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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Doba bronzová

Obr. 9. Mikulov. Výzkum objektů únětického sídliště.
Abb. 9. Mikulov. Die Forschung der Aunjetitzer 
Siedlung.

mohelnice (k. ú. újeZD 
u mohelnice, okr. ŠumPerk)
„K Újezdu“. Mladší doba bronzová. KLPP. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

V dubnu roku 2014 byl proveden záchranný ar-
cheologický výzkum Archeologického centra Olo-
mouc na stavbě „Cyklostezka Mohelnice – Loštice, 
místní část Žadlovice. Újezd u Mohelnice, místní část 
města Mohelnice, leží zhruba 2 km jihozápadně od 
Mohelnice, v úrodné oblasti Mohelnické brázdy. Plo-
cha výzkumu se nacházela v trati “K Újezdu”, zhruba 
200 m východně od posledních domů v obci, po levé 
straně silnice 644 vedoucí z Újezda do Mohelnice, 
v nadmořské výšce 277 m. Stavba cyklostezky se 
nacházela v těsné blízkosti stávající komunikace a ar-
cheologické objekty byly identifikovány v délce cca 
50 m. Zhruba 20 m jižním směrem od zkoumaných 
objektů, podél pravé strany silnice 644, protéká po-
tok Újezdka. Místo nálezu archeologických objektů je 
na mapě ZM ČR 1:10 000, kladový list 14-43-19 je 
identifikováno těmito koordináty: 322:270 a 333:273 
(měřeno v mm od ZSČ:JSČ). 

Během výzkumu bylo prozkoumáno celkem 15 
zahloubených sídlištních objektů (sídlištní jámy blíže 
neurčeného charakteru a kůlové jamky), které můžeme 
na základě keramického materiálu datovat do mladší 
doby bronzové. Nejpočetnějším archeologickým nále-
zem na zkoumané lokalitě byly zlomky keramiky kul-
tury lužických popelnicových polí. V malé míře zde 
také byly nalezeny zlomky zvířecích kostí a mazanice.

V západní části výzkumné plochy se nacházela kul-
turní vrstva zkoumaná pomocí 6 sond. Kulturní vrstva 
obsahovala v poměrně hojném počtu keramiku datova-
nou do období mladší doby bronzové a doby laténské. 
Kulturní vrstva byla tvořena tmavou černou hlínou 
a její maximální zachycená mocnost byla 0,58 m.

Během povrchových sběrů provedených v době 
výzkumu severně od zkoumaných objektů, na poli 
v těsné blízkosti trasy cyklostezky, bylo nalezeno 
velké množství keramiky z mladší doby bronzové 
a doby laténské naznačující v těchto místech existenci 
dlouhodobějšího osídlení.

Vendula Vránová

Resumé

Mohelnice (Újezd u Mohelnice Cadastre, Šumperk 
District). Late Bronze Age. Lusatian Urnfield culture. 
Settlement. Rescue excavation.

During a rescue archaeological research in Újezd 
u Mohelnice 15 settlement features and a cultural 
layer were excavated. The features are dated back 
to the Lusatian Urnfield Culture. Pottery discovered 
in the cultural layer is dated back to the Lusatian 
Urnfield Culture and the La Tène Period.

náměŠť na hané (okr. olomouc)
Ulice Lesní, parc. č. 530/18. Starší doba bronzová. 
Sídliště. Záchranný výzkum.

Dne 19. listopadu 2014 proběhl drobný záchran-
ný archeologický výzkum při akci „novostavba RD 
pana T. Krikla na parc. č. 530/18, k. ú. Náměšť na 
Hané, okr. Olomouc“ (ZM ČR 1:10 000, list 24-22-
16, 448:338 od Z:J s. č.). Na skryté ploše byl zjištěn 
ojedinělý sídlištní objekt náležející rámcově starší 
době bronzové.

Pavel Fojtík

Resumé

Náměšť na Hané (Bez. Olomouc), Lesní Gasse, 
Parz. Nr. 530/18. Ältere Bronzezeit. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

nePlachoVice (okr. oPaVa)
Ulice Loděnická, parc. č. 575/9. KLPP. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Při realizaci rodinného domku, na parcele č. 
575/9, byla při skrývce plochy zjištěna část pravěkého 
sídliště kultury lužických popelnicových polí. Zkou-
maná lokalita se nachází při západním okraji obce 
v blízkosti areálu zámku Neplachovice. Svoji polohou 
je situována do mírného svahu s  nadmořskou výškou 
290 m. Je vzdálena asi 230 m od Heraltického potoka 
(275 m n. m.) a přibližně 700 m od pravého břehu 
řeky Opavy. Podloží je na lokalitě tvořeno sprašemi.




