstavbě rodinných domů v Hulíně-Záhlinicích byly prozkoumány téměř tři
desítky sídlištních objektů. Naprosto jedinečnou záležitostí byl mělký ohrazující žlábek,
prozkoumaný v celkové délce ca 23 m, který v sobě uzavíral prakticky veškeré sídlištní
objekty z doby laténské. Orientace tohoto ohrazení ve tvaru obdélníku se zaoblenými rohy je
shodná s orientací prozkoumané laténské chaty a je velice pravděpodobné, že se jednalo o
jakýsi hospodářský areál, který k tomuto objektu náležel. Vstup do areálu se nacházel ve
středu východní strany, kde je ohrazení přerušeno. Kromě běžných nálezů jsme získali také
unikátní bronzovou sponu, ke které se nepodařilo na území naší republiky ani v okolních
zemích doposud najít odpovídající analogii.
Během výstavby provozní haly společnosti Gabon v Jiříkovicích byly odkryty další
části příkopu typu Spitzgraben, který zde byl zachycen pracovníky ÚAPP Brno již roce 1998
při výstavbě budov firmy Alumatik Brno a jeho pokračování potvrzeno velkoplošným
výzkumem téhož roku v místě předpokládané výstavby dosud nerealizované stavby
nákupního centra Rohlenka. Rozpojení příkopu v jednom místě naznačuje existenci dalšího
vstupu do hrazeného areálu na jeho jihozápadní straně; první brána byla zachycena již při
budování nákupního centra na protilehlé severovýchodní straně areálu.
Koncem roku 2016 byla provedena větší záchranná akce na liniovém výkopu
vedoucího částí katastru obce Lanžhot. V délce téměř 4,5 km byly identifikovány tři polohy s
narušenými archeologickými situacemi. Celkem bylo prozkoumáno 53 do podloží
zahloubených sídlištních objektů především z období 9. – 13. stol. n. l.
Při rekonstrukci zpevněných ploch na náměstí v Lysicích byly na většině dotčené
plochy zaznamenány novodobé navážky s materiálem datovaným do rozmezí 17. až 19.
století. Před domem č. p. 33 byla do těchto navážek zahloubena novověká jáma na vápno.
Obdobné stáří lze přisoudit také dřevěnému odtokovému žlabu, který byl částečně odkryt před
domem č. p. 32. V tomto výkopu však bylo také zachyceno souvrství z 15. až 16. století, které
nejspíše představuje pozůstatek postupného zasypávání mělké svodnice. Tato nejstarší
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výzkumem doložená aktivita by časově korespondovala s historickou představou o přibližné
době zformování tohoto veřejného prostoru.
Záchranný výzkum ve vnitřním opevněném prostoru hradiště z pozdní doby bronzové
na vrcholu Leskoun navázal v roce 2016 na starší výzkumy prováděné na lokalitě a byl
vyvolán plánovaným pokračováním těžby kamene po omezení památkové ochrany zbytku
pravěkého hradiště. V prostoru bezprostředně ohroženém těžbou byla vytipována část s
předpokladem dochování pozůstatků starého osídlení. Zjištěná situace byla ve všech čtvercích
poměrně uniformní. Původně výrazně členitější terénní reliéf se skalními výchozy byl
částečně srovnán jejich odlámáním, přičemž vzniklé výkopy byly zarovnány především
vylámaným kamenem. Takto vyrovnaná plocha byla následně intenzivně osídlena: množství
sloupových jamek s náznaky pravidelných řad ukazuje na existenci zástavby alespoň částečně
jednotně orientovaných domů. Nepočetné celé kusy nádob jsou patrně uloženy ve funkční
pozici, nejspíše mírně zahloubené v interiéru domů, a naznačují blízkost původních pochozích
úrovní. Nálezový soubor je překvapivě početný. Velká většina je datovatelná do pozdní doby
bronzové, což plně odpovídá představě o stáří a rozsahu jednotlivých komponent pravěkého
osídlení Leskounu.
V pořadí osmá etapa záchranného archeologického výzkumu proběhla v roce 2016
v průmyslovém areálu v Olšanech u Prostějova a přinesla pokračování řadového pohřebiště
Slovanů mladší doby hradištní tentokrát s již poměrně chudou hrobovou výbavou.
V průmyslové zóně v Popůvkách jsme v roce 2016 pokračovali při výstavbě nové
průmyslové haly s průzkumem sídliště kultury s lineární keramikou, kdy v průběhu stavby
bylo zdokumentováno celkem 120 zahloubených objektů.
Zcela unikátní propojení archeologického výzkumu s písemnými prameny se podařilo
při výzkumu polyfunkčního domu v Prostějově. Základové pasy stavby protnuly dvě
střepoviště nasvědčující výrobě novověké majolikové keramiky. Ta obsahovala, vedle
početných souborů fragmentární neglazované hrnčiny širokého typologického spektra, také
artefakty přímo související s toufarským řemeslem - hojně zastoupen je zde především tzv.
„krédl“, tedy hvězdicovitá keramická pomůcka sloužící k oddělování nádob při výpalu a
bránící tak jejich vzájemnému spečení. Dochovaná ukázka finální fajánsové produkce
umožňuje datování souborů k přelomu 18. a 19. století, což nepřímo potvrzuje i nalezený
početní norimberský fenik (mincmistr Iohann Hieronymus) poskytující „post quem“ datum
1756. Tím však naše objevy zdaleka nekončí. V publikaci „Moravská lidová keramika“ od
Karla Černohorského (1941) jsou, s odkazem na „Meisterbuch“ hrnčířského cechu v
Prostějově z let 1796 - 1836, uvedena nejen jména, ale i dostupná životopisná data k
prostějovským příslušníkům toufarského řemesla. Zde se dovídáme též velmi cenné údaje o
jejich majetkových poměrech a potažmo o případné lokaci jejich dílen. Srovnáním těchto
záznamů s dochovanými indikačními skicami města Prostějova z roku 1833 docházíme k
nečekanému zjištění. Ve stavbou dotčeném prostoru, přesněji na Brněnském předměstí v
domě čís. 44 (Wassergasse, dnes ul. Vodní), se dne 17. května 1773 narodil Jan Skřivánek - v
roce 1799 vzpomínaný jako „předměšťan a majitel otcovského domku“ a v zápisu o jeho
úmrtí uváděný jako toufarský mistr. Dochovaný plán toufarské pece, kterou si nechal postavit
v domku na Olomouckém předměstí č. 43 v roce 1818 nás pak přivádí na dnešní ulici
Vápenice, čímž se jeho jméno hypoteticky spojuje i s nálezem vyvezené hrnčířské dílny 18.
až poloviny 19. století zachycené v této části města při pokládce telekomunikačních kabelů v
roce 1996. Archeologie tak zcela unikátním způsobem kráčí ve stopách konkrétního
novověkého řemeslníka - toufarského mistra Jana Skřivánka a ve spolupráci s přírodovědnými
obory, na základě chemických analýz fajánsových polev a barev, tato neobvyklá kolekce
nálezů z ulice Vodní snad v budoucnu umožní i vysledovat jeho vlastní hrnčířské výrobky.
Při výstavbě atriových rodinných domů v Prostějově – Domamyslicích protnuly
základové pasy čtyři komorové hroby s kamenným závalem náležející platěnické kultuře
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starší doby železné. Byly to čtvercové jámy se zaoblenými rohy o rozměrech stran 2,0-2,5
metru a hloubce kolem 1 m. K jejich vnitřní úpravě bylo využito lomových kamenů
donesených od výchozů kulmských břidlic na nedalekém Záhoří a též říčních valounů různé
velikosti. Z tohoto materiálu byla vyskládána vnitřní obvodová konstrukce hrobky, kterou
zřejmě kryl dřevěný strop nesoucí kamenný zával (tento se postupem času zřítil do dutého
prostoru částečně již hlínou či štěrkem zanesené pohřební komory). Takto vypravené hroby na
dně ukrývaly početné soubory keramických nádob (nejbohatší s 25 kusy). Vzdálenosti mezi
jednotlivými pohřebními komorami (ca 5 metrů) nepřímo naznačují existenci původních
mohylových násypů kryjících tyto specifické funerální „stavby“.
V roce 2016 navázala výstavba rodinných domů v Rozdrojovicích na budování
inženýrských síti z minulého roku. Při výstavbě sedmi rodinných domů byly zjištěny opět
objekty kultur s lineární a moravskou malovanou keramikou.
Opět při výstavbě rodinných domů v Šelešovicích bylo zjištěno celkem 18
zahloubených objektů z období neolitu až raného středověku. Nejzajímavějším nálezem byl
plechový bronzový závěsek lichoběžníkového tvaru, jehož výskyt je na moravském území
dosud ojedinělý (jediné známé 3 exempláře pocházejí z Mutěnic), který se vyskytuje
s keramikou pražského typu.
Výzkum na známé polykulturní lokalitě „Zadní mezicestí“ na katastru ZlínaMalenovic byl vyvolán stavbou obchodního domu s nábytkem na poslední zbývající parcele
mezi dříve zkoumanými plochami pod obchodními domy Makro a Centro-Zlín. V průběhu
výzkumu se podařilo prozkoumat několik desítek archeologických objektů, které plně
korespondovaly s archeologickými komponentami, zjištěnými při předchozích výzkumech.
Nejvýrazněji byly zastoupeny objekty datované do staršího neolitu, přičemž byly zjištěny také
prvky východních vlivů v podobě keramiky potiské kultury. Eneolitické osídlení (KZP) bylo
doloženo pouze formou intruzí v mladších objektech. Silně byla lokalita osídlena také v
průběhu následné doby bronzové, ale především na přelomu pozdní doby bronzové a v době
železné. Mladší období jsou pak reprezentována pouze materiálem pocházejícím z kulturní
vrstvy a jsou zde zastoupeny komponenty mladší doby železné a raného středověku. Z
významných nálezů lze zmínit poměrně velký počet kovových artefaktů, získaných
detektorovou prospekcí v kulturní vrstvě, mezi nimiž se vyskytla např. i charakteristická
trojboká šipka, spojovaná s vpádem nomádských Skythů. Méně časté jsou také v keramickém
materiálu kultury s lineární keramikou ze „Zadního mezicestí“ zjištěné aplikace smolných
hmot či antropomorfní aplikace na keramických nádobách. Ze standardního spektra běžných
sídlištních objektů (zásobní jámy, hliníky, menší sídlištní objekty) vybočují kvadratické jámy
s kůlovou konstrukcí v rozích, datované do mladší fáze LnK, pro které se prozatím nepodařilo
najít uspokojující analogie.
Ve druhé polovině roku proběhl archeologický výzkum v rámci stavby III/40819
Znojmo Hradiště, průtah. Během výzkumu bylo odhaleno několik archeologických poloh.
Hlavní část výzkumu se soustředila na vlastní jádro velkomoravského předhradí. Zde se
podařilo zdokumentovat velké množství zahloubených sídlištních objektů, jimž dominovalo
12 zemnic, které byly ve většině případů doplněny o otopné zařízení nebo jeho relikt. V
centrální poloze bylo prozkoumáno malé pohřebiště, které svým charakterem chronologicky
pravděpodobně předchází velké nekropoli systematicky zkoumané Pedagogickou fakultou
MU v Brně na západním okraji obce. Okraj tohoto velkého pohřebiště se podařilo zachytit v
rekonstruované komunikaci před kulturním domem. Zde byly zdokumentovány tři kostrové
hroby s velmi chudou, nebo žádnou výbavou. To odpovídá zjištěním o okrajových hrobech na
jiných slovanských nekropolích. Poslední pozitivní poloha byla v trase kanalizační stoky,
která se pouze dotkla destrukčního horizontu hradby velkomoravského předhradí. Celkově lze
konstatovat, že díky rekonstrukčním pracím na průtahu Hradištěm byl proveden plošně
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nejrozsáhlejší archeologický výzkum na lokalitě předhradí. Celková prozkoumaná plocha s
archeologickými objekty činí téměř 0,5 ha.
Od roku 2012 je jedním z objektů naší cílené badatelské činnosti vícenásobný kruhový
příkopový areál únětické kultury ve Vřesovicích, okr. Prostějov, poloze „Vřesovská“. Na
lokalitě je od roku 2014 prováděn řádný badatelský archeologický výzkum (viz Výroční
zpráva 2014 a 2015), a to za společné účasti hned několika institucí - oficiálním nositelem
výzkumu je Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Hlavní terénní badatelskou
silou je tým Dr. A. Northe z Martin-Luther Universität Halle, v letošním roce výrazně posílen
o studenty archeologie Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rámci jejich 3týdenní terénní
praxe; na realizaci se spoluúčastní též Archeologické centrum Olomouc. Klíčovým prvkem
letošní sezóny byla aktuální dostupnost západní části lokality, kde její dosavadní zemědělské
využití neumožňovalo v letních měsících provést terénní odkryv. V roce 2016 byly otevřeny
dvě výzkumné plochy. V první, v souladu s očekáváním byl zachycen průběh příkopového
areálu a dvě jeho přerušení. Na archeologické nálezy velmi skromné výplně archeologických
situací lze bez výjimky spojit s únětickou kulturou starší doby bronzové. Druhá plocha byla
otevřena v centrální části vnitřní plochy kruhového areálu. Jejím cílem bylo blíže datovat
„sídlištní objekty“ zřejmé na výstupech geofyzikální prospekce a prokázat tak, či vyvrátit
jejich přímou souvislost s příkopy. Z pěti jam lze hned 4 spojit s únětickou kulturou; jedna
pak zůstává nedatována. V nejzajímavějším objektu na dně ležela koncentrace asi 6
intencionálně rozbitých rekonstruovatelných keramických nádob; situace tak připomíná nález
z lokality Hrádek na Znojemsku, publikovaný včetně možných vazeb na vegetativní kult Z.
Čižmářem a M. Salašem; i tento náleží únětické kultuře. V průběhu odkryvů byly selektivně
odebírány výplně vybraných objektů na plavení za účelem získání makrozbytků a též „in situ“
odebrány zbytky zuhelnatělého dřeva s potenciální možností získat, vedle druhového určení
dřeva, též dendrodatum. Získané terénní údaje a vyzvednutý archeologický materiál výrazně
přispívají k našim poznatkům o podobě, vývoji i datování této klíčové lokality (nejen)
moravské starší doby bronzové.
Od roku 2010 je znojemským pracovištěm prováděn systematický letecký průzkum
okresu Znojmo a jeho blízkého okolí. Během letecké prospekce byl objeven na okraji obce
Kasárna oválný porostový příznak, který lze interpretovat jako dvojité příkopové ohrazení s
vnitřní jednoduchou palisádou. Během dalších sezón snímkování byl upřesněn rozsah lokality
a její charakter. V severní části lokality bylo provedeno geofyzikální měření, na základě jeho
výsledků byla vytyčena sonda v prostoru severního vstupu do areálu a poté proběhly
průzkumné práce. Podařilo se zdokumentovat celý severní vstup do areálu, tvořený
přerušením dvojice příkopů a jednoduché palisády. Areál byl na základě průzkumu datován
do rané fáze kultury s moravskou malovanou keramikou. Ze zásypu vnitřního příkopu pochází
i sukničkovitá venuše, teprve třetí na našem území.
Na základě žádosti města Holešova proběhl badatelský výzkum s cílem ověření
přítomnosti zachovalých reliktů Nové synagogy zničené během druhé světové války a na něž
mělo navázat jednání o vizualizaci a případném prohlášení za kulturní památku. Uskutečněný
archeologický výzkum sestával ze dvou hlavních pracovních úseků. Jako první byl realizován
geofyzikální průzkum v předem vytýčených polygonech a následně byly zaměřeny 3 sondy
pro vlastní terénní část výzkumu, kterým byl zachycen vývoj osídlení v daném prostoru od
vrcholného středověku po 20. století. Součástí popisované akce byla také prezentace
výzkumu, archeologické metody a činnosti pracoviště na Mezinárodním dnu archeologie (15.
10. 2016).
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 2016 byla většina kapacity pracovníků oddělení
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dokumentace a laboratorního zpracování věnována zpracování a vyhodnocení materiálu
získaného během záchranného výzkumu v Modřicích. Vzhledem k nemožnosti zpracování
obrovského množství dat bylo na tyto práce zaměstnáno také mnoho externích pracovníků. V
roce 2016 bylo vypracováno a odevzdáno do archivu ÚAPP Brno 680 nálezových zpráv a
hlášení o celkovém rozsahu 2888 stran a 2515 obrazových příloh.
V roce 2016 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 2016 řešiteli vědeckých úkolů realizovaných v
rámci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a Grantové agentury ČR (viz kap. 5). V roce 2016 podali pracovníci
ústavu návrhy tří vědeckých projektů ke Grantové agentuře ČR (ve dvou případech jako
nositelé projektu, v jednom případě jako spolunavrhovatel). Bohužel ani jeden projekt nebyl
vybrán k realizaci.
V roce 2016 jsme vydali jedno číslo časopisu Pravěk Nová řada 24 a svazek
materiálové řady časopisu Pravěk – Pravěk-Supplementum 32 – R. Malach – A. Štrof - M.
Hložek: Nová depozita kovové industrie doby bronzové v Boskovické brázdě. 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 kompletní rekonstrukci
střechy včetně střešní krytiny, zateplení a výměny střešních oken v sídle instituce.
Neinvestiční část dotace jsme použili mimo jiné na zajištění neziskových záchranných
archeologických výzkumů na území Jihomoravského kraje (v roce 2016 jsme uzavřeli 110
nových smluv na neziskové záchranné archeologické výzkumy především rodinných domků).
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.
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
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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 2016:
Ředitelství a oddělení ekonomiky a provozu:
Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka
Mgr. Margita Filipová
obchodní referent, veřejné zakázky (od 1. 10. 2016)
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
Oddělení archeologických výzkumů Brno:
Mgr. Richard Bíško
archeolog
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
Mgr. Petra Jiříková
konzervátor
Alena Krechlerová
dokumentátor
Bc. Jan Němec
dokumentátor (od 1. 5. 2016)
Mgr. Klára Prokešová
konzervátor (rodičovská dovolená)
Veronika Šmatláková
konzervátor
Dana Vitulová
dokumentátor
Oddělení archeologických výzkumů Hulín:
Mgr. Adam Fojtík
archeolog (od 1. 1. 2016)
Mgr. Miroslav Popelka
archeolog
Radka Přehnalová
dokumentátor
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
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Martina Buchtová, DiS

dokumentátor

Oddělení archeologických výzkumů Znojmo:
Bc. David Humpola
archeolog
Jana Bauerová
dokumentátor
Bc. Jitka Stříšková
dokumentátor, konzervátor (do 31. 12. 2016)
Zuzana Vejtasová, DiS
dokumentátor (od 9. 6. 2016)

Základní personální údaje
1. Struktura zaměstnanců v roce 2016 – průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Kategorie zaměstnanců
archeolog
odborný pracovník – technik, konzervátor
technicko – hospodářský pracovník
Celkem

Muži
12,4
1,0
1,0
14,4

Ženy
3,0
11,3
5,0
19,3

Celkem
15,4
12,3
6,0
33,7

2. Struktura zaměstnanců dle vzdělání – stav k 31. 12. 2016
Dosažené vzdělání
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

Muži

Ženy
1
0
14
15

Celkem
8
2
10
20

%
9
2
24
35

26
5
69
100,0

3. Vznik a ukončení pracovních poměrů v roce 2016
Pracovní poměr
vznik

Počet
3

Pracovní poměr
ukončení

Počet
2

MD, RD
ukončení

Počet
1

4. Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
MD, RD
vznik

Počet
0
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1.4. Statutární a dozorčí orgány
Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Rada instituce, sestávající z předsedkyně Mgr. A. Matějíčkové, místopředsedy PhDr.
P. Fojtíka a členů doc. Mgr. O. Chvojky, Ph.D., doc. PhDr. L. Jiráně, CSc., PhDr. K. Piety,
DrSc., Mgr. M. Přichystala a PhDr. M. Šmída, se v roce 2016 sešla na dvou zasedáních, a to
ve dnech 7. 4. a 26. 9.
Na zasedání konaném dne 7. 4. byl nejprve projednán, ověřen a schválen zápis o
usnesení per rollam týkající se předložení a schválení návrhů grantových projektů ke GA ČR.
Dále členové rady projednali a schválili návrh na přidělení výsledku hospodaření za rok 2015
do rezervního fondu, návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016 a návrh na prodloužení
smlouvy s auditorskou firmou. Následně ředitelka instituce informovala členy rady o činnosti
a hospodaření instituce v období uplynulém od posledního zasedání. Mimo jiné je seznámila
s podmínkami a výší dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 a konceptem
Výroční zprávy za rok 2015.
Na zasedání konaném dne 26. 9. byl nejprve projednán, ověřen a schválen zápis o
usnesení per rollam týkající se schválení návrhu nového Organizačního řádu instituce. Dále
členové rady projednali a schválili návrh nového Vnitřního mzdového předpisu instituce.
Následně ředitelka instituce podrobně rozebrala činnost a hospodaření instituce v období
uplynulém od minulého zasedání. Členy rady seznámila s výhledem do konce roku 2016,
s průběhem čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kdy část byla použita na opravu
střechy sídla instituce a podkrovních kanceláří, a o uzavřených smlouvách o spolupráci
s Univerzitou Palackého v Olomouci a s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře.
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 2016 třikrát, a to 20. 4. (20. zasedání), 29. 8. (21. zasedání) a 20. 12. (22. zasedání).
20. zasedání: Dozorčí rada projednala a schválila návrh Výroční zprávy ÚAPP Brno,
v.v.i. za rok 2015. JUDr. Holušová a ředitelka Mgr. Matějíčková podaly informace k žádosti
ÚAPP Brno, v.v.i. o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro rok 2016.
Žádost o přesunutí části dotace z neinvestiční části do části investiční byla schválena a došlo
ke změně přílohy č. 2 této smlouvy.
21. zasedání: Dozorčí rada vzala na vědomí informaci JUDr. Holušové o trvání
mandátu jednotlivých členů DR k 31. 3. 2017. Dále pak schválila provedení kontroly
hospodaření ÚAPP Brno, v.v.i. členy DR nejpozději do 30. 11. 2016, aby v případě zjištění
nedostatků mohla být provedena opatření do konce volebního období dozorčí rady.
22. zasedání: Dozorčí rada vzala na vědomí „Zprávu o provedení kontroly hospodaření
ÚAPP, v.v.i.“ a konstatovala na základě předložených příloh, že v rámci kontroly nebyly
shledány v hospodaření ÚAPP žádné závažné nedostatky. DR dále projednala návrh rozpočtu
ÚAPP na rok 2017 předložený ředitelkou Mgr. Matějíčkovou a jednomyslně jej schválila.
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.
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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.
V roce 2016 nedošlo k žádným změnám zřizovací listiny.
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2. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2016
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
Dotace
5 701 tis. Kč
Tržby z prodeje služeb
15 958 tis. Kč
Tržby za prodej publikací
17 tis. Kč
Ostatní výnosy
566 tis. Kč
________________________________________________________________
Výnosy celkem
22 242 tis. Kč
Spotřeba materiálu
672 tis. Kč
Spotřeba energie
153 tis. Kč
Opravy a udržování
197 tis. Kč
Cestovné
147 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
6 tis. Kč
Ostatní služby
6 505 tis. Kč
Nedokončené práce
-115 tis. Kč
Aktivace vnitroorganizačních služeb
-439 tis. Kč
Mzdové náklady
10 570 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění
2 916 tis. Kč
Zákonné sociální náklady
480 tis. Kč
Daně a poplatky
45 tis. Kč
Ostatní náklady
298 tis. Kč
Odpisy dlouhodob. majetku
693 tis. Kč
________________________________________________________________
Náklady celkem
22 128 tis. Kč
Výsledek hospodaření

114 tis. Kč
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2. Přehled o zdrojích financování
15 975 tis. Kč
5 050 tis. Kč
1 200 tis. Kč
651 tis. Kč
6 901 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. 2016

Stav k 31. 12. 2016
343 tis. Kč
1 713 tis. Kč
2 092 tis. Kč

Fond sociální
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
4. Přehled o čerpání dotací
V roce 2016 byly čerpány dotace v celkové výši 6 901 tis. Kč.
•

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj, neinvestiční

dotace celkem
•

čerpáno:

5 050 tis. Kč

čerpáno:

1 200 tis. Kč

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj, investiční

dotace celkem
•

5 050 tis. Kč

1 200 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

367 tis. Kč
124 tis. Kč

čerpáno:

367 tis. Kč
124 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

284 tis. Kč
126 tis. Kč
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čerpáno:

284 tis. Kč
126 tis. Kč
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3. STANOVISKO RADY INSTITUCE A DOZORČÍ RADY K NÁVRHU
ZPRÁVY O ČINNOSTI ÚAPP BRNO V ROCE 2016
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 předává řediteli a radě instituce.
Dozorčí rada ÚAPP Brno, v.v.i. projednala na svém 1. zasedání dne 27. 4. 2017 návrh
Výroční zprávy ÚAPP Brno, v.v.i. za rok 2016 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 24. 5. 2017 koncept Výroční
zprávy za rok 2016 včetně Zprávy auditora a účetní uzávěrky a schválila jej.
Příloha: zápis z 1. zasedání dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i. ze dne 27. 4. 2017
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4. ZPRÁVA AUDITORA

30

31
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5. ŘEŠENÍ VĚDECKÝCH PROJEKTŮ A EDIČNÍ ČINNOST
V roce 2016 se pracovníci ústavu podíleli na řešení dvou vědeckých projektů a
udržitelnosti jednoho projektu:
1. „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
2. „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
3. „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 2016 byly u Grantové agentury ČR podány tři návrhy na řešení projektů. Ve
dvou případech jsme vystupovali jako řešitelé: „Hradisko u Kroměříže jako centrální lokalita
střední a mladší doby bronzové“ (řešitel P. Fojtík), „Sídelní areály střední doby bronzové na
Moravě“ (řešitel D. Parma). V jednom případě jako spolunavrhovatelé: „Morava a České
Slezsko ve starším a středním eneolitu“ (M. Šmíd). Bohužel ani jeden projekt nebyl vybrán
k realizaci.
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.
V roce 2016 vyšlo další číslo Pravěku - Pravěk Nová řada 24 (náklad 300 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. „Kalendárium moravské a slezské archeologie“ připomíná výročí
narození nebo úmrtí významných osobností moravské archeologie. V závěru je zařazena
rubrika Literaria Archaeologica s recenzemi na nové odborné publikace.
V materiálové řadě Pravěk – Supplementum jsme vydali 32. svazek s prací R.
Malacha – A. Štrofa – M. Hložka „Nová depozita kovové industrie doby bronzové
v Boskovické brázdě“ (náklad 250 výtisků). Publikace vznikla na základě spolupráce
archeologů s tzv. detektoráři, která vedla k podchycení mnohých dosud neznámých nalezišť.
Práce zveřejňuje katalog bezmála tisíce předmětů z téměř třech desítek lokalit Boskovické
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brázdy, prozkoumaných v letech 2012-2014. Výraznou část představují depozita předmětů z
doby kultury lužických popelnicových polí. Součástí práce jsou také výsledky rentgenfluorescenčních analýz kovových předmětů.
Výroční zpráva 2015 (náklad 100 výtisků). Ve výroční zprávě jsou shrnuty veškeré
důležité informace o dění v instituci v roce 2015; dále jsou zde základní personální údaje a
informace o hospodaření instituce spolu se zprávou auditora. Uvedeny jsou aktuálně řešené
vědecké projekty a ediční činnost ústavu. Zpráva obsahuje také 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 organizace.
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6. PRŮZKUMY, VÝZKUMY A DOKUMENTACE V ROCE 2016
6.1. Pozitivní terénní akce
V roce 2016 bylo provedeno celkem 710 záchranných výzkumů a dohledů, z toho bylo
130 akcí pozitivních. Na financování neziskových záchranných výzkumů, především při
výstavbě rodinných domů na území Jihomoravského kraje, byla využita neinvestiční část
dotace od zřizovatele v rámci „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje“ a z „Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR 2016“. Další
neziskové záchranné výzkumy na Prostějovsku a Zlínsku byly hrazeny z „Programu podpory
záchranných archeologických výzkumů MK ČR 2016“ a institucí.
BÍLOVICE-LUTOTÍN (okr. Prostějov)
Extravilán obce – polní cesta a VHO, I. etapa (M. Šmíd, č. akce 453/15)
Ve dnech 25. 9. 2015 až 11. 6. 2016 byl prováděn průběžný archeologický dohled při stavbě
„Polní cesta a VHO v k. ú. Bílovice - I. etapa“, který vedl hned ke čtyřem archeologicky
významným zjištěním. V poloze „Horní Syrovátka“ byl prozkoumán blíže nedatovaný
sídlištní objekt, v polní trati „Padělek“ kulturní vrstva kultury s moravskou malovanou
keramikou a sídlištní jáma mladšího úseku kultury zvoncovitých pohárů a v mlýnském
náhonu u „Jurdova mlýna“ pak zaznamenány objekty nejen rámcově pravěké (snad komplex
lužických popelnicových polí), ale i vrcholně středověké (průběh 14. století). Získané
výsledky potvrdily velmi intenzivní pravěké, protohistorické i historické osídlení sledovaného
prostoru a v případě polohy „Padělek“ navíc rozšířily naše dosavadní poznatky o dosud
neznámou komponentu - osadu lidu zvoncovitých pohárů pozdní doby kamenné.
BLANSKO (okr. Blansko)
Ul. Dolní Palava – provozovna s bydlením (M. Přichystal, č. akce 299/15)
Ve výkopech pro přípojky inženýrských sítí k novostavbě provozovny s bydlením byl
sledován průběh základových zdí staršího, snad středověkého domu, který byl částečně
zachycen již v předchozím roce (viz Výroční zpráva 2015).
BLAŽOVICE (okr. Brno-venkov)
Ul. Panská – stavba RD (D. Parma, č. akce 675/16)
Při výstavbě rodinného domku byly v řezech dokumentovány objekty z doby laténské,
pravděpodobně zčásti zahloubené chaty. Jde o další sondy na dlouhodobě zkoumané
polykulturní lokalitě.
BLUČINA (okr. Brno-venkov)
Pastviska – přeložka silnice II/416 (D. Parma – R. Bíško – I. Čižmář – M. Přichystal, č. akce
148/16)
Záchranný výzkum v roce 2016 (starší výzkumy viz též Výroční zpráva 2013 a 2015) proběhl
na rozsáhlé ploše, jeho výsledky jsou ovšem spíše vzorkem z archeologického potenciálu
stavbou zasažené plochy. Skrývka provedená na úroveň půdního typu umožnila získat
s pomocí detektorů kovů řadu pravěkých artefaktů, pro vypovídací schopnost výzkumu je
ovšem hlavním limitujícím faktorem. Plošně byl zkoumán pouze výběr zahloubených objektů
s dobře odlišitelnými zásypy (silně kontrastní či jinak vysychající sediment, vysoký podíl
mazanice v zásypu), řada dalších objektů vůbec nebyla zjištěna, případné zbytky nadzemních
staveb byly zcela nedetekovatelné. Reálnou hustotu výskytu archeologických objektů ukazuje
patrně nejlépe stav v ploše odkryté v roce 2013, a schopnost zachytit tyto objekty překryv
ploch 2013 a 2016 – v roce 2016 bylo zjištěno jen minimum těchto jam. Je zřejmé, že celé
37

návrší vystupující nad nivu Litavy je rozsáhlou polykulturní archeologickou lokalitou
s výrazným osídlením ve starší a mladší době bronzové, době římské a raném středověku.
Dále jsou sporadicky doloženy aktivity ze závěru eneolitu a doby laténské. Podstatná část
lokality musela být porušena výstavbou dálničního tělesa a příslušné křižovatky, jež nebyla
žádným způsobem archeologicky sledována. Archeologické situace zůstávají dochovány i
v ploše zkoumané v roce 2016 a tuto nelze při případných dalších stavebních zásazích
považovat za území bez archeologických nálezů.
BLUČINA (okr. Brno-venkov)
U bažantnice – rekonstrukce VTL plynovodu (I. Čižmář, č. akce 75/16)
Během záchranného výzkumu byla objevena dosud neznámá pravěká lokalita v trati „U
bažantnice“. Bylo zde zjištěno 7 archeologických objektů, nepočetný soubor špatně určitelné
keramiky a zlomek štípané industrie je možno datovat pouze rámcově (starší doba
bronzová?). Nálezy společně s různorodými tvary zahloubených objektů tak ukazují na
přítomnost pravěkého sídliště. Toto zjištění je důležité pro dokreslení sídelní struktury
pravěkých sídlišť v regionu.
BRNO-BYSTRC, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA (okr. Brno-město, Brno-venkov)
Prádelna, Nový Dvůr – revitalizační opatření (M. Přichystal, č. akce 478/14)
Záchranný archeologický výzkum probíhal v letech 2014-2016 (viz Výroční zpráva 2015) v
katastrálním území Bystrc (okr. Brno-město) a Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov) při
realizaci stavby „Revitalizační opatření na vodním toku Veverka“. Téměř v celém prostoru
sedimentační nádrže v lokalitě „Prádelna“ (k.ú. Bystrc), na jihovýchodní straně sedimentační
nádrže pod lokalitou „Nový Dvůr“ (k.ú. Veverská Bítýška) a na východní straně sedimentační
nádrže nad lokalitou „Nový Dvůr“ byly zaznamenány vrstvy novověkých navážek obsahující
zlomky keramických nádob, stavebního materiálu (cihly, lomový kámen, stavební keramika)
a zvířecích kostí. Naprostá většina keramických zlomků získaných vzorkováním v prostoru
sedimentační nádrže v lokalitě „Prádelna“ je datovatelná do 18. až 19. století, pouze jeden
střep je vrcholně středověkého stáří. V menších souborech ze sedimentačních nádrží pod i nad
lokalitou „Nový Dvůr“ shodně převažují zlomky pozdně středověké keramiky, mezi nimiž
jsou ovšem jednotlivými kusy zastoupeny jak střepy vrcholně středověkých, tak novověkých
nádob. Materiál s největší pravděpodobností pochází z hradu Veveří a v uvedených místech
byl nejspíše uložen v souvislosti s úpravami koryta Veverky (lokalita „Nový Dvůr“),
respektive s přesuny silnice a rozšiřováním parku (lokalita „Prádelna“), k čemuž muselo dojít
někdy mezi léty 1826 a 1870, jak dokládají příslušné indikační skici Bystrce.
BRNO-DOLNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Ul. Havránkova a Bernáčkova – stavba bytových domů (M. Geisler, č. akce 433/15)
Záchranný výzkum probíhal od listopadu 2015. K jeho největšímu přínosu patří zjištění, že
podstatnou část staveniště zaujímá mohutná, až 1,2 m mocná kulturní vrstva z mladší a pozdní
doby bronzové a zřejmě i doby římské, která se ale nachází až dva metry pod současným
povrchem. Téměř totožná situace byla pozorována již při předchozích ZAV o cca 600 m
severněji na staveništi firmy Vonekl na sousedním katastru Horních Heršpic. Toto nové
zjištění svědčí o podstatně větším rozsahu pravěkého osídlení, než se dosud předpokládalo.
Samotná kulturní vrstva obsahovala pouze sporadický zlomkovitý archeologický materiál a
její kompletní průzkum by nebyl efektivní. Vrstva nepochybně překrývala zahloubené
objekty, k jejich výzkumu by však bylo nutné, jak prokázaly sondy, snížit celou plochu
stavební jámy BD-B minimálně o 0,7 m pod základovou niveletu. Bezprostřední likvidace
nálezové situace v průběhu stavby tedy nehrozila a plošný ZAV se tedy nejevil jako nezbytný.
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Průzkum zahloubených objektů ve stavební jámě nepřinesl podstatné informace a od jejich
další exkavace mimo skrytou plochu bylo upuštěno.
BRNO-HORNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Na úzké – výrobní hala F & Z Estate (R. Bíško, č. akce 94/16)
Při skrývce zeminy pro stavbu výrobní haly bylo zachyceno celkem 28 kostrových hrobů a 1
blíže nespecifikovaný objekt. Kostrové hroby spadají do období raného středověku, konkrétně
do první poloviny 11. století (dle nálezů několika kusů denárů uherského krále Ondřeje). Jde
o pohřby 28 jedinců (1 hrob – 1 pohřeb) vždy v natažené poloze na zádech. Zajímavostí je
orientace, která není pravidelná. Několik jedinců bylo uloženo s hlavou orientovanou
k západu, případně jihozápadu. Většina hrobů (75%) je však směrována kolmo v ose sever –
jih (hlavou k severu), případně SZ-JV (hlavou na severozápad). V tomto ohledu jde zcela jistě
o pokračování pohřebiště z východně situované parcely, kde probíhal výzkum 6 kostrových
hrobů (orientované Z-V) v roce 2015 (viz Výroční zpráva 2015). Stáří pohřbených jedinců se
výrazně lišilo. Bylo identifikováno relativně značné množství pohřbů dětí a kojenců (7). Mrtví
byli uloženi převážně do hloubky mezi 30-50 cm od úrovně podloží. Podařilo se identifikovat
pozůstatky dřevěné rakve/obložení, nicméně jednotlivé kontexty nebyly takřka rozeznatelné,
neboť celky porušila bioturbace. Několik hrobů (včetně všech dětských) se nacházelo
v nadložní vrstvě, podorničí nebo přímo v ornici, byly tedy značně porušeny již v minulosti
orbou. Přítomnost milodarů odpovídá skromnosti pohřbů v mladohradištním období. Hroby
obsahovaly keramickou nádobu, drobné bronzové esovité záušnice a již zmíněné denáry
uherské ražby. Kromě těchto nálezů byly identifikovány zbytky korodovaného železného
nožíku a skořápka vajíčka. V zásypu hrobových jam se sporadicky nacházely drobné zlomky
keramiky. Je zřejmé, že pohřebiště pokračuje v severní části plochy stavby pod pozemek č.
204/49, který ještě nebyl archeologicky zkoumán. Celkový počet hrobů a přesný okraj
pohřebiště tedy není zatím možné určit.
BRNO-LÍŠEŇ (okr. Brno-město)
Dlouhý kus – rozšíření hřbitova, 1. etapa (R. Bíško, č. akce 459/15)
Archeologický dohled a následně průzkum a výzkum probíhal v několika fázích od listopadu
2015 do června 2016. Pomocí detektorové prospekce se podařilo získat přes 80 kovových
nálezů, jejichž datace spadá s největší pravděpodobností souborně do průběhu 19. a 20.
století. Téměř 30 artefaktů tvořily železné koule různých vah a velikostí. Nejvíce těchto
nálezů se koncentrovalo na rovnou plochu při západní straně stavby a na lom svahu směrem k
východu. Některé koule mají znatelně zploštělou jednu hranu. Z těchto zjištění je možné
soudit na blíže neznámý (a v historických pramenech nezaznamenaný) vojenský střet. Datace
je vzhledem k absenci písemných pramenů problematická, nálezy mohou snad mít souvislost
s některým z vojenských tažení v průběhu třicetileté války (1618 – 1648), ale spíše odpovídají
období kolem bitvy u Slavkova (2. 12. 1805). Lokalizováno bylo také velké množství
kovových slitků a strusky. Některé artefakty by snad mohly souviset s raně středověkou
výrobní činností na hradisku „Staré zámky“. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o poměrně
častý druh nálezu je tato časová hypotéza problematická. Další spektrum kovových předmětů
(knoflíky, mince) tvoří typickou součást nálezů z polních tratí a nejsou tedy ničím
neobvyklým (kromě datace několika mincí, které by mohly podpořit určení vojenského střetu
do období napoleonských válek). Informace získané z odkryvu objektů 500 a 501 datovaných
do období mladého neolitu (lengyelský kulturní okruh) doplňují mozaiku nálezů z blízkého
okolí (např. lokalita „Starý zámek“ a další nepublikované v lesních tratích na sever a východ
od stavby). Vzhledem k hloubce zjištěných struktur a výrazným erozním pochodům, kterými
je plocha stavby ovlivněna (především východní část v prudkém svahu), je možné
předpokládat, že objekty představují část větší lokality, která byla již někdy v minulosti
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zničena orbou a koluviálními procesy. Získaný materiál (především keramické zlomky) plně
odpovídá hmotné náplni lengyelské kultury.
BRNO-MALOMĚŘICE (okr. Brno-město)
U stavu – bytová výstavba, I. etapa (R. Bíško, č. akce 190/16)
Při skrývce nadložní vrstvy a vyhloubení zkušební sondy v průběhu výstavby bytových domů
byl částečně narušen solitérní objekt z období starého eneolitu (keramika zdobená brázděným
vpichem?). Mělká struktura kruhového tvaru obsahovala značné množství keramického
materiálu a štípané industrie. Vzhledem k charakteru nálezového celku lze usuzovat na
výrobní charakter komponenty. Při zemních pracích v jižní části pozemku bylo také z báze
nadloží vyzvednuto několik ojedinělých pravěkých střepů bez bližšího určení.
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC (okr. Brno-město)
Klíny – Campus Science Park IV (M. Přichystal, č. akce 497/16)
V souvislosti s plánovanou čtvrtou etapou výstavby Campus Science Parku (objekty D a E)
byl na pozemku p. č. 1681/1 odkryt jižní okraj známé rozsáhlé osady kultury s lineární
keramikou. Mezi odkrytými objekty převažovaly menší jámy, většinou bez možnosti bližší
funkční interpretace. V jednom případě byla ve stěně takové jámy vybudována hliněná pec.
V jiné jámě pak byla objevena kompletní kostra nedospělé osoby. Vzhledem ke skutečnosti,
že ostatky byly pietně uloženy ve skrčené poloze na boku, lze celou situaci označit za další
příklad rituálního pohřbu na sídlišti.
BRNO-TRNITÁ (okr. Brno-město)
Areál Vlněny – CTP Invest, budovy F a G (I. Čižmář – R. Bíško – H. Zbranek, č. akce
670/16)
Od listopadu 2016 probíhá záchranný archeologický výzkum ve spolupráci se společností
Archaia Brno, o.p.s. v areálu dnes již zbořené továrny Vlněna. Odkryv v cca 40 m široké linii
podél ul. Přízova byl prováděn za účelem plánované stavby administrativních budov F, G.
V prostoru budov bylo plošně odstraněno 1,5 m recentního terénu na úroveň novověkých
náplav, pod nimiž se nacházela až 60 cm mocná tmavá vrstva obsahující nevelké množství
úlomků pravěké keramiky. Výzkum byl prováděn ve čtvercové síti 5x5 m, přičemž bylo
zjištěno, že zvýšená koncentrace keramického materiálu se nacházela v jižní části plochy.
Kromě ojedinělých zlomků jiných kultur (eneolit, doba bronzová?) se zde podařilo najít větší
množství keramiky z pozdní doby laténské. Jedná se o běžnou keramiku s ovalenými okraji,
která je robená z tuhového materiálu, časté jsou také masivní okraje zásobnic a zlomky nádob
opatřené smolným nátěrem. Přes veškeré úsilí byl detektorem kovů na lokalitě získán pouze
jediný kovový nález z doby laténské, a to součást bronzového opasku. Zajímavostí zůstává, že
kromě několika zvýšených koncentrací mazanice se v kulturní vrstvě nepodařilo zachytit
žádné zahloubené objekty, a to ani přes opakované čištění vykopaných úrovní čtverců. Zřejmě
se jedná o splachy z nedalekého sídliště, jehož část mohla být před několika lety prozkoumána
při ulicích Dornych, Mlýnská a Spálená.
Nad pravěkou kulturní vrstvou se nacházely náplavy zahrnující zlomky keramiky novověkého
stáří, ojediněle pak i středověké střepy. Podařilo se odkrýt několik studní/jímek datovaných
do období 18. – 19. stol., přičemž některé byly funkční až do nedávna, o čemž svědčí nález
munice z 2. světové války v zásypu studny.
BŘEZINA (okr. Brno-venkov)
Intravilán – silnice II/373, průtah (P. Kos, č. akce 314/16)
Rekonstrukce silnice v části Proseč doložila existenci staré pískovcové dlažby a štětování
obslužné komunikace směřující od křižovatky Bukovina – Březina – Lhotky do dnešní obce
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k místům, kde se v 17. století nacházel hospodářský dvůr zábrdovického kláštera. Po obou
stranách nově rekonstruované komunikace byly sledovány ojedinělé pozůstatky kameny
zavalených objektů neznámého stáří.
ČEHOVICE (okr. Prostějov)
Kaplička sv. Prokopa – nález lidských kostí (P. Fojtík, č. akce 601/16)
Dne 30. března 2016 byl Policii ČR oznámen nález lidských kostí u kapličky sv. Prokopa.
Z prvotního ohledání místa bylo zřejmé opětovné narušení zděné stavby, snad zbytků
dřívějšího kostela sv. Prokopa v prostoru původní osady Čehovice, a s ní souvisejícího
novověkého pohřebiště nebo ossaria. Lokalita byla záhy navštívena spolu s pracovníkem
NPÚ, územního pracoviště v Olomouci, který tuto záležitost s ohledem na existenci zapsané
kulturní památky převzal k následnému řešení s vlastníkem pozemku.
ČERNÁ HORA (okr. Blansko)
Nám. Míru, Radniční ul. – rekonstrukce MS (M. Přichystal, č. akce 229/16)
V průběhu záchranného archeologického výzkumu bylo na šesti místech v úseku mezi domem
Radniční č. p. 48 a jižní částí náměstí Míru zjištěno narušení archeologických objektů, které
v souladu s historickými prameny odrážejí zdejší lidské aktivity od pozdního středověku až
po novověk. Pravděpodobně zásobní jáma (objekt č. 500) byla zachycena před domem
Radniční č. p. 48. Z výplně se podařilo získat poměrně početný soubor zlomků keramických
nádob, který datuje její zánik do 15. - 16. století. Objekt by mohl souviset se zázemím domu,
stojícího původně v místě vyústění dnešní Radniční ulice na náměstí Míru. Na pomezí domů
Radniční č. p. 47 a 182 pak byla odkryta horní část základového výkopu sklepa (objekt č.
501). Vstup do sklepa se nachází v suterénu prvně uvedeného obydlí, o jehož existenci máme
první záznam již z roku 1656. Při východní zdi domu Radnická č. p. 46 protnula rýha pro
plynovod v délce zhruba 13 m výraznou destrukční vrstvu (k. 129). Lze předpokládat, že
uvedená vrstva představuje pozůstatek po demolici domu, jenž musel ustoupit při proražení
ulice Radnická někdy okolo poloviny 17. století. Zajímavostí je, že tato vrstva obsahovala
také jeden pravěký střep. Spolu s dřívějšími nálezy keramiky kultury lužických
popelnicových polí v jihozápadním rohu náměstí Míru dokládá již prehistorické osídlení
prostoru. Před severní stěnou domu Radnická č. p. 46, již v prostoru náměstí Míru, byla
objevena rozsáhlá jáma (objekt č. 502) bez možnosti přesnější funkční interpretace.
Vyzvednuté střepy a zlomky kamnových kachlů ji umožňují jen rámcově časově zařadit do
rozmezí pozdního středověku až novověku. Obdobné stáří bylo přisouzeno dalším dvěma
jámám, které byly zdokumentovány v prostoru stávající asfaltové komunikace v jižní části
náměstí Míru (objekty č. 505 a 506). V případě relativně mladšího objektu (505) se
bezpochyby jednalo o jámu na vápno. Konečně před severozápadním rohem radnice (dům
náměstí Míru č. p. 50) byly odhaleny nejspíše základy původního památníku padlých (objekt
č. 504), který zde stával v letech 1923 až 1973. Základy byly navíc zapuštěny do pozdně
středověké až novověké jámy (objekt č. 0503).
DAMBOŘICE (okr. Hodonín)
Spálený – stavba RD (M. Lečbych, č. akce 683/16, 685/16, 687/16, 691/16)
V roce 2016 bylo na polykulturní lokalitě „Spálený“ v Dambořicích prozkoumáno celkem pět
pozemků, na kterých proběhly přípravné stavební práce nutné k výstavbě budoucích
rodinných domů. Archeologicky pozitivní situace se pak objevily na čtyřech parcelách.
Celkem zde bylo prozkoumáno jedenáct sídlištních objektů, které můžeme zařadit většinou do
doby halštatské. U některých z těchto objektů je však vzhledem k malému počtu
datovatelných nálezů toto zařazení nejisté.
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1. Na parcele č. 434/123 bylo prozkoumáno šest objektů. Jednalo se především o běžné
zásobní a sídlištní jámy. Nejvýraznějším objektem tak byla kompletně prozkoumaná
halštatská zemnice s početným keramickým inventářem a bronzovou sponou.
2. Na parcele č. 544/128 byly prozkoumány dva objekty zásobnicového charakteru. Jeden se
podařilo prozkoumat kompletně, druhý byl vzorkován v profilu výkopu základových pasů.
3. Výkopy základů na parcele č. 544/145 odhalily jednu zásobní jámu s nepočetným
keramickým inventářem.
4. Na parcele č. 434/113 byly zjištěny dvě zásobní jámy, z nichž jedna obsahovala větší počet
keramických zlomků koncentrujících se u samotného dna objektu.
DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Pastviska – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 606/16)
V základových pasech stavby na parcele č. 702/10, vyhloubených na jen částečně
odhumusované ploše, byly zaměřeny a ovzorkovány čtyři sídlištní objekty s velmi
sporadickou keramikou mladší doby hradištní.
DRŽOVICE (okr. Prostějov)
U hřbitova – úprava a rozšíření hřbitova (P. Fojtík, č. akce 172/16)
Záchranný výzkum potvrdil nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení místa.
Zachyceny byly sídlištní aktivity lidu kultury s moravskou malovanou keramikou, kultury
nálevkovitých pohárů, kultury mohylové, lužické i slezské fáze komplexu lužických
popelnicových polí a též Slovanů raného středověku. Zvláštní zmínky si zaslouží hned
několik získaných poznatků. Ve výplni zásobní jámy - „sila“ kultury nálevkovitých pohárů
byla, spolu s průkaznou kolekcí keramiky baalberského stupně KNP, nalezena též tzv. láhev s
límcem, která je dosud jediným takto datovaným kusem pocházejícím z území Moravy. Hlína
odebraná z její vnitřní stěny byla podrobena geochemické analýze, jež potvrdila přítomnost
blíže nespecifikovaného oleje rostlinného původu. Na povrchu kulturní vrstvy, obsahující
ponejvíce keramiku z průběhu eneolitu, byla vyzvednuta kumulace nálezů tvořená především
rekonstruovatelnou kónickou miskou a četnými fragmenty hliněného „oltáře“ - situaci
můžeme interpretovat jako pozůstatky kultovních praktik mladší doby bronzové spojených s
možnými zápalnými oběťmi. Nejen v kontextu nezvykle intenzivního osídlení Držovicka
v raném středověku, ale i v širší souvislosti s dosud nevyjasněnými otázkami historického
vývoje Moravy v 10. století, musíme závěrem zmínit i velmi přínosnou kolekci keramiky z
objektu K 500/2016, která zcela bezpečně náleží právě do první poloviny tohoto věku.
HLUBOKÉ MAŠŮVKY (okr. Znojmo)
Nivky – stavba RD (D. Humpola, č. akce 327/16)
Stavba rodinného domu odkryla průběh příkopu, který byl zatím zachycen jen v jižní části
lokality. Na severní straně se podařilo zdokumentovat jen vlastní hrotitý příkop, který
obepínal celou lokalitu. Vlivem eroze půdy se zde nedochovala dvojitá palisáda jako v jižní
části. Všechny zjištěné nálezy náležejí stupni Ib kultury s moravskou malovanou keramikou.
HODĚJICE (okr. Vyškov)
Extravilán – stavba provozní haly (B. Mikulková, č. akce 518/16)
V severní části skryté plochy byl porušen objekt kruhového tvaru. Sídlištní jáma obsahovala
malé množství keramiky (v materiálu velká příměs slídy) a dvě zrnotěrky. Keramický
materiál byl zcela atypický a nebylo možné jej zatím datovat.
HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
Nám. Svobody – Nová synagoga (M. Popelka – A. Fojtík, č. akce 363/16)
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Úkolem badatelského výzkumu bylo ověření přítomnosti zachovalých reliktů Nové synagogy.
Uskutečněný archeologický výzkum sestával ze dvou hlavních pracovních úseků. Jako první
byl realizován geofyzikální průzkum v předem vytýčených polygonech. Na základě
naměřených hodnot a také dřívějších poznatků nabytých během záchranných archeologických
výzkumů, byly následně zaměřeny 3 sondy pro vlastní terénní část výzkumu.
Archeologickým výzkumem byl zachycen vývoj osídlení v daném prostoru od vrcholného
středověku po 20. století. Nejstarší zachycená komponenta představovala vrcholně středověké
osídlení, které bylo doloženo kulturní vrstvou objevenou v sondě 1 (kont. 107, hloubka 60 až
80 cm). Celková mocnost této vrstvy nebyla výzkumem zjištěna, protože v této úrovni byly
zachyceny relikty Nové synagogy, jejichž objevení a zdokumentování bylo cílem výzkumu.
Další doklady osídlení z daného období byly objeveny v sondě 3, kde byla prozkoumaná část
zahloubeného objektu, který lze interpretovat jako sídlištní jámu či suterén nadzemního domu.
Novověký vývoj byl sledován v sondě 2, kde byl zachycen negativ základového zdiva
(K504), který lze ztotožnit se zástavbou čtyř domů zbořených před rokem 1856. Jako relikty
synagogy byly interpretovány dva objekty, které představovaly výkopy pro základové zdivo.
První (K503) byl objeven v sondě 1, kde v její východní části byl dokumentován zásyp
negativu zdiva (kont. 104), jehož součástí byly také zlomky cihel, které odpovídaly
stavebnímu materiálu objevenému v sondě 3 (viz níže). Po odebrání tohoto zásypu byl
obnažen betonový základ (K901). Druhý relikt představoval objekt K502, který byl objeven
ve východní části sondy 3. Tento výkop byl uskutečněn pro stavbu pilíře (K900), který se
zachoval v rozsahu betonového základu (K900B) a cihlového zdiva (K900A). Z vrstev
navážek pochází také soubor čtyř mincí z období 1943 až 1948, které dokládají aktivity
v prostoru zničené synagogy (rozebírání stavebního materiálu, úprava terénu) během 40. let.
Součástí popisované akce byla také prezentace výzkumu, archeologické metody a činnosti
pracoviště na Mezinárodním dnu archeologie (15. 10. 2016). Archeologickým výzkumem
bylo vyvoláno jednání o vizualizaci půdorysu Nové synagogy a také její případné prohlášení
za kulturní památku.
HOLEŠOV-VŠETULY (okr. Kroměříž)
Ul. Palackého – kabelové vedení NN (A. Fojtík, č. akce 470/16)
Liniové výkopy dosahující hloubky max. 50 cm se stále pohybovaly ve vrstvách navážek.
Pouze ve výkopech pro protlak bylo dosaženo podloží (hloubka 140 cm od povrchu). Právě
ve stěnách jedné z těchto jam byl zachycen zahloubený sídlištní objekt. Vzorkováním byl
získán skromný soubor keramických zlomků, které jej datují obecně do pravěkého období.
HOLUBICE (okr. Vyškov)
Kruh – stavba BD 6 (B. Mikulková, č. akce 259/16)
Budované bytové domy se nacházejí v těsné blízkosti známé archeologické lokality (laténské
kostrové pohřebiště). V průběhu záchranného archeologického výzkumu jsme prozkoumali
dva zahloubené pravěké objekty. Prvním objektem byla drobná sídlištní jáma bez nálezů.
Druhým objektem byla chata - polozemnice z mladší doby železné. Dle nálezů ji lze datovat
do 3. století př. n. l. Inventář obydlí tvořila keramika a zbytky potravin (zvířecí kosti).
HOLUBICE (okr. Vyškov)
Od Sivicka – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 646/16)
Výkop základových pasů pro stavbu rodinného domu porušil devět sídlištních objektů.
Jednalo se o drobnější jámy, z větší části zcela bez nálezů. Výplň objektů byla velmi sypká a
jevila se jako novověká. Objekty jsme však především kvůli absenci nálezů nemohli blíže
určit ani datovat.
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HORÁKOV (okr. Brno-venkov)
Horákovský les – lesní cesta Podolská (P. Kos, č. akce 696/16)
Úprava lesní cesty Podolské se dotkla nejen její hlavní trasy, ale také výrobně-exploatačního
areálu položeného severozápadně od bývalého vápencového lomu Panská skála. Terénní zářez
pro budoucí asfaltovou komunikaci obnažil profil vedený obvodovým odvalem zaniklé
vápenice. Během vzorkování archeologických kontextů byly nalezeny zlomky pálených cihel
a karbonských pískovců, které svědčí o stabilní zděné konstrukci centrálního
pyrotechnologického zařízení. V okolí plamenné pece byla lokalizována ještě jedna další
podobná pec s minimálně dvěma milířovacími jámami pravoúhlého tvaru. Mincovní nález
datuje areál nejpozději do 1. poloviny 19. století.
HOSTĚNICE (okr. Brno-venkov)
Zadní Pacholské – Mokrá-lom XI (P. Kos, č. akce 176/16)
V severozápadním předpolí Prostředního lomu Mokrá byl proveden drobný záchranný
výzkum v úseku úprav obslužné komunikace při hranici lesa a skrývek zeminy etáže č. 420.
Zjištěny pozůstatky ležatého milíře a menší polní plamenné vápenné pece z rozmezí 16. a 19.
století. Situace doplňuje starší nález plamenné pece z 16. století, odkryté v těchto místech
pracovníky ÚAPP Brno v roce 2005.
HRUŠKA (okr. Prostějov)
Intravilán – protierozní a protipovodňová opatření, I. etapa (P. Fojtík, č. akce 622/16)
I přes plošně velmi rozsáhlé zemní práce došlo pouze k jedinému archeologicky významnému
nálezu v podobě prostorově izolované „sídlištní“ jámy se sporadickým keramickým
materiálem, který poněkud překvapivě připomíná hmotnou náplň dolnorakouské lengyelské
skupiny Wolfsbach (Lengyel IV - Epilengyel).
HULÍN (okr. Kroměříž)
Zadní suché – skrývka v dobývacím prostoru (M. Popelka, č. akce 520/15)
Od prosince 2015 do května 2016 se podařilo prozkoumat pouze jedinou archeologickou
situaci, reprezentovanou shlukem keramických fragmentů. Keramika je datována rámcově do
mladší doby železné (charakteristický tuhový materiál, část nádoby s ovaleným okrajem nebo
miska se zataženým okrajem), jeden keramický fragment však náležel středověkému období.
V místě nálezu keramiky se však po začištění nepodařilo registrovat žádné zahloubené
objekty. Je tedy možné, že se jednalo o zbytek mělce zahloubeného archeologického objektu,
jehož většina byla odstraněna společně s ornicí, vyloučit však nelze druhotné přemístění
keramického materiálu, jelikož v tomto prostoru v minulosti meandrovalo koryto Němčického
potoka. Sídliště zmíněných archeologických komponent se totiž nachází v trati „Hřebavec
před dráhou“ severně místa aktuální těžby, odkud v minulosti vedlo dnes již zaniklé koryto
Němčického potoka.
HULÍN-ZÁHLINICE (okr. Kroměříž)
Skopalíkovo – stavba RD (M. Popelka, č. akce 21/16)
Parcela č. 1728. Při záchranném výzkumu byly prozkoumány téměř tři desítky
archeologických objektů. Počátek zemních prací při skrývce nadložních vrstev na ploše
příjezdové komunikace v délce cca 40 m nenaplnil očekávání o výrazné hustotě zdejšího
osídlení (z minulosti je z této polohy známo osídlení z mladší až pozdní doby kamenné,
pohřebiště mladší doby bronzové a vesnice náležející období historických Keltů). Větší
množství zahloubených objektů se pak projevilo v ploše vlastní stavby RD. Veškeré objekty
byly standardního sídlištního charakteru a ve své většině náležely době laténské. Přesnější
dataci umožnil výzkum zahloubené chaty K505, jejíž výplň kromě výrazného keramického
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materiálu obsahovala také charakteristické drobné kovové předměty, které v kombinaci
s keramickým materiálem umožňují datovat toto obydlí se dvěma kůlovými jámami v kratších
stranách do stupně LTC1. Další objekty lze interpretovat jako zásobní jámy, běžné sídlištní
objekty a kůlové jámy, které pravděpodobně tvořily součást nadzemní struktury, nicméně
žádný celý půdorys nebyl zachycen. Naprosto jedinečnou záležitostí byl však objekt K508 –
jednalo se o mělký ohrazující žlábek, prozkoumaný v celkové délce cca 23 m, který v sobě
uzavíral prakticky veškeré sídlištní objekty (vyjma třech objektů na příjezdové komunikaci,
objektu K503 a chaty K505). Orientace tohoto ohrazení ve tvaru obdélníku se zaoblenými
rohy je naprosto shodná s orientací prozkoumané laténské chaty K505 a je velice
pravděpodobné, že se jednalo o jakýsi hospodářský areál, který k tomuto objektu náležel.
Vstup do areálu se nacházel ve středu východní strany, kde je ohrazení přerušeno. Další
archeologickou komponentu, která dosud v tomto prostoru nebyla zastoupena, reprezentuje
zahloubená chata z doby římské, jejíž výplň poskytla materiál charakteristický pro přelom
stupňů B2/C1, včetně zlomku římsko-provinciální červeně malované keramiky. Jako intruze
se v jednom objektu vyskytl také úštěp, náležející pravděpodobně neolitickému období,
povrchovým sběrem a detektorovou prospekcí v ploše stavby pak byly doloženy aktivity
z doby bronzové (bronzová šipka) a středověku (drobný soubor keramiky). Závěrečné shrnutí
lze uzavřít zmínkou o nálezu unikátní bronzové spony, zdobené v „čistém“ laténském slohu,
ke které se nepodařilo na území naší republiky ani v okolních zemích doposud najít
odpovídající analogii. Záchranným výzkumem při stavbě RD bylo výrazným způsobem
doplněno naše poznání o struktuře a urbanistickém osídlení nížinných neopevněných sídlišť
doby laténské, byla rozpoznána nová komponenta zdejšího osídlení ve formě germánské
chaty a současně byly potvrzeny i aktivity z období neolitu, doby bronzové a středověku, což
plně koresponduje s doposud známými informacemi o trati „Skopalíkovo“.
HUSTOPEČE (okr. Břeclav)
Příčky, Lány – rekonstrukce VTL plynovodu (I. Čižmář, č. akce 132/16)
Lokalita se nachází na mírné plošině situované na jihovýchodním svahu nad vodotečí
Štinkovka. Osídlení ze starší doby bronzové zde bylo zjištěno již při pokládce plynovodu
v roce 1952 a při jeho rekonstrukci v roce 2016 byla provedena skrývka ornice, ve které se
podařilo znovu zachytit kulturní vrstvu. Tato byla v rozsahu skrývek prozkoumána a byl z ní
získán početný, avšak nevýrazný keramický materiál únětické kultury. Vlastní sídlištní
objekty pak byly zjištěny až v prováděném výkopu pro pokládku plynovodu, jehož stěny
zasahovaly do neporušeného terénu. Prozkoumány byly především zásobní jámy poskytující
velké množství keramického materiálu téže kultury.
CHROPYNĚ (okr. Kroměříž)
Močidlo – VTL plynovod (A. Fojtík, č. akce 246/16)
Během téměř dva měsíce trvající akce byl zachycen pouze jeden archeologický objekt, který
lze rámcově datovat do doby hradištní. Na základě informací získaných výzkumem není
možné rozhodnout, zda objekt představuje doklad krátkodobé aktivity či tvoří součást sídliště,
které nebylo stavbou narušeno.
JEDOVNICE (okr. Blansko)
Intravilán – ČOV a kanalizace (R. Bíško, č. akce 161/15)
Výzkum v průběhu výstavby kanalizace a s ní souvisejících dalších staveb probíhal od března
2015 do května 2016 na katastrálním území Rudic u Blanska a Jedovnic. Velká část výkopů
na k. ú. Rudic byla prováděna v pestré mozaice místních hornin (břidlice, vápenec), které
nastupovaly relativně mělce pod současným povrchem. Vrstvy obohacené humusovitou a
hlinitou frakcí byly spíše ojedinělé a nebyly zde zaznamenány žádné struktury ani předměty
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archeologické povahy. Jedinou výjimku tvořily recentní zásahy z nedávné minulosti (2.
polovina 20. století) a to nejčastěji ve formě starých inženýrských síti, vyrovnávacích navážek
atd. Výkopy na katastrálním území Jedovnic se soustředily mimo jiné do prostoru Havlíčkova
náměstí, kde byla geologická a půdní situace zcela jiná a z hlediska archeologie značně
komplikovaná. V JZ části Havlíčkova náměstí se nejčastěji pod konstrukční vrstvou vozovky
nacházel jíl značně promíšený kameny. Ve spodní části profilu byl identifikován pouze jíl
místy vyplněný organickým materiálem. V tomto prostoru nebyl identifikován žádný doklad
aktivit starší než 20. století. Situace ve střední části náměstí byla rozdílná. Původní středověké
aktivity zde byly převrstveny mocnými vrstvami z novověku a následně intenzivními zásahy
v nedávně minulosti. Bylo lokalizováno několik keramických fragmentů, které je možné
datovat do období novověku. Z hlediska stratigrafie však toto pozorování nenabízelo mnoho
informací, pestré směsice vrstev tedy byly dokumentovány pouze fotograficky.
Archeologický objekt ve smyslu zahloubené struktury zde identifikován nebyl. To se podařilo
až v SV části náměstí před úřadem městyse, kde byly zjištěny objekty 500 a 501 datovatelné
rámcově do průběhu novověku. Objekt 500 obsahoval také keramický materiál ze 13. století,
s největší pravděpodobností se však jedná o intruzi. Statigrafická situace zde byla tvořena
tmavou humusovitou vrstvou (K 100), pod kterou bylo možné často identifikovat původní
zpevněný štětový povrch náměstí (K 102), následovala světle hnědá jílovitá hlína vyplněná
značným množstvím kamení (K 103) a ve spodní části profilu potom žluté jílovité podloží (K
101). K povaze objektů 500 a 501 není možné uvést nic konkrétního. Zbylé zemní práce byly
prováděny buď v břidlicovém skalním masivu (prostor ČOV, ulice K Propadání a ulice
Kostelní), porušovaly intaktní hlinito-jílovité podloží (ulice Jiráskova), nebo se nacházely v
zásypu komunálního odpadu z období 60. a 70. let 20. století (prostor kolem rybníka Dýmák).
JINAČOVICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – stavba RD (R. Bíško – M. Přichystal, č. akce 420/15)
Výzkum probíhal od října 2015 do srpna 2016. Během hloubení základových pasů byla
narušena vrcholně středověká kulturní vrstva (14. – 15. století). Z hlediska dochování se spíše
jedná o fragment vrstvy a navíc značně promíšený podložím a dalšími půdními horizonty
(délka cca 4,5 m, šířka min 0,5 m a mocnost min 0,2 m). Kulturní vrstva neobsahovala téměř
žádný archeologický materiál. Byla získána část tuhované vydutě zařaditelná obecně do
období vrcholného středověku. Získané informace mají určitý potenciál především ve vztahu
k dalším potencionálním výzkumům v blízkém okolí. Doklady hmotné kultury vrcholně
středověkých aktivit nebyly prozatím v intravilánu obce Jinačovice příliš sledovány.
JIŘÍKOVICE (okr. Brno-venkov)
Díly – stavba provozní haly (P. Kos, č. akce 693/16)
Během výstavby provozní haly společnosti Gabon byly odkryty další části příkopu typu
Spitzgraben, který zde byl zachycen pracovníky ÚAPP Brno již roku 1998 při výstavbě budov
firmy Alumatik Brno a jeho pokračování potvrzeno velkoplošným výzkumem téhož roku
v místě předpokládané výstavby dosud nerealizované stavby nákupního centra Rohlenka.
Rozpojení příkopu v jednom místě naznačuje existenci dalšího vstupu do hrazeného areálu na
jeho jihozápadní straně; první brána byla zachycena již při budování nákupního centra na
protilehlé severovýchodní straně areálu. Uvnitř hrazení byly zachyceny dvě sídlištní jámy
s keramikou velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí.
KOBYLNICE (okr. Brno-venkov)
Rybníky – stavba vodní nádrže (P. Kos, č. akce 697/16)
Nutnost závlahy soukromého zahradnictví si vyžádala v Kobylnicích výstavbu vodní nádrže.
Na ploše cca 1,3 hektaru byla provedena skrývka ornice a následné odtěžení zeminy do
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stanovené hloubky. Během první etapy zemních prací byly ale zachyceny první archeologické
objekty, které následně rozvinuly plošný záchranný archeologický výzkum. Jelikož se situace
nacházely v inundačním terénu nedalekého Zlatého potoka/Říčky, bylo osídlení omezeno na
hrúdy, které vystupovaly v minulosti nevysoko nad mokřadní jezera. V jejich kontextu bylo
takřka v celé ploše stavby konstatováno osídlení ze staršího neolitu až raného novověku. Na
ploše 1,6 ha bylo prozkoumáno bezmála 900 zahloubených objektů. Za zmínku stojí uvést
nález prakticky neporušeného keramického depotu datovaného do velatické fáze kultury
středodunajských polí z mladší doby bronzové, depotu železných zlomků a bronzových slitků
z interiéru germánské chaty z doby římské, minimálně tří hrazených areálů z doby halštatské,
studny, odvodňovacího žlabu z období vrcholného středověku a zaniklého náhonu vedoucímu
k sokolnickému mlýnu. Nejmladší aktivity (nálezy munice) lze spojit s událostmi při
osvobozovacích bojích za 2. světové války.
KRALICE NA HANÉ (okr. Prostějov)
Kralický háj – rozšíření areálu Žaluzie NEVA (P. Fojtík, č. akce 507/16)
Terénní odkryvy opětovně poukázaly na nebývale intenzivní osídlení prostoru „Kralického
Háje“ a tedy dnešní Průmyslové zóny města Prostějova. Zachyceny byly aktivity lidu kultury
s lineární keramikou, kultury s moravskou malovanou keramikou, jordanovské kultury,
lužické kultury, platěnické kultury, a v neposlední řadě též raného a vrcholného středověku.
Za nejpřínosnější můžeme považovat kolekci nálezů reprezentujících pokročilou mladší dobu
hradištní a souvisejících nepochybně s vlastními počátky později velmi významné a koncem
15. století „cíleně“ zaniklé středověké vsi Rakousky.
KŘENOVICE (okr. Vyškov)
Niva – IS pro RD (B. Mikulková, č. akce 269/16)
Během záchranného výzkumu jsme prozkoumali 4 zahloubené objekty. Ve všech případech
se jednalo o sídlištní, zpravidla zásobní jámy. Dle získaného skromného keramického
materiálu můžeme tři objekty zařadit pouze přibližně do mladší doby bronzové. Jeden objekt
bez nálezů datujeme rámcově do pravěku.
KŘENOVICE (okr. Vyškov)
Spravedlnost – naučná stezka k šibenici (B. Mikulková – J. Unger, č. akce 141/16)
Zjišťovacím výzkumem se podařilo doložit pozůstatky novověké šibenice studnového typu.
Ojedinělé zlomky keramiky nasvědčují přítomnosti člověka na lokalitě v pravěku či raném
středověku. Některé zlomky keramiky lze datovat již k přelomu 15. a 16. století.
KUŘIM (okr. Brno-venkov)
Křivé – masozávod (M. Přichystal, č. akce 411/16)
V souvislosti s výstavbou nového masozávodu v jižním cípu bývalého areálu zemědělského
družstva byly narušeny dvě sídlištní jámy, z jejichž výplní se ovšem nepodařilo získat žádné
datovatelné nálezy.
LANŽHOT (okr. Břeclav)
Horní Štěpnice aj. – zapojení sondy La37 (M. Lečbych, č. akce 591/16)
Koncem roku 2016 byla provedena větší záchranná akce na liniovém výkopu vedoucího částí
katastru obce Lanžhot. V délce téměř 4,5 km byly identifikovány tři polohy s narušenými
archeologickými situacemi. Celkem bylo prozkoumáno 53 do podloží zahloubených
sídlištních objektů.
Největší intenzita osídlení byla pozorována v prostoru kopírující nivu Svodnice v poloze
„Horní Štěpnice“ ve východní části katastru obce. Zde bylo prozkoumáno 29 sídlištních jam
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s keramickými nálezy, které podle předběžného terénního zhodnocení datují zdejší osídlení
především do období 9. – 13. stol. n. l. Ojediněle zde byly nalézány i objekty kultury
s lineární keramikou a neolitická keramika byla často nalézána i v mocné podorniční vrstvě.
Další prostor s archeologickými nálezy byl rozpoznán v poloze „Padělky“ v severozápadní
části katastru. Zde bylo prozkoumáno celkem 22 objektů, převážně středověkého stáří, ale
vyskytla se zde i zemnice z doby laténské s početným keramickým inventářem.
Laténské osídlení pak bylo prozkoumáno i ve třetí části zkoumaného výkopu v poloze „Za
hrubou svodnicí“. Zde byla v ploše kompletně prozkoumaná rozsáhlá zemnice a
pravděpodobně do stejného období patří i fragment pece, jejíž pozůstatky byly
dokumentovány jen pár metrů od této chaty.
LOUČANY (okr. Olomouc)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 608/16, 609/16)
1. Parcela č. 200/8. V základových pasech určených pro novostavbu garáže u domu č. p. 832
bylo zdokumentováno a ovzorkováno částečné narušení archeologického objektu, který
můžeme vzhledem ke zjištěnému tvaru a rozměrům s jistou dávkou opatrnosti interpretovat
jako zemnici náležející do pozdně halštatského období.
2. Parcela č. 720. Na ploše vzniklé planýrkou již dříve stržených hospodářských budov
základové pasy protnuly tři sídlištní objekty obsahující jen velmi sporadický keramický
materiál vrcholného středověku; tyto byly místy překryty relikty vrstvy s keramikou průběhu
16. století.
LYSICE (okr. Blansko)
Horní nám. – rekonstrukce zpevněných ploch (M. Přichystal, č. akce 231/16)
Kromě novodobých objektů (místními pamětníky datovaná jáma na vápno a kamenné
odtokové kanály) byly na většině dotčené plochy zaznamenány novodobé navážky
s materiálem datovaným do rozmezí 17. až 19. století. Před domem č. p. 33 byla do těchto
navážek zahloubena novověká jáma na vápno. Obdobné stáří lze přisoudit také dřevěnému
odtokovému žlabu, který byl částečně odkryt před domem č. p. 32. V tomto výkopu však bylo
také zachyceno souvrství z 15. až 16. století, které nejspíše představuje pozůstatek postupného
zasypávání mělké svodnice navazující na tzv. „Kačírkovu zmolu“. Tato nejstarší výzkumem
doložená aktivita by časově korespondovala s historickou představou o přibližné době
zformování tohoto veřejného prostoru.
MALEŠOVICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – retenční nádrž u RD (I. Čižmář, č. akce 255/16)
V roce 2015 byl v základech rodinného domu zjištěn zahloubený objekt ze střední doby
bronzové (viz Výroční zpráva 2015). Během výzkumu v roce 2016 byl prozkoumán další
objekt (torzo zásobní jámy), který je možné zařadit do střední doby bronzové (středodunajská
mohylová kultura). Protože se jedná již o druhý objekt z tohoto období v jednom prostoru, je
odůvodněné zde předpokládat sídlištní lokalitu. Bylo dále potvrzeno, že se na celém pozemku
nachází cca 1 m silná vrstva novodobých navážek překrývajících původní terén. Lze tedy
očekávat další archeologické nálezy skrývající se pod nadložní vrstvou tmavé hlíny a navážek.
MAŠOVICE (okr. Znojmo)
Pšeničné – stavba RD (D. Humpola, č. akce 326/16)
Jedna z posledních parcel na lokalitě Pšeničné (č. 718/24,36) odkryla další část osídlení
kultury s lineární keramikou z mladší doby kamenné. Jednalo se o 9 běžných sídlištních
objektů a jednu stavební jámu. Ta souvisí s půdorysem dlouhého domu prozkoumaného
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v předchozích letech na sousední parcele. Keramika chronologicky náleží do stupně Ib kultury
s lineární keramikou.
MODŘICE (okr. Brno-venkov)
Chrlická 522 – prodejna a parkoviště (M. Přichystal, č. akce 123/16)
Ve výkopech pro dešťovou kanalizaci a retenční nádrž v prostoru parkoviště byl v hloubce 1,8
m pod stávajícím povrchem zachycen pohřbený půdní typ o mocnosti 0,66 m se stopami
zkulturnění ve střední části. Nepočetná kolekce zlomků keramických nádob, která byla
získána jeho vzorkováním, umožňuje blíže neinterpretovatelnou lidskou aktivitu časově
zařadit jen rámcově do zemědělského pravěku. Obdobná situace byla dokumentována již
v roce 2013 zhruba o 1,1 km severněji.
MOKRÁ (okr. Brno-venkov)
Úzké – stavba souboru RD, I. etapa (P. Kos, č. akce 694/16)
Předstihový odkryv zeminy na poli v místě budoucí výstavby I. etapy souboru rodinných
domů v jižní části obce přinesl doklady osídlení z období mladšího neolitu (MMK). Systém
drobných žlábků a jam naznačuje existenci pravidelné dvorcové zástavby v místě výrazného
návrší nad horákovským údolím. Keramika únětické kultury starší doby bronzové nalezená
v druhotných novověkých horizontech prokazuje existenci pseudolokality.
MORAVANY (okr. Brno-venkov)
Nová ves – bytové domy (M. Přichystal, č. akce 99/14)
Základový výkop pro jeden z nově budovaných bytových domů narušil sídlištní jámu, z jejíž
výplně se nepodařilo získat žádné datovatelné nálezy.
MORAVSKÉ KNÍNICE (okr. Brno-venkov)
Do Písků, U kaple – protierozní opatření a polní cesty (M. Přichystal, č. akce 412/15)
Dokončení výzkumu z roku 2015 (viz Výroční zpráva 2015). V průběhu výzkumu bylo na
třech místech zjištěno narušení archeologických situací:
1. Jedna sídlištní jáma byla zachycena v trati „Do Písků“. Objekt byl na základě zlomků
keramických nádob datován do kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné
a reprezentuje dosud neznámou archeologickou lokalitu.
2. Útržky kulturní vrstvy a sídlištní jáma byly zachyceny v trati „U kaple“ při snižování
terénu v jihozápadním úseku polní cesty C17 a při skrývce přiléhajícího obslužného pásu.
Zahloubený objekt byl na základě zlomků keramiky datován do kultury s moravskou
malovanou keramikou ze závěru mladší doby kamenné. Do stejného období patří i většina
materiálu z odkryté kulturní vrstvy, i když vyskytl se v ní také jeden střep vyrobený z hmoty s
výraznou příměsí grafitu a zdobený horizontálními žlábky, který je možné rámcově zařadit do
rozmezí od mladší doby hradištní až po vrcholný středověk. V obou případech se jedná o
první doklad soudobých aktivit na této lokalitě.
3. Konečně jedna sídlištní jáma a nejspíše žárový hrob byly zachyceny v trati „U kaple“ při
hloubení základů pro propustek polní cesty C17. První objekt neposkytl žádný datovatelný
materiál, druhý pak byl na základě keramiky zařazen do podolské fáze kultury
středodunajských popelnicových polí z pozdní doby bronzové a upřesňuje lokalizaci
soudobého pohřebiště, které bylo náhodně objeveno již v roce 1936.
MORAVSKÝ PÍSEK (okr. Hodonín)
Podluží – využívání ložiska, retenční nádrž (M. Lečbych, č. akce 563/16)
Během záchranného archeologického výzkumu bylo v letech 2014 a 2016 (viz Výroční zpráva
2014) při stavbě „Plán využívání ložiska Podluží, retenční nádrž obce Moravský Písek“
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prozkoumáno celkem 25 do podloží zahloubených archeologických objektů. Chronologicky
nejstarší komponentou je rozsáhlá stavební jáma, kterou můžeme na základě keramických
nálezů zařadit do kultury lidu s lineární keramikou. Následující období moravského pravěku
je na lokalitě reprezentováno jednou sídlištní jámou a nálezy ze sondy v nápadné kumulaci
keramiky v pískovém podloží. Tyto střepy patří kultuře s moravskou malovanou keramikou.
Keramické nálezy z mladší doby bronzové (KSPP – velatická fáze) lze spatřovat ve dvou
sídlištních objektech. Několik dalších objektů pak můžeme na základě nevýrazných zlomků
keramiky zařadit pouze obecně do pravěku. Nejvýraznější a nejdůležitější objev, který se
podařilo výzkumem učinit, je část raně středověké vesnice, která se v prostoru těžby
vyskytovala v době středohradištní. Odkryty byly celkem tři zemnice, zásobní jámy a další
sídlištní objekty. U dvou chat se podařilo zdokumentovat i zbytky otopného zařízení v podobě
destrukce kamenů nesoucích stopy žáru. Z výplní všech prozkoumaných objektů pak byla
získána rozsáhlá kolekce keramických střepů, soubor zvířecích kostí a některé další předměty:
kamenná broušená a štípaná industrie, zlomky bronzu, železa, mazanice, kostěné předměty a
za zmínku stojí i nález běhounu mlýnského kamene uloženého v objektu. Závěrem můžeme
konstatovat, že archeologický výzkum v Moravském Písku v letech 2014 a 2016 výrazně
rozšířil naše poznatky o pravěkém osídlení této na archeologické nálezy bohaté oblasti a
zejména přinesl zcela nové poznatky o zdejším osídlení v raném středověku.
MORKOVICE (okr. Kroměříž)
Zámek Morkovice – oprava a sanace (M. Popelka, č. akce 288/16)
Během záchranného archeologického výzkumu bylo dokumentováno několik stavebních a
stratigrafických situací. Stavební prvky byly sledovány na vnějším obvodu zámku, kde
probíhaly výkopy související se sanací vlhkého zdiva. V rámci této skupiny situací byly
dokumentovány zazděné/zasypané klenby (S8, P3, P4), absence základového zdiva (S3, P6),
ojedinělé zazděné kamenné kvádry v cihlovém zdivu (P1), zbytky omítek (P2), zazděné
otvory (S5), spáry po přístavbách (S6, P5), stávající zdivo (S1, S2), rozšíření původního zdiva
(S7) a pozůstatky zdiv objevených ve dnech výkopů (S2, S7, S9). Celý prostor v okolí zámku
byl tvořen vrstvami navážek, které souvisely se stavebním vývojem ve sledovaném prostoru.
Zvrstvení bylo zachyceno pouze ve dvou případech a to ve výkopech u severního křídla
zámku v prostoru s absencí zdiva (S3) a dále ve výkopu u jižního křídla. Soubor zlomků
novověké keramiky (a ojedinělého porcelánu) byl získán z vrstvy navážek (kont. 100) u
severního křídla zámku (S1). Další soubor novověké keramiky a zlomku kachle byl získán ze
sousedního prostoru (S2/S3) ze stratigrafických jednotek – kont. 103, 104. Vrcholně
středověká keramiky byla objevena ve výkopech u východního křídla (P6). Získaný soubor
pocházel z vrstvy navážek (kont. 110), kde byl patrně v sekundárním uložení. Získané
archeologické artefakty dokládají historicky známé aktivity v tomto prostoru v průběhu
středověkého a novověkého vývoje. Pro přesnější datování jednotlivých stavebních prvků by
bylo nutné provést podrobnější stavebně-historický průzkum.
MOŘICE (okr. Prostějov)
Horní stovka – stavba čerpací stanice PHM (P. Fojtík, č. akce 500/16)
V severní části skryté plochy byl zjištěn ojedinělý sídlištní objekt rámcově datovatelný do
pravěkého období.
MOSTKOVICE (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 617/16)
Parcela č. 1106. V místě stavby byla opakovaně sledována místy až 150 cm mocná vrstva
černozemě obsahující četnější mazanici a drobné zlomky keramiky mladší doby bronzové veškeré hlubší zásahy do sprašového podloží byly však archeologických objektů zcela prosté.
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Lužická kultura je nejvýraznější komponentou pravěkého osídlení blízkého okolí; zjištěná
terénní situace může být důsledkem zemních prací souvisejících s výstavbou tzv. „německé
dálnice“ v roce 1940.
MOSTKOVICE (okr. Prostějov)
Za dědinou – infrastruktura pro 13 RD (P. Fojtík, č. akce 85/14)
V dubnu 2014 byly v poloze „Za dědinou“ u Mostkovic zahájeny zemní práce související
s investiční přípravou území určeného k budoucí výstavbě kolonie rodinných domů (viz
Výroční zpráva 2014). Místo samotné bylo již dříve spojováno s objevem keramiky Germánů
doby římského císařství (drobné terénní odkryvy zde v prvních decéniích 20. století provedl
Antonín Gottwald). Plocha určená k výstavbě páteřní komunikace tak zcela s očekáváním
odhalila hned 14 archeologických objektů a situací. Vedle běžných sídlištních jam,
datovaných z části právě do mladší doby římské, se ve třech případech jednalo o pozůstatky
pro sledované období zcela příznačných obydlí - polozahloubených chat, z nichž jedna byla
prozkoumána ve své úplnosti. Do podloží zapuštěná obdélná plocha o výměře cca 25 m2 nesla
charakteristickou šestici jam původně určených pro nosné dřevěné sloupy stavby. Z výplně
tohoto objektu byla získána početná kolekce zlomků keramiky či zvířecích kostí.
Překvapivým objevem jsou fragmenty nádob odpovídajících keramické produkci
germánských kmenů až ve vzdáleném dolnolabském prostoru, přesněji na území dnešního
severozápadního Braniborska a Meklenburska, které lze časově zařadit k polovině 3. století
po Kristu. Jedná se o doposud jen nečetný doklad nově příchozích obyvatel, kteří právě v
tomto období zasáhli geografický region Hané a výrazně tak ovlivnili patrně nejen podobu
hmotné kultury, ale i etnicitu zdejších obyvatel. Právě s těmito novými osadníky souvisejí i
nejstarší žárové hroby uložené na rozsáhlém pohřebišti zjištěném počátkem 20. století
nedaleko Kostelce na Hané a zahrnujícím na 400 hrobů z období mladší doby římské, které se
dodnes řadí k předním archeologickým lokalitám Prostějovska, známým nejen daleko za
hranicemi našeho okresu, ale i Moravy samotné. Detektorovou prospekcí, cílenou na
splachové vrstvy v jihozápadní části odhumusované plochy, byla získána stříbrná mince denár římského císaře Antonia Pia - ražená v letech 152 až 153 po Kristu.
MYSLOČOVICE (okr. Zlín)
Díly k Háji – IS pro 29 RD (A. Fojtík, č. akce 9/16)
Stavební činností v polní trati „Díly k Háji“ byla narušena jedna sídlištní jáma, kterou lze díky
nepočetnému keramickému souboru datovat obecně do období mladší doby kamenné.
V průběhu výzkumu byly povrchovým sběrem získány dva keramické střepy, které je možné
datovat obecně do pravěku a neolitu.
NÁMĚŠŤ NA HANÉ (okr. Olomouc)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 102/16, 610/16)
1. Parcela č. 530/17. Základová jáma určená pro zahradní domek narušila větší sídlištní objekt
- hliník, který poskytl reprezentativní kolekci materiálu kultury s moravskou malovanou
keramikou (Lengyel II).
2. Parcela č. 530/13. Na stěnách stavební jámy určené pro suterén budovaného domu byl
dokumentován průběh liniového výkopu zachyceného níže po svahu již v roce 2014 (RD na
parc. č. 530/18), kdy tento drobný příkop obsahoval i nečetné zlomky keramiky mladší doby
hradištní a středověku 13. století.
NAPAJEDLA (okr. Zlín)
Díly za humny – terénní úpravy (A. Fojtík, č. akce 92/16)
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V průběhu výzkumu byla objevena část středohradištního sídliště, ležícího na břehu dnes již
zaniklé lokální vodoteče. Zjištěné archeologické objekty představovaly dvě zahloubené
sídlištní jámy; v objektu K500 se nacházela kamenná destrukce pece/otopného zařízení a z
objektu K501 pocházejí nálezy kostěných šídel. Existence obou objektů pravděpodobně byla
současná, čemuž napovídají keramické střepy, pocházející z jedné nádoby, které byly součástí
výplně obou objektů. Obě jámy byly patrně součástí jedné rozměrnější nadzemní stavby, jejíž
kůlovou konstrukci se nepodařilo v průběhu výzkumu zachytit. Záchranným archeologickým
výzkumem se podařilo objevit zcela novou archeologickou lokalitu, která doplňuje stav
poznání raně středověkého osídlení jak v samém katastru Napajedel, tak v širším okolí
Napajedelské brány.
NAPAJEDLA (okr. Zlín)
Nádavky – sklad SYGNUM IMMO (M. Popelka, č. akce 260/16)
Přestože byla v průběhu stavby zasažena značně velká plocha (vlastní plocha stavby včetně
rozměrných retenčních nádrží), zjištění pozitivních archeologických situací bylo omezeno
pouze na jediný objekt, kterým je ohniště, dokládající dočasnou aktivitu v širším prostoru
levobřeží řeky Moravy. V objektu bylo nalezeno torzo misky se zataženým fasetovaným
okrajem a tuhovaným vnitřním povrchem. Kromě tohoto nálezu neposkytl objekt žádný další
materiál. Zmíněnou nádobu (a tím i aktivitu v tomto prostoru) lze datovat obecně do doby
železné. Jedná se však o průběžně se vyskytující keramický tvar, který není možné bez
dalších opor přesněji časově zařadit.
NAPAJEDLA (okr. Zlín)
Oráčiny – VTL plynovod a přeložka VN (M. Popelka, č. akce 584/16)
V průběhu přeložky VTL plynovodu, souvisejícím s plánovaným rozšířením těžebního areálu
CEMEX mezi Napajedly a Spytihněví, byl liniovým výkopem učiněn poměrně výrazný řez
údolní nivou řeky Moravy. Zjištěn byl však jen jediný archeologický objekt, který lze
interpretovat jako relikt blíže nedatovatelného ohniště. Je zřejmé, že údolní niva byla v
minulosti do jisté míry v příhodných obdobích využívána k různým (dočasným) aktivitám,
jejichž odraz lze spatřovat právě v zachyceném objektu. Relikty obdobného charakteru byly v
letošním roce zjištěny také výše po toku řeky Moravy mezi Napajedly a Otrokovicemi při
přeložce VTL plynovodu k teplárně Otrokovice.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ-OLEŠNÁ (okr. Žďár nad Sázavou)
Intravilán – chodník Olešná, úsek A (R. Bíško – M. Přichystal, č. akce 97/16)
Během výzkumu byly zdokumentovány a ovzorkovány 4 fragmenty zdí a 1 sídlištní jáma.
Všechny tyto objekty byly zachyceny ve středním úseku trasy chodníku, na parcele č. 2 v
sousedství stávající fary. Zdi byly vytvořeny z lomových kamenů, ve dvou případech navíc
doplněných o zlomky cihel, spojených bílou či šedou písčitou maltou. Ze žádné z nich se
ovšem nepodařilo získat datovatelný materiál, takže jen na základě archivních map je lze
obecně ztotožnit nejspíše se stavbami či ohrazením původního panského dvora, který zde byl
vybudován v roce 1668 Ludvíkem Wolfgangem Hetzerem z Aurachu, zetěm tehdejšího
majitele novoměstského panství Františka Maxmiliána Kratzera, a s proměnami přetrval až do
1. čtvrtiny 20. století. Konkrétně zdi k. 0900, 0902 a 0903 by mohly představovat zbytky
budov zobrazených na mapě J. A. Křoupala z let 1741-1745 a zbořených před výstavbou fary
v roce 1786, zatímco poslední zeď k. 0901 je patrně pozůstatkem pozdějšího ohrazení dvora
zakresleného na indikační skice z roku 1835. Starší horizont osídlení reprezentuje blíže
funkčně neinterpretovatelná jáma, z jejíž výplně pochází zlomky keramických nádob
spadajících do 15. století, kdy na tomto místě snad už stála zákupní rychta.
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NOVÝ ŠALDORF (okr. Znojmo)
U Atlanty – IS pro výstavbu RD (D. Humpola, č. akce 434/16)
Výzkum zachytil polykulturní lokalitu na návrší nad Novým Šaldorfem. Během průzkumných
prací se podařilo zdokumentovat 4 zahloubené objekty z období neolitu a doby bronzové. Dva
náležely kultuře s moravskou malovanou keramikou. Zásobní jáma obsahovala keramiku
únětické kultury. Starobronzový charakter nesl i hrob, jenž však neobsahoval žádný
datovatelný materiál.
OCHOZ U BRNA (okr. Brno-venkov)
Pod Hádkem – rekonstrukce mostu (P. Kos, č. akce 698/16)
Naprosto dezolátní stav mostu přes Říčku mezi obcemi Ochoz a Hostěnice si vyžádal
v závěru roku nutnost jeho generální rekonstrukce. Po odstranění nestabilní konstrukce
současného mostu se v náspu silničního tělesa objevily pozůstatky kamenné konstrukce
staršího mostu zpevněného dřevěnými piloty. Snad se jednalo o pozůstatky starších úprav
cesty spojených s využíváním důležité komunikace Lichtensteiny v 18. až 20. století.
OLBRAMOVICE (okr. Znojmo)
Leskoun – těžba v lomu (D. Parma – D. Humpola – J. Kala, č. akce 149/16)
Záchranný výzkum ve vnitřním opevněném prostoru hradiště z pozdní doby bronzové na
vrcholu Leskounu navázal v roce 2016 na starší výzkumy prováděné na lokalitě a byl vyvolán
plánovaným pokračováním těžby kamene po omezení památkové ochrany zbytku pravěkého
hradiště. V prostoru bezprostředně ohroženém těžbou byla na základě výsledků této sondáže a
dochovaných terénních reliktů (odvaly po strojových skrývkách) vytipována část
s předpokladem dochování pozůstatků starého osídlení, což se následnou sondáží potvrdilo.
Zjištěná situace byla ve všech čtvercích poměrně uniformní a zkoumanou plochu lze
považovat za plně reprezentativní. Původně výrazně členitější terénní reliéf se skalními
výchozy byl částečně srovnán jejich odlámáním, přičemž vzniklé výkopy byly zarovnány
především takto vylámaným kamenem. Takto vyrovnaná plocha byla následně intenzivně
osídlena: množství sloupových jamek s náznaky pravidelných řad ukazuje na existenci
zástavby patrně alespoň částečně jednotně orientovaných domů, výrazná akumulace
kulturního souvrství se silně fragmentarizovaným souborem keramiky na značnou sídelní
dynamiku. Nepočetné celé kusy nádob jsou patrně částečně uloženy ve funkční pozici,
nejspíše mírně zahloubené v interiéru domů, a naznačují blízkost původních pochozích
úrovní. Kompaktní podlahové horizonty nebo otopná zařízení ovšem identifikovány nebyly,
patrně došlo k jejich rozrušení bioturbací po opuštění lokality a při tvorbě nového půdního
typu. Opakovaně bylo na odkrytých výstupech pozorováno lokální červené probarvení
výstupů granodioritu, způsobené nejpravděpodobněji propálením, interpretace je ovšem
v tomto případně nejednoznačná. Je jisté, že nejde o doklad katastrofického zániku, neboť
nejsou dochovány interiéry domů – chybí celé nádoby, drobné vybavení i stopy spálených
konstrukcí in situ. I prospekce s pomocí detektorů kovů ukazuje spíše na plánované opuštění
místa, při němž byly podstatné součásti vybavení usedlosti odneseny. Některé zahloubené
objekty lze interpretovat jako klasické sídlištní jámy, strukturovaný světlý zásyp odpovídající
soudobým sídlištním objektům však obsahoval pouze jediný objekt. Je zřejmé, že limitujícím
faktorem je především podloží tvořené granodioritem – skálu bylo možné upravovat a
zasekávat do ní menší výkopy pro nosné konstrukce, zahloubení sila o obvyklých rozměrech
ovšem s dobově dostupnou technologií možné nebylo.
Nálezový soubor je překvapivě početný a silně specifický – jde především o značně
fragmentarizovanou keramiku a mazanici z kulturních vrstev. Velká většina je datovatelná do
pozdní doby bronzové, což plně odpovídá představě o stáří a rozsahu jednotlivých komponent
pravěkého osídlení Leskounu. Jedinou spolehlivě identifikovatelnou příměsí jsou jednotlivé
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keramické zlomky ze starší doby bronzové, k nimž velmi pravděpodobně patří i poměrně
početná štípaná industrie z místního rohovce typu Krumlovský les. Valouny suroviny všech
velikostí až po zcela miniaturní štěrk naznačují dle názoru A. Přichystala (osobní sdělení)
možný výskyt rohovců i přímo na vrcholu Leskounu. Zatímco charakter aktivit starší doby
bronzové je nejasný (plocha se nachází mimo možný ohrazený prostor), v pozdní době
bronzové se jedná o plochu uvnitř hradeb, upravenou, zastavěnou a intenzitě využívanou,
situovanou poměrně blízko u opevnění. Pokud byla celá plocha vymezená v pozdní době
bronzové hradbou využívána s podobnou intenzitou (což naznačují zbytky teras zachycené na
jiném místě v roce 2010), muselo zde být patrně trvale usídleno značné množství osob.
OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Zlatniska – rozšíření areálu spol. Mürdter-Dvořák (P. Fojtík, č. akce 205/15)
V roce 2016 proběhla druhá etapa záchranného archeologického výzkumu (viz Výroční
zpráva 2015) souvisejícího nejen s výstavbou další výrobní haly, ale i s plánovaným
rozšířením administrativního zázemí a parkoviště společnosti Mürdter-Dvořák. Realizované
práce byly cíleny na dokončení odkryvu již dříve známého pohřebiště Slovanů mladší doby
hradištní. Podařilo se prozkoumat dalších 10 kostrových hrobů (H21/2016 až H30/2016),
tentokráte však již poměrně chudých na hrobovou výbavu, která se omezila jen na několik
bronzových esovitých záušnic a železný nožík. Zachyceny však byly i dva zajímavé doklady
novověkých lidských aktivit. Vedle ojedinělého nálezu drobné stříbrné mince - krejcaru
polského města Vratislavi z roku 1681 (Friedrich von Hessen, 1671-1682), jde především o
obdélnou jámu se zaoblenými rohy, kterou můžeme interpretovat patrně jako tzv. „krecht“
na uskladnění brambor a na základě skrumáže odpadu, obsahujícího kupříkladu smaltované
plechové hrnky nebo skleněné láhve od minerálek s porcelánovým uzávěrem, blíže datovat do
1. poloviny 20. století.
OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Zlatniska – skladovací hala (P. Fojtík, č. akce 528/16)
V trase obslužné komunikace bylo zjištěno pokračování osady lidu kultury s lineární
keramikou - vedle jedné desítky neolitických sídlištních objektů zde byl zaznamenán též
pohřeb na sídlišti, který obsahoval torzo skeletu dítěte ve věku 9-10 let. Na ploše vlastní haly
byly zaznamenány hned dva sídlištní objekty s bohatými kolekcemi keramiky mladšího úseku
kultury zvoncovitých pohárů a pokračování snad právě s tímto obdobím souvisejícího
liniového útvaru - žlabu spíše jen symbolického účelu; zvláštní zmínky si zaslouží nález
pozdně eneolitické měděné jehlice s hlavicí roztepanou a svinutou v trubičku.
OTROKOVICE (okr. Zlín)
Ul. Objízdná – přístavba výrobny (M. Popelka, č. akce 631/16)
Při stavebních pracích souvisejících s přístavbou výrobny forem v areálu firmy Continental
Barum s.r.o. se podařilo zdokumentovat jednu archeologickou situaci (relikt ohniště),
dokládající pravděpodobně krátkodobé aktivity v tomto nivním prostoru na soutoku Dřevnice
a Moravy. S jistou mírou pravděpodobnosti lze říci, že zdejší terén nebyl vhodný k zakládání
sídlišť trvalého charakteru, nicméně jisté aktivity v tomto prostoru probíhaly. Vzhledem
k absenci materiálu se zjištěný relikt ohniště nepodařilo datovat a tak zůstává otázkou, zda
doklady činnosti v tomto prostoru náležejí středověkému až novověkému období, kdy
probíhalo postupné klučení původních lužních lesů na úkor vzniku zemědělsky
obhospodařovaných ploch, nebo jde o doklady ještě starší aktivity.
OTROKOVICE, NAPAJEDLA (okr. Zlín)
Trasa VTL přípojky – napojení Teplárny Otrokovice (M. Popelka, č. akce 53/16)
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V průběhu výzkumu bylo zachyceno několik situací, které dokládají nevýrazné antropogenní
stopy ve sledovaném prostoru. Patrně krátkodobé aktivity, snad související s komunikačními
trasami, představují objekty K501 (středověká ostruha) a K502 (blíže nedatované ohniště),
které se nachází přímo v inundaci řeky Moravy. Objekt K503 lze již vnímat jako památku
sídlištního charakteru. Tuto skutečnost dokládá užití kamenů pro tvorbu konstrukce ohniště či
pece. Dle absence dalších nálezů v blízkém okolí nelze předpokládat přítomnost rozsáhlejšího
sídliště či sídlení jednotky v daném prostoru. Zjištěné informace mohou být využity při
studiích souvisejících s využíváním krajiny a změnou sídlištní strategie v průběhu středověku
a novověku.
PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Ul. Nad Výhonem – stavba RD (P. Kos, č. akce 700/16)
Během výstavby rodinného domu (parc. č. 945/125 a 945/123) v západní části obce byly
prozkoumány tři žárové hroby z období KZP pozdního eneolitu a čtyři kostrové hroby
z období Velké Moravy. Dům je součástí nového velkého domovního satelitu, který však
nebyl blíže archeologicky sledován, je proto možné, že na přilehlých parcelách areál
pohřebiště pokračuje.
POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – těžba písku (M. Lečbych, č. akce 375/16)
V návaznosti na těžbu písku pokračoval i v roce 2016 pravidelný záchranný archeologický
výzkum. Během záchranných prací bylo prozkoumáno celkem 64 zahloubených objektů,
většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých
zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat dvě v
půdoryse nepravidelné jámy s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech
zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. Do tohoto období patří i nález
kosterních pozůstatků mladé ženy v jednom ze sídlištních objektů. K nejvýznamnějším
nálezům, které se v roce 2016 podařilo v polešovické pískovně uskutečnit, pak řadíme objev
dalších dvaceti hrobů z období nitranské kultury a kultury zvoncovitých pohárů.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – hala BV blavit (M. Přichystal, č. akce 62/16, 105/16)
1. Parcela č. 1624/22. V průběhu stavby bylo zdokumentováno celkem 120 zahloubených
archeologických objektů, které představují pokračování známého sídliště kultury s lineární
keramikou z počátku mladší doby kamenné. Odkryty byly především části dvou půdorysů
charakteristických dlouhých nadzemních obdélných domů kůlové konstrukce, víceméně
jednotně orientovaných ve směru SV-JZ. Celkové rozměry většího z nich (struktura č. 016) po
připočtení pokračování zachyceného v roce 2014 na sousední parcele č. 1624/43 přesahují 48
m délky a 7 m šířky. U tohoto domu je navíc patrné konstrukční rozdělení na tři, nejspíše
funkčně odlišné úseky. Z vnější strany k delším stěnám domů přiléhaly protáhlé jámy, ve
kterých byla jednorázově získávána hlína pro bezprostřední potřeby jejich stavby. Nejspíše
víceúčelová těžba hlíny pak probíhala v rozsáhlé nepravidelné jámě, která zaujala prostor
mezi oběma stavbami. V okolí středního úseku delšího domu se zachovaly pozůstatky hned
čtyř hliněných pecí. První z nich byla zapuštěna do vzdálenější stěny stavební jámy lemující
jeho severozápadní stranu. Zbylé tři byly umístěny na protilehlé straně domu, přičemž
poslední jako předpecní jámu využila již zmiňovaný hliník. Podobné hliněné pece
podkovovité až lichoběžníkovité dispozice s nízkou klenbou byly podle dosavadních znalostí
využívány hlavně při sušení či pražení obilí, popřípadě běžné kuchyňské úpravě potravy. Jako
sklípky na potraviny či sila na uchování obilí nejspíše sloužily dvě hlubší jámy s příznačnými,
směrem ke dnu kónicky se rozšiřujícími stěnami, které byly zjištěny v severní a
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severovýchodní části plochy. Ostatní objevené objekty, jež byly nepravidelně roztroušeny po
zkoumané ploše, zastupují jednotlivé kůlové jámy nebo běžné sídlištní jámy bez možnosti
bližší funkční interpretace. Zvláštní zmínku si zaslouží jen objekt č. 1744, v jehož zásypu byla
z neznámých důvodů uložena celá globulární nádoba.
Mladší komponentu kultury s moravskou malovanou keramikou z přelomu mladší a pozdní
doby kamenné, respektive jordanovské kultury z počátku pozdní doby kamenné, která byla
dříve zjištěna v severovýchodním až východním sousedství předmětné plochy, zastupuje jen
osamocený střep ze stavební jámy při severozápadní stěně delšího domu. V celkovém
kontextu jej lze označit za druhotnou intruzi.
2. Parcela č. 1624/36. Byly zdokumentovány dva zahloubené archeologické objekty - jedna
kůlová a jedna sídlištní jáma bez možnosti bližší interpretace. Jejich výplně navíc neposkytly
žádný movitý materiál, takže je nelze ani přesněji časově zařadit než obecně do zemědělského
pravěku. Zůstává otázkou, zda odkryté objekty představují pokračování známého sídliště
z počátku neolitu a z přelomu neolitu a eneolitu rozkládajícího se severně až severozápadně
od předmětného pozemku, nebo reprezentují jiný sídlištní areál situovaný blíže Troubskému
potoku.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod šípem – výrobna a sídlo firmy CESE (I. Čižmář, č. akce 79/16)
Plocha byla zkoumána již v roce 2014 (viz Výroční zpráva 2014). Zde byl při výzkumu v roce
2014 také dokumentován objekt 513 (zemnice kultury s moravskou malovanou keramikou)
zabíhající pod profil zkoumané plochy. Stavba inženýrských sítí k budově novostavby
kanceláře však probíhala přesně v místech, kde se dala předpokládat druhá část výše
uvedeného objektu. V předstihu zde tedy byla provedena sondáž, při níž byl zbytek objektu
zachycen a vykopán. Kromě nově nabytého materiálu se po zpracování dokumentace obou
výzkumů potvrdilo, že se jedná o zemnici obdélného půdorysu se čtyřmi nosnými kůly
v rozích stavby.
POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod šípem – stavba RD (I. Čižmář, č. akce 324/16, 390/16)
1. Další výzkum probíhal při terénních úpravách zahrady již postaveného domu na parc. č.
709/436 (stavba domu nebyla ohlášena). V části zkoumané plochy bylo prozkoumáno celkem
6 zahloubených sídlištních objektů datovaných do kultury s MMK.
2. Při stavbě rodinného domu p. Látala na parc. č. 709/450 byl ve skryté ploše zachycen
jediný, špatně čitelný zahloubený objekt patřící kultuře s moravskou malovanou keramikou.
Jedná se o zatím nejzápadněji situovaný objekt na lokalitě „Pod šípem“. Vzhledem k jeho
separaci od ostatního osídlení se ukazuje, že stopy osídlení v této části lokality již vyznívají.
POZOŘICE (okr. Brno-venkov)
Pod kostelem – stavba RD (R. Bíško, č. akce 186/16)
Při skrývce pro stavbu podsklepeného rodinného domu bylo zjištěno sídliště spadající do
období neolitu. Na relativně malé ploše stavby (cca 150 m2) se kromě 0,4 m mocné kulturní
vrstvy podařilo zachytit několik zahloubených objektů. Struktury svými nálezy odpovídají
kultuře s lineární keramikou. Ve směru S-J byly orientovány celkem 4 protáhlé stavební jámy,
jedna stavební jáma měla nepravidelný tvar. Exkavace těchto objektů byla ve většině případů
limitována plochou pozemku. Zbylé situace představovaly kůlové jámy konstrukce stavby,
jejíž půdorys se však nepodařilo konkrétněji identifikovat. Z objektů pochází nepočetný
materiál zastoupený převážně zlomky keramiky, mazanice a také broušenou industrií včetně
několika zrnotěrek. Zjištěné sídliště navazuje v širším vztahu na nálezy zjištěné v roce 2015
při stavbě kanalizace v ulici Nová (viz Výroční zpráva 2015). Prostor v jižním a jihozápadním
56

mírném svahu kolem ul. Nová na k. ú. Pozořic je tedy možné považovat za součást nově
zjištěné lokality z období neolitu.
PRAVČICE (okr. Kroměříž)
Intravilán – stavba RD (A. Fojtík, č. akce 407/16)
Parcela č. 207/43,93. V průběhu výzkumu nebyla zjištěna přítomnost zjevných
archeologických objektů či vrstev, které by bylo možné blíže zkoumat. Pouze při kontrole
vytěžené zeminy pocházející ze skrývky ornice a výkopů pro základové pasy byly získány
dva keramické zlomky z mladší doby železné a amorfní mazanice. Na základě uskutečněného
výzkumu nelze jednoznačně rozhodnout, zda nálezy pochází ze zahloubeného objektu či z
kulturní vrstvy. Na druhou stranu nelze ani vyloučit původ artefaktů mimo sledovanou
lokalitu, na kterou byly sekundárně přemístěny.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Kostelecká – bytový dům (P. Fojtík, č. akce 171/16)
Ve dvorním traktu novostavby objektu bylo rýhou pro uložení dešťové kanalizace protnuto
výrazné střepoviště s keramikou přelomu 15. a 16. století, které lze považovat za další doklad
řemeslné hrnčířské výroby v daném prostoru, tj. mimo opevněné raně novověké město
Prostějov.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Kralická – novostavba areálu fy Linde Gas (P. Fojtík, č. akce 508/16)
I přes skutečnost, že zemní práce probíhaly na lokalitě s četnými nálezy z pravěku, rané doby
dějinné a středověku, byl učiněn pouze ojedinělý a svým významem marginální nález
fragmentu keramické nádoby vrcholně středověkého stáří, který byl zachycen v průběhu
skrývky ornice na stavbou dotčené ploše. Veškeré další výkopové práce zasáhly pouze sterilní
geologické podloží.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Letecká – kabelové vývody (P. Fojtík, č. akce 483/16)
V blízkém okolí železničního přejezdu na ulici Letecká byly na stěnách liniových výkopů
zaznamenány lokální koncentrace mazanice a ojedinělé zlomky keramiky lužické kultury
mladší doby bronzové, které indikují relikty již značně porušené kulturní vrstvy. Zjištěné
stopy osídlení můžeme spojovat se staršími nálezy získanými A. Gottwaldem v okolí tzv.
„městské porážky“ již počátkem 20. století.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Vodní – stavba polyfunkčního domu (P. Fojtík, č. akce 619/16)
Po dlouhý čas poněkud zpustlé parcely situované na tzv. Brněnském předměstí, a tedy vně
městských kamenných hradeb, přílišná archeologická očekávání nepřinášely - skrývaly však o
to větší překvapení a významnější objev. Základové pasy stavby protnuly dvě střepoviště
nasvědčující výrobě novověké majolikové keramiky. Ta obsahovala, vedle početných souborů
fragmentární neglazované hrnčiny širokého typologického spektra, také artefakty přímo
související s toufarským řemeslem - hojně zastoupen je zde především tzv. „krédl“, tedy
hvězdicovitá keramická pomůcka sloužící k oddělování nádob při výpalu a bránící tak jejich
vzájemnému spečení. Vyskytly se však také zlomky mís se zbytky substancí pro bílou
cíničito-olovnatou polevu a defektní výrobky druhotně využité při aplikaci barev, zde se
stopami pigmentu modrého a manganově červeného. Dochovaná ukázka finální fajánsové
produkce umožňuje datování souborů k přelomu 18. a 19. století, což nepřímo potvrzuje i
nalezený početní norimberský fenik (mincmistr Iohann Hieronymus) poskytující „post quem“
57

datum 1756. Tím však naše objevy zdaleka nekončí. V publikaci „Moravská lidová keramika“
od Karla Černohorského (1941) jsou, s odkazem na „Meisterbuch“ hrnčířského cechu v
Prostějově z let 1796 - 1836, uvedena nejen jména, ale i dostupná životopisná data
k prostějovským příslušníkům toufarského řemesla. Zde se dovídáme též velmi cenné údaje o
jejich majetkových poměrech a potažmo o případné lokaci jejich dílen. Srovnáním těchto
záznamů s dochovanými indikačními skicami města Prostějova z roku 1833 docházíme
k nečekanému zjištění. Ve stavbou dotčeném prostoru, přesněji na Brněnském předměstí
v domě čís. 44 (Wassergasse, dnes ul. Vodní), se dne 17. května 1773 narodil Jan Skřivánek v roce 1799 vzpomínaný jako „předměšťan a majitel otcovského domku“ a v zápisu o jeho
úmrtí uváděný jako toufarský mistr. Dochovaný plán toufarské pece, kterou si nechal postavit
v domku na Olomouckém předměstí č. 43 v roce 1818 nás pak přivádí na dnešní ulici
Vápenice, čímž se jeho jméno hypoteticky spojuje i s nálezem vyvezené hrnčířské dílny 18.
až poloviny 19. století zachycené v této části města při pokládce telekomunikačních kabelů
v roce 1996. Archeologie tak zcela unikátním způsobem kráčí ve stopách konkrétního
novověkého řemeslníka - toufarského mistra Jana Skřivánka a ve spolupráci s přírodovědnými
obory, na základě chemických analýz fajánsových polev a barev, tato neobvyklá kolekce
nálezů z ulice Vodní snad v budoucnu umožní i vysledovat jeho vlastní hrnčířské výrobky.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Za mlýny – komunikace a cyklostezka (P. Fojtík, č. akce 100/16)
Archeologický dohled při stavbě probíhal od října 2015 do dubna 2016. V blízkosti spojnice
ulice Švýcarská a J. V. Myslbeka byly v lehce odhumusené trase cyklostezky, v prohliněné
vrstvě nad vystupující štěrkovou terasou, vyzvednuty střepy a mazanice rámcově datovatelné
do pravěku.
PROSTĚJOV-ČECHOVICE (okr. Prostějov)
Propojení ul. Luční a Plumlovská – komunikace a chodník (P. Fojtík, č. akce 501/16)
Na odhumusované ploše, dosahující až úrovně štěrkové říční terasy, byl zaznamenán ostrůvek
původního půdního krytu s viditelnými archeologickými objekty. Vedle již známého
žárového pohřebiště mladší doby bronzové, reprezentovaného relikty tří orbou již dříve
značně devastovaných hrobů, byl poněkud překvapivě zjištěn též hrob kultury se šňůrovou
keramikou. Jednalo se o jámu s půdorysem obdélníka se zaoblenými rohy, s rozměry 200 x
160 cm a hloubce 40 cm, která byla z části vylámána do velmi kompaktního štěrkového
podloží. Po odstranění kamínky prosyceného zásypu byly na jejím dně nalezeny pozůstatky
tří keramických nádob - většího vejčitého hrnce, džbánu balkánského typu a hrubší misky;
případné kosterní pozůstatky nebyly dochovány. Sledován byl též liniový útvar protínající
stavbou dotčenou plochu ve směru současné silnice vedoucí od Prostějova k Mostkovicím. Při
jeho začištění a následném odkryvu došlo k nálezu několika železných hřebů a především
fragmentu bronzové opaskové přezky - tyto potvrdily předpoklad, že jde o pozůstatky
novověké vozové cesty.
PROSTĚJOV-DOMAMYSLICE (okr. Prostějov)
V loučkách – stavba atriových RD (P. Fojtík, č. akce 620/16)
Podložím v místě stavby je štěrková říční terasa, kterou však v západní části staveniště kryje
asi 80 cm mocná vrstva povodňových hlín. A právě zde základové pasy domů překvapivě
protnuly čtyři komorové hroby s kamenným závalem, které náležejí platěnické kultuře starší
doby železné a lze je datovat cca do 6. století před Kristem. Byly to čtvercové jámy se
zaoblenými rohy o rozměrech stran 2,0-2,5 metru a hloubce kolem 1 m. K jejich vnitřní
úpravě bylo využito lomových kamenů donesených od výchozů kulmských břidlic na
nedalekém Záhoří a též říčních valounů různé velikosti. Z tohoto materiálu (o celkovém
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objemu cca 1,5 až 2 m3) byla vyskládána vnitřní obvodová konstrukce hrobky, kterou zřejmě
kryl dřevěný strop nesoucí kamenný zával (tento se postupem času zřítil do dutého prostoru
částečně již hlínou či štěrkem zanesené pohřební komory). Takto vypravené hroby na dně
ukrývají početnější soubory keramických nádob (nejbohatší s 25 kusy) - ústřední nádobou
bývá velká amforovitá zásobnice s uvnitř vloženým šálkem/-ky a kolem ní jsou rozložené
příznačné mísy se zataženým okrajem, soudkovité hrnce, osudí a amfory s vhloubenou
výzdobou, ad. Některá z drobnějších nádob, zpravidla právě zdobená amfora, slouží jako urna
k uložení kremace - jde však povětšinou jen o zlomek z původního množství spálených
lidských kostí mající zde spíše symbolický význam. Charakteristickým nálezem je typický
obloukový železný nožík, který původně doprovázel „masitý milodar“. Vzdálenosti mezi
jednotlivými pohřebními komorami (cca 5 metrů) nepřímo naznačují existenci původních
mohylových násypů kryjících tyto specifické funerální „stavby“. S podobnými kamennými
konstrukcemi a závaly se totiž setkáváme pouze v severní části Vyškovska a právě na
Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich rozšíření.
PROSTĚJOV-KRASICE (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 604/16)
Parcela č. 259/10. Severozápadní nároží hloubených základových pasů protnulo na nálezy jen
velmi chudobnou sídlištní jámu lužické kultury, která byla zaměřena a ovzorkována.
RATAJE-POPOVICE (okr. Kroměříž)
Intravilán – stavba RD (M. Popelka, č. akce 252/16)
Parcela č. 2054/1. V průběhu drobného výzkumu byly prozkoumány na ploše stavby pouze
dva archeologické objekty. V případě objektu K500, situovaného při západní hraně
novostavby, se jednalo pravděpodobně o zásobní jámu. Objekt K501, který se nacházel
přibližně ve středu plochy, pak lze charakterizovat jako klasickou obilnici se stěnami,
sbíhajícími k mírně zahrocenému dnu. Objekt K501 je datován na základě nepočetného
materiálu (reprezentovaném pouze dnem nádoby s příměsí tuhy a jednou výdutí se stopami
dotáčení na hrnčířském kruhu) do závěru raného středověku – mladší doby hradištní. Objekt
K500 je datován do téhož období pouze nepřímo a to na základě podobnosti struktury výplní
obou objektů. Zajímavým zjištěním je poměrně velké množství keramické intruze v objektu
K501 (desítky kusů). Tento intruzní materiál je značně fragmentovaný a většinu tvoří atypické
výdutě, pouze několik zlomků keramiky nese plastickou výzdobu v podobě prstované lišty a
je citelný přechod od hlazeného k hrubému povrchu – tyto znaky by mohly nasvědčovat
chronologické příslušnosti do starší doby bronzové. Výzkumem se tedy podařilo doložit v
západní části intravilánu obce osídlení z mladší doby hradištní a stopy poměrně výrazné
(nejspíše sídlištní) aktivity z doby bronzové.
ROŠTÍN (okr. Kroměříž)
Intravilán – stavba RD (M. Popelka, č. akce 406/16)
Parcela č. 2589/2. Výzkumem byla zachycena část sídliště, reprezentovaného dvěma objekty,
které byly zjištěny v ploše stavby po skrývce ornice, další objekt pak byl pouze
zdokumentován a ovzorkován v nároží základových pasů. Nevýrazný a značně fragmentární
materiál lze datovat rámcově do raného středověku (nejspíše střední až mladší doba hradištní).
Výzkumem se podařilo rozšířit stav poznání roštínského katastru o dosud nepopsanou lokalitu
v blízkosti soutoku Roštínského potoka a jeho bezejmenných přítoků. V zájmovém prostoru
se jednalo o poslední archeologicky sledovatelnou parcelu.
ROZDROJOVICE (okr. Brno-venkov)
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U Kříže - výstavba RD (1 – M. Přichystal, č. akce 331/16, 643/16, 644/16 a 645/16; 2 – M.
Lečbych, č. akce 684/16, 688/16, 689/16)
1. V souvislosti s výstavbou rodinných domů na pozemcích p. č. 638/37, 638/40, 638/107 a
638/119 bylo odkryto pokračování známého neolitického sídliště. Obdobně jako
v předchozím roce bylo doloženo využívání lokality lidem kultur s lineární keramikou a
s moravskou malovanou keramikou.
2. Budování nových rodinných domů na známé neolitické lokalitě „U kříže“
v Rozdrojovicích, vyvolalo v roce 2016 nutnost několika záchranných archeologických
výzkumů. Na rozsáhlé ploše budoucí zástavby byly prozkoumány celkem tři parcely, přičemž
záchranný výzkum bylo nutno provést na dvou z nich.
Na parcele č. 638/83 byly prozkoumány tři objekty, jeden charakteru větší stavební jámy.
Tyto objekty náleží kultuře lidu s lineární keramikou. Ve výplních objektů byly keramické
nálezy nalézány spíše výjimečně.
Výzkumem na další parcele č. 638/79 byly objeveny čtyři objekty: zásobní jáma, rozsáhlá
nepravidelná stavební jáma a dva neurčité sídlištní objekty. Zejména z výplně stavební jámy
byla získána početná kolekce střepů z kultury lidu s moravskou malovanou keramikou. Menší
objekty pak náleží kultuře s keramikou lineární.
Prohlídkou parcely č. 638/56 po skrývkách ornice pak bylo zjištěno, že v prostoru stavby
nejsou narušeny žádné archeologické situace a výzkum tak byl ukončen.
SKALKA (okr. Prostějov)
Za mlýnem – prodloužení vodovodu (P. Fojtík, č. akce 635/16)
Liniový výkop protnul v poloze „Za mlýnem“ zásypy tří archeologických objektů raně
středověkého stáří. U nejvýraznějšího z nich bylo přistoupeno k plošnému odkryvu. Jednalo
se o zemnici s půdorysem obdélníka se zaoblenými rohy s rozměry cca 3,40 x 2,90 m a
hloubce 1 m pod úrovní současného terénu, orientovanou svými osami ve směru hlavních
světových stran. V jejím JZ rohu bylo rovné dno se zjevně udusanou podlahou porušeno
jámou pro ukotvení mohutnějšího dřevěného sloupu z nadzemní konstrukce a přibližně ve
středu pak mělkou oválnou zahloubeninou související snad s otopným zařízením, z něhož se
dochovalo nejen schodovité terasování sprašového podloží, ale zejména kamenné štětování
obdélné plochy o rozměrech 80 x 50 cm. Charakteristický kyprý až popelovitý zásyp s
množstvím často přepálených kamenů poskytl početnou kolekci keramiky datovatelné do
pokročilé mladší doby hradištní - předběžně tento nálezový soubor klademe k polovině 12.
století. Z nekeramických předmětů byly získány zvířecí kosti, kamenné brousky, železné
hřeby a zlomky stavebních kování, část olověné hřivny, plochý olověný kotouček s otvorem a
zejména dva kostěné artefakty označované jako tzv. „brusle“. Zjištěné terénní situace
nepochybně souvisejí s původní osadou Skalička, k níž se váže první zpráva z roku 1360.
Výsledky terénního odkryvu na dosud neregistrované lokalitě bezpečně prokazují skutečnost,
že historie této středomoravské lázeňské obce nejméně o dvě století předchází nejstarší
dochované písemné zmínce.
SLATINKY (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba zídky u RD (P. Fojtík, č. akce 558/16)
Policií ČR byl oznámen nález lidského skeletu na zahradě domu č. p. 159 ve Slatinkách.
Z prvotního ohledání místa bylo zřejmé, že při výstavbě drobné opěrné zídky došlo k narušení
významnější terénní archeologické situace. Po dohodě s majitelem bylo přistoupeno
k záchrannému výzkumu, jehož výsledkem bylo odkrytí reliktu sídlištní jámy starší doby
bronzové ukrývající pod fragmenty kamenných zrnotěrek téměř úplný skelet muže ve věku
18-20 let.
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SLAVKOV U BRNA (okr. Vyškov)
U stadionu – rekonstrukce atletického stadionu (B. Mikulková, č. akce 652/16)
Plocha stadionu byla rozšiřována odtěžováním svahu západním směrem. V části mohutného
profilu, jižně od původní tribuny, byly odkryty profily dvou objektů. Objekt 500 měl hrotitý
tvar, vzhledem k výšce odtěženého profilu jej nebylo možné blíže prozkoumat. Zásyp objektu
byl sypký a jevil se jako novověký. Jednalo se patrně o novověký příkop, jehož průběh se
však nepodařilo ověřit. Druhý objekt (501) byl drobnější a nacházel se asi 250 cm od objektu
500. Šlo patrně o novověkou jámu (dle sypkého zásypu). V obou případech jsme nezískali
žádný keramický či jiný materiál, který by umožnil bližší datování obou objektů. Ve zbylých
částech profilu již nebyly nalezeny žádné další archeologické objekty.
SMRŽICE (okr. Prostějov)
Záolešní na stezkách – vodovodní řad (P. Fojtík, č. akce 417/16)
Archeologický dohled na stavbě v úseku Kostelecká – Romže vedl k uskutečnění drobného
záchranného výzkumu. Na známé polykulturní lokalitě v poloze „Záolešní na stezkách“ byl
na profilu výkopu zachycen větší sídlištní objekt se sporadickým archeologickým materiálem
umožňujícím jeho bližší datování do I. fáze želiezovské skupiny neolitické kultury s lineární
keramikou.
STAŘECHOVICE-SLUŽÍN (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 603/16)
Parcela č. 182. I přes fakt, že stavba byla realizována v těsné blízkosti pravého břehu Českého
potoka, protnuly základové pasy podmáčenou kulturní vrstvu se sporadickým výskytem
keramiky střední doby hradištní; tato mj. obsahovala kusy místního třetihorního řasového
vápence - tzv. „mušlovce“, který později získal velikou oblibu při výstavbě církevní
architektury v Olomouci raného středověku.
SUCHOHRDLY (okr. Znojmo)
U červeného dvora – rozšíření odstavné plochy (D. Humpola, č. akce 658/16)
V severní části plochy budoucího parkoviště fy Polytrans spol. s r.o. byly zachyceny stopy
osídlení z mladší doby kamenné. Jednalo se o 14 sídlištních objektů kultur s lineární a
moravskou malovanou keramikou. Při okraji zkoumaného území se podařilo zdokumentovat
dvojici kruhových pecí spojených společnou předpecní jámou.
ŠARATICE (okr. Vyškov)
Dvorek – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 276/16)
Po prohlídce základových pasů během stavby rodinného domu byly ve východní části stavby
nalezeny lidské kosterní pozůstatky. V nepříliš čitelné hrobové jámě byl uložen jedinec ve
skrčené poloze na pravém boku s hlavou k jihu. Hrob neobsahoval žádné milodary. Jeho
datování je pouze rámcové do staršího pravěku.
ŠELEŠOVICE (okr. Kroměříž)
Pod rozdíly – ZTV a stavba RD (1,2,3,4 – M. Popelka, č. akce 14/16, 204/16, 223/16,
336/16; 5 – A. Fojtík, č. akce 228/16)
1. Na ploše plánované zástavby se nepodařilo doložit žádné zjevné zahloubené archeologické
objekty (až na jednu výjimku, tvořenou koncentrací mazanice, označenou jako objekt K500 a
zachycenou ve dně výkopu pro kanalizaci), přesto však byla v jihovýchodní části stavby
sledována tmavá humózní vrstva, představující úroveň původního terénu a obsahující
archeologické nálezy obecně pravěkého a středověkého stáří. Tato vrstva byla směrem na
západ překryta velice mocnou vrstvou hnědozemě, což poměrně dobře vypovídá o výrazném
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odlesnění zdejší krajiny (patrně až v souvislosti s vrcholně středověkými a novověkými
aktivitami), což vedlo k výrazné erozi, která původní terén „pohřbila“. Dalším zjištěním je i
stav eroze vlastního sprašového návrší, na které je vázáno osídlení doložené v předchozí etapě
výzkumu. Z prozkoumané terénní situace je zřejmé, že zemědělskou činností dochází k
neustálému snižování terénu na temeni návrší, kde kulturní vrstva již nebyla zřetelná.
2. Parcela č. 476/9. Záchranným výzkumem, plynule navazujícím na záchranné akce při
budování základní technické vybavenosti, bylo na ploše novostavby doloženo celkem 6
archeologických objektů. Jednalo se o běžné jámy sídlištního charakteru jako relikt ohniště
(K500), zásobní jámu (K501) a další sídlištní jámy nejisté interpretace a účelu (K502-K505).
K rozřešení otázky datace většiny archeologických objektů přispěl paradoxně ten nejmenší
nález – plechový bronzový závěsek lichoběžníkovitého (trapézovitého) tvaru se dvěma
řadami vybíjených bodů. Uvedený typ artefaktu je na moravském území dosud ojedinělý a
jedinou dostupnou analogií jsou tak pouze tři exempláře z Mutěnic, z nichž dva se našly v
objektu současně s keramikou pražského typu. Výskyt těchto závěsků je doložen ojediněle i z
českého prostředí v Roztokách u Prahy, kde byl opět nalezen v kontextu s keramikou
pražského typu. Dle uvedených analogií je zřejmé, že se pohybujeme v nejstarším slovanském
období, kdy je každý další sídlištní celek z přelomu 6. a 7. století velice cenným pro bližší
specifikaci rozšíření prvních památek tohoto typu na moravském území. Bezpečnou oporu pro
dataci do zmíněného období však představuje především keramický inventář výplně objektů,
který je svým archaickým charakterem typický pro časně slovanské období. Jedná se o
povětšinou nezdobenou, v ruce robenou keramiku s nízkými a jen ojediněle lehce vyhnutými
okraji beze stop obtáčení. Do tohoto horizontu můžeme přiřadit prozkoumané objekty K500K504. Jediným nesoučasným objektem pak byl objekt K505, který se keramickým
inventářem hlásí na počátek kultury lužických popelnicových polí.
3. Parcela č. 477/9. Během výzkumu byly na ploše stavby doloženy 4 archeologické objekty.
Tři objekty byly datovány do časně slovanské fáze (K506, K507 a K509), zbývající objekt
(K508) náležel počátečnímu období kultury lužických popelnicových polí. V objektu K506 s
nepravidelně oválným a špatně čitelným půdorysem byla zachycena destrukce otopného
zařízení, u kterého však po vypreparování nebyla zjištěna žádná zjevná konstrukce. Je možné,
že se jednalo o relikt mělce zahloubené sídlištní obytné struktury (avšak naprosto odlišného
charakteru než klasické zemnice), stopy po nadzemní konstrukci nebyly zjištěny. Objekt
obsahoval archaickou v ruce robenou keramiku, typickou pro časně slovanské období. Časově
současný pak byl i sídlištní objekt K507 oválného tvaru a nevýrazného zahloubení, který
neumožňuje bližší interpretaci. Objekt K508 z časné fáze KLPP lze považovat za menší
zásobní jámu. V jeho výplni byl nalezen poměrně zajímavý soubor hrubší kamenné industrie
(zlomky zrnotěrek, kamenný kopáč z přiostřeného valounu) a pečlivě ohlazený paroh.
Nejzajímavějším objektem (K509) je bezesporu kompletně prozkoumaný půdorys časně
slovanské zemnice téměř pravidelného čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy s otopným
zařízením, tvořeným kvadratickou kamennou pecí v severovýchodním rohu. Zajímavostí je
druhotně použitý fragment žernovu v konstrukci otopného zařízení.
4. Parcela č. 476/11. V základových pasech stavby se podařilo částečně prozkoumat jeden
archeologický objekt, datovaný nepočetným keramickým souborem do mladší doby bronzové.
Interpretační možnosti daného objektu jsou v tomto případě výrazně ovlivněny použitou
metodou výzkumu, je možné, že se jednalo o torzo rozměrnější zásobní jámy nebo
exploatační objekt – hliník. Je však zřejmé, že osídlení pokračuje z nevýrazné terénní vlny
dále i západním směrem, avšak geologické podloží je v těchto místech překryto mocnou
vrstvou nadloží a při standardní skrývce ho není možno dosáhnout.
5. Parcela č. 477/8. Během stavby bylo zjištěno 7 archeologických objektů. Nejstarší
zachycenou komponentu představuje objekt z mladší fáze kultury s moravskou malovanou
keramikou. Z časné fáze kultury lužických popelnicových polí byla prozkoumána zásobní
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jáma, v jejíž výplni byl objeven soubor tkalcovských závaží. Obecně z období mladšího
pravěku pochází mělký kruhový objekt. Raný středověk reprezentuje zásobní jáma, kterou je
možné na základě nevýrazného souboru datovat do raného středověku (pražský typ?). Zčásti
byl prozkoumán také novověký objekt („krecht“), který je možné rámcově datovat do 20.
století. Zbylé dva objekty nelze přesněji chronologicky zařadit.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Černohorská – přeložka VN (M. Přichystal, č. akce 554/16)
V souvislosti s přeložkou VN bylo odkryto pokračování polykulturního sídliště, objeveného
při prodloužení jihovýchodního konce ulice Dlouhá. Liniové výkopy pro nové podzemní
vedení VN narušily celkem 6 sídlištních objektů, z nichž část bylo možné časově zařadit do
mladší doby kamenné (kultury s lineární keramikou (?) a s moravskou malovanou keramikou)
a do doby halštatské.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Dlouhá - místní komunikace (M. Přichystal, č. akce 309/16)
V souvislosti s prodloužením jihovýchodního konce komunikace ulice Dlouhá bylo objeveno
dosud neznámé polykulturní sídliště. Odkryto bylo celkem 15 zahloubených objektů, které
časově náležely do mladší doby kamenné (kultury s lineární keramikou a s moravskou
malovanou keramikou) a do doby halštatské.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Dobrovského - rekonstrukce vodovodu (M. Přichystal, č. akce 310/16)
Během rekonstrukce vodovodu v jihovýchodním úseku bezejmenné spojky mezi ulicemi
Dobrovského a Horova bylo prozkoumáno celkem 7 žárových hrobů kultury lužických
popelnicových polí z mladší až pozdní doby bronzové, které představují pokračování
známého pohřebiště.
TROUBSKO (okr. Brno-venkov)
Malé pole – nález šipky (R. Bíško, č. akce 187/16)
Pan Ladislav Drapela nalezl pomocí detektoru kovu na svém pozemku bronzovou šipku.
Místo je situované při okraji intravilánu obce v trati „Malé pole“, které je známé nálezy
z období neolitu, doby bronzové a raného středověku. Při rekognoskaci terénu a geodetickém
zaměření následující den bylo zjištěno, že šipka byla vyzvednuta z ornice z hloubky 10-15
cm. Na pozemku byly také prováděny drobné zemní práce, maximálně však do hloubky 30
cm a nenarušovaly tedy podloží. Další nálezy movitého charakteru nebo archeologické
struktury zaznamenány nebyly.
TVAROŽNÁ (okr. Brno-venkov)
Pod Kopci – stavba RD (P. Kos, č. akce 699/16)
Při výstavbě rodinného domu p. Šemory (parc. č. 1066/48) na známé lokalitě Pod Kopci, kde
v minulosti prováděl výzkum již J. Poulík, byla zachycena pouze jediná sídlištní jáma.
Absence nálezového materiálu však znemožnila její přesnější datování. Z kulturní vrstvy
pochází amorfní zlomky blíže nezařaditelné pravěké keramiky.
VELKÉ NĚMČICE (okr. Břeclav)
Na Boudecku – nadzemní přechod VTL (I. Čižmář, č. akce 535/16)
Ve výkopu pro plynovod poblíž řeky Svratky byla zjištěna kulturní vrstva, ze které pocházejí
zlomky keramiky z doby halštatské, laténské a římské.
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VELKÉ NĚMČICE (okr. Břeclav)
Podsedky – rekonstrukce VTL plynovodu (I. Čižmář, č. akce 133/16)
Během záchranného archeologického výzkumu byla objevena dosud neznámá pravěká
lokalita v trati „Podsedky“ nacházející se východně od obce. Rozsah výzkumu neumožnil
komplexnější průzkum, přesto byly prozkoumány dva zahloubené objekty, při nichž se
podařilo získat keramický materiál, který je možné přiřadit do starší doby bronzové, přesněji
ke kultuře únětické. Stejně tak lze datovat také hlavici bronzové jehlice nalezené prospekcí
s detektorem kovů.
VÍTOVICE (okr. Vyškov)
Padělky – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 648/16)
Během skrývky ornice pro stavbu rozlehlého rodinného domu došlo k porušení
polykulturního sídliště a pohřebiště. O intenzivním osídlení místa svědčí nálezy z různých
fází pravěku a středověku. Nejstarší sídlištní jámy patřily kultuře s lineární keramikou, další
jámy kultuře s moravskou malovanou keramikou. Všechny sídlištní objekty obsahovaly velké
množství nálezů, především keramiky. Na svažující se jižní parcele jsme kromě již zmíněných
objektů prozkoumali i jednu mírně vakovitě podhloubenou zásobní jámu. Nade dnem jámy
byla v neanatomické poloze uložena dětská kostra. Jáma obsahovala eneolitický keramický
materiál. Další fází osídlení představovaly sídlištní objekty z mladší doby bronzové – kultury
velatické. Jednalo se o mohutnou vakovitě zahloubenou zásobní jámu, která obsahovala velké
množství keramiky a zvířecích kostí. Do období popelnicových polí bychom patrně mohli
zařadit i jeden nalezený žárový hrob. Jednalo se o prostý pohřeb v jamce, bez jakékoliv
výbavy. Nejmladší stupeň osídlení představoval kostrový hrob 2 – 4 letého dítěte uloženého
v přímé poloze na zádech s hlavou k západu. Kostra byla uložena v rakvi, jejíž půdorys se
rýsoval na dně hrobu. Skromné keramické zlomky hrob datovaly do mladohradištního období.
Mladohradištní keramika se objevovala i jako intruze v pravěkých sídlištních objektech.
VŘESOVICE (okr. Prostějov)
Vřesovská – zjišťovací výzkum (P. Fojtík, č. akce 573/14)
Od roku 2012 je jedním z objektů naší cílené badatelské činnosti vícenásobný kruhový
příkopový areál únětické kultury ve Vřesovicích, okr. Prostějov, poloze „Vřesovská“. Na
lokalitě je od roku 2014 prováděn řádný badatelský archeologický výzkum (viz Výroční
zpráva 2014 a 2015), a to za společné účasti hned několika institucí - oficiálním nositelem
výzkumu je Ústav archeologické památkové péče Brno, hlavní terénní badatelskou silou je
tým Dr. A. Northe z Martin-Luther Universität Halle, v letošním roce výrazně posílen o
studenty archeologie Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rámci jejich 3týdenní terénní
praxe; na realizaci akce se spoluúčastní též Archeologické centrum v Olomouci. Klíčovým
prvkem letošní sezóny byla aktuální dostupnost západní části lokality, kde její dosavadní
zemědělské využití neumožňovalo v letních měsících provést terénní odkryv. Vzhledem
k plánované délce výzkumu, od 15. srpna do 25. září 2016, a s ohledem na výrazný personální
přínos olomoucké univerzity, byly otevřeny hned dvě výzkumné plochy. První, o výměře 480
m2, byla cílena na nejzápadnější část příkopového areálu, a to s ohledem na hůře
interpretovatelné výsledky předchozího geofyzikálního měření. V souladu s očekáváním byl
zachycen průběh příkopového areálu a dvě jeho přerušení; zdokumentována byla též
degradace k vodoteči nejblíže situovaného příkopu způsobena zřetelnou pedogenezí. Na
archeologické nálezy velmi skromné výplně archeologických situací lze bez výjimky spojit
s únětickou kulturou starší doby bronzové. Druhá plocha, s výměrou 112 m2, byla otevřena
v centrální části vnitřní plochy kruhového areálu. Jejím cílem bylo blíže datovat „sídlištní
objekty“ zřejmé na výstupech geofyzikální prospekce a prokázat tak či vyvrátit jejich přímou
souvislost s příkopy. Z pěti jam lze hned 4 spojit s únětickou kulturou; jedna pak zůstává
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nedatována. Nejzajímavější je objekt č. 04/16 poskytující na dně složitější nálezovou situaci,
kterou interpretujeme jako možné pozůstatky rituální aktivity - na dně ležela, mezi většími
lomovými kameny a mazanicí, koncentrace asi 6 intencionálně rozbitých rekonstruovatelných
keramických nádob; situace tak připomíná nález z lokality Hrádek na Znojemsku,
publikovaný včetně možných vazeb na vegetativní kult Z. Čižmářem a M. Salašem, i tento
náleží únětické kultuře. V průběhu odkryvů byly selektivně odebírány výplně vybraných
objektů na plavení za účelem získání makrozbytků a též „in situ“ odebrány zbytky
zuhelnatělého dřeva s potenciální možností získat, vedle druhového určení dřeva, též
dendrodatum. Získané terénní údaje a vyzvednutý archeologický materiál výrazně přispívají
k našim poznatkům o podobě, vývoji i datování této klíčové lokality (nejen) moravské starší
doby bronzové.
VYŠKOV (okr. Vyškov)
Nám. Čs. armády – kabelové vedení NN (B. Mikulková, č. akce 515/16)
Rýha pro položení kabelů NN na náměstí Čs. armády porušila novověké souvrství, jehož
součástí byla kamenná dlažba rámcově datovatelná do 18. století. Kvalitně položenou dlažbu
tvořily ploché lomové kameny pokládané na výšku. Položení dlažby lze klást do doby po
vzniku nového křídla zámku (postaveno ve druhé polovině 17. století).
ZLÍN (okr. Zlín)
Ul. Sokolská – rekonstrukce polyfunkčního domu (A. Fojtík, č. akce 29/16)
Archeologický výzkum odhalil přítomnost zahloubeného objektu, v jehož horní části byly
situovány dva zvířecí skelety. Na základě ojedinělých artefaktů lze objekt datovat do
novověku. Jelikož se kostry nenacházely na dně objektu, lze předpokládat, že jáma primárně
nesloužila k zakopání uhynulých zvířat, ale k tomuto účelu byla použita až po ztrátě své
původní funkce.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Zadní mezicestí – prodejna nábytku (M. Popelka, č. akce 295/15)
Výzkum na polykulturní lokalitě „Zadní mezicestí“ byl vyvolán stavbou obchodního domu
s nábytkem na poslední zbývající parcele mezi dříve zkoumanými plochami pod obchodními
domy Makro a Centro-Zlín. Výzkum byl rozdělen do dvou etap, přičemž při předstihové etapě
byl proveden průzkum v ploše technologických prvků, které výrazně zasahovaly pod úroveň
terénu (především dvě vsakovací nádrže), ale také v liniích pro následnou pilotáž pod vlastní
budovou. Druhá fáze výzkumu probíhala až při vlastní stavební aktivitě, přičemž byly
průběžně zkoumány a dokumentovány narušené objekty. V průběhu výzkumu se podařilo
prozkoumat několik desítek archeologických objektů, které plně korespondovaly
s archeologickými komponentami, zjištěnými při předchozích výzkumech. Nejvýrazněji byly
zastoupeny objekty datované do staršího neolitu, přičemž byly zjištěny také prvky východních
vlivů v podobě keramiky potiské kultury. Eneolitické osídlení (KZP) bylo doloženo pouze
formou intruzí v mladších objektech. Silně byla lokalita osídlena také v průběhu následné
doby bronzové, ale především na přelomu pozdní doby bronzové a v době železné. Z tohoto
období byly na lokalitě prozkoumány charakteristické zásobní/obilní jámy, přičemž
v objektech ze závěru doby železné byly opět zjištěny výrazné požárové horizonty. Mladší
období jsou pak reprezentována pouze materiálem pocházejícím z kulturní vrstvy a jsou zde
zastoupeny komponenty mladší doby železné a raného středověku. Z významných nálezů lze
zmínit poměrně velký počet kovových artefaktů, získaných detektorovou prospekcí v kulturní
vrstvě, mezi nimiž se vyskytla např. i charakteristická trojboká šipka, spojovaná s vpádem
nomádských Skythů. Nálezy těchto projektilů šípů jsou v našem prostředí doposud
považovány za ojedinělé. Méně časté jsou také v keramickém materiálu kultury s lineární
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keramikou ze „Zadního mezicestí“ zjištěné aplikace smolných hmot či antropomorfní
aplikace na keramických nádobách. Ze standardního spektra běžných sídlištních objektů
(zásobní jámy, hliníky, menší sídlištní objekty) vybočují kvadratické jámy s kůlovou
konstrukcí v rozích, datované do mladší fáze LnK, pro které se prozatím nepodařilo najít
uspokojující analogie.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Zadní mezicestí – přípojka horkovodu (M. Popelka, č. akce 121/16)
Při budování teplovodní přípojky k prodejně nábytku bylo prozkoumáno celkem 15
archeologických situací, které nevybočují ze standardního spektra sídlištních objektů.
Zachyceny byly běžné sídlištní jámy, hliníky/soujámí, zásobní jámy nebo vrstva destrukce
nadzemní stavby. Datace většiny objektů byla do jisté míry ovlivněna stavební technologií
umožněnou metodou výzkumu, při které byla valná většina objektů pouze dokumentována a
ovzorkována na vertikálních profilech výkopů. V průběhu vzorkování bylo mnohdy získáno
jen několik málo keramických fragmentů, mezi nimiž se často vyskytl i materiál kultury s
LnK, který mohl ve značném množství případů tvořit intruzi. Proto je třeba dataci objektů, ve
kterých je jen nepatrný počet materiálu, brát se značnou rezervou. Pouze objekty, zasahující
pod niveletu výkopu byly alespoň v šíři výkopu (80-90 cm) zkoumány plošně a u těchto
objektů je datace spolehlivá. Zachyceno bylo osídlení kultury LnK (mladší úsek) a KLPP
(slezská fáze), ale některé objekty byly zařazeny pouze obecně do pravěkého případně
mladšího pravěkého období, jelikož jejich výplně při vzorkování neposkytly dostatečné
množství průkazného materiálu.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Zadní mezicestí – CENTRO Zlín, KFC - infrastruktura (A. Fojtík, č. akce 504/16)
V průběhu výzkumu byly sledovány veškeré výkopy v prostoru vlastního areálu KFC a
budovaného parkoviště. Jedinou archeologickou situaci, kterou se podařilo zachytit,
představuje pravěká kulturní vrstva známá již ze starších záchranných výzkumů. Tato vrstva
byla překryta tělesem parkoviště, které dosahovalo mocnosti téměř 1 m, proto ji bylo možné
sledovat pouze v nejhlubších výkopech pro kanalizaci a piloty. V rámci této vrstvy byly
registrovány pouze ojedinělé drobty mazanice.
ZNOJMO (okr. Znojmo)
Dolní Leska, dříve V hrnčířích – obchvat Znojma I (D. Humpola, č. akce 464/15)
V létě roku 2016 pokračoval záchranný archeologický výzkum v trase budoucího obchvatu
města Znojma (viz Výroční zpráva 2015). Práce se soustředily na prostor mimoúrovňového
křížení s ulicí Suchohrdelskou. Zde byl odkryt severní a východní okraj starobronzového
sídliště, jež bylo zkoumáno minulý rok. Zdokumentovány byly běžné sídlištní jámy a dva
rozsáhlejší hliníky. V jedné zásobní jámě byl nalezen pohřeb muže ve skrčené poloze.
ZNOJMO-HRADIŠTĚ (okr. Znojmo)
Hradiště sv. Hypolita – průtah (D. Humpola, č. akce 470/15)
Od 17. 8. 2015 do 10. 6. 2016 proběhl archeologický výzkum v rámci stavby III/40819
Hradiště, průtah. Během výzkumu, který proběhl pod vlivem nepříznivých povětrnostních
podmínek ve dvou etapách, bylo odhaleno několik archeologických poloh. Hlavní část
výzkumu se soustředila na vlastní jádro velkomoravského předhradí. To bylo zachyceno v
prostoru mezi budovanou okružní křižovatkou a Domovem pro svobodné matky. Zde se
podařilo zdokumentovat velké množství zahloubených sídlištních objektů, jimž dominovalo
12 zemnic, které byly ve většině případů doplněny o otopné zařízení nebo jeho relikt. V
centrální poloze bylo prozkoumáno malé pohřebiště, které svým charakterem chronologicky
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pravděpodobně předchází velké nekropoli, která je systematicky zkoumána Pedagogickou
fakultou MU v Brně na západním okraji obce. Okraj tohoto velkého pohřebiště se podařilo
zachytit v rekonstruované komunikaci před kulturním domem. Zde byly zdokumentovány tři
kostrové hroby s velmi chudou nebo žádnou výbavou. To odpovídá zjištěním o okrajových
hrobech na jiných slovanských nekropolích. Poslední pozitivní poloha byla v trase kanalizační
stoky, která se pouze dotkla destrukčního horizontu hradby velkomoravského předhradí.
Celkově lze konstatovat, že díky rekonstrukčním pracím na průtahu Hradištěm byl proveden
plošně nejrozsáhlejší archeologický výzkum na lokalitě předhradí. Celková prozkoumaná
plocha s archeologickými objekty činí téměř 0,5 ha.
ZNOJMO-KASÁRNA (okr. Znojmo)
Na kopcích – zjišťovací výzkum (D. Humpola, č. akce 462/16)
Od roku 2010 je znojemským pracovištěm prováděn systematický letecký průzkum okresu
Znojmo a jeho blízkého okolí. Během letecké prospekce byl objeven na okraji obce Kasárna
oválný porostový příznak, který lze interpretovat jako dvojité příkopové ohrazení s vnitřní
jednoduchou palisádou. Během dalších sezón snímkování byl upřesněn rozsah lokality a její
charakter. V severní části lokality bylo provedeno geofyzikální měření, na základě jeho
výsledků byla vytyčena sonda v prostoru severního vstupu do areálu a poté proběhly
průzkumné práce. Podařilo se zdokumentovat celý severní vstup do areálu, tvořený
přerušením dvojice příkopů a jednoduché palisády. Areál se podařilo na základě průzkumu
datovat do rané fáze kultury s moravskou malovanou keramikou. Ze zásypu vnitřního příkopu
pochází i sukničkovitá venuše, teprve třetí na našem území.
ZNOJMO-PŘÍMĚTICE (okr. Znojmo)
Vinohradský – skladová hala Pegas Nonwovens (D. Humpola, č. akce 20/16)
Stavba navazuje na plochy prozkoumané v letech 2004 a 2006. Zde bylo v průběhu
předchozích výzkumů doloženo osídlení z období eneolitu, doby bronzové, kultury
horákovské, laténu a středověku. Před zahájením skrývek a vlastních zemních prací byl
proveden geofyzikální průzkum. Výsledkem průzkumu bylo zpřesnění potencionálních
archeologicky pozitivních poloh. Během skrývky a archeologických sondáží bylo zjištěno, že
pozitivní magnetometrické anomálie byly tvořeny pozůstatky kulturní vrstvy, obsahující
sporadické množství keramických nálezů a velké množství uhlíků. Kulturní vrstva byla s
největší pravděpodobností splavena z polohy nacházející se výše proti mírnému svahu.
Nálezy v ní obsažené mají charakter keramiky 14. století.
ŽÁROVICE (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 602/16)
Parcela č. 16/4. Na terasované ploše, situované při levém břehu potoka Osina, byly zachyceny
neohraničené vrstvy splachů obsahující mazanici a sporadicky i zlomky keramiky kultury
platěnické a vrcholného středověku. Výše po svahu, v poloze s pomístním názvem „Za
humny“, lze tedy očekávat existenci dosud neregistrované archeologické lokality s nálezy
výše uvedených období.
ŽEROTICE (okr. Znojmo)
Za sýpkou – IS pro výstavbu RD (D. Humpola, č. akce 450/16)
Výkopy pro kanalizaci a plynovod porušily dvě hlubší zásobní jámy datované keramikou do
období únětické kultury.
ŽEŠOV (okr. Prostějov)
Areál bývalého JZD – pěstitelská pálenice (P. Fojtík, č. akce 583/16)
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Na stavbou dotčené ploše byly prozkoumány dva sídlištní objekty lužické kultury. Zvláštní
pozornosti si zde zaslouží nálezy získané z výplně větší zásobní jámy – sila, která vedle
příznačné starolužické keramiky obsahovala četné fragmenty hliněného „oltáře“ původně
zjevně umístěného v interiéru nadzemní kůlové stavby. Situaci můžeme interpretovat jako
možné pozůstatky kultovních praktik mladší doby bronzové spojených snad se zápalnými
oběťmi.
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6.2. Seznam vypracovaných nálezových zpráv
V roce 2016 bylo odevzdáno do archivu ÚAPP Brno 680 nálezových zpráv a hlášení o
celkovém rozsahu 2888 stran a 2515 obrazových příloh.
Seznam nálezových zpráv z pozitivních archeologických akcí:
Obec
Bílovice-Lutotín
Bohutice
Branišovice

okr.
PV
BO
BO

BO-Bystrc, Vev. Bítýška

BM,BO

Brno-Dolní Heršpice
Brno-Horní Heršpice
Brno-Chrlice
Brno-Líšeň
Brno-Maloměřice
Brno-Maloměřice
Brodek u Prostějova
Dambořice
Dambořice
Dětkovice
Drahanovice
Držovice
Fryšták
Holešov
Holešov-Všetuly
Holštejn
Hostěnice
Hulín
Hulín
Hulín-Záhlinice
Hustopeče
Chropyně
Ivančice, Oslavany
Ivanovice na Hané
Ivanovice na Hané
Jasenice
Jedovnice
Jedovnice
Jinačovice
Komořany
Koválovice-Osíčany
Křenovice
Kunštát
Kyselovice
Lhánice
Lipůvka
Lomnice
Lysice
Malešovice
Malešovice
Modřice
Modřice
Mokrá-Horákov
Moravské Knínice
Moravský Písek

BM
BM
BM
BM
BM
BM
PV
HO
HO
PV
OL
PV
ZL
KM
KM
BK
BO
KM
KM
KM
BV
KM
BO
VY
VY
TR
BK
BK
BO
VY
PV
VY
BK
KM
TR
BK
BO
BK
BO
BO
BO
BO
BO
BO
HO

trať – druh akce
polní cesta a VHO – I. etapa
intravilán – kanalizace a výtlak, 4. stavba
intravilán – ČOV a kanalizace
Nový dvůr, Prádelna - revitalizace
ul. Havránkova – stavba bytového domu
ul. Záhumenice – bazén u RD
Zámecká 42 – stavební úpravy RD
Dlouhý kus – rozšíření hřbitova
modernizace traťového úseku
ul. Světlá – rekonstrukce vod. a kan.
Nalevo za zámkem – kanalizace a ČOV
Rovenské – podzemní zásobník plynu
zapojení sond Uh 89, 90A
Za zahradama – stavba RD
Obec – ČOV a stoková síť
U hřbitova – úprava a rozšíření hřbitova
ul. 6. května – silnice II/490
ul. Příční, F. X. Richtera – kabel VN
ul. Palackého – kabelové vedení NN
intravilán – stavba RD parc. č. 88/2
stavba RD č.p. 92, parc. č. 274/16
ul. A. Dvořáka – stavba RD č.p. 1445
Zadní suché – skrývkové práce
Skopalíkovo – stavba RD parc. č. 1728
ul. Kollárova – polyfunkční dům
Močidlo – VTL plynovod
vodovod Ivančice - Rosice
Padělky za cihelnou – úprava násypu
badatelský výzkum
intravilán – kanalizace a ČOV
intravilán – ČOV a kanalizace
Havlíčkovo nám. – oprava vodovodu
intravilán – stavba RD parc. č. 495
Za hřištěm – IS a komunikace pro RD
Záhoří – revitalizace a polní cesty
Spravedlnost – naučná stezka
Státní zámek Kunštát – geodet. zaměření
centrum obce - kanalizace
Záhumenice – obslužná komunikace
Díly od Kuřimi - odkanalizování
Židovské nám. - rekonstrukce
Horní nám. – rekonstrukce zpev. ploch
intravilán – retenční nádrž u RD
intravilán – stavba RD parc. č. 218/2, 219
Chrlická 522 – prodejna a parkoviště
Rybníky – pozemek fy Hutira
Horákov č.p. 91 – stavební úpravy RD
Do Písků, U kaple – protierozní opatření
Podluží – ložisko a retenční nádrž
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rok
2015-16
2015
2015
2014-16
2015-16
2015
2013
2015-16
2015
2016
2014-15
2014
2015
2013
2014-15
2016
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015-16
2016
2015-16
2016
2013-15
2015
2014-15
2015
2015-16
2015
2015-16
2015
2015
2015-16
2013-15
2014-15
2014
2015
2015
2016
2016
2015
2016
2015
2015
2015-16
2014-16

autor
Fojtík P.
Čižmář
Čižmář
Přichystal
Geisler
Bíško
Kos
Bíško
Geisler
Geisler
Fojtík P.
Lečbych
Bíško
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Popelka
Čižmář
Fojtík A.
Bíško
Kos
Popelka
Popelka
Popelka
Čižmář
Fojtík A.
Kos
Mikulková
Parma
Kala
Bíško
Bíško
Bíško
Mikulková
Fojtík P.
Unger
Kos
Popelka
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Čižmář
Čižmář
Přichystal
Přichystal
Kos
Přichystal
Lečbych

NZ č.j.
304/16
220/16
174/16
285/16
564/16
445/16
228/16
491/16
27/16
561/16
88/16
94/16
34/16
523/16
123/16
449/16
12/16
137/16
494/16
447/16
115/16
38/16
187/16
519/16
303/16
456/16
17/16
161/16
472/16
10/16
489/16
35/16
446/16
55/16
64/16
234/16
141/16
21/16
117/16
47/16
36/16
562/16
442/16
18/16
258/16
155/16
227/16
118/16
607/16

Morkovice
Mořice
Mostkovice
Mysločovice
Náměšť na Hané
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Nové Město na Mor.
Ochoz u Brna
Olšany u Prostějova
Otrokovice, Napajedla
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Popůvky
Pozořice, Sivice
Pravčice
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov-Čechovice
Prostějov-Vrahovice
Ptení
Rataje-Popovice
Rataje-Popovice
Rostěnice
Roštín
Skalice nad Svitavou
Slopné
Smržice
Šelešovice
Šelešovice
Šelešovice
Šelešovice
Šelešovice
Šumice
Tišnov
Tišnov
Újezd u Brna
Valtice
Velatice
Veverské Knínice
Viničné Šumice
Všechovice
Zlín
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Žalkovice
Žešov

KM
PV
PV
ZL
OL
ZL
ZL
ZL
ZR
BO
PV
ZL
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
KM
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
KM
KM
VY
KM
BK
ZL
PV
KM
KM
KM
KM
KM
BO
BO
BO
BO
BV
BO
BO
BO
BO
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
KM
PV

Zámek – oprava, sanace zdiva
Horní stovka – stavba čerpací stanice PHM
Za dědinou – infrastruktura pro 13 RD
Díly k Háji – IS pro RD
nám. T. G. Masaryka – revitalizace, II. et.
Díly za humny – terénní úpravy
Nádavky – sklad SYGNUM IMMO
Oráčiny – přeložka VTL plyn. a VN
intravilán – chodník Olešná
Pod Hádkem – RD parc. č. 2154, 2155
Zlatniska – výstavba areálu M-D
Teplárna Otrokovice – VTL přípojka
intravilán - kanalizace
Pod dědinou – areál ALLIED GROCERS
Pod dědinou – skladová hala DISTRIMO
Pod dědinou – areál T.E.A. TECHNIK
Pod dědinou – hala BV blavit, p.č. 1624/22
Pod dědinou – hala BV blavit, p.č. 1624/36
intravilán - průtah
intravilán – RD parc. č. 207/43, 207/93
ul. Anglická – Holandská, cyklostezka
ul. Drozdovice – kabel NN
ul. Kostelecká – bytový dům
Kralický háj – stavba areálu Linde Gas
ul. Letecká – kabelové vývody
Díly u Hloučely – bytový dům
ul. Čs. armádního sboru – reko MS
intravilán – kanalizace a ČOV
intravilán – RD parc. č. 29/1 ad.
intravilán – RD parc. č. 2054/1
Za střediskem – administrativní budova
intravilán – RD parc. č. 2589/2
silnice III/37428,37429 – průtah a mosty
Podevsí – výr. administrativní komplex
Záolešní na stezkách – vodovodní řad
Pod rozdíly – ZTV pro RD, II. etapa
Pod rozdíly – RD parc. č. 476/9
Pod rozdíly – RD parc. č. 477/9
Pod rozdíly – RD parc. č. 477/8
Pod rozdíly – RD parc. č. 476/11
intravilán – kanalizace a ČOV
ul. Klášterská – silnice III/3771
ZŠ Smíškova 840 – technolog. kontejner
Dlouhé loučky – Domov pro seniory
Zámek – NCDT, hrubé terénní úpravy
Velatický široký – RD parc. č. 346/4, 247
Kamínky – obratiště kamionů
intravilán – stavba víceúčelového objektu
intravilán – splašková kanalizace a ČOV
ul. Sokolská – rek. polyfunkčního domu
Chmelník – admin. a distribuční centrum
ul. Masarykova, Švermova – křižovatka
ul. Masarykova aj. – úpravy před kinem
Zadní mezicestí – prodejna nábytku
Zadní mezicestí – přípojka horkovodu
Zadní mezicestí – CENTRO - KFC
centrum, Padělky – kanalizace a ČOV
areál bývalého JZD – pěstitelská pálenice

70

2016
2016
2014-16
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2015
2015-16
2016
2014-15
2014-15
2014
2015
2016
2016
2015
2016
2015-16
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2014-15
2014
2016
2015
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2014-15
2016
2015
2014-15
2015
2015-16
2016
2016
2014-15
2016

Popelka
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík A.
Fojtík P.
Fojtík A.
Popelka
Popelka
Přichystal
Kos
Fojtík P.
Popelka
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Kos
Fojtík A.
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Fojtík P.
Popelka
Popelka
Mikulková
Popelka
Bíško
Mikulková
Fojtík P.
Popelka
Popelka
Popelka
Fojtík A.
Popelka
Čižmář
Přichystal
Přichystal
Čižmář
Kos
Kos
Lečbych
Kos
Přichystal
Fojtík A.
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Fojtík A.
Popelka
Fojtík P.

567/16
451/16
448/16
566/16
240/16
127/16
493/16
569/16
233/16
103/16
680/16
270/16
45/16
54/16
56/16
46/16
366/16
367/16
49/16
457/16
353/16
65/16
354/16
452/16
537/16
23/16
9/16
63/16
80/16
271/16
162/16
387/16
490/16
163/16
507/16
188/16
525/16
526/16
527/16
568/16
71/16
29/16
11/16
17/16
138/16
232/16
93/16
102/16
24/16
323/16
39/16
19/16
57/16
565/16
324/16
530/16
20/16
538/16
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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, 13. 1. 2016
• Mezinárodní odborné setkání „UK-Gespräche“, Wien, Rakousko, 9. – 10. 3. 2016
• Seminář „Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2015“, Brno – hrad
Špilberk, 27. 4. 2016
• 17. mezinárodní konference „KELTOVÉ / THE CELTS / DIE KELTEN 2016. Doba laténská
ve střední Evropě“, Trenčianské Teplice, Slovenská republika, 17. – 20. 5. 2016
• „XLIV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče“, Muzeum Most, 25. – 27.
5. 2016
• Konference „Počítačová podpora v archeologii 2016“, Velké Pavlovice, 30. 5. – 1. 6. 2016
• 5. konference „Antropologické dni“, Hlohovec, Slovenská republika, 12. – 14. 9. 2016
• 35. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Banská Štiavnica, Slovenská
republika, 26. – 28. 9. 2016
• XIV. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“, Kutná Hora, 4. – 7.
10. 2016
• XII. protohistorická konference „Archeologie barbarů2016. Přechodné a zánikové
horizonty u barbarů“, Mikulov, 6. – 8. 10. 2016
• Seminář o systémech pro správu identit „Univerzitní identity 2016“, NTK Praha, 13. 10.
2016
• Seminář „Detektory kovů v archeologii 2016“, Vysoké Mýto, 22. 11. 2016
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7.3. Popularizace
Medializace činnosti:
• Početné zprávy a rozhovory o probíhajících záchranných archeologických výzkumech v
regionálním i celostátním denním tisku, v televizním a rozhlasovém vysílání (např. BrnoStarý Lískovec, Tišnov, Znojmo, Hulín – Nová synagoga).
• Nové informace na internetu a na různých webových stránkách (např. článek „Válečné
úspěchy ÚAPP Brno, rok 2015“ na specializovaném webu www.zakopy.cz).
Výstavy a spolupráce s muzei:
• Spolupráce na realizaci výstavy „Na jantarové stezce“ v Muzeu a galerii v Prostějově.
• „Putování za Kelty“ – naučný program pro děti s výkladem ve spolupráci s Muzeem a
galerii v Prostějově.
• Spolupráce na realizaci dočasné prezentace výsledků ZAV ve foyer budovy MÚ Oslavany.
• Spolupráce s MZM a Lidovým spolkem pro německé válečné hroby na identifikaci a
exhumaci válečných hrobů v zájmovém území ÚAPP Brno.
Přednášky:
odborné:
• Přednáška v rámci kurzu AEA_73 Metodologie prospekce pro posluchače bakalářského
studia archeologie Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně s názvem
„Workshop prospekce detektorem kovů a povrchový sběr“ v kooperaci s Mgr. Jakubem
Těsnohlídkem z Archaia Brno o.p.s.
• Výběrová přednáška v rámci výuky na Katedře historie - sekce archeologie Univerzity
Palackého v Olomouci na téma „Brodek u Prostějova - Hanácké Stonehenge?“.
• Výběrové přednášky o době bronzové v rámci výuky na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
ostatní:
• Přednáška pořádaná Městským muzeem a Vlastivědným kroužkem v Holešově v prostorách
Městské knihovny Holešov s názvem „Archeologické výzkumy (nejen) na Holešovsku za rok
2015 - Moderní metody v archeologii“.
• Přednáška pro členy Muzejního spolku ve Valticích: Archeologický výzkum v areálu zámku
Valtice roku 2014, Galerie Reistna.
Další činnost:
• Jako v minulém roce i letos se hulínská pobočka zapojila do 3. ročníku Mezinárodního dne
archeologie, pořádaného dne 15. 10. 2016 u příležitosti probíhajícího výzkumu Nové
synagogy v Holešově, která byla zničena během druhé světové války. Účastníkům z řad
široké veřejnosti byla představena práce a dokumentace v terénu a výsledky geofyzikálního
průzkumu provedeného spolupracující katedrou geologie Univerzity Palackého v Olomouci.
Součástí programu bylo i bližší pojednání o vzniku a zničení Nové synagogy a prezentace
nálezů detašovaného pracoviště, které byly uskutečněny v průběhu roku 2016.
• 16. Setkání ve střední části Moravského krasu: Setkání u příležitosti 60. výročí vyhlášení
CHKO Moravský kras a Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků dne 28. 5. 2016.
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Stará huť u Adamova, Technické muzeum v Brně: praktická ukázka tradičního vápenictví
v Moravském krasu na základě výpalu vápna v experimentální vápenné peci.
• Exkurze do historického podzemí pod kostelem v Kurdějově, okr. Břeclav a
v Hostěradicích, okr. Znojmo (J. Unger – P. Kos) pro členy německého spolku Arbeitskreis
für Erdstallforschung s organizační podporou správy jeskyní Na Turoldu v Mikulově.
• V rámci akcí Klubu historického a státovědného v Prostějově byla dne 6. září 2016
realizována archeologická exkurze na probíhající badatelský výzkum kruhového příkopového
areálu únětické kultury ve Vřesovicích u Prostějova, která byla spojena s odborným výkladem
a prezentací vybraných nálezů.
• Spolupráce s Archeologickým klubem Indiana Jonese při domu dětí a mládeže ve Znojmě
(přednáška a výklad při návštěvě na výzkumu na Hradišti sv. Hypolita, na výzkumu obchvatu
města Znojma a jarní exkurze do keramické laboratoře).
• Provádění školních exkurzí a zájemců z okolních obcí na výzkumech v Polešovicích.
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