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lanžhot (okr. Břeclav)

„Horní Štěpnice“. Neolit. Sídliště. Záchranný výzkum.

Koncem roku 2016 byla provedena větší záchran-
ná akce na liniovém výkopu vedoucího částí katast-
ru obce Lanžhot. V délce téměř 4,5 km byly identi-
fikovány tři polohy s narušenými archeologickými 
situacemi. Celkem bylo prozkoumáno 53 do podloží 
zahloubených sídlištních objektů (viz oddíly Doba že-
lezná a Středověk a novověk v tomto ročníku Přehledu 
výzkumů). Největší intenzita osídlení byla pozorová-
na v prostoru, který kopíruje nivu Svodnice v poloze 
„Horní Štěpnice“ ve východní části katastru obce. Zde 
bylo prozkoumáno 29 sídlištních jam převážně středo-
věkého stáří, ale ojediněle zde byly nalézány i objekty 
s kulturou s lineární keramikou a neolitická keramika 
byla často nalézána i v mocné podorniční vrstvě.

Marek Lečbych

Resumé

Lanžhot (Břeclav District), „Horní Štěpnice“. A Ne-
olithic settlement was detected thanks to a rescue ex-
cavation in 2016.

mohelno (okr. třeBíč)

„Liščí“. Neolit. Kamenná broušená industrie. Ojedi-
nělý nález. Povrchový průzkum.

Přímo v polní cestě byl náhodně nalezen fragment 
břitové části polotovaru ploché sekerky, a to ve směru 
západ-severozápad od obce na rozhraní tratí „Liščí“, 
„Lavky“ a „U Jezera“. Nadmořská výška v místě ná-
lezu se pohybuje okolo 400 m.

Značně zvětralý artefakt je podle makroskopického 
určení zhotoven ze zelené břidlice typu Želešice. Kultur-
ní zařazení předmětu je problematické, v okolí Mohelna 
je známo intenzivní neolitické osídlení (Koštuřík et al. 
1986; Vokáčová, Knotek 2013; Vokáčová 2013; Kuča et 
al. 2015). Nejbližší dosud známou lokalitou je sídliště 
kultury s moravskou malovanou keramikou mladšího 
stupně v trati „Padělky“ vzdálené asi 400 m od místa 
nejnovějšího nálezu (Vokáčová 2013, 148–149). Je tak 
možné, že nalezený artefakt s uvedenou lokalitou souvisí.

Martin Kuča, Jitka Kučová
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Resumé

Mohelno (Třebíč District), „Liščí“. Neolithic. Iso-
lated polished stone artefact. Surface survey.

mokrá-horákov (k. ú. mokrá, okr. 
Brno-venkov)
„Úzké“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Předstihový odkryv zeminy na poli v místě bu-
doucí výstavby I. etapy souboru rodinných domů 
v jižní části obce (okolí bodu WGS-84: 49.2156314N, 
16.7523392E; ppč. 664/82, 664/87, 664/89, 664/90) 
přinesl doklady osídlení z období mladšího neolitu. 
Systém drobných žlábků a jam naznačuje existen-
ci pravidelné, snad lehce hrazené zástavby, v mís-
tě výrazného slepencového návrší nad horákovským 
údolím. Keramika ÚK starší doby bronzové nalezená 
v druhotných novověkých horizontech poblíž polní 
cesty prokazuje existenci pseudolokality.

Petr Kos

Resumé

Mokrá-Horákov (Kat. Mokrá, Bez. Brno-venkov), 
„Úzké“. Mährische Bemalte Keramik. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

moravské knínice (okr. Brno- 
-venkov)
„U kaple“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V únoru roku 2016 uskutečnili pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchran-
ný archeologický výzkum na pozemku p. č. 4475 
v severozápadní části polní tratě „U kaple“ v sou-
vislosti s výstavbou západní větve zpevněné polní 
cesty C17. Již v předchozím roce byly v jihozápadním 
úseku této cesty, poblíž temene k severozápadu uk-
loněného svahového hřbetu, na němž stojí kaple Sv. 
Cyrila a Metoděje, zjištěny útržky kulturní vrstvy 
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