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Resumé

Olomouc (Kat. Nemilany, Bez. Olomouc), Straße 
Rudolfa Chorého. Platěnice Kultur, Latènezeit. Sied-
lung. Rettungsgrabung. 

PlaVeč (okr. Znojmo)
„Bažant horní“. Mladší doba železná. Ojedinělý 
nález – náramek. Záchranný výzkum. Uložení 
nálezů: Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Místo nálezu se nachází u obce Plaveč (okr. Znoj-
mo) na parcele č. 2048/1, v bodu na souřadnici S-J-
TSK 48.9264319N, 16.0715706E.

V květnu a červnu roku 2014 proběhl záchran-
ný archeologický výzkum spojený s výstavbou nové 
obecní kanalizace. Skryta byla trasa vedoucí podél 
pravé strany komunikace č. 399 z obce Plaveč do 
obce Únanov. Za použití detektoru kovů byl nalezen 
nedaleko božích muk (p. č. 2048/1, k. ú. Plaveč) 
železný tyčinkovitý náramek s pečetítkovými konci 
datovaný do mladší doby železné. Nález laténského 
náramku je možné spojovat s novou lokalitou na ka-
tastru obce. V literatuře je znám střepový materiál 
z neznámé polohy (Podborský, Vildomec 1972, 202) 
a laténské sídliště v blízkosti kopce „Ruda“, kde se 
do nedávné doby těžil limonit. Samozřejmě železnou 
rudu využívali také obyvatelé laténského sídliště (Go-
láňová 2013, 81-82). Na otázku do jaké míry souvisí 
lokalita „Ruda“ s původem náramku, může odpovědět 
další výzkum.

Alena Nejedlá
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Resumé

Plaveč (Bez. Znojmo), „Bažant horní“. Latènezeit. 
Einzelfund – Armring. Rettungsgrabung.

PoDiVín (okr. BřeclaV)
„Rybáře“. Mladší doba laténská. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Archeologický výzkum probíhal během stavby ro-
dinného domu paní Trávníčkové na parc. č. 1257/39 
v lokalitě „Rybáře“. Jednalo se o výkopy pro zákla-
dové pasy poblíž centra polykulturní lokality rozklá-
dající se na písčité duně v jinak záplavovém území. 
Přesněji lze polohu určit na ZM ČR 1:10 000, list 
34-23-03, v okolí bodu 336:34 mm od Z:J s. č. Ve 
výkopech bylo zjištěno celkem 8 zahloubených pra-
věkých objektů, z nichž lze dva datovat na základě 
nepočetného keramického inventáře do mladší doby 
laténské. Laténské zlomky keramiky se podařilo 
sesbírat také v ploše celé lokality „Rybáře“.

Ivan Čižmář, Michal Přichystal

Resumé

Podivín (Bez. Břeclav), „Rybáře“. Jüngere Latène-
zeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

PraVčice (okr. kroměříž)
„Šeblínek“, Pravčice 4. Platěnická fáze KLPP. Kul-
turní vrstva, studna. Záchranný výzkum.

Záchranný výzkum vyvolala stavba vodovodní 
přeložky mezi Količínem a Pravčicemi (viz také zprá-
va Holešov v oddílech Eneolit a Doba bronzová). 
Na západním konci rýhy zhruba 250 m východně 
od Pravčic byla podél silnice do Količína zjištěna 
kulturní vrstva, která se stala předmětem výzkumu. 
Vlastní kulturní vrstva (k. 102, místy barevně odlišná 
k. 105) spočívala pod 60 cm ornice a 25 cm novověké 
naplavené vrstvy. Ve 12 čtvercích bylo prozkoumáno 
192 m² plochy, přičemž byl zjištěn jediný zahloube-
ný objekt. Mocnost kulturní vrstvy kolísala mezi 20 
a 30 cm a její spodní hranice se shodovala s úrovní 
spodní vody. Vrstva je datována keramickými nálezy, 
objevily se v ní i zvířecí kost, mazanice a zrnotěrky.

Objekt 1 představoval válcovitý výkop o průmě-
ru 80 m a hloubce 135 cm a celý jeho objem ležel 
pod úrovní spodní vody. Po dokumentaci profilu byla 
celá polovina odebrána k environmentálním analý-
zám, které poskytly množství rostlinných makrozbyt-
ků a pylů dovolujících pestře rekonstruovat podobu 
okolní krajiny v počátku doby železné.




