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Během archeologického výzkumu bylo prozkoumá-
no a zdokumentováno celkem 17 objektů. Dva objekty 
sídlištního charakteru byly podlouhlého oválného tvaru 
se zahroceným dnem. Takové byly nalezeny i na vedlej-
ší parcele zkoumané na podzim roku 2014 (viz níže od-
díl Doba bronzová v tomto svazku). Svým charakterem 
jsou velmi podobné objektům v literatuře označova-
ných jako „Schlitzgruben“ (Dziegielewski 2011). Díky 
četnému keramickému materiálu lze sídliště datovat do 
období slezské fáze komplexu lužických popelnicových 
polí, s možným přesahem do fáze platěnické.

Jitka Štohandlová
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Resumé

Neplachovice (Opava District), Loděnická Street. 
Lausitz Urnfield culture. Settlement. Rescue excavation.

nePlachoVice (k. ú. nePlachoVice, 
okr. oPaVa)
Loděnická ulice. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum.

Na přelomu září a října roku 2014, při stavbě 
rodinného domu, proběhl na parcele číslo 575/11 zá-
chranný archeologický výzkum. Zkoumaná lokalita 
se nachází v nadmořské výšce 290 m ve vzdálenosti 
cca 230 m od Heraltického potoka (275 m n. m.) 
a cca 700 m od pravého břehu řeky Opavy. Podloží 
na lokalitě tvoří hlinité spraše. Po skrývce ornice bylo 
nalezeno a následně prozkoumáno 13 zahloubených 
objektů sídlištního charakteru. Z šesti prozkouma-
ných objektů byl získán keramický materiál patřící 
komplexu lužických popelnicových polí.

Za zmínku stojí sídlištní jáma podlouhlého tva-
ru (300×60 cm, hl. 60 cm), která připomíná objek-

ty známé z německé literatury jako Schlitzgruben 
(Dzięgielewski 2011, Marcigny 2013). Kromě kera-
mických zlomků byl v objektu nalezen keramický 
přeslen. Několik objektů podobného typu bylo pro-
zkoumáno také během archeologického výzkumu, 
který proběhl na jaře roku 2014 na parcele v těsné 
blízkostí zkoumané plochy (viz oddíl Doba bronzová 
v tomto svazku).

Piotr Werens
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Resumé

Neplachovice (Opava District), Loděnická Street. Lu-
satian Urnfield Culture. Settlement. Rescue excavation.

During a rescue archaeological research in Nepla-
chovice thirteen Bronze Age settlement pits were exam-
ined including one possible Schlitzgrube (V-shaped pit). 

oDroVice (okr. Brno-VenkoV)
Intravilán. Mladší doba bronzová. Sídliště. Záchran-
ný výzkum.

Neohlášená akce stavby rodinného domu p. Hal-
fara byla náhodně objevena referentem právě v době, 
kdy zde byly provedeny výkopy pro základy. Při jejich 
kontrole bylo zachyceno celkem 22 zahloubených ob-
jektů, které byly později dokumentovány, některé byly 
také v rámci možností exkavovány. Poloha stavby se 
nachází v intravilánu obce po levé straně průtahu 
obcí ve směru Pohořelice – Dolní Kounice a lze ji 
určit na ZM ČR 1:10 000, list 34-12-03, koordináty 
336:195 mm od Z:J s. č. Po uzavření dohody o pro-
vádění výzkumu bylo provedeno vzorkování objektů, 
při kterém se podařilo získat chudý soubor materiálu 
sídlištního charakteru z doby bronzové (keramika, 
kosti, mazanice). Výjimku tvoří zásobní jáma z mlad-
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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Doba bronzová

ší doby bronzové (obr. 10), která byla celá vyplněná 
většími i menšími keramickými zlomky a struskou 
a lze ji tak interpretovat jako odpadní jámu, kam 
byl zřejmě uklízen nepořádek z velké části sídliště. 

Během výše prováděného výzkumu byla také 
uzavřena dohoda o provádění výzkumu při zemních 
pracích u rodinného domu manželů Klímových, který 
stál na vedlejší parcele. Jeho polohu lze určit na ZM 
ČR 1:10 000, list 34-12-03, koordináty 339:192 mm 
od Z:J s. č. Novostavba domu již byla postavena, 
avšak stála na místě zasypaného novověkého sklepa. 
Od domu vedl několik desítek metrů dlouhý výkop 
přípojky kanalizace, ve kterém byly zjištěny čtyři 
objekty datované do mladší doby bronzové. 

Absence pravěkých objektů na další parcele man-
želů Mandzyukových (viz svazek Středověk a novo-
věk) naznačuje konec sídlištního areálu. 

Ivan Čižmář

Resumé

Odrovice (Bez. Brno-venkov), Gemeinde. Jüngere 
Bronzezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 10. Odrovice. Zásobní jáma z mladší doby 
bronzové.
Abb. 10. Odrovice. Speichergrube aus die jüngere 
Bronzezeit. 

olomouc (k. ú. PoVel, okr. 
olomouc)
Ulice Janského, parc. č. st. 958/1, st. 958/2, 443/8. ÚK, 
KLPP. Pohřebiště (?), sídliště. Záchranný výzkum.

Pro lokalizaci a bližší údaje k výzkumu viz oddíl 
Neolit.

Poněkud nejasné jsou aktivity ve starší době bron-
zové. Na dně nepravidelně oválné jámy 574 (1,5×1,3 m 

na povrchu podloží, u dna měla rozměry 2×0,6 m, 
přičemž stěny se podhlubovaly; měřitelná hloub-
ka dosáhla 1,3 m) byly zjištěny lidské kosti, které 
nebyly v anatomické poloze (obr. 11). Patrně jde 
o druhotně narušený (vykradený?) hrob. Antropolo-
gickou analýzou (Šín 2014) bylo zjištěno, že se jedná 
o pozůstatky ženy věku 18–27 let, na pánevní kos-
ti byly stopy poporodních změn. Na dvou kostech 
byla zaznamenána měděná patina. Podle předběž-
ného hodnocení náleží ozdoby z bronzu a ojedinělá 
keramika v zásypu únětické kultuře. Stejné kultuře 
patří i obsah malé jamky 552 (0,5×0,3 m, zachycená 
hloubka 0,1 m). V ní bylo kromě miniaturní nádobky 
nalezeno také několik bronzových spirálek, zlomek 
kroužku, jantarový (?) korálek (obr. 12: 2) a drobné 
úlomky dětské lebky (0–6 měsíců). Charakteristická 
únětická jehlice pochází také ze zásypu jámy 548 
(obr. 12: 4a) a klasický únětický koflík ze zásypu 
výkopu 500 (obr. 12: 1).

Nejčetnější sídlištní aktivity proběhly na zkouma-
né ploše v mladší až pozdní době bronzové. Kulturní-
mu komplexu lužických popelnicových polí, a to jeho 
slezskoplatěnické fázi (HB/C) náleží zatím s jistotou 
nejméně čtyři jámy (502, 550, 548, 576), keramika 
tohoto období byla hojně nalézána i ve zbytcích kul-
turní vrstvy dochované místy nad podložím. Jedná se 
o nepravidelné výkopy zatím blíže neurčeného účelu, 
mohly být vyhloubeny v souvislosti s těžbou písku, 
ukládáním potravin nebo s jinou činností při běžném 
provozu osady. Nalezená keramika je jak „domácí“, 
silnostěnná s neupraveným povrchem a špatně vy-
pálená, tak i „luxusnější“, tenkostěnná, s povrchem 
upraveným leštěním či tuhováním a zdobeným žlábky, 
rýhami nebo různými výčnělky (obr. 13). Typologicky 
jsou zastoupeny hrnce, šálky, misky, zřejmě i amfo-
ry a poklice. Kromě nádob bylo nalezeno i několik 
keramických závaží, přesleny, případně kostěný hrot 
a zlomek bronzové jehlice bez hlavice. Konzultace 
k materiálu poskytla Mgr. V. Vránová, Ph. D., za 
což jí touto cestou děkujeme.

Hana Dehnerová, Vít Hadrava
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Resumé

Olomouc (Kat. Povel, Bez. Olomouc), Janského 
Straße, Parzellennr. st. 958/1, st. 958/2, 443/8. Aunje-
titzer Kultur, Lausitzer Urnenfelderkultur. Gräberfeld 
(?), Siedlung. Rettungsgrabung.




