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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Doba železná

žárového hrobu dokumentovaného kolegy z Archeolo-
gického centra v Olomouci, a to při výstavbě rozvodné 
sítě elektrické energie (Ročenka ACO 2013, 27). 

Na jaře 2014 byl zachycen další relikt žárového 
hrobu, tentokráte rozrušeného liniovým výkopem urče-
ným pro pokládku vodovodu. Na lokalitě byla později 
budována také provizorní komunikace, jejíž trasa byla 
skryta na úroveň podorniční vrstvy, ve které byl loka-
lizován další z hrobů souvisejících s pohřebištěm starší 
doby železné. Tento byl dne 15. září 2014 prozkoumán 
a zdokumentován (obr. 1). V takřka čtvercové hrobové 
jámě o rozměrech cca 1×1 m bylo uloženo celkem 12 
povětšinou bohatě zdobených keramických nádob kul-
tury platěnické a skupinka zvířecích kostí doplněných 
železným nožíkem, které lze považovat za pozůstat-
ky masitého milodaru pro zemřelého, jehož kremační 
pozůstatky spočívaly v jedné z nádob, a to spolu se 
zbytky železného náramku a železné harfovité spony. 
V těsné blízkosti hrobu byla zachycena menší trychtý-
řovitá jáma vyplněná kameny – k jejímu vztahu k ne-
kropoli lidu platěnické kultury se však nelze vyslovit.

Pavel Fojtík

Literatura

Frolíková-Kaliszová 1999: Mladohradištní pohřebiš-
tě v Drahanovicích (okr. Olomouc). Archeologické 
rozhledy 51, 317–334.

Bém, M., Peška, J. (eds.) 2014: Ročenka 2013. Olo-
mouc: Archeologické centrum Olomouc.

Resumé

Drahanovice (Bez. Olomouc), „Za kapličkou“. 
Hallstattzeit – Platěnice Phase der Lausitzer Urnen-
felder Kultur. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

Obr. 1. Drahanovice. Komorový hrob.
Abb. 1. Drahanovice. Ein Kammergrab.

hulín (okr. kroměříž)
„Hřebavec před dráhou“. Doba laténská. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Během záchranného výzkumu, souvisejícího s pře-
ložkou Němčického potoka (viz take oddíl Doba bron-
zová a svazek Středověk, novověk), byl prozkoumán 
také jeden zahloubený sídlištní objekt, datovaný na zá-
kladě vyzvednutého materiálu rámcově do doby latén-
ské. Osídlení z tohoto období zde bylo již v minulosti 
doloženo (např. Kolbinger 2012, 74; Bláha 1974, 15–16).

Miroslav Popelka
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Resumé

Hulín (Bez. Kroměříž), „Hřebavec před dráhou“. 
Latènezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

chroPyně (okr. kroměříž)
„Náměstí Svobody“. Doba laténská. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Během srpna až října 2014 byly průběžně kont-
rolovány zemní práce související se stavbou „REKO 
MS Chropyně – Nám. Svobody 5“ (rekonstrukce 
zastaralého plynovodu). V jedné ze sond nad rekon-
struovaným plynovodním potrubím se před budovou 
městského úřadu (místo nálezu lze na ZM ČR 1: 
10 000; list 25-31-01; lokalizovat v bodě určeném 
koordináty 239:279 mm od Z:J s. č.) podařilo zachytit 
a prozkoumat menší zahloubený sídlištní objekt, dato-
vaný na základě vyzvednutého materiálu rámcově do 
doby laténské. Bližší chronologické zařazení je obtíž-
né, jelikož z výplně objektu pochází jen torzo misky 
esovité profilace, která je v době laténské průběž-
ně se vyskytujícím tvarem. Záchranným výzkumem 
byla zachycena dosud neznámá lokalita z mladší doby 
železné přímo v prostoru historického jádra města. 
Je pravděpodobné, že se jedná o část rozsáhlejšího 
sídliště, rozprostírajícího se v okolí chropyňského 
zámku a kostela.

Miroslav Popelka




