
V souvislosti se stavbou obchvatu Sudoměřic 
provádějí pracovníci Ústavu archeologické 
památkové péče Brno záchranný 
archeologický výzkum v prostoru 
mimoúrovňové křižovatky u dnešní silnice 
I/55. V těchto místech byly zjištěny pozůstatky 
dlouhodobého pravěkého osídlení, které budou 
stavbou zničeny a je proto třeba je 
zdokumentovat a vyzvednout nálezy. Podle 
předběžného vyhodnocení pochází nejstarší 
stopy osídlení z pozdní doby kamenné (asi 
3000 let před naším letopočtem), kdy na 
výhodném místě, na návrší nad zaplavovanou 
oblastí, zde stála osada s dřevěnými kůlovými 
domy. K unikátním nálezům z této doby patří 
soubor zvláštně tvarovaných nádob, vzácný 
tzv. tulipánovitý pohár nebo dva dětské pohřby 

uložené v odpadních jámách. Další výraznější osídlení na lokalitě představují hluboké zásobní jámy – podzemní 
sila na obilí – ze starší doby bronzové (asi 1800 let př. n. l.). Z jedné z nich pochází bohatý soubor zlomků 
keramických nádob a sada hliněných závaží, tvořící původně patrně součást tkalcovského stavu.  
Výzkumem byla také zachycena poměrně 
rozsáhlá keltská osada z 3. a 2. století př. n. l. a 
dále germánská osada z mladší doby římské (4. 
stol. n. l.); z té pocházejí m. j. vzácná železná 
ostruha, stříbrná římská mince, nebo bronzová 
spona – šatní spinadlo. V těchto mladších 
obdobích byly v zástavbě nadzemní dřevěné 
domy doplňovány chatami zahloubenými do 
země – polozemnicemi. Z chat pochází obvykle 
velké množství zlomků keramických nádob, 
zvířecích kostí a dalších nálezů, dobře 
sledovatelné jsou v některých případech také 
detaily jejich konstrukce – pozůstatky 
původních stěn, nosné konstrukce střechy, i 
vnitřního zařízení. Jejich obyvatelé se živili 
především zemědělstvím, pole a zahrady 
musely osadu přímo obklopovat. Nejmladší 
nálezy ze zkoumané lokality pocházejí ze 
středověku, přibližně z 12. a 13. století.  
Všechny zachycené pozůstatky pravěkého osídlení jsou během výzkumu pečlivě dokumentovány, foceny, a 
zaměřovány. Nálezy budou po konzervaci a odborném vyhodnocení uloženy v příslušném regionálním muzeu, 
v tomto případě nejpravděpodobněji v Hodoníně. Výzkumem, který bude v roce 2004 ještě dále pokračovat, byl 
získán dosud největší soubor poznatků o nejstarším osídlení na katastru Sudoměřic. Po jeho zhodnocení a 
publikaci v odborném archeologickém tisku lze očekávat, že se obec zařadí mezi poměrně významná moravská 

naleziště.   
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