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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Eneolit

olŠany u ProstějoVa (okr. 
ProstějoV)
„Zlatniska“. KZP. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 5. až 19. května 2014 byl realizován zá-
chranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou 
skladovací haly společnosti Mürdter-Dvořák, parc. č. 
659/2 a 659/3, na k. ú. Olšany u Prostějova, okr. Pros-
tějov (ZM ČR, 1:10 000, list 24-22-23, 182:33, 180:35, 
175:31, 177:29). Na ploše o výměře cca 2.000 m², dis-
pozičně navazující na odkryvy provedené na lokalitě 
v roce 2007 (nálezová zpráva Ústav archeologické 
památkové péče Brno, č. j. 171/07; k lokalitě obecně 
cf. Fojtík 2009, 60-63, zde též úplný přehled pramenů 
a literatury), byly prozkoumány a zdokumentovány 
dva archeologické objekty související s osadou kul-
tury zvoncovitých pohárů. Jednalo se o větší těžební 
jámu – hliník, a liniový výkop – žlab, který lze 
interpretovat jako pozůstatek patrně jen symbolic-
kého(?) vymezení pozdně eneolitického sídlištního 
areálu rozloženého dále směrem k jihozápadu.

Pavel Fojtík
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Resumé

Olšany u Prostějova (Bez. Prostějov). „Zlatniska“. 
Glockenbecherkultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 5. Olšany u Prostějova, trať „Zlatniska“. Pohled 
na hliník.
Abb. 5. Olšany u Prostějova, Flur „Zlatniska“. Ges-
amtblick auf die Lehmgrube.

osek naD BečVou (okr. PřeroV) 
„Nadmlýnice“. Badenská kultura. Sídliště. Záchran-
ný výzkum. 

Lokalita Osek nad Bečvou 2 v trati „Nadmlý-
nice“ se nachází v mírně zvlněné krajině omezené 
úpatím Oderských vrchů na severu a inundací řeky 
Bečvy na jihu. Zkoumaný úsek leží na severním sva-
hu protáhlého kopce orientovaného ve směru východ 
– západ, od severu i východu ohraničeného údolím 
potoka Lubeň, od jihu údolím řeky Bečvy a novodo-
bě násypem kolejové trati. Lokalita je identifikována 
na mapě ZM ČR 1 : 10 000, list 25-13-03, těmito 
koordináty: 342 mm od západní sekční čary (ZSČ) 
a 158 mm od jižní sekční čary (JSČ), 341 mm od 
ZSČ a 165 mm od JSČ, 376 mm od ZSČ a 199 mm 
od JSČ, 380 mm od ZSČ a 194 mm od JSČ. Nad-
mořská výška lokality je 234 – 258 m. 

Podnětem pro archeologický výzkum byla výstav-
ba dálnice D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. 
Během záchranných prací na ploše výzkumu bylo 
odkryto celkem 217 archeologických objektů, které 
patřily do pozdní doby bronzové, do lužické fáze 
popelnicových polí (viz oddíl Doba bronzová). Pří 
skrývce kulturní vrstvy pod temenem kopce, u jižní 
hrany plochy stavby, byl objeven objekt oválného tva-
ru orientovaný severozápadně-jihovýchodním směrem 
o délce 14 m a šířce12 m. Jednalo se o hliník s téměř 
rovnými přímými stěnami a mírně členitým dnem. 
Z hliníku byl vyzvednut menší počet keramických 
zlomků nádob badenské kultury, a to jak fragmen-
tů den čerpáků, tak zlomků šálků zdobených rytým 
ornamentem. Z objektu pochází také menší soubor 
štípané a broušené industrie, neopracované kameny 
a zvířecí kosti.

Arkadiusz Tajer

Resumé

Osek nad Bečvou (Bez. Přerov), „Nadmlýnice“. 
Badener Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung. 

oPaVa (k. ú. VáVroVice, okr. 
oPaVa)
„Krásná pole“. KNP, KŠK, KZP. Sídliště, hrob/
pohřebiště. Záchranný výzkum.

Ve období od 27. 9. 2013 do 28. 7. 2014 byl na 
katastrálním území Vávrovic v polní trati Krásné 
pole realizován záchranný archeologický výzkum, 
související s rozšiřováním výrobního areálu firmy 
Mondeléz a výstavbou nové výrobní haly. Lokalita 
je známa od roku 1996, kdy byla poprvé zkoumána 
při výstavbě v současné době rozšiřovaného areálu 
(Stabrava 2008). Osídlená poloha se nachází zhru-




