kalenderberské kultury na Mikulovsku a Bředavsku, která musí být v budoucnu nově
zhodnocena. H K na jihu sousedí s kulturou kalenderbeskou. Dle V. Podhorského spo
lu vytváří obsahově jeden kalenderberský kulturní okruh. Současní rakouští badatelé
nespojují horákovskou a kalenderberskou kulturu ani kulturně, ani okruhově, hovoří
o severovýchodním přialpském prostoru, do jehož rámce H K neřadí. Na východě ne
dosahuje H K řeky Moravy, toto území náleží již kultuře platěnické, která se vysunuje
Pomoravím směrem k jihu. Přirozenou hranici mezi H K a platěnickou kulturou tvoří
přibližně říčka Kyjovka.
Vnitřním členěním H K se zabýval V. Podhorský, který rozdělil území H K na zá
kladě soudobých znalostí do pěti skupin, podle geografických seskupení lokalit odli
šujících se rozdíly v materiální kultuře {Podhorský 1980, 96). Důležitou roli v tomto
členění, které mohlo mít kmenový podtext, představují velké a výbavové bohaté mo
hylové pohřby. H K se rozděluje na oblasti: 1 - znojemskou, 2 - krumlovsko-oslavanskou, 3 - brněnskou, 4 - ždánickou, 5 - břeclavskou. Materiálově nejbohatší je beze
sporu oblast brněnská, snad jde i o oblast ústřední.

5. Historie výzkumu v těšetickém mikroregionu
V roce 1956 - 1958 bylo prozkoumáno archeology z Katedry prehistorie FF UJEP
v Brně pod vedením F. Kalouska ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV a Ji
homoravským muzeem ve Znojmě halštatské sídliště a pohřebiště na katastru obce
Těšetice v trati „Vinohrady". Publikování tohoto výzkumu se ujal V. Podhorský (1960,
1964; 1965a).
V roce 1956 Archeologická expedice katedry FF UJEP pod vedením F. Kalouska
objevila polykulturní lokalitu v trati „Sutny". V roce 1958 zde provedl sondáž V. Pod
horský a Z. Klanica. V červenci a srpnu roku 1964 posluchači Katedry prehistorie pod
vedením V. Podhorského uskutečnili další zjišťovací výzkum, při němž odkryli i první
horákovský obj. č. 2. O d roku 1967 pokračovaly výzkumy systematickým archeologic
kým výzkumem (dále SV), jež prováděla Archeologická expedice FF UJEP a Jihomo
ravské muzeum ve Znojmě. Byl zahájen odkryv neolitického rondelu lidu s morav
skou malovanou keramikou. V rámci tohoto výzkumu byly zkoumány i objekty jiných
pravěkých kultur, mimo jiné i početný soubor patřící H K . V roce 1968 bylo započato
s budováním archeologické stanice. Výzkum probíhá až do současnosti a na nových
odkryvech se podílí studenti ÚAM FF M U Brno. Vývoj bádání na této lokalitě v kon
textu poválečného vývoje podrobně sepsal V. Podhorský (2001).
Několik objektů H K (obj. č. 2, 8,10,48, 56,113) z nejstarší fáze výzkumu již by
lo dříve předběžně publikováno (Podhorský - Vildotnec 1968; 1970; Podhorský 1969;
1973-1974).
Stavba údolní nádrže na říčce Únanovce vyvolala potřebu záchranného výzkumu
(dále ZV) v trati „Sutny". Tato část se nachází mezi plochami SV a plochou v trati „Vi
nohrady". Výzkum proběhl v letech 1981-1982.
Všechny 3 prozkoumané plochy (SV, ZV v „Sutnách" a „Vinohradech") spolu
kulturně i geograficky souvisejí a je s nimi dále pracováno společně pod názvem
těietický mikroregion.
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