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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

Literatura

Goláňová, P. 2013: Časně laténské osídlení na Mora-
vě. Rkp. disertační práce. Uloženo: Ústav archeo-
logie a muzeologie, Masarykova univerzita Brno.

Podborský, V., Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojem-
ska. Brno, Znojmo: Musejní spolek, Jihomoravské 
muzeum.

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.
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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Doba železná

Naleziště je situováno v široké nivě řeky Rusavy, 
Rymického potoka a Roštěnky s vysokou hladinou 
spodní vody. Zkoumaný objekt interpretujeme jako 
studnu. Podobná situace byla objevena 400 m sever-
něji na výzkumu Pravčice 3, kde bylo navíc její okolí 
vydlážděno pásem valounů (Tajer 2011, 200).

Miroslav Daňhel

Literatura

Tajer, A. 2011: Pravčice (okr. Kroměříž). Přehled 
výzkumů 52(1), 199–200.

Resumé

Pravčice (Kroměříž District), „Šeblínek“. Settlement 
layers of Platěnice phase (Early Iron Age) of Lusatian 
Urnfield culture complex were excavated. Excavations 
covered area of only sunken feature was found here. 
Pot no. 1 was dug out bellow the level of ground water 
and is interpteted as a well. Environmental analyses 
confirmed rich contain of plant species and allowed to 
reconstruct local environment (is published separately).

strukoV (okr. olomouc)
„U tepličky“. Laténská kultura. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Při stavbě kanalizace mezi novou čistírnou odpadních 
vod a potokem Tepličkou došlo k porušení laténského síd-
liště. Ve vykopané rýze bylo dokumentováno a vzorková-
no 5 objektů nacházejících se blízkou u sebe. Sídliště je 
položeno jižně od obce mezi silnicí a potokem Tepličkou.

Miroslav Daňhel

Resumé

Strukov (Olomouc District), „U tepličky”. South of 
village 5 sunken features of La Tène settlement were 
documented.

syroVice (okr. Brno-VenkoV)
„Malé pole“. Doba laténská. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

V prostoru nově budovaného zemního vodojemu 
(viz oddíly Neolit, Eneolit a Doba bronzová) byla od-
kryta mimo jiné část charakteristické laténské chaty 
s podlahou zapuštěnou pod úroveň terénu a s vnitřní 
kůlovou konstrukcí.

Michal Přichystal

Resumé

Syrovice (Bez. Brno-venkov), „Malé pole“. Bei der 
Rettungsgrabung in der Flur „Malé pole“ wurde eine 
latènezeitliche Hütte entdeckt.

újeZD u mohelnice (okr. ŠumPerk)
„K Újezdu“. Latén. Sídliště. Záchranný výzkum.

V dubnu roku 2014 byl proveden záchranný ar-
cheologický výzkum při výstavbě cyklostezky v kata-
strálním území Újezdu u Mohelnice, v trati K Újezdu 
(více viz oddíl Doba bronzová). Při výzkumu bylo 
prozkoumáno celkem 15 zahloubených sídlištních ob-
jektů kultury lužických popelnicových polí a v zá-
padní části výzkumné plochy také kulturní vrstva, 
která obsahovala keramiku z mladší doby bronzové 
a laténu. Kulturní vrstva byla tvořena tmavou čer-
nou hlínou a její maximální zachycená mocnost byla 
0,58 m.

Během povrchových sběrů provedených v době 
výzkumu severně od zkoumaných objektů, na poli 
v těsné blízkosti trasy cyklostezky, bylo nalezeno 
velké množství keramiky z mladší doby bronzové 
a doby laténské naznačující existenci dlouhodobějšího 
osídlení v těchto místech.

Vendula Vránová

Resumé

Újezd u Mohelnice (Šumperk District), „K Újez-
du“. La Tène Period. Settlement. Rescue excavation. 
During a rescue archaeological research in Újezd 
u Mohelnice 15 settlement features from the Late 
Bronze Age and a cultural layer were excavated. The 
cultural layer is dated back to the Lusatian Urnfield 
Culture and the La Tène Period.

Velké němčice (okr. BřeclaV)
„Skalka“. Halštat. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu pro-
váděného při stavbě rodinného domu manželů Koneč-
ných (bližší popis viz oddíl Doba římská) se podařilo 
mimo jiné zdokumentovat zahloubený objekt datovaný 
podle keramických nálezů do doby halštatské. 

Ivan Čižmář, Michal Přichystal

Resumé

Velké Němčice (Bez. Břeclav), „Skalka“. Halstatt-
zeit. Siedlung. Rettungsgrabung.




