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né cca 0,10 m až 0,15 m do podloží. V místech, 

kde byl žlábek zapuštěný jen do kulturní vrstvy, 

tam se jeho stopy nedochovaly. Podle dochovaných 

úseků se lze domnívat, že se jednalo o nepříliš ši-

roký útvar, cca 0,30 m–0,40 m, s plochým dnem 

a celkový průměr jeho půdorysu byl vypočítán na 

cca 80 m. 

Z prostoru ohrady směrem k potoku směřovala 

upravená přírodní rýha, která asi plnila funkci přístu-

pové cesty spojující ohradu či celé sídliště s údolím 

potoka. V zásypu této rýhy byl odkryt velmi početný 

soubor keramických zlomků, zvířecích kosti a různé-

ho druhu a velikostí kamenných zlomků. Nečekaným 

nálezem byl objev fragmentu lidské lebky s uměle 

oddělenou týlní částí a s otvorem ve vrcholové části, 

která se do zásypu rýhy dostala pravděpodobně spolu 

s ostatním materiálem během zániku osady. Další 

dva kruhové útvary byly odkryty ve vzdálenosti cca 

200 m východním směrem od potoka. V jejich blíz-

kosti se nacházely i zbytky dvou kůlových staveb, 

jednoho obydlí (?) čtvercového tvaru o rozměrech 

cca 4,5 m×4,0 m a další stavby o rozměrech cca 

9,0 m×4,5 m, která byly v superpozici s jedním se 

žlábků. Dalším ze zkoumaných objektů je široký 

objekt, který má vrstevnicový průběh a jehož řez 

měl v kontrolní sondě pravidelný trychtýřovitý tvar. 

Objekt s hloubkou téměř 2,0 m velmi připomíná 

příkop. Prozatím byl zkoumán jen jednou sondou, 

a tak prozkoumání jeho průběhu i tvaru a vysvětlení 

eventuální funkce bude cílem teprve dalšího výzku-

mu. Kromě objektů a kulturní vrstvy byly objeveny 

terénní deprese místy se objevující na svahu a už čás-

tečně zkoumané. Byly vyplněné spláchnutou hlínou 

bohatou na archeologický materiál. Kromě v nich 

rozptýlených archeologických artefaktů lze počítat 

i s archeologickými objekty zapuštěnými do těchto 

splachů či jimi přikrytými. 

V příští sezoně archeologické práce se bude nut-

no soustředit na zkoumání kulturní vrstvy a objektů 

na jihovýchodní straně plochy, v místech, kde svah 

terasy přechází v širokou plošinu rozloženou nad 

údolím potoka, která je od východu chráněná proti 

povětrnostním podmínkám temenem kopce. V těchto 

místech, jak se zdá, ležela vlastní osada lidu popel-

nicových polí. 

Arkadiusz Tajer

Resumé

Osek nad Bečvou (Bez. Přerov). Aunjetitzer Kul-

tur. Die Nitragruppe. Siedlung. Begräbnisse in der 

Gruben. Rettungsgrabung. 

Osek nad Bečvou (Bez. Přerov). Lausitzer Urnen-

felderkultur. Siedlung. Rettungsgrabung. 

OSÍČKO (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Zbytky“. KLPP. Sídliště. Povrchový sběr. 

Archeologický dohled probíhal v prostoru skryté 

plochy pro uložení stavebního materiálu. Místo se 

nachází po pravé straně silnice II/150 Loukov – Osíč-

ko, před bezejmennou vodotečí vlévající se do poto-

ka Moštěnky, na mírném svahu obráceném k severu 

v nadmořské výšce cca 355 m. Polohu lze určit na 

ZM ČR 1:10 000, list 25-14-17, v okolí bodu určeného 

koordináty 33/260 mm od Z/J s. č. V ploše skrývky 

byly získány keramické nálezy, které lze přiřadit ke 

kultuře lužických popelnicových polí. Kvůli skrýv-

ce, která neodkryla geologické podloží, nelze zjistit 

přesnější polohu sídliště. Je také možné, že se sem 

nálezy dostaly postdepozičními procesy z výše po-

ložené dosud neznámé sídlištní lokality.

Ivan Čižmář 

Resumé

Osíčko (Bez. Kroměříž). „Zbytky“. Lausitzer Ur-

nenfelderkultur. Siedlung. Rettungsgrabung. 

OSLAVANY (OKR. BRNO-VENKOV)
„U Dubu“. KSPP - velatická fáze. Sídliště.  

Záchranný výzkum.

Během budování nového vodovodu byl jv. Osla-

van v polní trati „U Dubu“, zachycen ve sprašovém 

podloží „okraj“ zemědělského nížinného sídliště, ná-

ležejícího velatické fázi KSPP (souřadnice WGS-84, 

Loc: 49°7‘1.882“N, 16°21‘3.318“E).

Na zkoumané ploše byly odkryty hliníky, zásobní 

jámy a pozůstatky základů nadzemní dřevěné sloupo-

vé stavby. Za bližší zmínku stojí nález lidské kostry 

v sídlištní jámě (obr. 19), bronzový nůž a početná 

kolekce užitkové keramiky deformované nadměrným 

žárem – nejspíše po požáru.

Sídliště znal v této trati ze sběrů již amatérský 

archeolog V. Gross z Oslavan, který jej považoval za 

lužické (Belcredi et al. 1989; kolektiv autorů 2004, 23).

Petr Kos
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