
Jeho závěry jsou důležité pro nové pojetí halštatského vývoje jižní Moravy, o němž se 
v posledních letech rozvinula diskuse, a zejména pak pro pochopení jeho konečného 
vývojového stadia v době nastupujícího laténu. 

Výsledkům archeologických výzkumů v těšetickém mikroregionu byla za léta 
věnována dlouhá rada studií a také několik monografií. Edice Těšetice-Kyjovice, za
ložená ještě hluboko v minulém režimu, čítá zatím 4 svazky. Z technických důvodů, 
daných možnostmi v době realizace uvedené edice, nebylo v těchto knížkách možno 
prezentovat archeologické materiály v takovém rozsahu a kvalitě, jak by si bývali je
jich autoři přáli. Nová doba otevírá dokonalejší možnosti i po této stránce, a tak kvali
tě vědecké úrovně nových svazů edice Těšetice-Kyjovice snad bude odpovídat i jejich 
polygrafická úroveň. 

Brno 1. července 2002 
Vladimír Podhorský 

1. Úvod 

V této práci je zpracován materiál rovinného otevřeného sídliště horákovské kul
tury (HK) z lokality Těšetice „Sutny", okr. Znojmo. Jedná se o dvě samostatné plochy 
v trati „Sutny": 1. systematický výzkum, primárně zaměřený na odkryv rondelu lidu 
s moravskou malovanou keramikou, a jeho okolí, 2. záchranný výzkum, provedený 
v součinnosti s výstavbou údolní nádrže na říčce Únanovce. 

Zpracování lokality mohlo být učiněno díky poskytnutí dokumentace a mate
riálu z obou odkrytých ploch prof. PhDr. Vladimírem Podhorským, DrSc, který byl 
dlouholetým vedoucím výzkumné archeologické stanice v Těšeticích a ÚAM FF M U 
Brno. Je mi milou povinností upřímně poděkovat za nabídku zpracování tohoto nyní 
rozlohou i objemem materiálu největšího publikovaného halštatského sídliště ve střední 
Evropě. 

Plány obou ploch a jednotlivých objektů s profily byly vyhotoveny na digitali
začním pracovišti ÚAM F F M U Brno. Materiál z výzkumů je v současnosti uložen na 
dvou místech. Menší část je uložena v depozitáři Jihomoravského muzea ve Znojmě 
a větší je na archeologické stanici v Těšeticích. Plány, dokumentace a fotografie jsou 
uloženy na ÚAM FF M U Brno. 

2. Rozsah předkládané práce 

- katalog materiálu ze sídliště v Těšeticích „Sutny" 
- deskripce keramiky H K 
- provedení rozboru keramiky v Těšeticích „Vinohradech" a „Sutnách" 
- vytvoření chronologie sídlištního vývoje těšetického mikroregionu 
- zhodnocení sídlištních lokalit H K 
- nastínění chronologie a vývoje H K 
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