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Zprávy o výzkumech za rok 2013: Doba římská a doba stěhování národů

BÝKOV -L ÁRYŠOV (K . Ú. BÝKOV, OKR .
B RUNTÁL)
Extravilán (zalesněná plocha). Mladší doba
římská. Náhodný nález.
V roce 2013 nalezl Rudolf Feilhauer pomocí detektoru kovů v zalesněném prostoru v hloubce 10 cm
bronzovou sponu, kterou předal do archeologických
sbírek Městského muzea Krnov (př. č. 1/14).
Jedná se o jednodílnou bronzovou sponu s obdélníkovou nožkou s přehnutým zachycovačem, s horním
vinutím o čtyřech závitech a s plochým páskovým lučíkem obdélníkového průřezu, zdobeným vybíjenými
kroužky v řadě dle podélné osy lučíku. Zachycovač
je podél celé nožky odlomen, rovněž tak větší část
jehly. Lučík je ohnut do protisměru. Přechod mezi
lučíkem a nožkou je zvýrazněn příčnou rýhou s navazujícím širokým pruhem s matným povrchem (obr.
1). Artefakt je pokryt silnou, tmavě zelenou patinou.

ných sídlištních objektů můžeme spojovat s dosud
neznámou osadou Germánů mladší a pozdní doby
římské (k intenzivnímu polykulturnímu osídlení
místa cf. Gottwald 1931, 37, 50, 61, 76, 88, 97),
kdy prosté sídlištní jámy doplňuje též polozahloubený přístřešek s vnitřní kůlovou konstrukcí. Mezi
běžnou „domácí“ keramickou produkcí se objevily
nejen zlomky oblíbeného „jiříkovického zboží“, ale
i fragment glazované nádoby původu římsko-provinciálního.
Výstavba RD manželů Šindelářových, parc. č.
701/5, trať „Pastviska“. Doba římská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Analogicky je možno tuto sponu porovnat se sponou z hrobu č. 252 z Kostelce na Hané (Zeman 1961,
115–116, obr. 55 A/b) – tato je však v provedení se
špičatou nožkou – a datovat ji lze do 1. pol. 4. stol.

V deštivých dnech druhé poloviny měsíce září
2013 byl realizován archeologický výzkum vyvolaný
výstavbou prvního z rodinných domů tvořících vznikající ulici Levandulová, k. ú. Držovice na Moravě,
okr. Prostějov (ZM ČR, 1:10 000, list 24-24-07, okolí bodu o souřadnicích 460 mm od Z a 287 mm od
J sekční čáry). Skrytá plocha, určená k následným
výkopům základových pasů, poskytla mj. též částečně odkrytý půdorys polozahloubené chaty s kolekcí
nálezů spadajících do pokročilé starší doby římské.

Svatopluk Bříza, Rudolf Feilhauer

Pavel Fojtík
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Resumé
Resumé
Býkov-Láryšov (Kat. Býkov, Bez. Bruntál). Ungebauter Teil der Gemeinde. Jüngere Kaiserzeit. Einzelfund.

D RŽOVICE (K . Ú. D RŽOVICE NA MORAVĚ ,
OKR . PROSTĚJOV)
Výstavba komunikace a inženýrských sítí,
parc. č. 701/7, trať „Pastviska“. Doba římská. Sídliště. Záchranný výzkum.
V měsících dubnu a následně v červenci až srpnu 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum
v trase nově budované místní komunikace budoucí
ulice Levandulová, k. ú. Držovice na Moravě, okr.
Prostějov (ZM ČR, 1:10 000, list 24-24-07, polygon
vymezený souřadnicemi 456:281, 455:281; 453:282,
465:298, 464:298, 455:283, 454:283 a 453 mm od
Z a 282 mm od J sekční čáry). Část z prozkouma-
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Držovice (Kat. Držovice na Moravě, Bez.
Prostějov). Flur „Pastviska“. Römische Kaiserzeit.
Siedlung. Rettungsgrabung.

K RAVAŘE (OKR . OPAVA)
Kostelní ulice. Parcela č. 1338. Doba římská.
Sídliště. Záchranný výzkum.
Během záchranného archeologického výzkumu
(č. akce NPÚ, ú.o.p. Ostrava 142/13), který byl
vyvolán stavbou rodinného domu, se podařilo zachytit novou polykulturní lokalitu. Převážná část
objektů je řazena do pozdní doby římské, jeden je
datován do KLPP (více viz Doba bronzová). Mezi
nejzajímavější objekty řadíme pozůstatky dvou
pecí, tzv. „ploštěnek“ a dvou žlabů doplněných
kůlovými jamkami. Vedle běžné sídlištní keramiky se např. v obj. 523 vyskytovaly části na kruhu
točených mís.
David Rožnovský

