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Resumé

Chropyně (Bez. Kroměříž), „Platz Svobody“. Latè-
nezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

kostelec na hané (okr. 
ProstějoV)
Ulice Pod Kosířem a Jakubské náměstí. KLPP - 
platěnická kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 21. června až 1. září 2014 byl realizován 
průběžný archeologický dohled při stavbě „Řešení 
úprav prostranství centra města Kostelec na Hané“, 
v k. ú. Kostelec na Hané, okr. Prostějov. Na dvou 
místech bylo zachyceno narušení archeologických 
situací, které vyžadovalo provedení záchranného ar-
cheologického výzkumu. V ulici Pod Kosířem (ZM 
ČR, 1:10 000, list 24-24-01, 454:155 mm od Z:J s. 
č.) byl skrývkou dotčen sídlištní objekt platěnické 
kultury starší doby železné, který ve své výplni ob-
sahoval též příměs keramických zlomků neolitických, 
patřících kultuře s keramikou lineární. Přímo před 
hlavním vstupem do budovy tzv. staré školy, v se-
verovýchodním cípu Jakubského náměstí (ZM ČR, 
1:10 000, list 24-24-01, 455:148 od Z:J s. č.), se 
podařilo zjistit skupinku čtyř sídlištních jam taktéž 
halštatského stáří (obr. 2). Zachycené pravěké osíd-
lení v obou případech souvisí s větší polykulturní 
lokalitou rozloženou v poloze s pomístním názvem 
„Panský dvůr“ a je zcela v souladu s dřívějšími ar-
cheologickými zjištěními (např. Šmíd 2004, 72, zde 
též úplný přehled pramenů a literatury) – aktuální 
poznatky však přesto zajímavě doplnily naše znalosti 
o charakteru i hustotě osídlení a přinesly též nový 
pramenný materiál hmotné povahy.

Pavel Fojtík
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Resumé

Kostelec na Hané (Bez. Prostějov), Pod Kosířem 
Gasse, Jakubské Platz. Hallstattzeit – Platěnice Pha-
se der Lausitzer Urnenfelder Kultur. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

Obr. 2. Kostelec na Hané. Objekty 501–504, pohled 
od jihozápadu.
Abb. 2. Kostelec na Hané. Anlagen 501–504, Blick 
von Südwesten.

lukoV naD Dyjí (okr. Znojmo)
„Ostroh“, parcela číslo 1897/1. Časná doba laténská. 
Žárový hrob. Náhodný nález. Uložení nálezů: Jiho-
moravské muzeum ve Znojmě.

Výšinné sídliště „Ostroh“ leží na výrazném výběžku 
nad meandrem řeky Dyje na katastru obce Lukov nad 
Dyjí. V roce 2012 byl z této lokality darován do archeo-
logické podsbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě 
nález meče, pochvy a sekáče z časné doby laténské (Ne-
jedlá 2014, 143–150). Výbava bojovníka pochází z roz-
rušeného objektu nedaleko výšinného sídliště. Zbraně 
vykazují úmyslnou deformaci a odborné analýzy proká-
zaly jejich expozici vysokým teplotám (v ohni). 

Meč z lukovského „Ostrohu“ představuje typ dlou-
hého meče (obr. 3), je dochován ve třech fragmentech 
svědčících o úmyslné (rituální) deformaci (svinutí). 
Organické části tvořící jílec (rukojeť i záštitu) se díky 
žehu nedochovaly. Zbyl pouze řap/trn kvadratického 
průřezu, který ukončuje velice dobře zachovalá přiný-
tovaná kovová podložka s křidélky. Meč byl původně 
zasunut do pochvy, ze které díky žáru zbylo koncové 
kování. Jedná o nákončí typu C1 s jednodušším, mírně 
zahroceným, prolamovaným kováním. V reliktu byla 
zjištěna výzdoba, ornament tvoří rýhování. 

Společně s mečem byl objeven masivní železný 
sekáč s mírně prohnutou čepelí, zesíleným hřbetem 
a obloukovým ostřím. Povrch sekáče je silně koro-
dován a stejně jako meč prošel druhotnou deformací 
ohněm. Přesto se v 2/3 čepele sekáče podařilo roze-
znat taktéž rýhovanou výzdobu.

Z časného laténu pocházejí z území Moravy (na 
rozdíl od Čech) prozatím jen ojediněle nalézané hroby. 
Žárový pohřeb z lukovského „Ostrohu“ je však zce-
la výjimečný svou přílohou. Dosud nebyly na Mora-




