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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-
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vě v LTA mezi (ojedinělými) hroby zachyceny pohřby 
s bojovnickou výbavou (Sankot 2003). Za další ukazatel 
podepírající tvrzení časného datování nálezu můžeme 
považovat ukončení jílce meče a to podložkou s kři-
délky, kde se dochoval zoomorfní motiv dvou stylizo-
vaných zvířecích figur s hlavičkami na koncích. Ana-
logie k motivu vyobrazenému na podložce s křidélky 
můžeme spatřovat již v nálezech z 5. století př. n. l. 
z Halštatu. Tento unikátní nález otevírá nový pohled na 
tehdejší sebereprezentaci elit časného laténu na Moravě.

Alena Nejedlá
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Obr. 3. Lukov. Časně laténský meč. Foto A. Komen-
dová.
Fig. 3. Lukov. Early La Tène sword. Photo by A. 
Komendová. 

Resumé

Lukov nad Dyjí (Znojmo District), „Ostroh“. At 
the beginning of 2012, the South Moravian Museum 
in Znojmo was presented with the find of a sword, 
a scabbard, and a dagger. The first Early La Tène 
iron sword in Moravia was found in a warrior cre-
mation grave. The weapons have been retrieved from 
a disturbed pit not far from the hilltop settlement. 
The analyses have shown that the weapons had been 
exposed to high temperatures, and the sword has been 
preserved in three fragments that indicate a delibera-
ce (ritual) folding. We can regard the winged pommel 
of the sword, on which a zoomorphic motif of two 

stylized animal figures with heads at the ends was 
preserved as another indication of the early dating of 
the find. Analogies to the zoomorphic motif can be 
seen in the finds from Hallstatt from the 5th century 
BC. The hitherto unique warrior burial with the first 
discovery of an Early La Tène sword in Moravia po-
ses a number of questions. Archaeological research 
at this site would certainly produce signifiant data.

marefy (okr. VyŠkoV)
„Široké vinohrady“. Období popelnicových polí, 
halštat. Kulturní vrstva. Záchranný výzkum.

V červnu až říjnu 2014 provedlo Muzeum Vyš-
kovska, p. o., záchranný archeologický výzkum na 
stavbě čerpací stanice pohonných hmot v Marefách. 
Zkoumaná plocha se nachází na jihovýchodním úpatí 
kóty 333, v jihozápadním rohu křižovatky Slavkov 
u Brna – Bučovice a Letonice – Marefy, v nadmořské 
výšce 216–220 m. Na ZM ČR 1:10 000, list 24-43-10, 
je vytyčena body 285:270, 297:275, 306:244, 305:244, 
300:255, 298:262, 285:260 mm od Z:J s. č.

Při průzkumu skrývky a výkopů byla zjištěna místy 
až 1,80 m mocná kulturní vrstva s nálezy z mladší a po-
zdní doby bronzové, ojediněle ze starší doby železné. 

Klára Rybářová

Resumé

Marefy (Bez. Vyškov), „Široké vinohrady“. Jung 
– und Spätbronzezeit, Hallstattzeit. Kulturschicht. 
Rettungsgrabung.

meDloV (k. ú. meDloV u uničoVa, 
okr. olomouc)
Intravilán, před č. p. 252 a 255. Platěnická kultura. 
Sídliště. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JSTK (X:Y) – 1098826.97 : 558694.94

Při archeologických dohledech na stavbě VI. etapy 
kanalizace byly zdokumentovány 3 halštatské zásob-
nice před domy č. p. 252 a 255. Lokalita se nachází na 
mírném svahu obráceném k východu s nadmořskou 
výškou 254–256 m a souvisí s již známým sídlištěm 
(Kalábek 2006).

Marek Kalábek
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