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BLANSKO (OKR. BLANSKO)
Pražská ulice 12. Halštat, latén. Sídliště ? Povrcho-

vý sběr.

Při práci na zahradě svého domu v Pražské ulici č. 12 
v Blansku nalezl na podzim 2011 pan Antonín Hlaváček 
několik střepů. Místo nálezu je na mírném svahu obráce-
ném k západu a rozkládá se zhruba 480 m na východ od 
levého břehu řečiště Svitavy a přibližně 120 m na sever 
od potoka Sloupečník. Zahrada se rozkládá asi 300 m na 
severovýchod od prostoru obchodního centra Kaufl and, 
kde v roce 2001 prováděli záchranný výzkum B. Ko-
moróczy a J. Doležel, kteří zde objevili laténské sídliště 
(Doležel, Komoróczy 2002). Vedle atypického materiálu 
a jednoho novověkého střepu našel A. Hlaváček hlavně 
střepy z halštatu a laténu (Obr. 1).

Stanislav Stuchlík
Literatura
Doležel, J., Komoróczy, B. 2002: Blansko (okr. Blan-

sko). Přehled výzkumů 43, 213–217.

Resumé
Blansko (Bez. Blansko). Hallstattzeit, Latènezeit. 

Einzelfunde.

BLAŽOVICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Pod Kostelem“, parcela č. 657/6 (ulice Laténská). 

Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Ve dnech 22.4.–10.5. 2011 uskutečnili pracovníci 
ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum 
v západní polovině parcely č. 657/6 v poloze „Pod Koste-
lem“ v souvislosti s výstavbou rodinného domu (S-JTSK 
585783.03:1165464.61). Známá polykulturní lokalita, 
v níž proběhly záchranné akce již v letech 2005, 2009 
a 2010 (Kos, Výška 2006; Lečbych v tisku; Přichystal 
2010; v tisku), se rozkládá při západním okraji intravi-
lánu a je rámcově vymezena na jihu a východě stávající 
zástavbou se zahradami, na severu polní cestou navazu-
jící na ulici Okružní a na západě bezejmenným levým 
přítokem Romzy. Dotčená parcela se nachází v její vý-
chodní polovině, kde přiléhá k východní straně západní 
větve komunikace nově vznikající Laténské ulice. Přesná 
poloha zkoumaného místa je na ZM ČR 1:10 000, list 
24-43-02 určena krajními body o souřadnicích 381:33, 
383:33, 384:34, 384:35 a 382:35 mm od Z:J s.č.

V rámci půdorysu budoucího rodinného domu bylo 
odkryto celkem sedm archeologických objektů. Jednalo 
se o dvě blíže nedatovatelné kůlové jámy a  pět patrně 
nepravidelně obdélníkových chat s podlahou zapuštěnou 
pod úroveň terénu, které na základě získaného materiálu 
patří do doby laténské. Kromě obvyklých zlomků kera-
mických nádob, mazanice a zvířecích kostí obsahovaly 
také několik železných předmětů, kus švartnového ná-
ramku a celý korál ze žlutého opakního skla, zdobený 
čtyřmi modrobílými vrstvenými očky (Obr. 2). Ve svrch-
ní části zásypu jedné chaty byl objeven mohutný blok 
litotamniového vápence. Jak naznačuje nález polotovaru 
v roce 2010 (srov. Přichystal v tisku), tato surovina byla 
na lokalitě využívána při výrobě žernovů.

Michal Přichystal
Literatura
Kos, P., Výška, K. 2006: Blažovice (okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 47, 153.
Lečbych, M. v tisku: Blažovice (okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 52.
Přichystal, M. 2010: Blažovice (okr. Brno-venkov). Pře-

hled výzkumů 51, 269, 305, 341, 365, 381, 393.
Přichystal, M. v tisku: Blažovice (okr. Brno-venkov). 

Přehled výzkumů 52.

DOBA ŽELEZNÁ

IRON AGE

EISENZEIT 

Obr. 1. Blansko. Keramika z povrchového sběru.
Abb. 1. Blansko. Keramik aus der Oberfl ächensammlung.



176

Zprávy o výzkumech za rok 2011: Doba železná...

Resumé
Blažovice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungsgra-

bung in der Flur „Pod Kostelem“ wurden fünf latènezeit-
lichen Hütten und zwei nicht näher datierbaren Pfosten-
gruben entdeckt.

DRŽOVICE (OKR. PROSTĚJOV)
„Díly odvrahoviční“. KLPP - Platěnická kultura. 

Sídliště. Záchranný výzkum.

Při záchranném archeologickém výzkumu v areálu 
Zemědělského družstva Vrahovice, který se uskutečnil na 
přelomu měsíců října a listopadu 2011 bylo prozkoumá-
no 68 archeologických objektů z různých úseků pravěku. 
Několik z nich materiál datoval do průběhu KLPP, jme-
novitě pak do platěnické fáze této kultury. Místo výzku-
mu se nachází mezi levobřežní terasou Romže a návrším, 
které výškově kulminuje 1 km severně od místa výzkumu 
kótou 273,7 m. Poloha je součástí známé archeologické 
lokality, označené pomístním názvem „Díly odvrahovič-
ní“.

Miroslav Šmíd
Resumé

Držovice (Bez. Prostějov), „Díly odvrahoviční“. Bei 
der Rettungsgrabung in der Flur „Díly odvrahoviční“ 
wurden einige Objekte der Platěnice Kultur entdeckt.

HOLEŠOV (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Strategická průmyslová zóna“. KLPP – Platěnic-

ká kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Poměrně nevýrazné osídlení (2 sklípky a 12 kůlových 
jamek) na východním okraji komunikace SO 721 souvisí 
s osídlením polohy v době lužických popelnicových polí, 
které bylo zachyceno již v roce 2009 v souvislosti s pře-
ložkou toku říčky Mojeny.

Miroslav Šmíd
Resumé

Holešov (Bez. Kroměříž). Industriezone. Bei der Ret-
tungsrabung wurden einige Objekte der Platěnice Kultur 
entdeckt.

HULÍN (K. Ú. ZÁHLINICE, OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce (parc. č. 54/7). Doba laténská. Síd-

liště. Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum probíhal v měsíci srpnu při 
stavbě rodinného domu při severním okraji Záhlinic (parc. 
č. 54/7). Místo naleziště lze lokalizovat na ZM ČR 1:10 
000 25-31-13 koordináty 157/325 od Z/J s.č. Po skrývce 
ornice v prostoru stavby rodinného domu, která proběh-
la bez archeologického dohledu, bylo z plochy sesbíráno 
větší množství zlomků keramiky datovaných do doby 
laténské. Vyšlo najevo, že v místě skrývky býval původ-
ně mírný svah, některé zahloubené objekty v nejhlubším 
místě skrývky byly tedy částečně poničeny a deponovány 
na přilehlou hromadu, která se tak stala vydatným zdro-
jem archeologického materiálu. Následným výzkumem 
v ploše se podařilo mimo několika objektů náležejících 
kultuře s lineární keramikou zachytit a prokopat tři latén-
ské zahloubené chaty obdélného půdorysu s vnitřní kůlo-
vou konstrukcí ve středu kratších stran. Při vykopávkách 
se podařilo získat také několik fragmentů železných spon. 
Keramiku lze díky nepravidelně rozpadlému a šikmému 
svislému rýhování datovat spíše do pozdního laténu (LT 
C2-D1; 120-50 př. n. l.). Při začišťování podlah jednot-
livých chat byly zachyceny drobné kůlové jamky před-
stavující stopy po umístění vnitřního vybavení (Obr. 3). 
Prozkoumané sídliště leží na levém břehu řeky Mojeny 
a s největší pravděpodobností jej můžeme dát do souvis-
lostí s jen asi o 200 m na západ vzdálenou lokalitou „U 
Mlýna“, kde se mimo jiné podařilo v letech 1989-90 pro-
kopat část laténského sídliště datovaného také do pozdní-
ho laténu C2-D1.

Ivan Čižmář

Resumé
Hulín (K. G. Záhlinice, Bez. Kroměříž). Innenbere-

ich. Spätlatènezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 2. Blažovice. Skleněný korál.
Abb. 2. Blažovice. Glasperle.

Obr. 3. Laténská zahloubená chata.
Abb. 3. Latènezeitliches Grubenhaus.
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LICHNOV (OKR. NOVÝ JIČÍN)
Intravilán. Halštat. Ojedinělý nález. Záchranný 

výzkum.

Při stavební akci odkanalizování obcí Lichnov a Bor-
dovice byl v měsících dubnu až září 2011 proveden zá-
chranný archeologický výzkum společností Archaia 
Olomouc o.p.s. Ve výkopu kanalizační rýhy před domem 
č.p. 339 byla v dokumentovaném úseku profi lu P11 za-
chycena žlutohnědá písčitojílovitá vrstva přemístěného 
podloží (?) o mocnosti 70 cm, která obsahovala pouze 
ojedinělý keramický zlomek. Jedná se o nezdobený střep 
z výdutě větší nádoby s tuhovanou úpravou povrchu, kte-
rý by se dal obecně zařadit do halštatu. Výskyt tohoto 
keramického nálezu ve zmíněné vrstvě terénní úpravy je 
nutné považovat za sekundární, mohl se sem dostat buď 
přemístěním hlíny nebo splachem z nějaké výše položené 
halštatské lokality. Této domněnce nahrává i blízkost vr-
chu Červený kámen, na jehož úpatí z opačné strany, tj. od 
Kopřivnice bylo dříve zjištěno osídlení z doby halštatské 
i z pozdní doby laténské – púchovská kultura (Pavelčík 
1962; Jisl 1968).

Tomáš Zeman
Literatura
Jisl, L. 1968: Púchovská kultura a otázky dalšího osíd-

lení Moravské brány. Časopis Slezského muzea 17, 
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Pavelčík, J. 1962: Halštatské a laténské sídliště u Kop-
řivnice. Přehled výzkumů 1961, Brno, 64.

Resumé
Lichnov (Bez. Nový Jičín). Intravilan. Halstattzeit. 

Einzelfund. Rettungsgrabung.

MAŠOVICE (OKR. ZNOJMO)
„Pšeničné“. Horákovská kultura. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

Na přelomu července a srpna roku 2011 proběhl na 
parcele číslo 718/52 záchranný archeologický výzkum. 
V ploše budovaného rodinného domu se podařilo pro-
zkoumat 28 zahloubených objektů. Po laboratorním 
zpracování nálezů se podařilo dva objekty přiřadit horá-
kovské kultuře a jeden kultuře s moravskou malovanou 
keramikou. První horákovský objekt lze interpretovat 
jako zahloubené otopné zařízení s kamenným závalem 
v zásypu. Druhý je sídlištní jáma podlouhlého tvaru, je-
jíž horní polovina byla jednorázově zaplněna materiálem 
z pravděpodobně destruované textilní dílny. Z tohoto 
zásypu se podařilo zrekonstruovat přes padesát jehlan-
covitých závaží. Také zde bylo značné množství zlomků 
omazů a tepelně deformovaných nádob.

David Humpola

Resumé
Mašovice (Bez. Znojmo), „Pšeničné“. Horákov-Kul-

tur. Siedlung. Rettungsgrabung.

MEDLOV (OKR. OLOMOUC)
„Za Školou“. Platěnická kultura. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

Ve dnech 3.–5. 10. 2011 proběhl archeologický vý-
zkum ACO na stavbě vodovodní přípojky západně od 
obce Medlova na parcele č.1104. Na profi lech výkopu 
byly zdokumentovány a ovzorkovány dvě platěnické zá-
sobní jámy. Lokalita je situována na mírném svahu obrá-
ceném k východu s nadmořskou výškou 248–250 m a lze 
ji identifi kovat v mapě 1: 10000, list 14-44-11, v souřad-
nicích Z:J s.č. – 447:95 mm. Místo nálezu se nachází ji-
hozápadně od již zkoumané lokality z let 2005–2006 (Ka-
lábek 2006, týž 2007).

Marek Kalábek
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Kalábek, M. 2006: Medlov (okr. Olomouc). Přehled vý-

zkumů 47, 157.
Kalábek, M. 2007: Medlov (okr. Olomouc). Přehled vý-
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Resumé
Medlov (Bez. Olomouc). „Za Školou“. Platěnice Pha-

se der Kultur der Lusitzer Urnenfelder. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

MOKRÁ-HORÁKOV (K. Ú. HORÁKOV, OKR. BRNO-
-VENKOV)

„Nad Palaškou“. Pozdní doba bronzová až halštat-
ská. Sídliště. Zjišťovací výzkum.

V letech 2010 a 2011 byl v zalesněném prostoru za 
Horákovskou hájenkou proveden zjišťovací archeologic-
ký výzkum. Důvodem těchto aktivit byly náhodné nálezy 
pravěké keramiky a ŠI, která se dostávala na povrch ve 
vývratech a v krtincích. Drobná sondáž zachytila souvrst-
ví, které podchytilo informace o zdejším osídlení, které 
tu zahrnuje konec pozdní doby bronzové a počátek doby 
halštatské. Kromě keramiky byly nalezeny v poměrně po-
četném zastoupení různě velké úštěpy rohovců, které by 
mohly naznačovat existenci staršího osídlení, keramika 
tomu však vůbec nenasvědčuje. Kolekci nálezů doplňují 
úlomky mazanice, kamenných podložek a drobné zlom-
ky bronzového a železného předmětu. Na úrovni podloží, 
které tu tvoří jíly se zvětralinami karbonských slepenců, 
byly lokalizovány zahloubené objekty, které lze považo-
vat za pozůstatky sloupových jam, žlábků a komunikační 
úrovně, která by mohla být také zbytkem podlahového 
nášlapu chaty. Keramika umožňuje dataci sídliště do roz-
mezí stupňů Ha B3-Ha C.
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„Macocha“. Doba halštatská. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Rýha dálkového optického kabelu šlapanické fi rmy 
VIVO CONNECTION, spol. s.r.o., prošla v polní trati 
„Macocha“ dvěmi objekty, jež bylo možné označit za 
velkou válcovitou zásobní jámu a rozměrnou zemnici (v 
okolí bodu GPS: 49°12‘39.81“S, 16°45‘7.65“V). Z výpl-
ní jam, jejichž výkopy pokračovaly hlouběji, než vlastní 
dno rýhy, byl vyzvednut osteologický a keramický mate-
riál. Zlomky keramiky umožnily oba objekty zařadit do 
rozmezí stupňů Ha C2 a Ha D1.

Nález je důležitý z hlediska starších výzkumů (srv. 
„Macucha“), které ve stejné trati doložily pozůstatky ko-
morového hrobu s kamennou konstrukcí a osídlení z ob-
dobí pozdního halštatu (srv. Stegmann-Rajtár 1992, 18; 
Kos 1999).

„V Hlavách“. Doba laténská. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

V roce 2011 proťala rýha  dálkového optického kabe-
lu šlapanické fi rmy VIVO CONNECTION, spol. s.r.o., 
v polní trati „V Hlavách“ několik mělce zahloubených 
objektů z doby laténské (okolí bodu GPS: 49°12‘4.69“S, 
16°44‘24.86“V). Rýha procházela západně podél pol-
ní cesty směřující od nedalekého remízku k Horákovu. 
Objekty se koncentrovaly na mírně k jihu ukloněný svah 
do kterého byly většinou vodorovně zaříznuty. Podle ná-
šlapových vrstev se jednalo patrně o chaty. V nejvyšší 
úrovni svahu byly zachyceny rozsáhlé deprese, vyplněné 
tmavými kompaktními vrstvami, z nichž jedna poskytla 
fragment laténské nádoby; nelze vyloučit, že se mohlo 
jednat o hliníky.

Petr Kos
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Resumé
Mokrá-Horákov (Kataster Horákov, Bez. Brno-ven-

kov). In der Flur „Nad Palaškou“ wurde  der Siedlung 
aus der Podoler Phase mitteldonauländische Urnenfel-
derkultur entdeckt. Bei der Rettungsgrabung in der Flur 
„Macocha“ wurden  einige Objekte aus dem Hallstattzeit 
(Horákov-Kultur) gefunden. Bei der Rettungsgraben in 
der Flur „V Hlavách“ wurden einige Objekte aus der La-
ténezeit gefunden.

MOSTKOVICE (OKR. PROSTĚJOV)
Údolní nádrž Plumlov, „U Vrbiček“. KLPP – pla-

těnická kultura. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Výzkumem pozůstatků pravěkého osídlení v poloze 
„U Vrbiček“ (dnes na dně plumlovské údolní nádrže) 
na katastru obce Mostkovice, byly získány vůbec první 
doklady o pravěkém osídlení místa. To bylo na základě 

našich poznatků využíváno k budování lidských sídel od 
počátku pátého tisíciletí př. n. l. s přestávkami až do po-
čátku prvního tisíciletí před n. l. K nejstarším patří objekt  
kultury s lineární keramikou, MMK a z časného eneo-
litu. Početnou skupinu tvořily rovněž objekty platěnic-
ké kultury a mezi nimi i jedna zemnice obdélníkovitého 
půdorysu o rozměrech 5,3×3,3 m (Obr. 4). K datování 
platěnického sídliště přispěl i nález bronzové jehlice typu 
„Býčí skála“.

Miroslav Šmíd
Resumé

Mostkovice (Bez. Prostějov), „U Vrbiček“. Bei der 
Rettungsgrabung in der Flur „U Vrbiček“ wurden einige 
Objekte und eine Hütte der Platěnice Kultur entdeckt.

NĚMČANY (OKR. VYŠKOV)
Mladší doba železná – LTA, LTD. Sídliště. Zá-

chranný výzkum. Muzeum Vyškovska.

V srpnu 2011 zahájila obec Němčany zemní práce 
spojené s výstavbou inženýrských sítí a přístupové ko-
munikace pro 33 rodinných domů. Po pozitivním zjištění 
archeologických objektů  proběhl výzkum v trase hlavní 
kanalizační stoky a v místech jejich přípojek. I když je 
katastr Němčan bohatý na archeologické nálezy, místo 
současné výstavby dosud archeologicky zkoumáno neby-
lo. Zkoumaná plocha se nachází při JJZ okraji obce Něm-
čany na mírném JJV svahu na pravém břehu Němčanské-
ho potoka v nadmořské výšce 222–228 m. Podloží bylo 
dosaženo pouze v horních dvou třetinách stavební plochy, 
tvořila jej sprašová návěj. Ve spodní třetině kanalizačního 
výkopu poblíž Němčanského potoka podloží zjištěno ne-
bylo. Důvodem byly silné inundační vrstvy. Vrstva napla-
vené zeminy dosahovala výšky až 1,5 m. Nadloží tvořila 
vrstva ornice o výšce 50–70 cm.

Záchranný výzkum byl v první fázi proveden formou 
dohledu během hloubení kanalizační rýhy. Po částečném 
prorýhování byly v profi lech výkopu zjištěny archeolo-
gické objekty, které byly následně podrobně zkoumány. 
Během výzkumu bylo v místech hlavního kanalizačního 
vedení a v místech přípojek nalezeno 10 archeologických 

Obr. 4. Mostkovice. Zemnice platěnické kultury.
Abb. 4. Mostkovice. Eisenzeitliches Grubenhaus.
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objektů. Větší část náležela sídlišti z mladší doby železné. 
Hustotu osídlení dokládá i bohatá kulturní vrstva, v níž se 
sběry podařilo prokázat intenzivní osídlení v mladší době 
železné i době římské. Sběry prokázaly osídlení ve fázi 
LTB, zatímco nálezy z kanalizačního výkopu náležely 
starší fázi mladší doby železné – LTA a pozdní fázi LTD. 
K sídlištím z různých fází mladší doby železné patřily 
podzemní vakovité zásobnice (prozkoumány 2), stavební 
jáma (501) a patrně výrobní objekt (502 – na dně nalezen 
žernov), další dva objekty byly polozemnice. Ve staveb-
ní jámě 501 jsme nalezli i kosterní pozůstatky dvou dětí. 
V prvním případě šlo o pohřeb v mírně skrčené poloze 
na zádech, z druhého jedince jsme nalezli pouze lebku. 
Důvod jejich pohřbu na sídlišti zatím není zcela jasný. 
Keramika časného laténu byla zdobena typickými kolko-
vanými vzory. Naproti tomu pozdně laténská keramika 
má typickou malovanou výzdobu a černý smolný nátěr 
pod okrajem.

Plocha výzkumu je na ZM ČR 1:10 000 list 24-43-09 
vymezena bodem: 374 mm od Z s.č.; 354 mm od J s.č.

Blanka Mikulková
Resumé

Němčany (Bez. Vyškov). Latènezeit. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

Literatura
Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve 

Slezsku. Praha, 256.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)
„Kožušanská ulice“. Platěnická fáze KLPP. Sídliš-

tě. Záchranný výzkum.

Od března do dubna 2011 proběhla 2. etapa výzkumu 
na rekonstrukci ulice Kožušanská v Olomouci-Nemila-
nech v délce 140 m. Na sídlišti bylo prozkoumáno v 29 
sondách a čtvercích 61 objektů zahloubených v různých 
úrovních do kulturní vrstvy (mocné 0,4–2 m) s různě 
datovanými nálezy; viz. kapitola Neolit, Eneolit, Doba 
bronzová, Středověk a novověk. Lokalita leží na východ-
ním svahu terasy nad údolní nivou řeky Moravy. Loka-
litu s nadmořskou výškou 211–212 m lze identifi kovat 
v mapě MZ 1:10 000, list 24-22-24, v souřadnicích Z s.č.: 
J s.č.: 360 mm : 208 mm, 362 mm : 192 mm.

Do svrchní části kulturní vrstvy byly zahloubeny síd-
lištní jámy platěnické kultury (cca 18 objektů). Na dně 
zásobnice (obj. 277) ležel bez milodarů skelet dospělého 
muže ve skrčené poloze s orientací JV-SZ. Mezi hojným 
keramickým materiálem se v jednom případě objevil 
i střep s malovanou výzdobou.

Marek Kalábek
Resumé

Olomouc (Kataster Nemilany, Bez. Olomouc). Ko-
žušanská Str. Platěnice Phase der Kultur der Lausitzer 
Urnenfelder. Siedlung. Rettungsgrabung.

POLEŠOVICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
„Nivy“. Doba halštatská. Doba laténská. Sídliště. 

Záchranný výzkum.

Podobně jako v minulých letech byl i v roce 2011 
proveden na známé polykulturní lokalitě v polešovické 
pískovně (viz kapitoly Neolit a Doba bronzová) pravi-
delný záchranný výzkum probíhající v závislosti na po-
stupu těžebních prací. Osídlení lokality v době halštatské 
se v této etapě výzkumu projevilo u nejméně tří objektů, 
které můžeme na základě jejich zevní charakteristiky in-
terpretovat jako zásobní jámy. Z dalších významnějších 
nálezů je třeba zmínit odkrytí jedné zahloubené chaty 
a jedné zásobní jámy z časně laténského stupně LT A. 
U zjištěné chaty obdélného půdorysu orientovaného při-
bližně ve směru východ-západ, byla pozorována běžná 
konstrukce v podobě dvou kůlových jamek v kratších 
stranách a stupňovité zvýšení u delší strany objektu na 
jižní straně (Obr. 5). Z hmotných předmětů nalezených ve 

výplních těchto prozkoumaných objektů je vedle počet-
ného souboru obvyklé keramiky důležitá zejména kolek-
ce kolkované tzv. „braubašské“ keramiky, která význam-
ně rozšiřuje nálezy podobného rázu učiněné na lokalitě 
v minulých letech.

Marek Lečbych
Resumé

Polešovice (Uherské Hradiště Dist.). „Nivy“. A sun-
ken hut from the La-Tene period and several more settle-
ment features of the Iron Age were excavated.

PRUSINOVICE (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Dolní odomče“. Doba laténská. Sídliště. Záchran-

ný výzkum.

Polykulturní lokalita zjištěná výkopy pro opravy vad 
produktovodu Klobouky-Loukov. Je situována na samém 
úpatí svahu trati “Dolní odomče” jihovýchodně od obce 
(viz kapitoly Eneolit a Doba bronzová). Zkoumané son-
dy byly situovány po obou stranách regulovaného potoka 

Obr. 5. Polešovice. Laténská chata.
Fig. 5. Polešovice. A sunken hut from the La-Tene period.
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Kozrálka. Mezi jinými nálezy polykulturní lokality byly 
v kulturní vrstvě zjištěny i charakteristické tuhové střepy 
laténské kultury se zesílenými okraji dokládající využití 
polohy v průběhu mladší doby železné. Je možné, že této 
komponentě náleží i destrukce pece v sondě S2 (viz kapi-
tola Doba bronzová).

Miroslav Daňhel
Resumé 

Prusinovice (Bez. Kroměříž). „Dolní odomče“. Bei 
Rettungsgragung wurden latènezeitliche Scherben in der 
Kulturschicht gefunden.

ROŠTÍN (OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce. Časná doba laténská. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

V průběhu pokračujících prací při rekonstrukci prů-
tahu v Roštíně se podařilo odkrýt další sídlištní polohu 
v severní části obce. Sídlištní objekty zde byly již v dří-
vějších dobách částečně narušené zásahy (skrývkami) 
souvisejícími s výstavbou staré cesty/silnice a jejich zbyt-
ky se skrývaly pod vrstvami náplav a recentních návozů. 
Přesněji lze plochu výzkumu lokalizovat na ZM ČR 1:10 
000 24-44-05 v okolí bodu 117/295 od Z/J s.č. Výzku-
mem se podařilo doložit osídlení lidu slezské fáze lužic-
kých popelnicových polí, z časné doby laténské a mladší 
doby hradištní.

Z doby laténské se zde podařilo prozkoumat zahlou-
benou chatu nepravidelně obdélného půdorysu se třemi 
kůlovými jamkami. Inventář nálezů zahrnuje početnou 
kolekci keramiky datovanou do starší fáze stupně LTA 
s tvary vycházejícími z pozdně halštatské tradice. Za 
zmínku stojí také nález několika zdobených přeslenů 
a také zlomek tenkého bronzového náramku. Výzkum tak 
částečně doplnil naše poznatky o rozsahu osídlení výše 
zmíněných kultur při úpatí Chřibů.

Ivan Čižmář
Resumé

Roštín (Bez. Kroměříž). Innenbereich. Frühlatène-
zeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

TIŠNOV (OKR. BRNO-VENKOV)
Mlýnská ulice. Doba laténská. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Na počátku roku 2011 (leden-duben) realizovala Ar-
chaia Brno o.p.s. záchranný archeologický výzkum v Tiš-
nově- Mlýnské ulici na parcelách č. 163, 2708 a 2709 
(podrobná charakteristika lokality viz kap. Středověk). 
Předchozí archeologické akce doložily přímo ve středu 
města pozůstatky keltské a později i germánské osady 
(nám. Míru a Komenského, ulice Mlýnská; 3. – 1. století 
př. n. l. a 4. století n. l.) (Doležel, Fic, Zacpal 2005, 1). 
Při realizaci výzkumu byly, ve čtvercích 9-15 na ploše 1 
(parc. č. 163), zjištěny tři zahloubené jámy (s.j. 537, 572, 

636) doplněné kulturní vrstvou (s.j. 146). Nalezené frag-
menty tuhové svisle rýhované keramiky a zlomky nádo-
by na nožce z jemně plavené hlíny lze datovat do mladší 
až pozdní doby laténské. Současně byla pozdně laténská 
keramika nalezena i ve výplních přilehlých mladších ob-
jektů.

Petr Holub, Hynek Zbranek
Literatura
Doležel, J., Fic, K., Zacpal, J. 2005: Historický vývoj 

města Tišnova. In.: Historický atlas měst České re-
publiky, sv. 15. Tišnov, 1–8.

Resumé
Tišnov (Bez. Brno-venkov). Mlýnská Str. Jüngere 

Latènezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

ZÁSTŘIZLY (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Záviška“. Doba laténská. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Během postupujícího výzkumu při rozsáhlé záchran-
né akci v rámci stavby Lokálního biocentra Záviška bylo 
zjištěno, že zkoumaná lokalita nebyla osídlena pouze 
v období raného až vrcholného středověku (viz kapitola 
Středověk a novověk), ale i v dobách starších. Několik 
metrů od nivy potoka Prusinovky se na pomyslné vrstev-
nici v celém zkoumaném prostoru rovnoměrně nacháze-
ly čtyři zahloubené laténské chaty typického obdélného 
tvaru s obvyklou kůlovou konstrukcí v kratších stěnách 
(Obr. 6). V některých případech byly identifi kovány 
i menší kůlové jámy uvnitř půdorysu jednotlivých objek-
tů. Pátá chata byla silně narušena vrcholně středověkým 
objektem a rozpoznána byla až dodatečně. Z výplní těch-
to chat pochází kromě souboru obvyklé keramiky také 
zlomky nádob opatřených struhadlovitým drsněním, ry-
tou výzdobou a kolky v podobě obráceného C. Ojediněle 
se vyskytly i zlomky železných spon. V jedné z chat bylo 
také nalezeno několik mazanicových fragmentů z roštu 
hrnčířské pece, kterou se však zatím nepodařilo na lokali-
tě rozpoznat. Všechny tyto nálezy nám umožňují datovat 
keltské osídlení lokality do střední až pozdní doby latén-

Obr. 6. Zástřizly. Laténská chata.
Fig. 6. Zástřizly. A sunken hut from the La-Tene period.
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ské. Vzhledem k rozsáhlé ploše a trvání stavební činnosti 
bude výzkum pokračovat i v roce 2012.

Marek Lečbych
Resumé

Zástřizly (Kroměříž Dist.). „Záviška“. A fi ve sunken 
huts from the La-Tene period were excavated during the 
rescue excavation. 

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)
„Mezicestí“. Platěnická kultura. Sídliště/kulturní 

vrstva. Záchranný výzkum.

Během výzkumu na stavbě CENTRO IV (bližší po-
pis akce viz kapitola Neolit) byly zdokumentovány také 

dva sídlištní objekty náležející platěnické kultuře. Odli-
šit slezskou a platěnickou fázi KLPP je u většiny dalších 
zjištěných objektů z konce doby bronzové obtížné.

Ivan Čižmář
Resumé
Zlín (K. G. Malenovice, Bez. Zlín). „Mezicestí“. Platěni-
cekultur. Siedlung/Kulturschicht. Rettungsgrabung.
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