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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 2017
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 2017 jsme uzavřeli 461 nových smluv s investory na provedení záchranných
archeologických výzkumů (celkem jsme provedli 927 záchranných výzkumů a dohledů).
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 109 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 2017“ a 81 smluv na neziskové
záchranné výzkumy na Prostějovsku a Zlínsku hrazené institucí. Na zpracování hrobových
celků zjištěných při výstavbě rodinného domu v Seloutkách se nám podařilo získat dotaci
z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci „Individuální dotace v oblasti památkové péče“.
Nejvíce pozitivních zjištění jsme učinili při rekonstrukcích i budování nových
plynovodních přivaděčů a přípojek, optických kabelů, rekonstrukcích vodovodních a
kanalizačních sběračů, následované výstavbou polyfunkčních hal, provozních objektů a
provozoven v průmyslových zónách. Poměrně hodně pozitivních akcí bylo také zjištěno při
výstavbě bytových domů, rodinných domů a přípojek inženýrských sítí k nim, výstavbě a
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rekonstrukci chodníků, cyklostezek a silnic, rekonstrukci kabelů a náměstí ve městech i
obcích. Několik záchranných akcí proběhlo také při opravách kostelů a zámků.
Výzkum v areálu bývalé Vlněny, který provádí Ústav archeologické peče Brno, v.v.i.
a Archaia Brno z.ú. již od závěru roku 2016, pokračoval v roce 2017 zachycením části koryta
zaniklého Svrateckého náhonu v délce ca 30 m a šířce až 6 m. Zásypové vrstvy náhonu byly
postupně odebírány od nejmladších (pol. 19. stol.) po nejstarší až na dno koryta (16. stol.). V
mocném souvrství se vyskytovaly značné kumulace především novověké keramiky, včetně
celých nádob, četné pozůstatky zvířat, mezi kterými dominovaly kravské rohy, dále množství
drobných nálezů jako jsou mince, svátostky, prstýnky, knoflíky, náprstky, části mosazných
kování atp. Ve starších vrstvách z 16. – 17. stol. byly časté nálezy brněnských pohárů. Od
dubna byl archeologický výzkum přesunut na plochu pod budovami A a B. V severní části se
nacházely splachové vrstvy s nevýraznými nálezy pravěké keramiky (KZP, doba bronzová a
laténská). Ze středověkých archeologických situací je možné zmínit dva k sobě paralelní
středověké liniové žlaby vymezující areál datovaný do 2. pol. 13. stol. Podařilo se zde také
mimo jiné prozkoumat několik chlebových pecí a studny s dřevěnou konstrukcí. Jižní část
výzkumu pak zahrnovala opět zaniklé říční koryto s téměř 70 m Svrateckého náhonu až na
dno z počátku 16. stol. Při severním břehu náhonu byly současně také odkryty přilehlé
dřevěné konstrukce obdélného tvaru a trámové srubové konstrukce neznámého účelu (sádky
na ryby? výrobní zařízení?), rovněž z počátku 16. stol. Jihozápadní část námi zkoumaného
starého náhonu byla zasypána a bylo vystavěno koryto nové, výše položené z kamenocihlového zdiva. Trasa se ve východní části stavby částečně kryla se starým korytem, jehož
horní části zásypu porušila. K definitivnímu zániku náhonu došlo stejně jako v dalších
brněnských částech mimo jiné z hygienických důvodů po druhé světové válce. Výzkum
v areálu bude pokračovat i v roce 2018.
Stavba neohlášené stezky pro terénní cyklistiku porušila prostor kulturní památky a
archeologické rezervace Staré Zámky v Brně-Líšni. Dokumentován byl řez SV koncem
vnějšího opevnění velkomoravského hradiště, který potvrdil, že ho podle všeho tvořil prostý
sypaný val bez vnitřní konstrukce a příkop. Zajímavé je odhalení mohutných svahovinových
vrstev s početnými archeologickými nálezy z pravěku i raného středověku téměř po celé horní
partii SV úbočí hradiště s výjimkou části pod největším zúžením ostrožny. Kromě velkého
množství zlomků keramických nádob z pravěku až středověku byl prostřednictvím
systematické detektorové prospekce trasy cyklostezky získán také značně rozsáhlý soubor
kovových, především železných předmětů.
Při rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Brně-Maloměřicích proťal výkop těleso zdi
a odebral tedy líc, který dosahoval přibližně středové osy výkopu v délce cca 5 m. Zdivo bylo
založeno v hloubce dvou metrů na dřevěném roštu položeném na zahrocených pilotech
nezjištěné délky a bylo tvořeno lomovým kamenem spojovaným maltou, byly v něm však
použity i bloky kamene s jasnými stopami opracování. Jejich využití v základech nasvědčuje
tomu, že pocházely ze zaniklé starší stavby. Technologie stavby umožňuje uvažovat o
středověkém až raně novověkém stáří budovy, jejíž existence dosud nebyla známá. Z
historických pramenů stojí za úvahu údaj, který se váže k existenci mlýna v roce 1349, který
náležel původně k majetku kláštera cisterciaček na Starém Brně a byl doživotně postoupen
jistému Konrádovi ze Šumic. Podobnou interpretaci podporuje i pozůstatek „mlýnského“
náhonu, zachyceného ještě na mapách II. vojenského mapování.
Neznámá pravěká lokalita byla zjištěna při výstavbě bytového domu v ulicích
Vranovská/Přadlácká. Byla zdokumentována polykulturní lokalita s 21 objekty datovanými
do MMK, ÚK, novověku – 17. – 19. století a intruze keramických zlomků z vrcholného
středověku naznačující, že v okolí místa je třeba počítat s dosud neodhaleným osídlením ze
13. až 14. století, které lze nejspíše dát do souvislosti s nedalekým strategickým mostem, či
brodem přes řeku Svitavu.
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V roce 2017 pokračovala výstavba rodinných domů na polykulturní lokalitě
v Dambořicích, kdy bylo prozkoumáno na 19 parcelách 53 objektů datovaných od eneolitu
přes starší dobu bronzovou až do doby halštatské a laténské. Jednalo se především o běžné
zásobní a sídlištní jámy; na třech parcelách byly prozkoumány i kostrové hroby.
Při rozšiřování sportovního areálu v Doloplazech byla zjištěna mimo jiné objekty
laténská polozemnice s kolekcí vysoce nadstandardních nálezů. Vedle širokého spektra běžné
užitkové keramiky najdeme i keramiku technickou, a to nejen hliněná závaží, ale i dyzny,
fragmenty dyznových cihel či možné zlomky hliněných forem a dokonce nístěje železářských
výhní, které odrážejí možné využití objektu jako kovárny či slévárny (na Moravě jde o první
nález).
Při výstavbě rodinných domů v Držovicích bylo v základových pasech dvojdomku
zdokumentováno 7 sídlištních objektů a hrob se dvěma následnými kostrovými pohřby
kultury se šňůrovou keramikou. V ústí obdélníkové jámy spočívala kostra dospělého jedince
uloženého v silně skrčené poloze, na pravém boku, s kamenným obložením z rozštípaného
bloku kvalitní břidlice a dvěma nádobami. Na dně jámy byly pak dokumentovány dolní partie
dalšího skeletu dospělého jedince v silně skrčené poloze, na levém boku, v jehož patách ležela
drobnější dvojuchá amfora. Vzájemné časové postavení obou pohřbů by mělo upřesnit
probíhající radiokarbonové datování - nejen terénní situace, ale i zjevná chronologická
rozdílnost vyzvednutých keramických nádob, však nabízí možnost, že starší hrob byl v terénu
původně vyznačen kamennou „stélou“, která byla později využita k vymezení mladšího hrobu
umístěného v jeho ústí.
Při rekonstrukci silničního úseku mezi obcemi Jedovnice-Kotvrdovice-SenetářovPodomí byly v městysu Jedovnice zachyceny základové a dílem i nadzemní části zaniklých
kamenných zdí rozměrného domu, snad se dvěma nárožími v podobě vystupujících rizalitů.
Zjišťovací sondáž prokázala existenci základové jámy, do které byla založena kamenná zeď
stavby tmelené vápennou maltou, a to patrně někdy v rozmezí 17. a 18. století.
V souvislosti s budováním nádrže s rozsáhlými pobřežními mokřady v obci Kozlany
v blízkosti známého sídliště z doby římské byla poloha důkladně sledována detektorovou
prospekcí, při níž se podařilo získat několik bronzových spon, jehlice, stříbrnou císařskou
minci a především menší depot železných předmětů uložených spolu s tkalcovskými závažími
na vrstvě udusané, částečně přepálené hlíny. Zřejmě se jednalo o podlahu nadzemního
objektu, patrně s kůlovou konstrukcí, jehož přesný půdorys se nepodařilo nalézt.
Při další výzkumné sezóně v prostoru lomu v Mokré byl odkryt téměř kompletní
půdorys menší polní plamenné vápenné pece z období 19. století se zbytky základů kůlové
stavby.
V návaznosti na těžbu písku v Polešovicích pokračoval i v roce 2017 pravidelný
záchranný archeologický výzkum, během něhož bylo prozkoumáno celkem 44 zahloubených
objektů datovaných do neolitu a doby bronzové.
V rámci předstihového výzkumu na ploše budoucí haly v Rajhradě se podařilo
identifikovat celkem 7 hrobů (5 hrobů z období pozdního eneolitu a 2 hroby patřící do období
halštatu). V těsné blízkosti skrývané plochy byl narušen při stavbě inženýrských sítí
analogický hrob v roce 2013. Jedná se tedy o část většího pohřebiště.
Pokračující rozšiřování průmyslové zóny zasáhlo další část dlouhodobě sledované
archeologické lokality v Rousínově-Rousínovci (tzv. Kmentova cihelna). Skrývkou ornice
byly zjištěny sídlištní objekty kultury s lineární keramikou, tři keramické pece s předpecní
jámou a tahovým kanálem z doby římské, kostrový čtyřhrob kultury zvoncovitých pohárů a
dalších 15 sídlištních objektů. Nejvíce objektů patřilo pohřebišti z mladší doby železné. Na
omezené ploše (větší část skryté plochy je dosud neprozkoumána) jsme odkryli celkem 30
keltských hrobů. Výjimečný je bojovnický hrob s mečem v pochvě, pásovou garniturou a
hrotem kopí, které nespálili spolu s mrtvým na hranici, ale vložili je do hrobu samostatně,
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současně s kremací a spálenou keramikou a pohřeb ženy s bohatou pásovou garniturou
tvořenou železnými očky kombinovanými bronzovými kroužky.
I v letošním roce pokračovala výstavba rodinných domů v Rozdrojovicích; na třech
parcelách jsme zjistili pokračující osídlení kulturou s lineární a moravskou malovanou
keramikou.
Opět při výstavbě rodinného domu v Seloutkách, v místech, kde se rozkládá významné
pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné byly zjištěny téměř zcela
zničené urnové hroby platěnické kultury a především čtyři komorové hroby. Na dně zpravidla
téměř čtvercové komory o délce stran ca 2,5 až 3 m, pod výrazným kamenným závalem,
spočívaly dvě až tři desítky značně poškozených keramických nádob a masitý milodar
doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem. Mezi kremačními zbytky,
uloženými povětšinou v jedné či více z nádob, byly dále obsaženy „osobní“ předměty
zemřelého - spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu, součásti garnitury
náhrdelníku složeného ze skleněných korálků, zbytky železných náramků či železných
harfovitých spon. Hrobka H 4/2017 navíc poskytla i bezpečné doklady výdřevy hrobové
komory v podobě negativů dřev zřetelně se rýsujících ve sprašovém podloží.
Při výzkumu předcházejícím výstavbě skleníků ve Smržicích bylo prozkoumáno 147
sídlištních objektů reprezentujících časový úsek doby bronzové a halštatské. Mimořádnou
pozornost si zaslouží především pozůstatky kruhového hliněného topeniště, které se po
stránce dochovalosti i estetické úrovně řadí mezi přední nálezy tohoto typu z prostoru střední
Evropy a dosahuje informačního potenciálu podobných zařízení zjištěných především v
prostředí Karpatské kotliny - jsme totiž schopni rekonstruovat nejen jeho původní podobu, ale
i umístění v rámci konkrétního objektu začleněného do půdorysného schématu prozkoumané
osady počínající éry lužických popelnicových polí.
Na známé, v minulosti podrobně zkoumané, lokalitě ve Šlapanicích („Brněnská pole“)
pokračovala výstavba dalších objektů, při níž bylo zachyceno dosud neznámé osídlení kultury
s moravskou malovanou keramikou. Další zjištěné objekty spadají do pozdního eneolitu a
jedná se o první doklad sídlištní aktivity, která by mohla vykazovat vztah k již známému
pohřebišti kultury se šňůrovou keramikou. Poněkud izolovaná čtveřice sídlištních objektů by
mohla představovat okraj vlastního sídliště, situovaného poněkud blíže k jádru současného
města.
Také ve Šlapanicích, při výstavbě „Nákupního parku“, byly na ploše 7000 m²
zachyceny poměrně řídké stopy pravěkého osídlení. Přes dvě desítky zahloubených objektů
byly datovány do období únětické kultury. Ve dvou hlubších izolovaných objektech byly
zaznamenány lidské pohřby. V jednom spočívala na dně kostra statného padesátiletého muže,
ve druhém byl zasypán asi pětatřicetiletý muž spolu s tříletým dítětem. Neobvyklá poloha
dospělého opírajícího se původně o stěnu jámy evokuje zasypání jeho těla přímo v místě
skonu.
Během výzkumu bytového domu v Tišnově bylo zjištěno celkem 45 zahloubených
objektů, které představují pokračování v předchozím roce objeveného polykulturního sídliště.
Nejstarší objekty spadají do jordanovské kultury. Druhá etapa osídlení náleží do starší doby
železné – halštatské, kterou zastupuje 8 objektů, z nichž dva patří chatám obdélného až
oválného půdorysu s pozůstatky vnitřní kůlové či žlabové konstrukce. Z výplně menší stavby
pochází mimo jiné několik zlomků provrtaných jantarových korálků i drobné odštěpky této
suroviny. Zcela nově bylo prokázáno osídlení lokality ještě v mladší době železné – laténské.
Uvedené komponentě byly přiřazeny půdorysy dvou povrchových staveb kůlové konstrukce,
které byly zachyceny nedaleko od sebe. Menší objekt tvořily 4 kůlové jámy uspořádané do
pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech ca 3,3 x 4,1 m. Obdobné stavby s
ohledem na malé rozměry jsou obvykle interpretovány jako menší hospodářské budovy,
nejspíše nadzemní sýpky typu špýchar. Podobu druhé, nepochybně větší stavby, pokračující
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mimo skrytou plochu, nedokážeme spolehlivě rekonstruovat. Zdvojení některých nosných
kůlů naznačuje, že část této budovy mohla být opatřena patrem. V protějším rohu plochy pak
byla odkryta soudobá hrnčířská pec s předpecní jámou. Vypalovací zařízení lze přiřadit k
dvoukomorovému vertikálnímu typu s perforovaným roštem podepřeným v zadní části
přerušenou středovou příčkou a se dvěma paralelními topnými kanály.
V průběhu řádně ohlášené a zasmluvněné výstavby haly v Kuřimi firmou H-GLOST
došlo, jako v minulosti v Měníně, k záměrnému zničení plochy před jejím prozkoumáním.
Těsně vedle této plochy bylo při jiném výzkumu také neohlášené stavby provizorní
komunikace firmou Topvet zjištěno rozsáhlé polykulturní sídliště s těžištěm osídlení
v neolitu, době laténské a raném středověku; ani tuto plochu jsme nemohli řádně prozkoumat.
Přes veškeré naše snahy opět nedošlo k potrestání stavebníka.
Při stavebních úpravách schodiště kostela sv. Kateřiny v Mutěnicích byly částečně
zdokumentovány dva fragmenty starších zdí, přičemž zeď 901 můžeme považovat za starší
opěrnou zeď, která pravděpodobně ohraničovala celý areál kostela a původního hřbitova.
Při zemních pracích souvisejících s rekonstrukcí zámku Pačlavice byla zjištěna jediná
archeologicky relevantní situace. Jednalo se o (pod recentními planýrkami ukrytou) výraznou
tmavší vrstvu s úlomky drobných mazanic a uhlíků, která obsahovala nepočetný keramický a
osteologický materiál. Nalezené keramické fragmenty (mezi jinými i okraj kachle, který může
souviset s vyšší společenskou vrstvou, respektive s blízkostí zdejšího zámku) datují situaci
rámcově do 17. - 18. století.
V průběhu záchranného archeologického výzkumu vyvolaného opravou kanalizace a
odvlhčením zámku v Žeranovicích bylo dokumentováno výkopem obnažené zdivo zámku.
Jednalo se hlavně o zdivo smíšené (cihla, kámen). Ke stavbě byl použit převážně menší
lomový kámen. Ojedinělé kusy větších opracovaných kamenů patrně souvisí se starší stavební
fází, po jejímž zániku byly sekundárně použity při mladší přestavbě. Přítomnost zbytků
omítek na obnažené části zdiva napovídá jiné úrovni původního terénu. Bohatému stavebnímu
vývoji napovídají předzáklady a výběžky zdiv, které byly sledovány v různých částech
obvodu zámku. V jižní části lokality byla výkopem pro kanalizaci narušena původní stoka.
Výzkumem nebyly zachyceny žádné prvky, které by se daly jednoznačně spojit se
středověkým vývojem lokality.
Během roku 2017 jsme postupně vyzvedli čtyři válečné hroby. V Bílovicích nad
Svitavou byl v zahradě vily objeven hrob s velmi dobře zachovanými kosterními pozůstatky
dospělého muže se zbytky vojenské výstroje, výzbroje a osobních předmětů. Podle nalezené
identifikační známky byl příslušníkem německé branné moci z let 1939 až 1945,
pravděpodobně jednotky motorizovaných tahačů dělostřelectva. Jednalo se asi o
čtyřicetiletého muže vysokého 167 cm, střední tělesné konstituce. Příčinou smrti bylo těžké
střepinové poranění hlavy, kterému pravděpodobně ihned podlehl. Během záchranného
archeologického výzkumu v Dašově byl prozkoumán již v minulosti silně narušený hrob
německého vojáka, dle archivních pramenů pravděpodobně granátníka (vojína) Horsta
Ulricha. Vyzvednuty byly nekompletní lidské kosterní pozůstatky a nečetné artefakty (např.
fragmenty přilby, kožené boty, přezka, knoflíky), dokládající příslušnost pohřbeného k
německé branné moci. Další válečný hrob jsme objevili v Pivíně. Během záchranného
archeologického výzkumu byly nalezeny a následně vypreparovány a vyjmuty lidské ostatky,
které patřily 25 – 30 letému muži, příslušníku německých branných sil, který v Pivíně zahynul
na konci dubna 1945. Smrtelným zraněním byl průstřel hlavy nad levou očnicí. Dle
dochované identifikační známky šlo o příslušníka náhradního a výcvikového ženijního
praporu. Kromě známky byly nalezeny knoflíky, průvlečky, mince a pěchotní střelivo.
Poslední válečný hrob pochází z Třebíče-Budíkovic, kde byl prozkoumán již v minulosti silně
porušený hrob neznámého německého vojáka, pravděpodobně příslušníka dělostřelectva.
Vyzvednuty byly nekompletní lidské kosterní pozůstatky a artefakty bez větší výpovědní
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hodnoty. Výjimečný je však v daném kontextu nález poloviny vojenské identifikační známky,
který snad umožní přesnější identifikaci padlého. Všechny nalezené lidské ostatky byly
předány zástupci Lidového spolku pro péči o německé válečné hroby.
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 2017 bylo vypracováno a odevzdáno do archivu
ÚAPP Brno 660 nálezových zpráv a hlášení o celkovém rozsahu 2155 stran a 1794
obrazových příloh.
V roce 2017 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 se v roce 2017 podíleli na udržitelnosti projektu v rámci
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (viz kap. 5). V roce 2017 podali pracovníci ústavu návrh jednoho
vědeckého projektu ke Grantové agentuře ČR a jednoho projektu k Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až
2022 NAKI II Ministerstva kultury. Projekt „Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů
dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku“ byl přijat k finanční podpoře.
V roce 2017 jsme vydali Výroční zprávu 2016, jedno číslo časopisu Pravěk Nová řada
25 a svazek materiálové řady časopisu Pravěk – Pravěk-Supplementum 33 – M. Šmíd:
Nálevkovité poháry na Moravě. Výše zmíněné publikace byly vydány z dotace z rozpočtu
našeho zřizovatele Jihomoravského kraje.
Mimo edice vyšla studie jako výstup grantového projektu GA ČR 14-33170P Davida
Parmy a kol. „Archeologie střední a mladší doby bronzové na Vyškovsku. Interpretační
potenciál plošných záchranných výzkumů“.
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 první etapu
rekonstrukce přízemí objektu sídla instituce a nákup stanice GPS.
Neinvestiční část dotace jsme použili mimo jiné na zajištění neziskových záchranných
archeologických výzkumů na území Jihomoravského kraje (v roce 2017 jsme uzavřeli 109
nových smluv na neziskové záchranné archeologické výzkumy především rodinných domků).
Dále byla tato část dotace využita na interní vědeckovýzkumné granty pracovníků instituce
zejména na přípravu třetího dílu reprezentativní publikace „Výzkumy – Augrabungen 2011 –
2016“ a odborné konference a školení.
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:
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Pracoviště Brno:

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; tel.: 545242342-43, 545211255
e-mail: sekretariat@uapp.cz
Pracoviště Hulín:
Třebízského 195, 768 24 Hulín; tel. 607249400
e-mail: popelka@uapp.cz
Pracoviště Prostějov: Tetín 8, 796 01 Prostějov; tel.: 582347096
e-mail: fojtik@uapp.cz
Pracoviště Vyškov: Čsl. armády 1/2A, 682 02 Vyškov; tel. 517350773
e-mail: mikulkova@uapp.cz
Pracoviště Znojmo: Mičurinova 9, 669 02 Znojmo; tel.: 530512138
e-mail: humpola@uapp.cz
Přehled pracovníků podle organizační struktury a funkčního zařazení v roce 2017:
Ředitelství a oddělení ekonomiky a provozu:
Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka
Mgr. Margita Filipová
obchodní referent, veřejné zakázky
Ing. Otto Mendlík
referent majetkové správy a dopravy (od 14. 2. 2017)
Mgr. Bc. Klára Prokopová, Ph.D. obchodní referent
Ing. Andrea Robková
ekonom
Jiří Sotona
referent majetkové správy a dopravy (do 31. 1. 2017)
Mgr. Dorota Tencer
personalista, kontrolní činnost
Martina Vesecká
obchodní referent
Oddělení archeologických výzkumů Brno:
Mgr. Richard Bíško
archeolog
Mgr. Ivan Čižmář
archeolog
PhDr. Martin Geisler
archeolog (do 31. 1. 2017)
Mgr. Jiří Kala
archeolog
Mgr. Petr Kos
archeolog
Mgr. Marek Lečbych
archeolog
Mgr. David Parma, Ph.D.
archeolog
Mgr. Michal Přichystal
archeolog
Mgr. Jiří Zubalík
archeolog (od 1. 11. 2017)
Oddělení dokumentace a laboratorního zpracování Brno:
PhDr. Kateřina Geislerová
archeolog
Mgr. Martina Holemá
dokumentátor
Mgr. Petra Jiříková
konzervátor
Alena Krechlerová
dokumentátor
Mgr. Michaela Kršová
dokumentátor (od 1. 5. 2017)
Bc. Jan Němec
dokumentátor
Mgr. Klára Prokešová
konzervátor (rodičovská dovolená)
Veronika Šmatláková
konzervátor
Dana Vitulová
dokumentátor
Oddělení archeologických výzkumů Hulín:
Mgr. Adam Fojtík
archeolog
Mgr. Miroslav Popelka
archeolog
Radka Přehnalová
dokumentátor
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Oddělení archeologických výzkumů Prostějov:
PhDr. Pavel Fojtík
archeolog
PhDr. Miroslav Šmíd
archeolog (do 31. 12. 2017)
Jitka Molčíková
dokumentátor
Mariana Trčalová
dokumentátor († 8. 5. 2017)
Oddělení archeologických výzkumů Vyškov:
Mgr. Blanka Mikulková
archeolog
Marcela Michalíková
dokumentátor
Martina Buchtová, DiS
konzervátor (do 31. 8. 2017)
Anna Molerová, DiS
konzervátor (od 1. 9. 2017)
Oddělení archeologických výzkumů Znojmo:
Bc. David Humpola
archeolog
Jana Bauerová
dokumentátor
Zuzana Vejtasová, DiS
konzervátor

Základní personální údaje
1. Struktura zaměstnanců v roce 2017 – průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Kategorie zaměstnanců
archeolog
odborný pracovník – technik, konzervátor
technicko – hospodářský pracovník
Celkem

Muži
11,9
1,0
1,0
13,9

Ženy
3,0
10,4
5,0
18,4

Celkem
14,9
11,4
6,0
32,3

2. Struktura zaměstnanců dle vzdělání – stav k 31. 12. 2017
Dosažené vzdělání
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

Muži

Ženy
0
0
15
15

Celkem
8
2
11
21

%
8
2
26
36

22
5
73
100,0

3. Vznik a ukončení pracovních poměrů v roce 2017
Pracovní poměr
vznik

Počet
4

Pracovní poměr
ukončení

Počet
5

MD, RD
ukončení

Počet
1

4. Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2017
MD, RD
vznik

Počet
0
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1.4. Statutární a dozorčí orgány
Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Dne 25. 11. 2016 proběhly řádné volby členů rady instituce ÚAPP Brno, v.v.i. a byly
zvoleni následující členové rady instituce: interní - PhDr. P. Fojtík, Mgr. A. Matějíčková,
Mgr. K. Prokopová, Mgr. M. Přichystal; externí - doc. Mgr. O. Chvojka, PhD., doc. PhDr. L.
Jiráň, CSc. a PhDr. K. Pieta, DrSc.
V roce 2017 se rada sešla na třech zasedáních, a to ve dnech 7. 3., 24. 5. a 10. 11.
Na zasedání konaném 7. 3. byly projednány, ověřeny a schváleny zápisy o usnesení
schváleném per rollam týkající se Mzdového předpisu ÚAPP Brno, v.v.i. a Pravidel pro
hospodaření s fondy ÚAPP Brno, v.v.i. Ředitelka seznámila přítomné s výsledky řádných
voleb členů do rady ÚAPP Brno, v.v.i. a zároveň proběhly volby předsedy, místopředsedy a
tajemníka rady ÚAPP Brno, v.v.i. Jednomyslně byli zvoleni A. Matějíčková – předseda, P.
Fojtík – místopředseda, M. Přichystal – tajemník. Dále členové projednali a jednomyslně
schválili předložený návrh rozpočtu na rok 2017 a seznámili se s podmínkami a výší dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017. A. Matějíčková shrnula činnost a hospodaření
instituce za rok 2016 včetně způsobu čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a
seznámila přítomné s průběhem kontrol ze strany zřizovatele. Členové rady projednali
podmínky a vyhlásili výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚAPP Brno, v.v.i. na 24. 5.
2017. Zároveň jmenovali výběrovou sedmičlennou komisi pro výběrové řízení (zástupce
zřizovatele: Mgr. P. Fedor, členové rady: PhDr. P. Fojtík, doc. PhDr. L. Jiráň, CSc., Mgr. M.
Přichystal, externí odborníci: prof. PhDr. I. Pavlů, DrSc. - AÚ AV ČR Praha, prof. S.
Stuchlík, CSc. et DSc. – AÚ AV ČR Brno/Slezská univerzita Opava, prof. PhDr. J. Unger,
CSc. – Masarykova univerzita Brno).
Na zasedání konaném 24. 5. členové projednali, ověřili a jednomyslně schválili zápisy
o usnesení per rollam týkající se návrhu projektu ke Grantové agentuře ČR, návrhu na
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016, návrhu na střednědobý rozpočet ÚAPP Brno,
v.v.i. na roky 2018 a 2019, návrhu projektu NAKI a návrhu na prodloužení dohody
s auditorskou firmou AUDITIA, spol. s.r.o. na rok 2017. Dále členové rady projednali a
jednomyslně schválili návrh Výroční zprávy za rok 2016. Na základě výběrového řízení a
jednání výběrové komise byla radě instituce na obsazení místa ředitelky ÚAPP Brno, v.v.i.
doporučena Mgr. A. Matějíčková. Přítomní členové se seznámili s předloženými materiály a
na základě hlasování navrhli Mgr. A. Matějíčkovou zřizovateli na funkci ředitelky ÚAPP
Brno, v.v.i.
Na zasedání konaném 10. 11. členové projednali, ověřili a jednomyslně schválili
zápisy o usnesení per rollam týkající se návrhu na změnu Vnitřního mzdového předpisu
instituce a na změnu Pravidel pro hospodaření s fondy instituce. A. Matějíčková seznámila
dále členy se zprávou o hospodaření a činnosti instituce v uplynulém období.
Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Členům dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i. jmenovaným Radou Jihomoravského kraje
JUDr. Haně Holušové, Mgr. Blance Mikulkové a Mgr. Václavu Božkovi uplynulo funkční
období; Ing. Jiří Němec a Ing. Kateřina Horáková byli odvoláni z funkce na 16. Schůzi Rady
Jihomoravského kraje. Zároveň byli jmenováni do funkce noví členové dozorčí rady ve
složení: Mgr. Petr Fedor – předseda dozorčí rady, Ing. Tomáš Soukal - místopředseda, Ing.
Kateřina Horáková - členka, PhDr. Jiří Kacetl - člen a Mgr. Michal Přichystal - člen.
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Zasedání nové dozorčí rady proběhlo 27. 4. Ředitelka A. Matějíčková seznámila nové
členy s historií a činností ÚAPP Brno, v.v.i.; dále informovala o současných a připravovaných
výzkumech instituce. Seznámila přítomné s končícím volebním obdobím a oznámila datum
výběrového řízení na ředitele ÚAPP Brno, v.v.i.; členové DR navrhli za člena výběrové
komise Mgr. P. Fedora. Členové projednali a schválili návrh Výroční zprávy ÚAPP Brno,
v.v.i. za rok 2016.
1.5. Informace o změnách zřizovací listiny
Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce byla schválena usnesením Zastupitelstva
Jihomoravského kraje č. 631/06/Z 9 ze dne 27. 4. 2006.
Usnesením č. 1108/07/Z 16 Zastupitelstva Jihomoravského kraje byl dne 22. 2. 2007
schválen dodatek č. 1 ke zřizovací listině a dále usnesením č. 1440/07/Z 21 Zastupitelstva
Jihomoravského kraje byl dne 8. 11. 2007 schválen dodatek č. 2. S účinností od téhož dne
bylo zřizovatelem vydáno „Úplné znění Zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce“.
V roce 2014 došlo ke změnám zřizovací listiny. Usnesením č. 1228/14/Z12
Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 19. 6. 2014 byl schválen Dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině veřejné výzkumné instituce. V návaznosti na to pak bylo vyhotoveno a 19. 9.
2014 doručeno Úplné znění Zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce.
V roce 2015 bylo vyhotoveno v návaznosti na Dodatek č. 4 schválený Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje usnesením č. 1901/15/Z19 ze dne 25. 6. 2015 Úplné znění Zřizovací
listiny veřejné výzkumné instituce.
V roce 2017 nedošlo k žádným změnám zřizovací listiny.
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2. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2017
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
5 396 tis. Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží
18 544 tis. Kč
Ostatní výnosy
666 tis. Kč
________________________________________________________________
Výnosy celkem
24 606 tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie
950 tis. Kč
Opravy a udržování
196 tis. Kč
Cestovné
156 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
7 tis. Kč
Ostatní služby
7 172 tis. Kč
Nedokončené práce
-243 tis. Kč
Aktivace vnitroorganizačních služeb
-534 tis. Kč
Osobní náklady
15 728 tis. Kč
Daně a poplatky
47 tis. Kč
Ostatní náklady
303 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku
743 tis. Kč
________________________________________________________________
Náklady celkem
24 525 tis. Kč
Výsledek hospodaření

81 tis. Kč
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2. Přehled o zdrojích financování
18 544 tis. Kč
5 240 tis. Kč
1 010 tis. Kč
156 tis. Kč
6 406 tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží
Dotace zřizovatele na činnost - neinvestiční
Dotace zřizovatele - investiční
Dotace Olomoucký kraj
Dotace celkem
3. Přehled fondů k 31.12.2017

Stav k 31.12.2017
376 tis. Kč
1 827 tis. Kč
1 557 tis. Kč

Fond sociální
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
4. Přehled o čerpání dotací
V roce 2017 byly čerpány dotace v celkové výši 6 406 tis. Kč.
•

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj, neinvestiční

dotace celkem
•

čerpáno:

5 240 tis. Kč

1 010 tis. Kč

čerpáno:

1 010 tis. Kč

156 tis. Kč

čerpáno:

156 tis. Kč

Dotace zřizovatele – Jihomoravský kraj, investiční

dotace celkem
•

5 240 tis. Kč

Dotace Olomoucký kraj

dotace celkem
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3. STANOVISKO DOZORČÍ RADY A RADY INSTITUCE K NÁVRHU
ZPRÁVY O ČINNOSTI ÚAPP BRNO V ROCE 2017
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 2. zasedání dne 24. 4. 2018 návrh
Výroční zprávy ÚAPP Brno, v.v.i. za rok 2017 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 4. 5. 2018 koncept Výroční
zprávy za rok 2017 včetně Zprávy auditora a účetní uzávěrky a schválila jej.
Příloha: zápis z 2. zasedání dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i. ze dne 24. 4. 2018
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4. ZPRÁVA AUDITORA
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5. ŘEŠENÍ VĚDECKÝCH PROJEKTŮ A EDIČNÍ ČINNOST
V roce 2017 se pracovníci ústavu podíleli na udržitelnosti jednoho projektu:
1. „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
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 2017 vyšlo další číslo Pravěku - Pravěk Nová řada 25 (náklad 300 výtisků).
Číslo je rozděleno na „recenzované studie“ s 13 příspěvky z období eneolitu až po raný
novověk 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 33. svazek s prací Miroslava
Šmída „Nálevkovité poháry na Moravě“, která je vyvrcholením celoživotního badatelského
zájmu autora o období eneolitu a především o kulturu nálevkovitých pohárů. Autor shrnuje
dosavadní poznatky a předkládá návrh nové periodizace moravské skupiny této kultury.
Mimo edice vyšla práce Davida Parmy a kol. „Archeologie střední a mladší doby
bronzové na Vyškovsku. Interpretační potenciál plošných záchranných výzkumů“. Studie
vznikla s podporou grantového projektu GA ČR 14-33170P. Cílem práce je kompletní
vytěžení interpretačního potenciálu komponent střední a mladší doby bronzové odkrytých
v rámci záchranných archeologických výzkumů v trase dálnice D1 Vyškov – Mořice v letech
2002-2003.
Výroční zpráva 2016 (náklad 100 výtisků). Ve výroční zprávě jsou shrnuty veškeré
důležité informace o dění v instituci v roce 2016; 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 2017
6.1. Pozitivní terénní akce
V roce 2017 bylo provedeno celkem 927 záchranných výzkumů a dohledů, z toho bylo
107 akcí pozitivních. Na financování neziskových záchranných výzkumů, především
rodinných domů na území Jihomoravského kraje, byla využita neinvestiční část dotace od
zřizovatele v rámci „Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Jihomoravského kraje“ a
z „Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR 2017“. Další neziskové
záchranné výzkumy na Prostějovsku a Zlínsku byly hrazeny institucí. Na zpracování
hrobových celků zjištěných při výstavbě rodinného domu v Seloutkách se nám podařilo získat
dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci „Individuální dotace v oblasti památkové
péče“.
BÍLOVICE NAD SVITAVOU (okr. Brno-venkov)
Fügnerovo nábřeží 260 – hrob německého vojáka (J. Kala, č. akce 157/17)
Po odstranění opěrné zdi v zahradě vily byl objeven válečný hrob, v němž byly zjištěny velmi
dobře zachovalé kosterní pozůstatky dospělého muže se zbytky vojenské výstroje, výzbroje a
osobních předmětů. Podle nalezené identifikační známky byl příslušníkem německé branné
moci z let 1939 až 1945, pravděpodobně jednotky motorizovaných tahačů dělostřelectva.
Jednalo se asi o čtyřicetiletého muže, za významnou identifikační markantu lze považovat
velmi špatný stav chrupu s četnými reparacemi. Během života utrpěl snad zranění
(zlomeninu?) levé vřetenní kosti. Příčinou smrti bylo těžké střepinové poranění hlavy,
kterému pravděpodobně ihned podlehl. Pozůstatky byly předány zástupci Lidového spolku
pro péči o německé válečné hroby k pohřbení. Obr. 1.
BLUČINA, MĚNÍN, RAJHRADICE (okr. Brno-venkov)
Rekonstrukce VTL DN 500 Velké Němčice – Brno III (R. Bíško, č. akce 147/17)
Na katastrech obcí Blučina, Měnín a Rajhradice probíhala rekonstrukce plynovodního
přivaděče. V rámci této liniové stavby byly na hranicích katastrů obcí Blučina a Měnín (trať
„Přídanky u Fiškouse“; levý břeh Litavy a „Zadní Litava“; pravý břeh Litavy) zachyceny
sídlištní aktivity z doby laténské a římské. Na katastru obce Rajhradice v trati „Za ovčírnou“
potom sídliště a hrob ze starší doby bronzové.
1. Blučina/Měnín – „Přídanky u Fiškouse“. Stavba narušila zahloubený objekt (chatu), který
obsahoval četný archeologický materiál z doby laténské. V těsné blízkosti byla lokalizována
také zásobní jáma z doby římské. Jde o část sídliště, známého z povrchových sběrů a
detektorových průzkumů.
2. Blučina/Měnín – „Zadní Litava“. Bylo prozkoumáno několik zásobních jam, které
obsahovaly nepočetný archeologický materiál z doby laténské (keramika, kosti).
3. Rajhradice – „Za ovčírnou“. Narušeno bylo několik zahloubených objektů (zásobních jam,
příkop?), které poskytly nepočetný materiál spadající rámcově do období starší doby
bronzové. Prozkoumán byl také hrob H800, ve kterém byly uloženi celkem tři jedinci
(pravděpodobně děti), na dně čtvercové hrobové jámy bylo nalezeno také několik
neopracovaných kamenů. Jedinci byli uloženi v řadě za sebou, hlavou k severu, na pravém
boku a bez jakýchkoliv milodarů. Vzhledem k povaze nálezu a přítomnosti jiných objektů ze
starší doby bronzové je možné uvažovat o příslušnosti k únětické kultuře. Je zřejmé, že se
jedná o část nové lokality.
BOŘITOV (okr. Blansko)
Ul. Sokolská a Podsedky – rekonstrukce plynovodu (M. Přichystal, č. akce 496/17, 497/17)
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Přestože liniové výkopy ve značné části trasy kopírovaly průběh původních rozvodů, podařilo
se zdokumentovat několik zahloubených sídlištních objektů, které lze na základě získaného
materiálu rámcově datovat do mladší až pozdní doby bronzové, středověku a novověku.
BOSKOVICE (okr. Blansko)
Ul. Mánesova – kabelová smyčka VN (M. Přichystal, č. akce 547/17)
V průběhu stavby bylo zdokumentováno celkem 7 zahloubených archeologických objektů,
které představují pozůstatky dosud neevidovaného pravěkého sídliště. Starší etapu osídlení
lokality reprezentují dvě sídlištní jámy, které na základě zlomků keramických nádob datujeme
do kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Mladší etapa náleží kultuře s
moravskou malovanou keramikou ze závěru mladší doby kamenné a z počátku pozdní doby
kamenné. Tuto komponentu zastupuje patrně jedna sídlištní jáma a především na ni navazující
rozsáhlá nepravidelná zahloubenina, vzniklá patrně jako nezáměrný důsledek víceúčelové
těžby hlíny. Zbývající dvě sídlištní jámy a jedna zásobní jáma s podhloubenými stěnami,
sloužící nejspíše k uskladnění potravin či uchování obilí, neposkytly žádný datovatelný
materiál, a nelze je proto přesněji časově zařadit.
BRNO-CHRLICE, REBEŠOVICE (okr. Brno-město, Brno-venkov)
Rekonstrukce VTL DN 500 Velké Němčice – Brno IV (R. Bíško – I. Čižmář, č. akce 86/17)
V rámci liniové stavby byly na hranicích katastrů obcí Rebešovic a Chrlic (trať „Příčky“)
zachyceny četné sídlištní aktivity z mladší/pozdní doby bronzové, doby laténské a římské. Při
původní pokládce plynovodního potrubí v 50. letech 20. století zde byly zjištěny nálezy z
doby bronzové a halštatu. V úseku dlouhém cca 500 m bylo možné na vzniklém profilu
identifikovat až 1 m mocnou kulturní vrstvu/půdní horizont obsahující velké množství střepů
z mladší/pozdní doby bronzové, doby laténské a římské. Nálezy z mladší/pozdní doby
bronzové byly vzorkovány také přímo ze zahloubených situací. Množství archeologického
materiálu obsahovala především zásobní jáma 521 s četnými nálezy keramiky, mazanice a
kostí. Bohaté nálezy z období středního laténu byly vyzvednuty především ze zásobní jámy
523, která obsahovala kromě běžného materiálu také zkorodovaný zlomek železného srpu.
Nálezy z doby římské pocházejí zejména ze zahloubených chat 526 a 527. Zjištěné situace
doplňují informace získané v 50. letech 20. století a dokládají polykulturní osídlení lokality.
BRNO-KRÁLOVO POLE (okr. Brno-město)
Mojmírovo nám. – rekonstrukce plynovodu (D. Parma, č. akce 306/17)
Záchranný výzkum zachytil jedinou archeologickou situaci, a to zbytek suterénu
zahloubeného do spraše se stěnami obezděnými zevnitř (objekt 500). Situaci nebylo možné
jednoznačně datovat, zanikla ovšem dle stratigrafie jednorázovým zasypáním. Vzhledem
k širším prostorovým souvislostem je patrně starší než kostelní stavba a s ní spojené pohřby,
neboť drobné lidské kosti se nacházely pouze ve vrstvách mladších než objekt 500.
BRNO-LÍŠEŇ (okr. Brno-město)
Staré Zámky – stavba cyklostezky (M. Přichystal, č. akce 319/17)
Stavba neohlášené stezky pro terénní cyklistiku porušila prostor kulturní památky a
archeologické rezervace Staré Zámky. Dokumentován byl až 1,0 m hluboký řez
severovýchodním koncem vnějšího opevnění velkomoravského hradiště, který pouze potvrdil,
že ho podle všeho tvořil prostý sypaný val bez vnitřní konstrukce a příkop. Předpolí a rovněž
velký díl vnějšího předhradí po cestu od líšeňského hřbitova k Muchově boudě nebyly podle
výsledků povrchového a detektorového průzkumu intenzivněji využívány. Zajímavé je
odhalení mohutných svahovinových vrstev s početnými archeologickými nálezy z pravěku i
raného středověku téměř po celé horní partii severovýchodního úbočí hradiště s výjimkou
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části pod největším zúžením ostrožny. Na úrovni středního přepažujícího opevnění pak tyto
vrstvy navíc obsahovaly značné množství lomových kamenů. Zůstává otázkou, zda se
v těchto případech jedná o destrukci severovýchodního pokračování této hradby, nebo jen
sekundárně deponovaný materiál, který byl získán při rozorávání původního valu na výše
ležícím poli. Na rozhraní svahu a plošiny přibližně uprostřed severovýchodní strany jádra
hradiště výkop pro cyklostezku odkryl souvislou vodorovnou vrstvu lomových kamenů, která
se ukázala být novověkého stáří a s největší pravděpodobností představuje protierozní úpravu
okrajů plošiny. Na její bázi ovšem byla zaznamenána požárová destrukční vrstva snad
původní vnitřní obvodové hradby. Kromě velkého množství zlomků keramických nádob
z pravěku až středověku byl prostřednictvím systematické detektorové prospekce trasy
cyklostezky získán také značně rozsáhlý soubor kovových, především železných předmětů.
BRNO-MALOMĚŘICE (okr. Brno-město)
Ul. Obřanská a Olší – bytová výstavba, II. etapa (P. Kos, č. akce 365/17)
V roce 2017 proběhly zemní práce spojené s přípravou výstavby komplexu staveb A.1 mezi
ulicemi Obřanská a Olší. Po skrývkách nadložních vrstev byly v hlubší části parcely objeveny
dva větší objekty oválného tvaru. Během jejich exkavace bylo zjištěno, že obsahují keramiku
nejranější fáze kultury nálevkovitých pohárů. Zásyp jednoho z objektů poskytl také
mimořádně objemnou kolekci odpadu ze zpracování rohovců typu Stránská skála. Akce bude
pokračovat v roce 2018.
BRNO-MALOMĚŘICE (okr. Brno-město)
Ul. Světlá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (M. Geisler – P. Kos, č. akce 541/16)
Záchranný výzkum probíhal od října 2016 do března 2017. Kanalizační výkop na ul. Světlá
podélně proťal těleso zdi a odebral tedy líc, který dosahoval přibližně středové osy výkopu
v délce cca 5 m. Zdivo, patrné na profilu P-1 místy dosahovalo až těsně pod konstrukční
vrstvy současné vozovky a bylo založeno v hloubce dvou metrů na dřevěném roštu
položeném na zahrocených pilotech. Zdivo bylo tvořeno lomovým kamenem spojovaným
maltou, byly v něm však použity i bloky kamene o rozměrech až 0,5 x 0,3 m s jasnými
stopami opracování. Jejich využití v základech nasvědčuje tomu, že pocházely ze zaniklé
starší stavby; díky své zvláštní pozici ve zdivu však nelze zcela vyloučit, že se jednalo o
pozůstatky původního kvádrování lícních částí objektu, jenž mohl mít tedy mělčí základy. Na
protějším profilu P-2 byl patrný řez zdí shodného charakteru, tvořící patrně příčku kolmou na
zdivo v profilu P-1. V průběhu ZAV se nepodařilo získat jakýkoliv archeologický materiál,
který by umožňoval datování stavby. Technologie stavby však umožňuje uvažovat o
středověkém až raně novověkém stáří budovy, jejíž existence dosud nebyla známá.
Z historických pramenů stojí za úvahu údaj, který se váže k existenci mlýna v roce 1349,
který náležel původně k majetku kláštera cisterciaček na Starém Brně a byl doživotně
postoupen jistému Konrádovi ze Šumic. Podobnou interpretaci podporuje i pozůstatek
„mlýnského“ náhonu, zachyceného ještě na mapách II. vojenského mapování.
BRNO-PISÁRKY (okr. Brno-město)
Areál Interhotelu Voroněž – stavba bytového domu (R. Bíško, č. akce 285/17)
Během hloubení stavební jámy (do hloubky cca 3 m pod úroveň současného terénu) bylo
zachyceno reziduum kulturní vrstvy z období pozdního halštatu. Pod cca 1,5 m mocnou
úrovní recentních navážek a destrukcí navazovala vrstva (40 – 50 cm) obsahující nepočetný
archeologický materiál (malé zlomky keramiky, kosti). Terén byl z největší pravděpodobností
zásadně změněn někdy v průběhu druhé poloviny 20. století a značně narušil i samotnou
kulturní vrstvu, kterou se podařilo identifikovat pouze v SV části stavby.
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BRNO-PŘÍZŘENICE (okr. Brno-město)
Lány – stavba RD (R. Bíško – I. Čižmář, č. akce 576/16)
Během hloubení základových pasů rodinného domu a výkopu inženýrských sítí (říjen 2016 srpen 2017) byla narušena kulturní vrstva a objekty z doby halštatské. Výkopy sice nenarušily
geologické podloží (spraš), které se v těchto místech nachází cca 80 cm pod úrovní terénu, ale
zachytily patrně kulturní vrstvu/půdní horizont s roztroušeným archeologickým materiálem. V
další fázi archeologického výzkumu byly sledovány liniové výkopy pro inženýrské sítě a
retenční nádrž. Vzhledem k hloubce sondy již došlo k narušení samotných archeologických
objektů (identifikováno celkem 6 situací). Ve všech případech šlo o sídlištní objekty. Protože
nehrozilo další poškození a vzhledem k časovému harmonogramu stavby byly
dokumentovány a vzorkovány pouze vzniklé profily. Podařilo se získat nepočetný
archeologický materiál odpovídající rámcově době halštatské. Zjištěné situace zcela jistě tvoří
část již známého sídliště z tohoto období.
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC (okr. Brno-město)
Klíny – Campus Science Park IV (M. Přichystal, č. akce 497/16)
Dokončení výzkumu z roku 2016 (viz Výroční zpráva 2016). Během čtvrté etapy výstavby
Campus Science Parku (objekty D a E) 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. 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.
Pozornost si zaslouží ještě jáma, z jejíž výplně bylo vyzvednuto mimo jiné unikátní torzo
keramické lidské figurální plastiky. Jedná se o část trupu s pahýlem levé ruky, jehož zádová
partie je zdobena paralelními šikmými rýhami. Z časového rámce počátku mladší doby
kamenné se vymyká pouze osamocený zlomek patinované čepele, který spolu s dříve
učiněnými obdobnými sporadickými nálezy v okolí dokládá zatím blíže nespecifikované
aktivity lidí již v mladém paleolitu. Obr. 2.
BRNO-TRNITÁ (okr. Brno-město)
Areál bývalé Vlněny – CTP Invest, budova H (I. Čižmář, č. akce 670/16)
Výzkum v areálu bývalé Vlněny, který prováděl ÚAPP Brno, v.v.i. a Archaia Brno o.p.s.,
pokračoval v roce 2017 od měsíce ledna v ploše budovy H, kde se podle očekávání podařilo
zachytit část koryta zaniklého Svrateckého náhonu, který je v písemných pramenech doložen
již od vrcholného středověku. V prostoru plochy 2 byl následně odkryt úsek náhonu v celkové
délce cca 30 m, šířka regulovaného koryta pak dosahovala až 6 m. Zásypové vrstvy náhonu
byly postupně odebírány od nejmladších (pol. 19. stol.) po nejstarší až na dno koryta (16.
stol.). V mocném souvrství se vyskytovaly kumulace především novověké keramiky, včetně
celých nádob, četné pozůstatky zvířat, mezi kterými dominovaly kravské rohy, dále množství
drobných nálezů jako jsou mince, svátostky, prstýnky, knoflíky, náprstky, části mosazných
kování atp. Ve starších vrstvách z 16. – 17. stol. byly časté nálezy brněnských pohárů.
Zajímavostí jsou také dvě lidské lebky nalezené ve vrstvách ze 17. stol. v korytě náhonu –
interpretace jejich výskytu je ovšem zatím nejasná.
Severně bylo také zachyceno torzo tzv. přeložky Svrateckého náhonu (viz níže). V zásypu
souvisejícím se zánikem náhonu v 50. letech 20. stol. byly vyjma recentního odpadu
nacházeny četné lahve od piva, vína a limonád s emblémy brněnských stáčíren,
prvorepublikové vojenské přezky (jedna také se znakem Slovenského státu).
Při ulici Dornych byly pak zachyceny destrukční vrstvy a planýrky z 15. století, související
patrně s destrukcí zástavby během válečných událostí v 15. století.
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Od dubna byl archeologický výzkum přesunut na sousední plochu budoucích podzemních
garáží pod budovami A a B, plocha 3. V první, severní části, se nacházely splachové vrstvy
s nevýraznými nálezy pravěké keramiky. Identifikován zde byl střep kultury se zvoncovitými
poháry a nepočetná keramika z doby bronzové a laténské. Plocha byla prozkoumána opět ve
čtvercové síti, zjištěno bylo několik objektů s pravěkým materiálem, který neumožnil bližší
dataci. Kromě toho byla v kulturní/splachové vrstvě odkryta kostra ve skrčené poloze bez
milodarů. Ze středověkých archeologických situací je možné zmínit dva středověké liniové
žlaby vymezující areál, ve kterém byly zkoumány archeologické situace datované do 2. pol.
13. stol. Podařilo se zde také prozkoumat několik chlebových pecí překrytých povodňovými
sedimenty a dále studny s dřevěnou konstrukcí.
Druhá, jižní část výzkumu, pak zahrnovala opět zaniklé říční koryto (patrně bývalé rameno
řeky Svratky), ve kterém se podařilo prozkoumat dalších téměř 70 m délky Svrateckého
náhonu až na dno z počátku 16. stol (celková délka prozkoumaného náhonu tak dosáhla téměř
100 m). Při severním břehu náhonu byly současně také odkryty přilehlé dřevěné konstrukce
obdélného tvaru a trámové srubové konstrukce neznámého účelu, rovněž z počátku 16. stol.
Tyto souvisí s nejstarší z dosud zachycených úprav koryta tvořenou soustavou dřevěných kůlů
zpevňujících břehy náhonu. Na obou březích koryta byly odkryty přilehlé dřevěné konstrukce
z počátku 18. stol., které souvisely patrně buď s výrobními aktivitami, nebo mohly být
využity jako sádky na ryby. K těmto konstrukcím se váže další fáze regulace náhonu. Jedná se
o úpravy koryta tvořené dřevěnými svislými zahrocenými trámy a na ně nabitými podélnými
fošnami. Všechny fáze byly doloženy v ohybu náhonu, který byl nejvíce namáhán vodním
tokem a musel tak být často opravován. Jedná se o období mezi 1. čtvrtinou 18. stol. a
přelomem 18. – 19. stol.
Současně byly sondážemi zkoumány také recentní zásypy místní přeložky náhonu ze 40. let
19. stol., která byla zbudována v souvislosti s rozvíjející se výstavbou průmyslového areálu a
novou parcelací budov. Jihozápadní část námi zkoumaného starého náhonu byla proto
celkově zasypána a bylo vystavěno koryto nové, výše položené z kameno-cihlového zdiva.
K definitivnímu zániku náhonu došlo stejně jako v dalších brněnských částech mimo jiné
z hygienických důvodů po druhé světové válce. Obr. 3.
BRNO-ZÁBRDOVICE (okr. Brno-město)
Ul. Vranovská/Přadlácká – bytový dům (M. Přichystal, č. akce 52/17)
V průběhu stavby bylo zdokumentováno celkem 21 zahloubených archeologických objektů,
které představují pozůstatky dosud neevidovaného polykulturního sídliště. Nejstarší osídlení
místa spadá již do kultury s moravskou malovanou keramikou z přelomu mladší a pozdní
doby kamenné. Této komponentě byly na základě vyzvednutých nálezů přiřazeny dva sídlištní
objekty - sídlištní jáma a zásobní jáma s podhloubenými stěnami, sloužící k uskladnění
potravin či uchování obilí. Prostřednictvím vývrtku je nepřímo doložena místní produkce
kamenných broušených nástrojů. Západní třetina stavbou dotčených pozemků pak byla
okupována ještě ve starší době bronzové nositeli únětické kultury. Odkryta byla patrně
skladovací část tehdejšího sídlištního areálu, reprezentovaná 4 zásobními jámami. Jejich
výplně v několika případech obsahovaly části kamenných podložek na drcení obilí. Zajímavá
je také přítomnost zlomků hliněných závaží, používaných při tkaní textilu. Nejvíce dokladů
zde zanechaly až novověké aktivity, které se koncentrovaly do blízkosti komunikace vedoucí
po okraji svitavské nivy z Brna do Husovic. Kromě základů zděných staveb, zaznamenaných
patrně na indikační skice z roku 1825, se jednalo vesměs o relativně starší zahloubeniny, jež
příležitostně druhotně sloužily k ukládání odpadu. Jen výjimečně byly mezi nimi rozpoznány
výrobní objekty, reprezentované jednou sídlištní jámou s hliněnou pecí a jednou vápennou
jámou. Získaný materiál umožňuje datovat tyto novověké aktivity do rozmezí 17. až 19.
století, což odpovídá dosavadním představám o vývoji sledované části Zábrdovic,
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vycházejícím z dostupných historických, zejména mapových podkladů. Intruzivní přítomnost
keramických zlomků z vrcholného středověku ovšem naznačuje, že v okolí místa je třeba
počítat s dosud neodhaleným osídlením ze 13. až 14. století, které lze nejspíše dát do
souvislosti s nedalekým strategickým mostem, či brodem přes řeku Svitavu. Obr. 4.
BŘEZINA (okr. Blansko)
Intravilán – rekonstrukce silnice (P. Kos, č. akce 314/16)
V roce 2017 byly během pokračující rekonstrukce silnice v obci Březina u Křtin (viz Výroční
zpráva 2016) zaznamenány před domem č. p. 103, situovaným pod bývalým panským
dvorem zábrdovických premonstrátů, raně novověké antropogenní vrstvy s náznaky staré
kamenné dlažby zhotovené z místní karbonské droby. Navážky pokračovaly až do hloubky
dvou metrů, kde nastupovaly jemně plavené až místy zvodnělé sedimenty, se zbytky zetlelého
dřeva a cihel. Akce bude pokračovat i v následujícím roce.
ČERNÁ HORA (okr. Blansko)
Nám. Míru a ul. Radniční – oprava vodovodu a kanalizace (M. Přichystal, č. akce 753/17)
Liniové výkopy porušily pozdně středověké až novověké archeologické situace. Jednalo se
zejména o destrukční a navážkové vrstvy, zaznamenán byl i blíže neinterpretovatelný
zahloubený objekt, cihlový kanálek či zděný sklep. Nejzajímavějším objevem byl relikt
základového zdiva, který byl zachycen v místě vyústění dnešní Radniční ulice na náměstí
Míru a který by podporoval hypotézu o jejím pozdějším proražení.
ČERNČÍN (okr. Vyškov)
Ul. Pod školou – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 692/17)
V profilu základových pasů rodinného domu byly porušeny dva sídlištní objekty. Jednalo se o
menší kruhové jámy, které podle nalezené keramiky náležely do doby římské.
DAMBOŘICE (okr. Hodonín)
Spálený – stavba RD (M. Lečbych, č. akce 340/17, 345/17, 349/17, 653/17, 654/17, 656/17,
835/17, 889/17)
V roce 2017 bylo na polykulturní lokalitě „Spálený“ prozkoumáno celkem 19 parcel, na
kterých proběhly přípravné stavební práce. Archeologicky pozitivní situace se pak objevily na
osmi z nich. Celkem zde bylo prozkoumáno 53 zahloubených objektů, přičemž výplň většiny
těchto jam obsahovala jen málo početný soubor keramiky vhodné pro přesnější datování. Na
základě předběžného datování však většina prozkoumaných objektů náleží eneolitickému
horizontu (KNP) zdejšího osídlení. V menší míře se vyskytly i objekty ze starší doby
bronzové a doby halštatské i laténské. Jednalo se především o běžné zásobní a sídlištní jámy;
na třech parcelách byly prozkoumány i kostrové hroby.
1. Parcela č. 544/117. Na dobře čitelné ploše bylo prozkoumáno 7 sídlištních objektů
ze starší doby bronzové a čtyři kostrové hroby, které jsou předběžně datovány do doby
mladohradištní. Pohřbení jedinci leželi v natažené poloze na zádech, ve směru SZ-JV, bez
doprovodného datovatelného inventáře. Z prozkoumaných sídlištních jam byl vyzvednut
většinou nepočetný keramický inventář, jen v jednom objektu se nacházel větší soubor
keramiky a pohřeb patrně ženy ve skrčené poloze.
2. Parcela č. 434/122. 10 sídlištních objektů a jeden kostrový hrob, který byl
předběžně datován do doby mladohradištní. Vzhledem k pozdějším nálezům je jeho stáří
posunuto výrazně do minulosti - do eneolitu. Pohřbený jedinec ležel v natažené poloze na
zádech, ve směru SZ-JV, bez doprovodného datovatelného inventáře. Ze sídlištních jam
pocházejí eneolitické nálezy.
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3. Parcela č. 434/136. 13 sídlištních objektů s nepočetným keramickým inventářem,
který lze zařadit obecně do pravěku a snad i náleží eneolitickému horizontu zdejšího osídlení.
Zajímavým objevem pak byl žlabovitý objekt probíhající parcelou přibližně ve směru JZ SV, v jehož dně byly dochovány tři kůlové jámy.
4. Parcela č. 434/26. 7 sídlištních objektů z eneolitického horizontu zdejšího osídlení.
Významným objevem pak bylo zachycení části eneolitického (?) pohřebiště. Prozkoumáno
bylo 8 hrobů se špatně dochovanými lidskými pozůstatky. Orientace hrobů byla přibližně S-J
a v inventáři těchto hrobů se ojediněle vyskytly nálezy ŠI.
5. Parcela č. 544/146. Dva sídlištní objekty - jeden charakteru zásobní jámy, druhý
patrně výrobní objekt se zachycenými fragmenty propálených sprašových stěn, patrně
náležející eneolitickému osídlení.
6. Parcela č. 544/147. Rozsáhlá zásobní jáma, z jejíž výplně byl vyzvednut soubor
eneolitických nálezů.
7. Parcela 544/172. Dva sídlištní objekty - jeden z nich byl nevýrazný žlábek bez
inventáře a na základě charakteristické výplně byl zařazen do novověku. Druhý objekt byl
pozůstatkem rozsáhlé pozdně laténské zemnice obdélného tvaru. Z jeho výplně byl získán
soubor keramických nálezů, ale i zlomky železných předmětů (lučík spony?) a jedna zlatá
mince.
8. Parcela č. 544/152. Rozměrný objekt nepravidelného tvaru bez datovatelných
nálezů.
DEŠOV (okr. Třebíč)
Skalka – hrob německého vojáka (J. Kala, č. akce 73/17)
Během záchranného archeologického výzkumu byl prozkoumán již v minulosti silně narušený
hrob německého vojáka, dle archivních pramenů pravděpodobně granátníka (vojína) Horsta
Ulricha. Voják zde byl pohřben německou armádou při jejím ústupu z oblasti na počátku
května 1945. Vyzvednuty byly nekompletní lidské kosterní pozůstatky a nečetné artefakty
(např. fragmenty přilby, kožené boty, přezka, knoflíky), dokládající příslušnost pohřbeného
k německé branné moci. Nalezené artefakty a lidské ostatky byly předány zástupci Lidového
spolku pro péči o německé válečné hroby.
DOBROMILICE (okr. Prostějov)
Na šenkýřce – IS pro výstavbu 9 RD (P. Fojtík, č. akce 153/17, 912/17)
1. Během výzkumu bylo odkryto 11 sídlištních objektů ze tří různých období. Nejstarší nálezy
prokazují již dříve známé osídlení prostoru lidem kultury s lineární keramikou. Následují
zásobní jámy se zlomky nádob, ale i kamenných a kostěných předmětů, které spojujeme se
starším stupněm únětické kultury, a tedy s počátky doby bronzové. V chronologickém pořadí
nejmladšími jsou dvě objemné zásobní jámy - „obilná sila“ raně středověkého stáří, které
doplňuje žlabovitý sídlištní objekt, z jehož výplně pochází dvě keramické nádoby s dekorem
příznačným pro velkomoravské období (9. až polovina 10. století); v tomto kontextu zcela
netradičním nálezem je nástroj vybroušený z říčního valounu do podoby velmi blízké
slovanským železným sekerám. Svým rozsahem spíše menší archeologický výzkum tak
přinesl cenné informace o osídlení této části Prostějovska - nově zjištěná osada Slovanů
střední doby hradištní je pak důležitým poznatkem k problematice vlastních počátků dnešní
obce Dobromilice, která je v písemných pramenech poprvé uvedena až v roce 1280.
2. Parcela č. 168/24. V základových pasech byly registrovány dva narušené archeologické
objekty rámcově datovatelné do pravěku.
DOLOPLAZY (okr. Prostějov)
Intravilán – rozšíření sportovního areálu (P. Fojtík, č. akce 212/17)
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Na ploše o výměře 860 m2 bylo odkryto 12 objektů, které významně rozšiřují naše dosavadní
poznatky nejen o pravěkém a protohistorickém osídlení místa samotného, ale dotýkají se i
problematiky výrazně přesahující region Prostějovska. Pět sídlištních jam poskytlo materiál
náležející časné době laténské. Chronologicky mladšími jsou pak dvě rozměrné polozemnice
obdélného tvaru s vnitřní kůlovou konstrukcí (objekty K 503 a K 511), které náležejí Keltům
oppidálního období. Početnou kolekci nálezů ze zemnice K 503 můžeme považovat za
kvalitativně vysoce nadstandardní. Vedle širokého spektra běžné užitkové keramiky najdeme i
keramiku technickou, a to nejen hliněná závaží, ale i dyzny, fragmenty dyznových cihel či
zlomky hliněných forem a dokonce nístěje železářských výhní, které odrážejí možné využití
objektu jako kovárny či slévárny. Pozornost zaujme i soubor kostěných a parohových nástrojů
nebo předmětů ze železa. Chronologicky významným je zlomek hladkého náramku z hnědého
skla a především v moravských nálezech nepočetná bronzová spona typu Beltz. Jako jisté
archaikum pak působí drobná stříbrná mince s vyobrazením jezdce na koni, která je poněkud
starší a odráží polohu místa nálezu v blízkosti významného výrobního a obchodního centra na
rozhraní katastrů Němčice nad Hanou a Víceměřice, kde byl právě tento typ mincí též
produkován. Význam objevu vůbec první pravděpodobné keltské kovárny/slévárny na
Moravě, situované v blízkosti zmíněné němčické aglomerace, tak ještě více podtrhuje její
bezpečné datování až do oppidálního období. Nejmladší zjištěnou komponentou zachycenou
na dotčené ploše je zahloubená chata čtvercového tvaru se čtveřicí kůlových jam v rozích. Ta
poskytla mj. i jemně vypracovanou keramiku s vlešťovanými vzory z poloviny 5. století
našeho letopočtu, čímž se řadí k ojedinělým dokladům osídlení počátku doby stěhování
národů v oblasti střední Moravy. Obr. 5.
DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Intravilán – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 1/17 a 900/17)
1. Parcela č. 703/11 a 703/23. V základových pasech bylo zdokumentováno 7 sídlištních
objektů datovatelných do doby bronzové, povětšinou snad do období počínajících
popelnicových polí. Překvapivým objevem se stal hrob se dvěma následnými kostrovými
pohřby kultury se šňůrovou keramikou. V ústí obdélníkové jámy spočívala kostra dospělého
jedince uloženého v silně skrčené poloze, na pravém boku, obličejem směřujícím
k jihovýchodu, která byla vůči vlastnímu zásypu jámy vymezena kamenným obložením
vybudovaným z rozštípaného bloku kvalitní břidlice; dochované milodary tvořily dvě nádoby,
z nichž zaujme džbán s kruhovým plastickým terčem pod páskovým uchem připomínající
obdobné tvary protoúnětické. Na dně jámy byly pak dokumentovány dolní partie dalšího
skeletu dospělého jedince v silně skrčené poloze, tentokráte však uloženého na levém boku,
v jehož patách ležela drobnější dvojuchá amfora zdobená třemi svazky otisků šňůry.
Vzájemné časové postavení obou pohřbů by mělo upřesnit probíhající radiokarbonové
datování - nejen terénní situace, ale i zjevná chronologická rozdílnost vyzvednutých
keramických nádob, však nabízí možnost, že starší hrob byl v terénu původně vyznačen
kamennou „stélou“, která byla později využita k vymezení mladšího hrobu umístěného v jeho
ústí. Obr. 6.
2. Parcela č. 703/11. Na skryté ploše byly odkryty tři sídlištní objekty, kdy jeden reprezentuje
kulturu věteřovskou a dva náležejí přelomu střední a mladší doby bronzové.
DŘEVNOVICE (okr. Prostějov)
Intravilán – rozšíření DS NN (P. Fojtík, č. akce 517/17)
Při stavbě byly ve výhozech hlíny zaznamenány koncentrace keramiky, kterou lze rámcově
zařadit do doby bronzové a též do vrcholného středověku.
FRYŠTÁK (okr. Zlín)
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Ul. Osvobození – TS, kabely VN, NN (A. Fojtík, č. akce 462/17)
V průběhu celé akce byl zjištěn pouze jeden zahloubený sídlištní objekt před č. p. 310. Při
vzorkování objektu ve stěnách výkopu nebyly získány žádné datovatelné nálezy. Přestože
nelze objekt jednoznačně časově zařadit, je přínosem pro poznání rozsahu osídlení
v minulosti.
HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
Na větřáku – příprava PZ Holešov. II. etapa (M. Popelka, č. akce 458/17)
Ve výkopu pro vodovod se podařilo zjistit jeden narušený objekt. Jednalo se o běžnou menší
sídlištní jámu, která však poskytla poměrně bohatý soubor keramických fragmentů, které jsou
datovány do starší doby bronzové a souvisí s dříve prozkoumaným sídlištěm v tomto prostoru.
HORÁKOV (okr. Brno-venkov)
Intravilán, č. p. 91 – stavební úpravy RD (P. Kos, č. akce 267/17)
V roce 2017 byl odkryt další díl novověkého pyrotechnologického zařízení, které se již
podařilo částečně prozkoumat při úpravě vjezdu do areálu RD v roce 2011. Jeho půdorys
naznačuje, že šlo o polní pec s otevřeným předpecím a topeništěm rozděleným středovým
soklem na dvě části. Starší nálezy z parcely naznačují, že šlo o pec potravinářskou, určenou
k vaření povidel.
HOSTĚNICE (okr. Brno-venkov)
Tomáškova louka – lesní cesta K lavečce (P. Kos, č. akce 627/17)
Záchranný archeologický výzkum přinesl nové ojedinělé doklady pravěkého sídlištního
využití lesní trati Tomáškova louka, položené nad levým břehem údolí potoka Říčka.
Z centrální plochy návrší pochází několik zlomků pravěkých keramických nádob, které byly
patrně součástí nevýrazné kulturní vrstvy, která tu vznikla během krátkodobého pobytu lidí.
Nahodile se vyskytující oblázky s úlomky karbonských hornin nevylučují drobnou exploataci
surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie. U lesní úvozové cesty byl
lokalizován zvláštní zahloubený objekt obdélného tvaru s náznakem vchodového výběžku,
obklopený nízkými odvaly. Podobné dva byly sledovány ještě v trati „U vlčáka“. Ve všech
případech bylo možné do jejich blízkosti lokalizovat také pozůstatky obdélných a oválných
plošin – snad milířišť, které by mohly dokládat souvislost s uhlíři pálícími tu v 18. - 19. století
dřevěné uhlí pro pozořické Lichtensteiny. Hojné využívání této lesní trati k vozové dopravě
dokládají četné úvozy s výskytem hraničních kamenů zhotovených z devonského vápence
kameníky - snad z Hostěnic. Jeden byl zjištěn v úseku lesní cesty „U vlčáka“ a další dva na
trase úvozu klesajícího od trati „U lavečky“ k údolí Napajedla u Hostěnic, kde leží dva menší
vápencové jámové lomy s drobnou polní vápennou pecí. K těmto indiciím lze podotknout jen
to, že tato cesta byla občas štětována štěrkem z těchto lomů, který byl upravován
hostěnickými štěrkaři.
HULÍN, PRAVČICE (okr. Kroměříž)
Višňovce, Závrbky – výstavba areálu (M. Popelka, č. akce 139/15)
Při výzkumu byly zachyceny dvě plochy s archeologicky pozitivními situacemi. V roce 2015
bylo rýhou pro připojení STL plynovodu porušeno 6 archeologických objektů na známém
polykulturním sídlišti Hulín – „Višňovce“, mimo to byly dokumentovány dvě situace s
kulturní vrstvou. V trati „Závrbky“ na ploše vlastní stavby pak byly v roce 2017
prozkoumány další 4 archeologické objekty, dokládající blíže nedatovanou aktivitu v nivním
prostoru. Přestože je katastrální území Pravčic díky předchozím velkoplošným výzkumům,
souvisejícím se stavbou rychlostní komunikace R55, a povrchovým sběrům aktivních
zájemců o archeologii poměrně dobře prozkoumaným územím, podařilo se v případě trati
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„Závrbky“ stav poznání doplnit o novou archeologickou lokalitu, kterou bohužel kvůli
absenci průkazného materiálu nelze přesněji chronologicky zařadit.
JEDOVNICE (okr. Blansko)
Intravilán – rekonstrukce silnice (P. Kos, č. akce 486/17)
V roce 2017 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce silničního úseku mezi obcemi Jedovnice,
Kotvrdovice, Senetářov a Podomí. Během I. etapy Jedovnice – Kotvrdovice II/373 a 379 byly
v Jedovnicích zachyceny základové a dílem i nadzemní části zaniklých kamenných zdí. Práce
se omezily na lokální sondáž zasahující již mimo niveletu prováděné stavby a vzorkování
nálezových horizontů. Ve sledovaném úseku stavby se nacházely rozsáhlé zbytky zdí
rozměrného domu, snad se dvěma nárožími v podobě vystupujících rizalitů. Zjišťovací sondáž
prokázala existenci základové jámy, do které byla založena kamenná zeď stavby tmelené
vápennou maltou, a to patrně někdy v rozmezí 17. a 18. století. Při hlubší sondáži bylo dále
zjištěno, že spodní zeď byla založena do vrstvy, která již obsahuje tuhovou keramiku a
železářskou strusku z období vrcholného středověku. Akce bude pokračovat v roce 2018.
JEDOVNICE, SENETÁŘOV (okr. Blansko)
Intravilán – kanalizace a ČOV, 2. fáze (P. Kos, č. akce 866/17)
V roce 2017 proběhla druhá fáze akce s názvem „Jedovnicko – intenzifikace ČOV a
kanalizace“, v obcích Jedovnice, Kotvrdovice a Senetářov. V Jedovnicích byla
rekonstruována ČOV u Rudického propadání a část kanalizace na ul. Palackého, kde nebyly
zjištěny žádné archeologicky významné situace. Za přínosnější lze označit až výkopové práce
při budování kanalizace v obci Senetářov, kde se (kromě ojedinělého výskytu knoflíkářské
perleti v mnoha místech celé obce) podařilo před domem č. 140 dokumentovat profil
zasypané úvozové cesty se zlomky vrcholně středověké tuhové keramiky. Akce bude
pokračovat v roce 2018.
KOJÁTKY (okr. Vyškov)
Klíny – přeložka silnice (B. Mikulková, č. akce 573/17)
Během budování přeložky silnice II. třídy byla prováděna skrývka v délce přibližně 2 km.
V části stavby blíže k Bučovicím jsme na severovýchodně orientovaném svahu nalezli 7
archeologických objektů. Jeden z nich byl kostrový hrob ze starší doby bronzové. Mrtvý byl
uložen v silně skrčené pozici na pravém boku s hlavou k západu. U nohou měl tři keramické
nádoby a zlomek bronzu. Ostatní objekty měly sídlištní charakter. Jedním z nich byla
vakovitě zahloubená zásobní jáma z doby bronzové. Jeden z objektů se podařilo datovat do
eneolitu – kultury zvoncovitých pohárů. Obr. 7.
KOZLANY (okr. Vyškov)
Rybník – revitalizace údolní nivy (B. Mikulková, č. akce 528/17)
V nivě Rostěnického potoka byla budována nádrž s rozsáhlými pobřežními mokřady. Protože
se stavba nacházela v těsné blízkosti známého sídliště z doby římské, byla od počátku
důkladně sledována. Záhy se ukázalo, že bylo údolí potoka v minulosti intenzivně
zaplavováno a inundační vrstvy překryly původní nálezový horizont. Proto jsme po odstranění
ornice a podorničí přistoupili k detektorové prospekci plochy. Tímto způsobem jsme získali
kolekci drobných kovových předmětů jednak z doby římské a jednak ze starší doby bronzové.
K významným nálezům z doby římské patří několik bronzových spon, jehlice, stříbrná
císařská mince a především menší depot železných předmětů, které byly spolu s keramikou a
několika tkalcovskými závažími uloženy na vrstvě z udusané a částečně propálené hlíny.
Zřejmě se jednalo o podlahu nadzemního objektu, patrně s kůlovou konstrukcí, jehož přesný
půdorys se nepodařilo nalézt. Obr. 8.
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KRALICE NA HANÉ (okr. Prostějov)
Kralický háj – logistická hala LZ 2, 5. etapa (P. Fojtík, č. akce 621/16)
Záchranný výzkum probíhal od srpna 2016 do srpna 2017. Zemní práce byly soustředěny při
okraji „Kralického háje“, v blízkosti vodoteče, což předurčovalo i výsledky výzkumu. Ty se
omezily pouze na zachycení reliktů kulturní vrstvy, či spíše splachů s nepatrným obsahem
mazanice a ojedinělými zlomky keramiky platěnické kultury, které byly lokalizovány v místě
podobného zjištění z roku 2004. Toto spíše marginální zjištění potvrdilo naše dřívější
poznatky o rozsahu výrazné sídlištní aglomerace halštatského období a charakteru nálezů
v její okrajové části.
KROMĚŘÍŽ (okr. Kroměříž)
Ul. Kotojedská – kabel NN (M. Popelka, č. akce 556/17)
V průběhu archeologického dohledu bylo zjištěno narušení pěti archeologických objektů.
Archeologický materiál byl posbírán také z výhozů na dvou místech výkopu. Zjištěné
archeologické situace tvoří součást známé polykulturní lokality „Nohylák“, známé již od
přelomu 19. a 20. století a naposledy zkoumané Muzeem Kroměřížska koncem 90. let 20.
století v souvislosti se vznikem zástavby satelitu rodinných domů. Zajímavé jsou nálezy
z objektu K504 ze závěru lengyelského osídlení, které na východní Moravě přežívá až do
časného a staršího eneolitu nebo drobný keramický fragment z objektu K502 s plastickou
lištou zdobenou kruhovým kolkem, který se hlásí patrně do mladého eneolitu, které výrazně
obohacují spektrum doposud zjištěných komponent v této lokalitě.
KROMĚŘÍŽ (okr. Kroměříž)
Štěchovice – Muzeum mlékárenství a penzion (A. Fojtík, č. akce 77/17)
Během rekonstrukce objektu a zpevněných ploch byla zjištěna přítomnost archeologických
objektů. Jednalo se o relikt kamenného základového zdiva, které bylo v jihovýchodní části
přerušeno cihlovou studnou/cisternou s vnitřní omítkou a v severozápadní části cihlovou
kanalizací. Pravděpodobně nejstarší archeologickou situaci představoval relikt zástavby
z nepálených cihel, který byl porušen mladšími zásahy. Jelikož byly popsané situace
zachyceny a dokumentovány pouze v dané úrovni (-40cm), není možné je přesněji datovat,
ale přesto ukazují bohatý novověký stavební vývoj parcely.
KŘENOVICE (okr. Vyškov)
Niva – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 772/17)
V průběhu záchranného archeologického výzkumu na parcele č. 1404/66 byly v profilech
základových pasů zjištěny tři archeologické objekty. Sídlištní jámy nespecifikovaného účelu
obsahovaly malé množství keramiky, zvířecích kostí a mazanice. Jámy byly součástí sídliště
z mladší doby bronzové, které bylo odkryto již při budování inženýrských sítí v roce 2016
(viz Výroční zpráva 2016).
KUŘIM (okr. Brno-venkov)
Intravilán – stavba sportovní haly (R. Bíško, č. akce 34/17)
V ploše skrývky se podařilo zachytit celkem 3 stavební jámy a pravděpodobně pec obsahující
poměrně četný archeologický materiál. Průběh výzkumu komplikovala mocná vrstva navážek
a četné terénní zásahy v nedávné minulosti. Archeologické situace navazovaly těsně na
recentní vrstvy a některé z nich byly velice mělké. Větší hloubky dosahovala pouze pec, na
profilu bohatě zvrstvená. Objekty svými nálezy odpovídají lengyelské kultuře. Další objekt
byl zachycen na profilu výkopu při JZ hraně sledované plochy. Je zřejmé, že se jedná o
reziduum sídliště z období lengyelské kultury, značně poškozené novodobými terénními
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úpravami. V blízké trati „Záhoří do klínů“ byly zachyceny objekty podobného stáří a
charakteru.
KUŘIM (okr. Brno-venkov)
Ul. Blanenská – nákupní areál Kaufland (M. Přichystal, č. akce 399/17)
Při výstavbě nákupního areálu v sousedství známé archeologické lokality byly zaznamenány
erozní rýhy, které obsahovaly nepočetný, druhotně přemístěný materiál z doby halštatské a
patrně doby laténské. Mezi nálezy se vyskytnul i zlomek jantarového korálku.
KUŘIM (okr. Brno-venkov)
Ul. Knínická – provizorní komunikace (M. Přichystal, č. akce 750/17)
Skrývka neohlášené provizorní komunikace k budovanému areálu firmy Topvet odhalila
celkem 53 zahloubených sídlištních objektů, které ovšem ve většině případů bylo možné
pouze zdokumentovat a ovzorkovat v úrovni povrchu. Na základě získaného materiálu spadá
těžiště osídlení místa do kultury s lineární keramikou, znovu se však zde lidé usazují také
v době laténské a v raném středověku.
LIPOVEC (okr. Blansko)
Intravilán – stavba RD (P. Kos, č. akce 554/17)
Záchranný výzkum proběhl při stavbě rodinného domu na parcele č. 128/1 v zahradě dílny
Truhlářství Kolmačka. Po skrytí povrchové vrstvy zeminy se v terénu vyrýsovaly kamenné
základy obdélného objektu s dělící příčkou. Novověký charakter objektu koresponduje
s objekty na II. vojenském mapování Moravy z let 1836-1852, kde se jedná s největší
pravděpodobností o osaměle stojící hospodářskou budovu – snad stodolu. Během
dokumentace základů zdiva této stavby byly učiněny v podložním horizontu ojedinělé nálezy
zlomků vrcholně středověké tuhové keramiky
LIPŮVKA (okr. Brno-venkov)
Nad cihelnou – výstavba RD (M. Přichystal, č. akce 490/17)
První etapa výstavby rodinných domů porušila sídliště kultury s lineární keramikou, které
bylo známo z dřívějších povrchových sběrů.
LIPŮVKA (okr. Brno-venkov)
Nad cihelnou – kabel NN (M. Přichystal, č. akce 752/17)
Liniové výkopy pro nové zemní kabelové vedení NN porušily další zahloubené sídlištní
objekty kultury s lineární keramikou.
LIPŮVKA (okr. Brno-venkov)
Nad cihelnou – IS pro RD (M. Přichystal, č. akce 756/17)
Liniové výkopy pro nové plynové vedení porušily další zahloubené sídlištní objekty kultury
s lineární keramikou.
LITENČICE (okr. Kroměříž)
Intravilán – hasičská zbrojnice (M. Popelka, č. akce 363/17)
Na zkoumané parcele č. 2561 byly doloženy situace, dokumentující historický vývoj obce.
Většina z nich náleží obecně středověkému či vrcholně středověkému období (nejstarší prvky
lze datovat již do 13. století). Dva objekty jsou novověké, přičemž obsahovaly i podíl intruzí
z vrcholného středověku. Sběrem na výhozech a v ploše stavby pak byla získána kolekce
odpadu z perleťářské (knoflíkářské) dílny náležející novověkému období. Nejzajímavějším
nálezem je pak drobný kopytovitý klínek, vyzvednutý z jednoho středověkého objektu
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(sloupové jámy), který by mohl souviset s „magickou“ ochranou stavení před úderem blesku a
případným požárem.
MACHOVÁ (okr. Zlín)
Čtvrtě – ZTV pro výstavbu RD (M. Popelka, č. akce 8/16)
Výzkum probíhal od února 2016 do listopadu 2017. Zjištěn byl jediný archeologický objekt,
který se nepočetným materiálem hlásí nejspíše do závěru starší doby bronzové (věteřovská
skupina?). Záchranný archeologický výzkum potvrdil přítomnost nové (teprve druhé),
průkazně doložené pravěké lokality na katastru obce Machová.
MÍŠKOVICE (okr. Kroměříž)
Potoky – odbahnění rybníků (M. Popelka, č. akce 121/17)
Během stavby byla formou sondy prozkoumána stratigrafie v západní části skryté plochy.
Mezi vrstvou ornice a přechodovým, bahnitým horizontem, nasedajícím na původní lužní
horizont, byla zachycena vrstva s obsahem archeologického materiálu, která poskytla
nepočetný soubor keramických fragmentů a mazanice. Datace souboru je vzhledem k jeho
fragmentárnosti problematická, dle jednoho zlomku okraje s odlomeným páskovým uchem
lze uvažovat o jeho přiřazení do doby bronzové.
MOKRÁ (okr. Brno-venkov)
Lom Mokrá – průzkum vybraných oblastí (P. Kos, č. akce 790/17)
V severozápadním předpolí Prostředního lomu Mokrá jsme pokračovali v záchranném
výzkumu započatém v roce 2016 v úseku úprav obslužné komunikace a skrývek zeminy
(naleziště Mokrá-lom XI, Hostěnice-Zadní Pacholské). Odkryt byl téměř kompletní půdorys
menší polní plamenné vápenné pece z období 19. století se zbytky základů kůlové stavby.
Během detektorové prospekce byl nalezen v blízkosti výrobního okrsku soudobý zavírací nůž
a početný soubor kovových předmětů (knoflíky, mince, podkovy, kosíř, udidlo), které
naznačují, že tudy původně vedla lokální lesní cesta, jejíž datace spadá do širšího rozmezí
středověku a novověku.
MORAVSKÉ KNÍNICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – obnova NN (M. Přichystal, č. akce 321/17)
Liniové výkopy pro nové zemní kabelové vedení NN v ulicích V Mezihoří, Horní branka a U
Školky porušily kulturní vrstvy, které je možné na základě získaného materiálu rámcově
datovat do pravěku až středověku.
MOŘICE (okr. Prostějov)
Za humny – kabel VN, NN, DTS (M. Popelka, č. akce 103/17)
V průběhu liniové stavby byl proveden záchranný výzkum, při kterém byly zdokumentovány
3 archeologické objekty, narušené rýhou pro kabelové vedení VN. Dva objekty (K500 a
K501) byly zjištěny u místní komunikace. Objekt K502 pak byl dislokován severně od státní
komunikace Mořice – Nezamyslice. Dva objekty (K500, K502) lze interpretovat jako sídlištní
jámy bez možnosti bližší specifikace, objekt K501 pak lze s jistotou označit za
charakteristickou zásobní jámu. Ani jeden z objektů však neposkytl reprezentativní materiál,
díky kterému by bylo možno osídlení blíže chronologicky fixovat a tak se musíme spokojit s
obecnou datací do pravěkého období. V širším prostoru Hané nelze říci, že by se jednalo o
nečekané zjištění. Místní prostor je jedním z nejbohatších na pravěké a raně historické
památky na střední Moravě. Závěrem lze shrnout, že dříve zjištěné osídlení v poloze
„Pololány u Můstku“ pravděpodobně pokračuje podél Mořického potoka dále na
severovýchod až k okraji intravilánu obce.
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MUTĚNICE (okr. Hodonín)
Kostel sv. Kateřiny – stavební úpravy schodiště (M. Lečbych, č. akce 206/17)
Částečně zdokumentovány byly dva fragmenty starších zdí, přičemž zeď 901 můžeme
považovat za starší opěrnou zeď, která pravděpodobně ohraničovala celý areál kostela a
původního hřbitova. Po vybudování kamenného schodiště v roce 1926, které nahradilo
schodiště dřevěné, pak byla patrně částečně destruována a okolní terén byl zasypán vrstvou
102, čímž zřejmě došlo k částečnému zúžení ulice Vincence Bednáře o 1,5 m. Zmíněná
mocná vrstva navážky obsahovala kromě rozličných zlomků stavební suti také poměrně velké
množství dislokovaných lidských pozůstatků, které byly během archeologických dohledů na
stavbě sbírány a ukládány pro následné pietní uložení. Interpretace druhého fragmentu zdi 900
není na základě tohoto záchranného výzkumu možná. Stavební výkopy však také zasáhly do
dříve nedotčených podložních vrstev, ve kterých by se dobře projevilo případné starší osídlení
z pravěku či středověku. V těchto dobře čitelných vrstvách však nebyl patrný žádný zásah
odlišující se od přítomné žluté jílovito-písčité hlíny a ani další stopy, které by se daly
považovat za archeologicky významné.
NÁSEDLOVICE (okr. Hodonín)
Čtvrtě od brankovského mlýna – zapojení sondy Nas2 (M. Lečbych, č. akce 664/17)
Na mírném návrší nad Spáleným potokem byly prozkoumány tři větší zásobní jámy, v jejichž
výplních se nacházelo výrazné množství zejména keramických nálezů, ale také početný
soubor zvířecích kostí. Na dně jednoho z objektů byl také prozkoumán pohřeb jedince
uloženého ve skrčené poloze. Všechny objekty náležejí únětické kultuře starší doby bronzové.
NECHVALÍN (okr. Hodonín)
Padělky – oprava produktovodu (A. Fojtík, č. akce 90/17)
Úkolem záchranného archeologického výzkumu bylo sledování celkem 38 výkopů pro opravu
vad potrubí, které se vyskytovaly na 21 katastrech Zlínského a Jihomoravského kraje. I přes
rozsah stavby byla zjištěna pouze jedna archeologická situace, která byla vázána na výkop
v k. ú. Nechvalín. Jednalo se o menší soubor archeologických artefaktů (zlomky keramiky,
mazanice) získaného z výhozů zeminy, přičemž ve stěnách výkopu nebyla zjištěna přítomnost
archeologických situací v podobě zahloubených objektů či antropogenních uloženin. Tato
skutečnost patrně souvisí s možným sekundárním uložením artefaktů, které v minulosti mohlo
vzniknout v souvislosti s budováním plynovodu či se založením ovocného sadu. Keramické
zlomky je možné na základě jejich výzdoby a profilace datovat do doby římské, kdy bylo
území Moravy osídleno germánskými kmeny. Kromě keramiky bylo ve výhozech nalezeno
také několik zlomků mazanice, které představují doklad stavebních konstrukcí. Díky nim lze
v daném prostoru předpokládat přítomnost sídliště. I přes zdánlivě nezajímavý soubor
představuje nález germánské keramiky první doklad osídlení v tomto období na území
Nechvalína a díky tomu doplňuje dosavadní poznání o struktuře osídlení Ždánicka v době
římské.
OLBRAMOVICE (okr. Znojmo)
Leskoun – těžba v lomu (D. Parma, č. akce 96/17)
Záchranný výzkum ve vnitřním opevněném prostoru hradiště z pozdní doby bronzové na
vrcholu Leskounu navázal v roce 2017 na starší výzkumy prováděné na lokalitě.
Z metodického hlediska se jasně potvrdilo, že vzhledem k charakteru terénu je jediným
možným způsobem provedení záchranného výzkumu předstihový výkop od úrovně drnu,
jakákoliv mechanická skrývka vede k úplné devastaci souvrství a mělkých objektů.
Předmětem výzkumu byly v roce 2017 fakticky pouze objekty konzervované v terénní depresi
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silnou akumulací mladších vrstev; liniový objekt 749 je patrně zbytkem úvozové cesty
vedoucí do opevněného prostoru, z jeho výplně ovšem pocházejí především novověké nálezy.
Původní komunikaci z doby bronzové se zachytit nepodařilo.
OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Za humny – ZTV pro RD (P. Fojtík, č. akce 513/17)
Na ploše byla registrována mocnější kulturní vrstva s četným sídlištním materiálem lužické
kultury a opodál též skupina značně orbou rozrušených žárových hrobů téhož stáří. V jedné
z položených sond byla dále zachycena také zásobní jáma - „obilné silo“ náležející střední
době hradištní, která ve svém ústí obsahovala větší množství zvířecích kostí (mj. i torzo
zvířecího skeletu v anatomickém uspořádání).
PAČLAVICE (okr. Kroměříž)
Areál zámku Pačlavice – rekonstrukce (M. Popelka, č. akce 296/16)
Při zemních pracích souvisejících se stavebními úpravami v areálu Ústavu sociální péče v
Pačlavicích byla zjištěna jediná archeologicky relevantní situace. Jednalo se o (pod recentními
planýrkami ukrytou) výraznou tmavší vrstvu s úlomky drobných mazanic a uhlíků, která
obsahovala nepočetný keramický a osteologický materiál. Nalezené keramické fragmenty ve
své většině nesou vnitřní povrchovou úpravu v podobě glazury a datují situaci rámcově do 17.
- 18. století. Mezi nalezenými fragmenty se vyskytl i okraj kachle, který může souviset s vyšší
společenskou vrstvou, respektive s blízkostí zdejšího zámku.
PIVÍN (okr. Prostějov)
Čtvrtě od klenovského mostu – optický kabel (B. Mikulková, č. akce 437/17)
Během záchranného archeologického výzkumu byly nalezeny lidské ostatky, které patřily 25
– 30 letému muži, příslušníku německých branných sil, který v Pivíně zahynul na konci dubna
1945. Smrtelným zraněním byl průstřel hlavy nad levou očnicí. Dle dochované identifikační
známky šlo o příslušníka náhradního a výcvikového ženijního praporu. Kromě známky byla
nalezena i sada různých typů knoflíků a průvleček, které byly součástí výstroje. Dalším
nálezem bylo pět kusů 50 haléřových mincí, z nichž čtyři pocházely z Protektorátu Čechy a
Morava a jedna byla ražbou Slovenského státu. Nalezené pěchotní střelivo (10 kusů) převzala
Policie ČR. Známka a kosterní pozůstatky byly odevzdány Německému lidovému spolku pro
péči o válečné hroby (budou pohřbeny pod číslem 7651 v Brně).
PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Příčný – rozšíření závodu EUROM (D. Parma, č. akce 801/17)
Během bouracích prací byly obnaženy a dokumentovány profily ukazující na přítomnost
dobře dochovaného a mladšími sedimenty překrytého osídlení starší doby bronzové, což je
v souladu s dřívějšími zjištěními. Tuto skutečnost bude nutné zohlednit při další plánované
výstavbě provedením záchranného archeologického výzkumu v odpovídajícím rozsahu.
POHOŘELICE (okr. Zlín)
Březí – protipovodňová opatření (A. Fojtík, č. akce 347/16)
I přes relativně značný rozsah stavby byly archeologické situace zjištěny pouze na lokalitě
„Březí“. V daném prostoru byla zachycena část pravěkého sídliště a prostorově izolované
ohniště, které lze na základě ojedinělého keramického zlomku datovat do pravěkého období,
přičemž keramické těsto odpovídá spíše starší fázi osídlení prozkoumaného sídliště. Zbylé
objekty tvořily koncentraci na pravobřežní terase Oldřichovického potoka, jejíž severní část
byla v minulosti odtěžena (hliník/lom). Co se týče chronologického zařazení lze osídlení
rozdělit na dvě etapy, kdy starší reprezentují objekty z časného eneolitu. Mladší fáze osídlení
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pak spadá na přelom pozdního eneolitu (KZP) a starší doby bronzové. Archeologickým
výzkumem byly zachyceny první prokazatelné doklady pravěkého osídlení na území
Pohořelic a tím doplnily dosavadní znalosti o sídelní strategii moravského pravěku.
POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – těžba písku (M. Lečbych, č. akce 662/17)
V návaznosti na těžbu písku pokračoval i v roce 2017 pravidelný záchranný archeologický
výzkum. Během záchranných prací bylo prozkoumáno celkem 44 zahloubených objektů,
většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých
zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat tři v
půdoryse nepravidelné jámy s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech
zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP.
PRAVČICE (okr. Kroměříž)
Zadní újezd – V573 kompletní rekonstrukce vedení (A. Fojtík, č. akce 168/17)
V průběhu archeologického dohledu byla zachycena část pravěkého sídliště. Z důvodu
prostorově omezených zásahů do terénu nebylo možné přesněji interpretovat zkoumané
situace. Ty byly tvořeny třemi zahloubenými objekty, nálezy keramiky v podorniční vrstvě a
ojedinělými drobty mazanice v podorniční vrstvě, u nichž lze předpokládat jejich sekundární
uložení, které vzniklo díky hluboké orbě. Zahloubené objekty lze na základě získaného
nepočetného keramického souboru klást do období kultury popelnicových polí, obecně doby
bronzové a blíže nespecifikovaného pravěku. Výzkumem bylo doplněno poznání o rozsahu
pravěkého osídlení, které bylo zachyceno při rozsáhlém výzkumu vyvolaném výstavbou
rychlostní silnice R 55.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Intravilán – optická síť INFOS (P. Fojtík, č. akce 618/16)
Pokládka cca 10 km kabelů probíhala od září 2016 do června 2017. V rámci průběžně
prováděného dohledu byly v blízkosti křížení ulic Lidická a Studentská zaznamenány zlomky
keramiky lužické kultury, které reflektují již dříve známé pravěké osídlení tohoto prostoru.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Nám. E. Husserla – podzemní kontejnery (P. Fojtík, č. akce 394/17)
V rámci stavby bylo zachyceno zasypané koryto jednoho z ramen tzv. „mlýnské strouhy“,
která byla až do počátku 20. století zdrojem opakovaných infekčních epidemií, neboť do ní
ústily nejen povrchové odpadní vody, ale i splašky z okolních domů.
PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Ul. Hradební – polyfunkční dům (P. Fojtík, č. akce 514/17)
Stavba byla založena na vrtaných pilotech a jako vhodná alternativa záchranného
archeologického výzkumu byla, po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu
v Olomouci, zvolena sonda při hraně stavbou dotčené plochy. Pod „konstrukcí“ předchozího
parkoviště byla zaznamenána mohutná vrstva planýrek s četným materiálem renesančního a
barokního stáří, která dosedala až na štěrkovou říční terasu s rýsujícími se terénními situacemi
v podobě studny zasypané recentní sutí a části žlabovitého objektu vyplněného světlou
jílovitou hlínou silně promísenou organickými zbytky, s četnými zvířecími kostmi, kameny a
zlomky novověké keramiky (patrně jedné z četných stok odvádějících dešťovou vodu a
fekálie z prostoru židovského města). Registrována byla též hranice uliční čáry původní ulice
Pekařská (do roku 1892 jako Bäcker-Gasse).
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PROSTĚJOV-KRASICE (okr. Prostějov)
Ul. Západní – bytový dům Západní Krasice (P. Fojtík, č. akce 424/17)
Plocha stavby byla skryta na úroveň sprašové hlíny a následně byla hloubena stavební jáma
dosahující úrovně štěrkové říční terasy. Při jihozápadním nároží budoucího bytového domu
byla takto narušena archeologická situace v podobě sídlištní jámy, která však poskytla pouze
dva ojedinělé drobné fragmenty stěny nádoby zřejmě pravěkého stáří. Toto zjištění rozšiřuje
naše znalosti o prostorovém rozsahu polykulturní lokality zachycené při výstavbě komplexu
bytových domů v roce 1997.
PROSTĚJOV-ŽEŠOV (okr. Prostějov)
Intravilán – cyklostezka Prostějov-Žešov, III. etapa (P. Fojtík, č. akce 163/17)
Průběžný archeologický dohled při stavbě cyklostezky byl doplněn cílenou detektorovou
prospekcí. Takto byla získána bronzová jehlice s vřetenovitou hlavicí, náležející k její na
střední a severní Moravě poměrně četně se vyskytující variantě Gemeinlebarn a spadající tak
do středního stupně lužické kultury mladší doby bronzové. Uvedený nález reflektuje již dříve
známé a poměrně intenzivní osídlení blízkého okolí v éře starších popelnicových polí.
RAJHRAD (okr. Brno-venkov)
Stará Pošta – stavba průmyslové haly (R. Bíško – J. Kala, č. akce 639/17)
V rámci předstihového výzkumu před zahájením vlastní stavby byla odkryta část
polykulturního pohřebiště. V průběhu skrývky (cca 1500 m2) se podařilo identifikovat celkem
7 hrobů (5 hrobů spadající do období pozdního eneolitu a 2 hroby patřící do období halštatu).
Hroby příslušníků kultury se zvoncovitými poháry se nacházely skupinově v SV části plochy.
Ve třech případech (H801, H804 a H805) byli uloženi jedinci ve skrčené poloze s rukama
před obličejem do obdélných až oválných hrobových jam, na levém boku, s hlavou k severu a
tváří ve směru na východ. V případě hrobu H800 se nepodařilo konkrétní uložení jedince
identifikovat. Postdepoziční procesy značně ovlivnily dochování všech koster. Jednotlivé
celky obsahovaly pouze omezené množství milodarů (H801 - misku a tři džbánky různých
velikostí a H805 – dva malé džbánky). Při okraji pozemku se nacházel hrob H803 lišící se od
skupiny žárovým ritem. Obsahoval dvě nádoby (amfory), ve kterých byla rozsypána kremace.
Ta se nacházela i v okolí nádob, jenže celá situace byla uložena v ornici a do podloží
zasahovala pouze částí. Jde o část nově zachyceného pohřebiště z období pozdního eneolitu,
situaci pěkně doplňuje soudobé sídliště zjištěné v 50. letech 20. století a nacházející se
několik desítek metrů ve směru na V.
Hroby příslušníků halštatské kultury se nacházely při Z okraji plochy. V obou případech šlo o
relativně prostorné obdélné hrobové jámy (2 m x 1,5 m) a dosahující hloubky pouze 30 cm,
orientované delší stranou ve směru S-J. Hrobové celky se vzájemně lišily pohřebním ritem
(H802 byl kostrový, H806 žárový). Nicméně v obou případech byly ostatky uloženy při
západní straně hrobové jámy (v případě hrobu jedinec H802 v natažené poloze na zádech, u
hrobu H806 byla kremace rozsypána do prostoru zásypu). Při východní straně se potom
nacházelo velké množství keramických nádob. V počtu jednotlivých druhů a v celkovém
počtu se sice oba hroby lišily, ve spektrálním složení nikoliv. Každý obsahoval cca 20 – 25
nádob (amfory, misky, mísy, šálky atd.). Náplní a charakterem jednotlivé milodary nijak
nevybočovaly z běžného složení na jiných pohřebištích. V těsné blízkosti skrývané plochy byl
narušen při stavbě inženýrských sítí analogický hrob v roce 2013. Jedná se tedy o část většího
pohřebiště. Sídlištní nálezy jsou známé z roku 1963 a 1985 z místa, které je vzdálené několik
desítek metrů směrem na V. Obr. 9-10.
ROUSÍNOV-ROUSÍNOVEC (okr. Vyškov)
Ul. Slavkovská – rozšíření skladu fy Ferobet (B. Mikulková, č. akce 711/17)
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Pokračující rozšiřování průmyslové zóny zasáhlo další část staré a dlouhodobě sledované
archeologické lokality (tzv. Kmentova cihelna). Skrývka ornice o mocnosti až 60 cm odhalila
dva sídlištní objekty kultury s lineární keramikou, dále tři keramické pece s předpecní jámou a
tahovým kanálem z doby římské, kostrový čtyřhrob kultury zvoncovitých pohárů a dalších 15
sídlištních objektů. Nejvíce objektů patřilo pohřebišti z mladší doby železné. Na omezené
ploše (větší část skryté plochy je dosud neprozkoumána) jsme odkryli celkem 30 keltských
hrobů. Z tohoto počtu bylo 6 žárových a 24 kostrových. Nejbohatší hroby dosahovaly
hloubky 100 cm pod úrovní podložní spraše. Mělce uložené hroby byly často značně
poškozené zemním strojem při nevhodně prováděné skrývce. Výbavu žárových hrobů tvořila
většinou přepálená keramika, a drobné železné předměty, poškozené žárem hranice.
Výjimkou je bojovnický hrob s mečem v pochvě, pásovou garniturou a hrotem kopí, které
nespálili spolu s mrtvým na hranici, ale vložili je do hrobu samostatně, současně s kremací a
spálenou keramikou. Kostrové hroby se lišily výbavou, nejchudší obsahovaly pouze jednu až
dvě nekvalitně vypálené (často patrně pouze sušené) keramické nádoby. Středně velkou
výbavu tvořily dvě železné spony, keramika a ojediněle bronzové náramky. Nejbohatší
výbavu měly dva ženské hroby. Obsahovaly železné spony, prsteny a náramky, kromě toho
bronzové spony, náramky a nánožníky. Obě ženy měly na levém předloktí i jeden
sapropelitový náramek. Jedna z žen měla na sobě bohatou pásovou garnituru tvořenou
železnými očky kombinovanými bronzovými kroužky. Obr. 11-12.
ROZDROJOVICE (okr. Brno-venkov)
U Kříže – stavba RD (1 - M. Lečbych, č. akce 342/17, 834/17; 2 – M. Přichystal, č. akce
500/17)
Budování nové zástavby na známé neolitické lokalitě „U Kříže“ v Rozdrojovicích vyvolalo i
v roce 2017 nutnost několika archeologických výzkumů.
1. Parcela č. 638/63. Zdokumentovány byly 3 sídlištní jámy s minimem movitých
nálezů bez možnosti bližší interpretace. Na základě terénního zhodnocení lze objekty s jistou
pravděpodobností datovat do kultury s moravskou malovanou keramikou.
Parcela č. 638/82. Byla dokumentována rozměrná, v půdoryse nepravidelná stavební
jáma, která se rozkládala po téměř celém prostoru stavby. Na základě předběžného
zhodnocení ji lze chronologicky zařadit do období kultury s lineární keramikou.
2. Parcela č. 638/58. Skrývka odkryla dva zahloubené sídlištní objekty, které však
kvůli absenci nálezů nebylo možné přesněji datovat.
SELOUTKY (okr. Prostějov)
Na Šťastných – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 381/17)
Zemní práce byly realizovány v polní trati „Na Šťastných“, v místech, kde se rozkládá
významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné. Do povědomí
odborné veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu
platěnické kultury, který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při výstavbě silnice.
K jejímu archeologickému „znovuobjevení“ došlo v roce 2012, kdy se v souvislosti
s výstavbou dvou rodinných domů podařilo, vedle standardních žárových hrobů, prozkoumat
hned tři podobné honosně vypravené halštatské hrobky. Nyní zkoumaná parcela poskytla
zbytky několika orbou téměř zcela zničených urnových hrobů platěnické kultury a především
další čtyři komorové hroby. Na dně zpravidla téměř čtvercové komory o délce stran cca 2,50
až 3 m, pod výrazným kamenným závalem, spočívaly dvě až tři desítky značně poškozených
keramických nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým
železným nožem. Mezi kremačními zbytky, uloženými povětšinou v jedné či více z nádob,
byly dále obsaženy „osobní“ předměty zemřelého - spirálovité náušnice vinuté z tenkého
bronzového drátu, součásti garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných korálků, zbytky
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železných náramků či železných harfovitých spon. Hrobka H 4/2017 navíc poskytla i
bezpečné doklady výdřevy hrobové komory v podobě negativů dřev zřetelně se rýsujících ve
sprašovém podloží. S podobnými funerálními stavbami platěnické kultury starší doby železné,
provázenými kamennými konstrukcemi a mohutnými závaly, se setkáváme zejména v severní
části Vyškovska a právě na Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich
rozšíření. Obr. 13-14.
SIVICE (okr. Brno-venkov)
Díly u dědiny – průmyslová zóna (P. Kos, č. akce 259/17)
Záchranný archeologický výzkum přinesl nové ojedinělé doklady využití trati „Díly u dědiny“
v pravěkém a raně novověkém období. Výstavba komunikace se závažnějších
archeologických situací, až na ojedinělý pravěký sídlištní objekt, vůbec nedotkla. Další dílčí
informace byly získány hlavně z výstavby nové kanalizace a vodovodu, z jejíž jedné rýhy
pochází řez současnou polní cestou vespod se zaniklou úvozovou cestou, datovatelnou snad
do raného novověku. Ojedinělé drobné zlomky keramických nádob z pravěkého objektu
nebylo možné pro jejich nevýraznost kulturně zařadit, snad se mohlo jednat o období neolitu
až eneolitu. Liniovou stavbou se však nepodařilo potvrdit rozsáhlé neolitické sídliště
lokalizované pod sivickou částí ulice Nová, které sem evidentně již nepokračuje a podle
dřívějších akcí překračuje spíše katastr Sivic směrem k Pozořicím. Nepodařilo se doložit ani
pokračování laténského kostrového pohřebiště ležícího na levém břehu Pozořického potoka,
vzdáleného od stavby jen asi 300 m. Také průběh historicky doložené Olomoucké cesty, která
tudy vedla již od středověku, nebylo kromě několika drobných mělce vyjetých kolejí, možné
přesvědčivě potvrdit – snad její existenci potvrzují nahodile objevené kamenné patníky
zhotovené kameníky z místní karbonské droby. Je možné, že cesta vedoucí stabilním terénem
byla po svém zániku rozorána zemědělskými stroji, nebo procházela v těsné blízkosti stavby a
byla tedy sledována jen okrajově. Této domněnce by nasvědčoval také dokumentovaný profil
se zaniklým úvozem, jehož dno leželo pod niveletami zjištěných vozových kolejí v ose
prováděné stavby.
SKALKA (okr. Prostějov)
Za mlýnem – rozšíření DS NN (P. Fojtík, č. akce 162/17)
Liniový výkop pro pokládku kabelů protnul v poloze „Za mlýnem“ zásyp archeologického
objektu raně středověkého stáří z 12. století. Uvedené zjištění je cennou informací k poloze a
rozloze teprve nedávno zachycené (viz Výroční zpráva 2016) původní lokace středověké
osady Skalička.
SLUP-OLEKSOVIČKY (okr. Znojmo)
Po záhumencích – stavba skladu a zpevněných ploch (D. Humpola, č. akce 588/17)
Výzkum navázal na již prozkoumanou plochu z roku 2008. Během archeologických prací se
podařilo prozkoumat 71 zahloubených objektů. V 45 případech se jednalo o malou
základovou kůlovou jamku. Z nich se podařilo identifikovat dvě linie tvořící jakousi ohradu.
Z důvodu nepřítomnosti jakéhokoliv datovatelného materiálu je lze zařadit jen rámcově do
období pravěku. V 10 případech obsahovaly zahloubené objekty materiál kultury s lineární
keramikou. Jednalo se převážně o hliníky a stavební jámy, které tradičně ohraničovaly
půdorysy dlouhých domů. Ty se v tomto případě nepodařilo identifikovat. Při okrajích jam se
podařilo v několika případech odkrýt relikty zborcených pecí. Při východním okraji
prozkoumané plochy byly prozkoumány dva rozsáhlejší hliníky. Jeden byl na základě
keramických nálezů datován do období věteřovské skupiny ze starší doby bronzové. Druhý
obsahoval keramiku mladobronzovou z období velatické kultury středodunajských
popelnicových polí. Obr. 15.
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SMRŽICE (okr. Prostějov)
Areál AGRO Haná – stavba skleníků (P. Fojtík, č. akce 70/17)
Celkem bylo prozkoumáno 147 sídlištních objektů reprezentujících delší časový úsek doby
bronzové a halštatské. Pomineme-li několik zlomků keramiky (intruzí v objektech mladšího
data) neolitické kultury s keramikou lineární, pak nejstarší komponentu osídlení místa tvoří
jámy ze závěru mohylové kultury střední doby bronzové. Lidské aktivity sice zřetelně
kulminují v období následující lužické kultury, ale pokračují zde i v průběhu pozdní doby
bronzové až do doby halštatské. Mimořádné pozornosti si zaslouží především pozůstatky
kruhového hliněného topeniště, které se po stránce dochovalosti i estetické úrovně řadí mezi
přední nálezy tohoto typu z prostoru střední Evropy a dosahuje informačního potenciálu
podobných zařízení zjištěných především v prostředí Karpatské kotliny - jsme totiž schopni
rekonstruovat nejen jeho původní podobu, ale i umístění v rámci konkrétního objektu
začleněného do půdorysného schématu prozkoumané osady počínající éry lužických
popelnicových polí.
SOKOLNICE (okr. Brno-venkov)
Pravý lán, ul. Kobylnická – rozšíření NN (M. Lečbych, č. akce 657/17)
Ve výkopu pro kabel elektrického vedení byla zjištěna pozitivní archeologická situace. Na
levém břehu potoka Říčky, v těsné blízkosti stávajícího sokolnického hřbitova, byly
zdokumentovány dva do podloží zahloubené objekty předběžně datované do eneolitu. Ve
výplni těchto jam se nacházel jen nepočetný keramický inventář.
STŘELICE (okr. Brno-venkov)
Prostřední trať – parkoviště (D. Parma, č. akce 95/17)
Záchranným archeologickým výzkumem se podařilo odkrýt další část neolitického sídliště v
poloze „Prostřední trať“ severovýchodně od intravilánu obce. Spolu s výzkumy z let 2005,
2011 a 2012 již bylo prokopáno přes 80 objektů převážně středních a větších rozměrů,
doklady nadzemních staveb v podobě početnějších sloupových jam zachyceny nebyly. Výplně
objektů kultury s moravskou malovanou keramikou z ploch z roku 2017 poskytly běžné
nálezové soubory značně fragmentarizované keramiky a štípané industrie. Zkoumaná plocha
je patrně pouze malou částí rozsáhlé lokality, rozprostřené na celém návrší východně od obce
mezi Střelickým a Troubským potokem, jak nasvědčují starší drobné výzkumy a povrchové
sběry.
ŠELEŠOVICE (okr. Kroměříž)
Pod rozdíly – stavba RD (A. Fojtík, č. akce 599/16)
Výzkum na parcele č. 477/7 probíhal od listopadu 2016 do října 2017 a navázal na již
uskutečněné záchranné akce při výstavbě rodinných domů (viz Výroční zpráva 2016).
Podařilo se zachytit a částečně prozkoumat celkem tři situace. Jednalo se o sondou ověřenou
kulturní vrstvu, dokládající osídlení lokality v pravěku a raném středověku a novověký krecht
(20. století). Přítomnost těchto situací byla zachycena již po plošné skrývce, která
nedosahovala úrovně sterilního podloží. Během kontroly výkopu pro základové pasy byla v
jejich stěně zachycena koncentrace keramiky, která byla datována do mladší doby bronzové.
Jelikož v celé ploše nebylo dosaženo podloží, lze jako prozkoumané a prosté archeologických
situací považovat pouze výkopy pro základové pasy. V případě budoucích výkopů je na zbylé
ploše nutné provést další archeologický výzkum.
ŠLAPANICE (okr. Brno-venkov)
Brněnská pole – obytný soubor (P. Kos, č. akce 512/17, 764/17)
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1. Objekty SO 106 a 107. Na ploše staveb byl odkryt jediný archeologický objekt –
zásobní jáma z období kultury s moravskou malovanou keramikou mladšího neolitu. Z jeho
výplně pochází menší soubor zlomků typické keramiky, štípaná industrie a fragmenty
zvířecích kostí. Zajímavostí byl nález téměř kompletní kostry menší šelmy – patrně psa či
vlka, která spočívala téměř na samotném dně jámy. V souvislosti se staršími výzkumy se
jedná v těchto místech o doklad nové, dosud neevidované pravěké kultury. Možný rozsah raně
středověkého pohřebiště, jehož náznaky byly zachyceny při výstavbě mateřské školy v roce
2011, se potvrdit nepodařilo.
2. Objekty SO 111 a SO 112. Na místě stavby byly zjištěny celkem čtyři
archeologické objekty. Až na jeden se je však nepodařilo přesněji archeologicky datovat.
Z výplně objektu K 502 pochází zlomky keramických nádob (rámcově pozdní eneolit) a
z objektu K 503 fragment zvířecí kosti. V souvislosti se staršími výzkumy se jedná v těchto
místech o první doklad sídlištní aktivity, která by mohla vykazovat vztah k již známému
pohřebišti kultury se šňůrovou keramikou. Poněkud izolovaná čtveřice sídlištních objektů by
mohla představovat okraj vlastního sídliště, situovaného poněkud blíže k jádru současného
města.
ŠLAPANICE (okr. Brno-venkov)
Brněnská pole – Nákupní park (I. Čižmář, č. akce 923/17)
Při stavbě obchodního centra byly na ploše 7000 m² zachyceny poměrně řídké stopy
pravěkého osídlení. Přes dvě desítky zahloubených objektů byly datovány do období únětické
kultury s obvyklým spektrem nálezů. Koncentrace spíše nevýrazných kůlových jam přibližně
ve středu plochy doprovázená dalšími nehlubokými sídlištními jámami svědčí snad o
existenci usedlosti nadzemní konstrukce. Ve dvou hlubších izolovaných objektech byly
zaznamenány lidské pohřby. V jednom spočívala na dně kostra statného padesátiletého muže,
ve druhém byl zasypán asi pětatřicetiletý muž spolu s tříletým dítětem a dvěma hrnky jako
milodary. Neobvyklá poloha dospělého opírajícího se původně o stěnu jámy evokuje zasypání
jeho těla přímo v místě skonu. Obr. 16.
ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ (okr. Zlín)
Dělnice – komunikace a IS (A. Fojtík, č. akce 128/17)
I přes značné poškození plochy stavby, způsobené nepříznivým počasím a pojezdy stavební
techniky, se podařilo zachytit a prozkoumat šest archeologických objektů. Na základě
získaného nevýrazného keramického souboru může být většina prozkoumaných objektů
spojována s kulturou popelnicových polí mladší doby bronzové až starší doby železné,
přičemž není možné jednoznačně určit bližší chronologický stupeň.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Brněnská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (M. Přichystal, č. akce 839/17)
Liniový výkop pro kanalizaci porušil pod mohutnými vrstvami novodobých navážek jednu
zásobní jámu, kterou je možné na základě získaného materiálu datovat do doby
popelnicových polí.
TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Dlouhá – bytový dům KOMFORT IV (M. Přichystal, č. akce 326/17)
Během výzkumu bylo zjištěno celkem 45 zahloubených objektů, které bezpochyby
představují pokračování v předchozím roce objeveného polykulturního sídliště (viz Výroční
zpráva 2016). Na rozdíl od výzkumů v roce 2016 se nepodařilo zaznamenat sídlištní aktivity
kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Nejstarší zdejší objekty spadají
až do jordanovské kultury z počátku pozdní doby kamenné, reprezentující lokální závěrečný
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vývoj rozsáhlého mladoneolitického lengyelského kulturního komplexu. Kromě 3 sídlištních
jam bez možnosti bližší interpretace se jednalo o 2 charakteristické zásobní jámy, sloužící
k uskladnění potravin či uchování obilí, a 4 krátké hrotité žlaby. Druhá etapa osídlení náleží
do starší doby železné – halštatské, kterou zastupuje 8 objektů. Zachyceny byly především
základy 2 chat obdélného až oválného půdorysu s pozůstatky vnitřní kůlové či žlabové
konstrukce. Těmto objektům je obvykle přisuzována funkce obydlí a jsou tradičně
označovány jako zemnice či polozemnice, avšak v poslední době se uvažuje, že šlo spíše o
suterény patrových budov, v nichž probíhaly skladovací, obytné či výrobní činnosti. Z výplně
menší stavby pochází mimo jiné několik zlomků provrtaných jantarových korálků i drobné
odštěpky této suroviny. Její přítomnost dokládá, že se místní obyvatelé podíleli na dálkovém
obchodě s touto surovinou, kterou šířili dále, dost možná právě v podobě hotových výrobků.
V okolí popsaných staveb pak bylo odkryto dalších 5 sídlištních jam a část patrně exploatační
jámy – hliníku. Zcela nově bylo prokázáno osídlení lokality ještě v mladší době železné –
laténské. Uvedené komponentě byly přiřazeny půdorysy dvou povrchových staveb kůlové
konstrukce, které byly zachyceny nedaleko od sebe. Menší objekt tvořily 4 kůlové jámy
uspořádané do pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 3,3 x 4,1 m. Obdobné
stavby s ohledem na malé rozměry jsou obvykle interpretovány jako menší hospodářské
budovy, nejspíše nadzemní sýpky typu špýchar. Podobu druhé, nepochybně větší stavby,
pokračující mimo skrytou plochu, nedokážeme spolehlivě rekonstruovat. Zdvojení některých
nosných kůlů naznačuje, že část této budovy mohla být opatřena patrem. V protějším rohu
plochy pak byla odkryta soudobá hrnčířská pec s předpecní jámou. Vypalovací zařízení lze
přiřadit k dvoukomorovému vertikálnímu typu s perforovaným roštem podepřeným v zadní
části přerušenou středovou příčkou a se dvěma paralelními topnými kanály. Obr. 17-18.
TROUBSKO (okr. Brno-venkov)
Horní louky – provozní objekt firmy Kleis (M. Přichystal, č. akce 51/17)
V průběhu záchranného výzkumu bylo zdokumentováno celkem 43 zahloubených
archeologických objektů, které představují pozůstatky dosud neevidovaného polykulturního
sídliště. Nejstarší osídlení lokality spadá již do kultury s lineární keramikou z počátku mladší
doby kamenné. Této komponentě byla na základě vyzvednutých nálezů přiřazena většina
objektů rozmístěných v severovýchodní čtvrtině pozemku. Odkryty zde byly neúplné
pozůstatky charakteristického nadzemního domu kůlové konstrukce, jehož obdélníkový
půdorys byl orientován ve směru SV-JZ a přesahoval délku 7 m. K jihovýchodní straně domu
přiléhala protáhlá jáma, ve které byla nejspíše jednorázově získávána hlína pro bezprostřední
potřebu jeho stavby. Obdobné jámy poblíž hranice skryté plochy naznačují existenci dalších
domů v okolí. V sousedství domu pak bylo zaznamenáno větší množství kůlových jam, které
v jednom případě dokonce vytvářely zřetelnou řadu dlouhou skoro 9 m a které patrně
reprezentují základy nějakého přiléhajícího ohrazení. Jejich jednoznačné časové zařazení však
vzhledem k absenci nálezů provést nelze. Relativně mladší fázi kultury s lineární keramikou
pak pravděpodobně náleží dvě nedaleko od sebe vyhloubené, téměř shodné obdélníkové jámy
se stěnami a dnem nesoucími stopy působení ohně. Tvarem i konstrukcí se liší od běžných
soudobých pecí, využívaných podle dosavadních znalostí především při sušení či pražení
obilí, popřípadě běžné kuchyňské úpravě potravy. Mohlo by se tak jednat o dosud chybějící
jámové pece, v nichž se podle předpokladů vypalovaly keramické nádoby. Ostatní objevené
objekty kultury s lineární keramikou zastupují běžné sídlištní jámy bez možnosti bližší
funkční interpretace. Pouze rámcově do pravěku pak byly zařazeny dvě zásobní jámy s
příznačnými podhloubenými stěnami, solitérně umístěné ve střední a jihozápadní části
zkoumané plochy. Tyto objekty sloužily k uskladnění potravin či uchování obilí. Další
zásobní jáma, zasahující až hloubky 2,8 m od úrovně skrývky, patří podle získaného zlomku
keramické nádoby do vrcholného či pozdního středověku. Se středověkými, eventuálně až
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novověkými agrárními aktivitami (odvodnění?) lze nejspíše spojit také postupně se rozšiřující
žlab o délce skoro 17 m. Obr. 19.
TROUBSKO (okr. Brno-venkov)
Horní louky – sklad firmy BIRO-D (M. Přichystal, č. akce 488/17)
V průběhu stavby venkovního skladu a objektu zázemí provozovny byly na parcele č.
1289/27 zjištěny celkem 4 zahloubené sídlištní objekty a 2 lidské kostrové pohřby. Sídlištní
objekty byly jednotlivě rozptýleny po skryté ploše. Jednalo se o 2 nedatovatelné kůlové jámy,
sídlištní jámu obecně pravěkého stáří a zásobní jámu, sloužící k uskladnění potravin či
uchování obilí. Posledně uvedený objekt je možné na základě zlomků keramiky zařadit do
únětické kultury ze starší doby bronzové, a v lokalitě „Horní louky“ tak reprezentuje dosud
neevidovanou komponentu. Dále byly ve sledovaném prostoru objeveny také dva lidské
kostrové pohřby, oba silně porušené dřívější orbou. V prvním případě se zbytky kostry
dospělé osoby, snad ženského pohlaví ve věku okolo 35 let nacházely v natažené pozici na
zádech a s hlavou směřující k JV. Přibližně uprostřed hrudního koše byla zaznamenána malá
bronzová spona s patkou v podobě stylizované ptačí hlavy, která pohřeb spolehlivě datuje do
časné doby laténské. Ve druhém případě byly kosterní pozůstatky jedince ve věku zhruba 15
let umístěny na levém boku se silně skrčenými dolními končetinami a s hlavou směřující
přibližně k východu. U tohoto pohřbu sice nebyly zjištěny žádné předměty, avšak s ohledem
na pozici zemřelého je možné uvažovat o jeho souvislosti s pohřebištěm kultury se
zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné, které mělo být zachyceno v letech 1932 a 1945
při úpravách závodního okruhu, respektive státní silnice naproti Veselskému mlýnu.
TROUBSKO (okr. Brno-venkov)
Horní louky – dopravní napojení (M. Přichystal, č. akce 316/17)
V trase plánované místní komunikace byla prozkoumána jedna zásobní jáma, kterou je možné
na základě získaného nepočetného materiálu datovat jen rámcově do rozmezí pozdní doby
kamenné až doby bronzové.
TROUBSKO (okr. Brno-venkov)
Horní louky – provozní objekt firmy BPZ Metal (M. Přichystal, č. akce 751/17)
Záchranný výzkum odkryl pokračování sídliště kultury s lineární keramikou. Zajímavostí je,
že jedna ze sídlištních jam byla druhotně využita jako hrob velmi malého dítěte. Stejné místo
fungovalo v závěru pozdní doby kamenné jako pohřebiště tvůrců kultury se zvoncovitými
poháry. Objeveno bylo celkem 9 kostrových hrobů, v nichž byli zemřelí vždy uloženi
v rituální, tedy skrčené poloze na boku a vybaveni na cestu do záhrobí obvykle několika
keramickými nádobami. Ve dvou případech byly zaznamenány také charakteristické kostěné
knoflíky, sloužící nejspíše jako ozdoby oděvu. Obr. 20.
TŘEBÍČ-BUDÍKOVICE (okr. Třebíč)
Parcela č. 483/2 – hrob německého vojáka (J. Kala, č. akce 72/17)
V katastru Budíkovic u Třebíče byly zjištěny nelegální aktivity tzv. detektorářů, které narušily
kostrový pohřeb. Protože hrozilo, že další nelegální výkopy nálezový celek zcela zničí, byl
zde proveden záchranný výzkum, během něhož byl prozkoumán již v minulosti silně
porušený hrob neznámého německého vojáka, pravděpodobně příslušníka dělostřelectva.
Vyzvednuty byly nekompletní lidské kosterní pozůstatky a artefakty bez větší výpovědní
hodnoty. Výjimečný je však v daném kontextu nález poloviny vojenské identifikační známky,
který snad umožní přesnější identifikaci padlého. Nalezené artefakty a lidské ostatky byly
předány zástupci Lidového spolku pro péči o německé válečné hroby.
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TUČAPY (okr. Vyškov)
Intravilán – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 879/17)
V profilu základových pasů rodinného domu byl zjištěn jeden archeologický objekt. Jednalo
se o sídlištní jámu bez nálezů. Datování nebylo možné.
UHERČICE, VELKÉ NĚMČICE (okr. Břeclav)
Agro Pálava – přípojka teplovodu a VN (R. Bíško – I. Čižmář – J. Zubalík, č. akce 794/17)
Na katastrech obcí Velké Němčice a Uherčice u Hustopečí probíhala výstavba teplovodu pro
skleníky u Velkých Němčic. V rámci této liniové stavby byly na katastru obce Uherčice (trať
„Nad Letnou“) zachyceny sídlištní aktivity ze starší doby bronzové a na katastru obce Velké
Němčice (trať „Nivky“) zachyceno pohřebiště z období stěhování národů
1. Uherčice – „Nad Letnou“. Ve výkopu byly zachyceny zahloubené objekty (zásobní a
kůlové jámy), které obsahovaly velmi málo početný materiál zařaditelný obecně do období
starší doby bronzové. Výjimku tvořil objekt kruhového půdorysu o průměru 1 m, který kromě
množství keramiky, mazanice a kostí zahrnoval i četné schránky velevruba malířského.
2. Velké Němčice – „Nivky“. Výkopem byly narušeny dva hroby pravděpodobně z období
stěhování národů. Šlo o dva jedince, ze kterých se dochovaly ve velmi fragmentární podobě
pouze dolní končetiny (druhá polovina kostry bohužel zničena výkopem). Byli uloženi do
obdélné hrobové jámy v natažené poloze na zádech, ve směru V-Z, s hlavou k západu. V části
kostry mezi pánví a stehenní kostí se podařilo identifikovat drobné šperky. V případě hrobu H
800 drobné tyčinky ze stříbrného plechu, uvnitř duté a se zakulaceným koncem. V případě
hrobu H 801 několik skleněných korálků typických především pro langobardské hroby. U
levé stehenní kosti (hrob H800) byl zjištěn značně zkorodovaný železný nožík. Další objekty
(zásobní jámy a zahloubená chata) bylo možné identifikovat v těsné blízkosti obou hrobů.
Vzhledem k absenci archeologického materiálu je nebylo možné blíže zařadit. Podobně tomu
bylo ještě u jednoho objektu/hrobu?. I tato situace byla bohužel poškozena výkopem stavby.
Na dně objektu bylo zjištěno několik zlomků kostí značně poškozených postdepozičními
procesy. Teoreticky by se mohlo jednat o lidské ostatky. Tvar, orientace jámy (ve směru S-J)
a distribuce zbytků kostí by spíše napovídaly staršímu období než v případě již zmiňovaných
dvou hrobů (přelom eneolitu/starší doby bronzové?). Této hypotéze by napovídalo i
polykulturní spektrum nálezů získaných na začátku 70. let 20. století při pokládce
plynovodního potrubí získaných z několika stovek metrů vzdálené tratě „Černé pole“.
ÚJEZD U BOSKOVIC (okr. Blansko)
Jagarčí hora – napojení vrtu do vodojemu (M. Přichystal, č. akce 494/17)
Ze zásypu společné rýhy pro výtlačný vodovodní řad a kabely byly získány dva zlomky z
výdutí keramických nádob, které nepochybně souvisí se zdejší existencí zaniklé středověké
osady Novošice. První z nich je zdoben jednoduchými pásy kolkovaných obdélníčků a je
blíže datovatelný do 13. až 14. století, druhý střep je nezdobený a lze ho zařadit jen rámcově
do vrcholného středověku.
VÍTOVICE (okr. Vyškov)
Padělky – stavba RD (B. Mikulková, č. akce 699/17)
Lokalita v poloze „Padělky“ byla poprvé sledována v roce 2016 během stavby RD na parcele
č. 498/21 (viz Výroční zpráva 2016). Záchranný výzkum zjistil, že se jedná o intenzivně
osidlovaný mírný jižní svah. V základových pasech dalšího rodinného domu jsme na parc. č.
30/57 a 30/61 dokumentovali 7 archeologických objektů. Jednalo se o sídlištní jámy různého
tvaru, hloubky i určení. Kruhová vakovitě zahloubená zásobní jáma obsahovala keramiku
z mladší doby bronzové. Ostatní objekty se nepodařilo přesněji datovat. Zařazujeme je pouze
rámcově do pravěku.
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VYŠKOV (okr. Vyškov)
Masarykovo nám., kašna – oprava přípojek (B. Mikulková, č. akce 831/17)
Ve výkopech bylo odkryto souvrství tvořené na povrchu novodobou kamennou dlažbou, pod
ní byl pískový podsyp a dále asi 30 cm světle žluté novodobé vyrovnávací vrstvy. Pod touto
vrstvou byla téměř kompaktní kulturní vrstva, která obsahovala keramiku datovanou do 17.
století; kromě keramiky jsme nalezli i množství zvířecích kostí.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Rybníčky – terénní úpravy (A. Fojtík, č. akce 4/17)
V průběhu archeologického výzkumu byla zjištěna přítomnost archeologických objektů, které
představují západní okraj pravěkého sídliště situovaného východním směrem v trati „Zadní
mezicestí“. Jelikož na dotčeném pozemku neproběhla stavební činnost, která by přímo tyto
objekty ohrožovala, nebylo přistoupeno k jejich exkavaci, ale pouze k zaměření pomocí
stanice GPS. Poté byly objekty překryty vrstvou zeminy, na kterou byla uložena skrytá ornice.
Jelikož nedošlo k výzkumu archeologických situací, ale bylo přistoupeno k jejich uchování, je
nezbytně nutné, aby veškerá další stavební aktivita v tomto prostoru probíhala pouze za
odborného archeologického dohledu.
ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Ul. J. Staši, Třída Svobody – bytový dům (M. Popelka, č. akce 525/17)
Na ploše stavby byly prozkoumány zbývající archeologické objekty, které nebyly zničeny
předchozí nehlášenou stavební aktivitou. Jednalo se o část sídliště z mladší fáze kultury
s lineární keramikou v severovýchodní části stavby a několik dalších situací souvisejících
s novověkým vývojem předmětných parcel v části jižní. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že
centrum místní části Zlín-Malenovice je velice výraznou polykulturní lokalitou s doklady
osídlení od mladší doby kamenné až po středověk/novověk. Tím, že cca 95% plochy bylo
odtěženo bez přítomnosti archeologického dozoru, došlo k nenávratné ztrátě informací o
pravěkém a historickém vývoji centra Malenovic.
ŽERANOVICE (okr. Kroměříž)
Zámek – oprava kanalizace a odvlhčení (A. Fojtík, č. akce 580/17)
V areálu bylo dokumentováno výkopem obnažené zdivo zámku. Jednalo se hlavně o zdivo
smíšené (cihla, kámen). Ke stavbě byl použit převážně menší lomový kámen. Ojedinělé kusy
větších opracovaných kamenů patrně souvisí se starší stavební fází, po jejímž zániku byly
sekundárně použity při mladší přestavbě. Přítomnost zbytků omítek na obnažené části zdiva
napovídá o jiné úrovni původního terénu. Bohatému stavebnímu vývoji napovídají
předzáklady a výběžky zdiv, které byly sledovány v různých částech obvodu zámku. Bližší
interpretace těchto stavebních prvků bude možná až po průzkumu zdiv po odstranění omítek
(průzkum provádí pracovníci NPÚ, ÚOP Kroměříž). Ve výkopech pro kanalizaci byly
sledovány novověké navážky. Jihozápadní část kanalizace procházela vrstvou stavební sutě
(zlomky cihel, kamenů, omítky), které patrně souvisí s destrukcí JZ části zámku. Výkopy na
nádvoří doložily přítomnost stavební sutě s vysokým podílem rozměrných pískovcových
kamenů. V jižní části lokality byla výkopem pro kanalizaci narušena původní stoka. Jednalo
se o z cihel zděnou stoku ležící na maltovém lůžku. V její jižní části byl překlad tvořen
pískovcovým blokem (Stoka 1), zatímco její severní část měla překlad z dřevěné desky (Stoka
2). Tato stoka byla dle zjištěné situace zahloubena do vrstvy suti. Výzkumem nebyly
zachyceny žádné prvky, které by se daly jednoznačně spojit se středověkým vývojem lokality.
Pro další vyhodnocení zjištěných situací je nutné tyto poznatky srovnat s výsledky stavebněhistorického průzkumu.
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6.2. Seznam vypracovaných nálezových zpráv
V roce 2017 bylo odevzdáno do archivu ÚAPP Brno 660 nálezových zpráv a hlášení o
celkovém rozsahu 2155 stran a 1794 obrazových příloh.
Seznam nálezových zpráv z pozitivních archeologických akcí:
Obec
Bílovice nad Svitavou
Blansko
Blučina
Brno-Horní Heršpice
Brno-Královo Pole
Brno-Maloměřice
Černá Hora
Dešov
Fryšták
Holešov
Holešov
Horákov
Hostěnice
Hulín, Pravčice
Hustopeče
Jiříkovice
Kobylnice
Kralice na Hané
Kroměříž
Kroměříž
Křenovice
Kunštát
Lanžhot
Litenčice
Machová
Míškovice
Mokrá
Moravany
Mořice
Mutěnice
Nechvalín
Ochoz u Brna
Olbramovice
Olbramovice
Olšany u Prostějova
Otrokovice
Pačlavice
Pivín
Podolí
Pohořelice
Popůvky
Pravčice
Prost.-Domamyslice
Prostějov-Krasice
Rozdrojovice
Sivice
Skalka
Skalka
Střelice

okr.
BO
BK
BO
BM
BM
BM
BK
TR
ZL
KM
KM
BO
BO
KM
BV
BO
BO
PV
KM
KM
VY
BK
BV
KM
ZL
KM
BO
BO
PV
HO
HO
BO
ZN
ZN
PV
ZL
KM
PV
BO
ZL
BO
KM
PV
PV
BO
BO
PV
PV
BO

trať – druh akce
Fügnerovo nábřeží 260 – opěrná zeď
ul. Dolní Palava – provozovna
Pastviska – přeložka silnice, obchvat 1. et.
Na úzké – budova N.K.STAV
Mojmírovo nám. – rekonstrukce MS
ul. Světlá, Dolnopolní – reko kanalizace
nám. Míru, ul. Radniční – reko kanalizace
Skalka – hrob německého vojáka
ul. Osvobození – TS T2, VN a NN
Na Větřáku – příprava území PZ, II. etapa
nám. Svobody – Nová synagoga
Horákovský les – lesní cesta Podolská
Zadní Pacholské – Mokrá lom XI
Višňovce, Závrbky – stavba haly a IS
Lány – reko VTL DN 500
Díly – výrobní areál spol. Gabon
ul. Uzavřená – RD parc. č. 112/7,10,11
Kralický háj – rozš. areálu Žaluzie NEVA
ul. Kotojedská – lokalita 4 RD, kabel NN
ul. Štěchovická – Muzeum mlékárenství
Niva – IS pro RD
Zámek – geodetické zaměření
Horní Štěpnice – zapojení sondy La37
intravilán – hasičská zbrojnice
Čtvrtě – ZTV pro výstavbu RD
Potoky – odbahnění rybníků N1, N2, N3
Úzké – soubor RD, I. etapa
Horka, Nová ves – bytové domy
Za humny – kabel VN, NN a TS
Kostel sv. Kateřiny – úpravy schodiště
Padělky – oprava produktovodu
Hádek – most ev. č. 383-005
Leskoun – pokračování těžby v DP
Leskoun – pokračování těžby v DP
Zlatniska – skladovací hala M-D
ul. Objízdná – přístavba výrobny forem
Zámek Pačlavice – reko hosp. objektu
parc. č. 1324/1,2 – hrob něm. vojáka
Příčný – rozšíření závodu EUROM
Březí – protipovodňová opatření
Pod šípem – stavba kanceláře CESE
Zadní újezd – rekonstrukce vedení VN
V Loučkách – stavba atriových RD
ul. Západní – bytový dům
U kříže – RD parc. č. 638/107
Díly u dědiny – průmyslová zóna
Za mlýnem – prodloužení vodovodu
Za mlýnem – rozšíření DS NN
Prostřední trať – parkoviště
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rok
2017
2015-16
2016
2015
2017
2016-17
2016
2017
2017
2017
2016
2016-17
2016
2015-17
2016
2016
2015-16
2016
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2016-17
2017
2016
2014-16
2017
2017
2017
2016-17
2016
2017
2016
2016
2016-17
2017
2017
2016-17
2016
2017
2016-17
2017
2016
2016-17
2016
2017
2017

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

NZ č.j.
113/17
283/17
92/17
115/17
516/17
332/17
8/17
53/17
527/17
404/17
9/17
237/17
271/17
241/17
280/17
272/17
114/17
626/17
623/17
181/17
5/17
519/17
179/17
616/17
348/17
91/17
288/17
318/17
108/17
485/17
107/17
279/17
78/17
515/17
100/17
1/17
161/17
452/17
517/17
242/17
12/17
240/17
618/17
627/17
333/17
359/17
119/17
120/17
514/17

Šaratice
Šelešovice
Šlapanice
Štítná nad Vláří
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Troubsko
Třebíč-Budíkovice
Tvarožná
Újezd u Boskovic
Valtice
Velké Němčice
Velké Němčice
Zlín-Malenovice
Zlín-Malenovice
Znojmo
Žeranovice

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

Dvorek – RD parc. č. 668/2
Pod rozdíly – RD parc. č. 477/7
Brněnská pole – objekty SO 106 a SO 107
Dělnice – komunikace a IS
ul. Černohorská – přeložka VN
ul. Dlouhá – místní komunikace
ul. Dobrovského - rekonstrukce
Horní louky – provozní objekt fy Kleis
parc. č. 483/2 – hrob německého vojáka
Kroukarty – RD parc. č. 1066/48
Jagarčí hora – napojení vrtu UJ-3-10
areál Chateau Valtice – Galerie vína
Na Boudecku – reko VTL přechod
Podsedky – reko VTL DN 500
Rybníčky – terénní úpravy
ul. J. Staši, tř. Svobody – bytový dům
silnice I/38, obchvat I
Zámek – oprava kanalizace a odvlhčení
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2016
2016-17
2017
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2015-16
2017
2015-16
2016
2016
2017
2017
2014-16
2017

Mikulková
Fojtík A.
Kos
Fojtík A.
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Přichystal
Kala
Kos
Přichystal
Čižmář
Čižmář
Čižmář
Fojtík A.
Popelka
Humpola
Fojtík A.

617/17
603/17
331/17
604/17
148/17
116/17
220/17
612/17
52/17
282/17
486/17
421/17
422/17
13/17
11/17
605/17
521/17
528/17
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PŘICHYSTAL, M. 2017: Lysice (okr. Blansko). Horní náměstí, parc. č. 3502/12. Přehled
výzkumů 58-2, 223-224.
PŘICHYSTAL, M. 2017: Moravské Knínice (okr. Brno-venkov). „U kaple“, Přehled
výzkumů 58-1, 161-162, 212.
PŘICHYSTAL, M. 2017: Nové Město na Moravě (k. ú. Olešná na Moravě, okr. Žďár nad
Sázavou). U fary, parc. č. 2., Přehled výzkumů 58-2, 226-227.
PŘICHYSTAL, M. 2017: Popůvky (k. ú. Popůvky u Brna, okr. Brno-venkov). „Pod
dědinou“, Přehled výzkumů 58-1, 168.
PŘICHYSTAL, M. 2017: Tišnov (okr. Brno-venkov). Ulice Černohorská a Dlouhá, Přehled
výzkumů 58-1, 175, 246.
PŘICHYSTAL, M. 2017: Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Nový Dvůr, parc. č. 2326,
2327/1 a 2353, Přehled výzkumů 58-2, 257-258.
ŠMÍD, M. 2017: Nálevkovité poháry na Moravě. S příspěvkem Martiny Roblíčkové, Pravěk
Supplementum 33, Brno.
ŠMÍD, M. – BÍŠKO, R. – PŘICHYSTAL, A. 2017: Objekt s doklady zpracování rohovce
typu Stránská skála a keramikou zdobenou brázděným vpichem z Brna-Maloměřic,
Pravěk NŘ 25, 5-26.
ZUBALÍK, J. – TĚSNOHLÍDEK, J. – PETŘÍK, J. – BÍŠKO, R. – VOJTAS, M. – KAPAVÍK,
R. – PETR, L. – TAJKOV, P. – DROBŇÁK, M. 2017: Nedestruktivní průzkum
bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce). Archaeologia
historica 42-2, 539-559.
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7.2. Konference
V roce 2017 náš ústav uspořádal mezinárodní konferenci „Keltové 2017“ (viz níže),
která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou.
Konference se zúčastnilo 45 odborníků z České a Slovenské republiky, Rakouska, Německa,
Polska, Slovinska, Francie a Austrálie.
Pracovníci ústavu se zúčastnili následujících našich i zahraničních konferencí a
seminářů, vesměs s předneseným referátem:
• 13. konference environmentální archeologie KEA. Nitra, 6. 2. – 7. 2. 2017
• „Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes
V“, International open workshop 2017. Kiel, 20. 3. – 23. 3. 2017
• Mezinárodní odborné setkání „UK-Gespräche. SOUTH WIND”, Late bronze age cultural
phenomena and influences from the Adriatic region to the north. Wien, 5. 4. – 6. 4. 2017
• 36. seminář industriální archeologie „Archeologia technica 36“. Technické muzeum v Brně,
18. 4. 2017
• Seminář „Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2016“. Brno – hrad
Špilberk, 20. 4. 2017
• 18. mezinárodní konference „ Doba laténská ve střední Evropě. KELTOVÉ 2017“.
Plumlov, 16. – 19. 5. 2017
• Konference „Počítačová podpora v archeologii 2017“. Písek, 29. 5. – 31. 5. 2017
• „XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče“. MZM – Pavilon Anthropos,
Brno, 31. 5. – 2. 6. 2017
• „Reinecke´s Heritage“. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe between
2300 and 1600 BC. Křtiny, 12. 6. – 15. 6. 2017
• Mezinárodní konference „Antropologické dny 2017“, Univerzita Palackého v Olomouci, 6.
– 7. 9. 2017
• 36. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“. Bělecký mlýn u Prostějova,
25. – 27. 9. 2017
• 25. mezinárodní odborná konference „Starší doba bronzová ve střední Evropě“. Mistelbach,
10. – 13. 10. 2017
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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. článek
„Nejstarší osídlení Kníniček“ v Kníničském zpravodaji, březen 2017).
• Nové informace na internetu a na různých webových stránkách (např. článek „Válečné
úspěchy ÚAPP Brno, rok 2017“ na specializovaném webu www.zakopy.cz).
Výstavy a spolupráce s muzei:
• Ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově byla ve dnech 7. 4. až 25. 6. 2017
realizována ve výstavních sálech Špalíček výstava s názvem „Pohřbívání v době kamenné“ a
v rámci jejího doprovodného programu byla proslovena přednáška „Hanácké Stonehenge.
Kalendárium doby kamenné v Brodku u Prostějova“.
• Ve dnech 16. září až 29. října 2017 byla ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově a
Městysem Brodek u Prostějova, za podpory rodiny Belcredi, realizována v prostorách
brodeckého zámku výstava prezentující objev „kalendária“ kultury zvoncovitých pohárů,
které vstoupilo do povědomí odborné i laické veřejnosti jako tzv. „Hanácké Stonehenge“;
v rámci její vernisáže byla proslovena přednáška k danému tématu.
Přednášky:
odborné:
• Přednáška v rámci výuky archeologie na Univerzitě Palackého v Olomouci k tématu raně
středověkých pohřebišť na Prostějovsku a dvě přednášky k vybrané problematice doby
bronzové a halštatské na střední Moravě.
• Přednáška „Sídelní struktury doby bronzové“ v rámci výuky archeologie na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
• Přednáška „Antropologie na záchranných výzkumech“, Ústav experimentální biologie,
Masarykova univerzita v Brně.
ostatní:
• Přednáška pořádaná Městským muzeem a Vlastivědným kroužkem v Holešově v prostorách
Městské knihovny Holešov s názvem „Archeologické výzkumy (nejen) na Holešovsku za rok
2016“. Cílem bylo seznámit posluchače s klíčovými výzkumy uplynulého období (např. raně
středověké sídliště v Šelešovicích, doklady urbanismu na keltském nížinném sídlišti v HulíněZáhlinicích nebo výzkum polykulturního sídliště ve Zlíně-Malenovicích). Součástí prezentace
bylo i shrnutí výsledků badatelského výzkumu Holešov – Nová synagoga.
• Přednáška „Věteřov a jeho význam pro poznání doby bronzové“ v pohostinství Jančovka
v Kyjově-Nětčicích.
• Přednáška „Archeologie a detektory“. Setkání hledačů, Protivanov.
• Přednáška „Archeologie a detektory“. Mezinárodní den archeologie, Prostějov.
• Přednáška „Dávná historie Držovicka aneb Obec, jak jí neznáte“, proběhla ve spolupráci
s Obecním úřadem Držovice, v prostorách Obecního domu, které se zúčastnilo téměř 40
posluchačů a u zástupců obce vyvolala diskusi na téma možného vzniku publikace
prezentující nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení Držovic a jejich blízkého
okolí.
• Přednáška konaná v rámci pravidelných podvečerů Klubu historického a státovědného
v Prostějově ve výstavním sále Státního okresního archívu v Prostějově k tématu aktuálních
výsledků záchranných archeologických výzkumů na Prostějovsku - posluchači byli seznámeni
s výsledky tří sezón badatelského výzkumu kruhového příkopového areálu starší doby
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bronzové u Vřesovic na Prostějovsku, s překvapivým objevem dokladů výroby novověké
fajánsové keramiky na ulici Vodní v Prostějově nebo s nedávným odkryvem komorových
hrobek starší doby železné v Seloutkách.
• V rámci cyklu archeologických přednášek s podtitulem „Na prahu středověku“, proběhla
v přednáškovém sále Východočeského muzea v Pardubicích přednáška k tématu raně
středověkých pohřebišť na střední Moravě, která posluchače seznámila s výzkumem největší
středomoravské nekropole Slovanů mladší doby hradištní v Dětkovicích u Prostějova (134
hrobů s nebývale početným a velmi atraktivním inventářem), venkovského velkomoravského
pohřebiště na Okružní ulici v Prostějově (zde s unikátním dokladem "posmrtného porodu v
rakvi") nebo pohřebiště 2. poloviny 11. a počátku 12. století v Olšanech u Prostějova; vedle
prezentace terénních poznatků byl přiblížen i aktuální stav jejich zpracování a předběžné
výsledky přírodovědných analýz (antropologie, genetika, apod.).
• Přednáška „Pohřebiště ze starší doby bronzové v plánované trase obchvatu města Znojma“
v rámci cyklu Jihomoravského muzea ve Znojmě.
• Přednáška „O době bronzové na Vyškovsku. Jak archeologové získávají nálezy, co z nich
lze zjistit, a co z toho všeho vyplývá“, Muzeum Vyškovska.
• Přednáška „Brno-Trnitá, areál Vlněna“. Metodický den Vila Stiassny, Brno.
Další činnost:
• Spolupráce s Historickým ústavem MZM, Archeologickým ústavem MZM a Lidovým
spolkem pro německé válečné hroby (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.) na
identifikaci a exhumaci válečných hrobů v zájmovém území ÚAPP Brno, v.v.i.
• 17. ročník Setkání ve střední části Moravského krasu 27. 5. 2017 na Staré huti u Adamova,
pořádaného u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne chráněných území.
Stará huť u Adamova, Technické muzeum v Brně: praktická ukázka tradičního vápenictví
v Moravském krasu na základě výpalu vápna v experimentální vápenné peci, 20. - 28. 5.
2017.
• „Nález lidských kosterních pozůstatků, Brno-Soběšice 2017“. Odborné vyjádření pro Policii
České republiky.
• 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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