6. Poloha mikroregionu
Na katastru obce Těšetice, okr. Znojmo, byly odkryty 3 plochy s osídlením H K .
Všechny se nacházejí severozápadně od obce na levém břehu říčky Únanovky. Osídle
ní ze všech třech ploch souvisejí s jejím tokem, který se ostře zařezává do krajiny v západo-východním směru a vytváří po obou stranách strmé břehy, jež jsou na některých
úsecích střídány pozvolněji se svažujícími místy. Krajina přechází od srázných břehů
na severní straně do mírného zvlnění. Na straně jižní je terén více členitější. Trať „Vi
nohrady" se nachází asi 0,5 km severozápadně od obce Těšetice. Trať„Sutny" - plocha
Z V asi 1,5 km a trať„Sutny" - plocha SV asi 2 km taktéž severozápadním směrem od
obce. Všechny plochy se nacházejí v nadmořské výšce 265 - 290 m n. m.
Z geologického hlediska se těšetický mikroregion nachází na styku čelní karpat
ské předhlubně s dyjským masivem moravika. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny
pokryvem spraší, které tvoří mohutnou závěj jihovýchodního okraje Českomoravské
vrchoviny. V jejím podloží severozápadně od Téšetic se vyskytuje souvrství fluviálních
štěrkopísků, uložené ve starém pleistocénu řekou Jevišovkou a jejími přítoky (Zeman
- Havlíček 1973-1974, 35).

7. Rozloha sídliště Těšetice „Sutny"
Osídlení z obou zkoumaných ploch v trati „Sutny" i dříve zkoumaného sídliště
v trati „Vinohrady" spolu souvisejí. Jsou fakticky obrovskými sondami do severního
břehu říčky Únanovky. Jejich velikost je:
1. trať „Vinohrady" - 4 ha
2. trať „Sutny", systematický výzkum - 4 ha
3. trať „Sutny", záchranný výzkum - 1 ha
Pro zjištění celkové podoby osídlení severního břehu říčky Únanovky je třeba
zhodnotit rozmístění jednotlivých objektů na plochách.
Plocha výzkumu ve „Vinohradech" byla obdélníkového tvaru {Podhorský 1965a,
4). Na zachycených stranách sídliště můžeme pozorovat, že osídlení určitě nepokračo
valo severním směrem od říčky. Zde navazovala prázdná plocha a za ní se rozkládalo
pohřebiště. Směrem jižním svah spadá prudce do údolí a k říčce. Zde je sídliště ome
zeno geograficky svahem a vodním tokem. Západní a východní okraje zjištěny nebyly,
objekty se nacházejí v bezprostřední blízkosti okrajů výzkumu.
Odkryv SV v „Sutnách" dosáhl do současnosti značných rozměrů. Na této plo
še došlo k zajímavému a pro závěrečné interpretace osídlení H K v mikroregionu
stěžejnímu zjištění. Výzkum zde primárně sleduje četnější a rozlehlejší osídlení lidu
s moravskou malovanou keramikou a jiných neolitických kultur. Díky tomuto faktu
zkoumaná plocha daleko přesahuje některé směry rozšíření osídlení H K . Můžeme
konstatovat, že severním směrem se stejně jako ve „Vinohradech" osídlení nerozši
řovalo daleko od říčky. Zde opět navazovala prázdná plocha bez osídlení. Taktéž již
ní směr odpovídá zjištěním na „Vinohradech". Osídlení udržovalo přibližně stejnou
vzdálenost od vodního toku. Západní a východní okraje i na tak rozlehlém odkryvu
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