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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Doba římská a doba stěhování národů

Resumé

Opava (Kat. Kateřinky u Opavy, Bez. Opava), 
Hlučínská Strasse, Parz. Nr. 815/20. Römische Kai-
serzeit. Einzelfund. Rettungsgrabung.

slatinice (k. ú. slatinice na hané, 
okr. olomouc)
„Trávníky“. Doba římská. Sídliště. Záchranný výz-
kum.

Výkopy určené pro pokládku kabelů NN (ZM 
ČR, 1:10 000, list 24-22-22, linie mezi body 296:288 
a 302:288 od Z:J s. č.) z převážné části protnuly jen 
mocnou vrstvu ornice a podorničí, pouze výjimečně 
pak dosáhly jejich rozhraní se sprašovým podložím. 
Ve výhozech hlíny byl registrován (severně místní ko-
munikace, na parc. č. 615/1, 615/61 a 615/2) rozptýlený 
archeologický materiál v podobě četnějších zlomků ke-
ramiky, fragmentů mazanice či zvířecích kostí, který 
indikoval nepochybné sídlištní aktivity Germánů doby 
římské. Ač parametry hloubené rýhy neumožňovaly 
rozlišení a dokumentaci případných objektů, poskytly 
velmi cenný poznatek o rozloze v této části slatinické-
ho katastru již dříve zjištěného germánského sídliště 
(cf. např. Kašpárek 2008) a poukázaly tak na nutnost 
realizace záchranných archeologických výzkumů při 
budoucí plánované výstavbě kolonie rodinných domů.

Pavel Fojtík
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Resumé

Slatinice (Kat. Slatinice na Hané, Bez. Olomouc), 
„Trávníky“. Römische Kaiserzeit. Siedlung. Rettungs-
grabung.

ústín (okr. olomouc)
„Pod kříbem“. Doba římská. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

Ve dnech 16. a 17. října roku 2014 uskutečnili 
pracovníci Archeologického centra Olomouc, p. o., 

záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby 
cyklistické trasy z Ústína do Těšetic (okolí bodu GPS: 
49°35’16.82”N, 17°09’01.43”E). Během výzkumu byly 
zachyceny dva sídlištní objekty, jež byly zahloube-
ny 0,5 m pod úroveň podloží. Keramický materiál 
získaný z výplně objektů pocházel z doby římské, 
dále zde byla objevena struska dokládající hutnění 
barevných kovů a výsada jeleního parohu (očník či 
nadočník) sloužící jako pracovní nástroj (ohlazení 
zahrocené koncové části).

Lukáš Šín

Resumé

Ústín (Bez. Olomouc), „Pod kříbem“. Rescue exca-
vation was carried out during the October 2014. Two 
settlement features were detected and they dated back 
to the Roman period. Features contained ceramics, 
slag and one point of the deer antler.

Velké němčice (okr. BřeclaV)
„Skalka“. Doba římská. Sídliště. Záchranný výz-
kum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal při 
stavební činnosti v poloze „Skalka“, kde byly ne-
dávno vybudovány inženýrské sítě pro stavbu ro-
dinných domů. Během roku 2014 zde postupně 
vyrostlo celkem osm novostaveb rodinných domů, 
šest stavebníků se však neobtěžovalo s nahlášením 
zahájení stavebních prací a realizovali zemní prá-
ce bez archeologického dohledu. Výzkum byl tedy 
prováděn pouze na dvou nahlášených stavbách ro-
dinných domů manželů Peroutkových a Konečných. 
Polohu rodinných domů lze určit na ZM ČR 1:10 
000, list 34-21-01, koordináty 62:68 a 61:71 mm 
od Z:J s. č. U stavby manželů Peroutkových byla 
zkontrolována skrývka ornice, která však nezasaho-
vala do geologického podloží. Výkopy pro základo-
vé pasy bohužel nemohly být zkontrolovány, jeli-
kož jejich realizaci manželé nahlásili až po jejich 
zalití betonem. Přesto ze skrývky ornice pochází 
kolekce střepů, z nichž některé patří do doby řím-
ské. Skrývka ornice na stavbě manželů Konečných 
probíhala podobně, v později vykopaných základo-
vých pasech se však podařilo zachytit celkem 9 
zahloubených objektů, z nichž lze dva datovat do 
doby římské.

Ivan Čižmář, Michal Přichystal

Resumé

Velké Němčice (Bez. Břeclav), „Skalka“. Römis-
che Kaiserzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.




