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Dambořice (okr. Hodonín)
„Spálený“.
Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 57724,08; 1179815,50.

V roce 2019 bylo na polykulturní lokalitě Spálený v Dambo-
řicích prozkoumáno celkem 12 pozemků, na kterých proběhly 
přípravné stavební práce nutné k výstavbě budoucích rodinných 
domů. Archeologicky pozitivní situace se pak objevily na třech 
parcelách. Celkem zde bylo prozkoumáno 5 sídlištních objektů. 
Jednalo se především o  běžné sídlištní jámy či zásobní jámy 
s nepočetným materiálem z mladší doby kamenné (viz kapitoly 
Neolit a Eneolit). Nejvýraznějším prozkoumaným objektem 
v  roce 2019 byla laténská zemnice obdélného půdorysu s  ob-
vyklou kůlovou konstrukcí v kratších stěnách. Z její výplně byl 
vyzvednut soubor keramiky a několik menších fragmentů že-
lezných předmětů.

Výzkumy prováděné v  roce 2019 tak výrazně rozšířily po-
znatky získané ze záchranných výzkumů v minulých sezónách 
a budou zde pokračovat i v následujících letech.

Na ZM ČR 1 : 10 000, list 24-43-24, je v prostoru stavby uve-
dena poloha „Spálený“. Lokalita je značně svažitá v rozmezí nad-
mořských výšek 235–250 m n. m.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dambořice (Hodonín District), “Spálený”. A sunken hut belong-
ing to La Tène period was excavated during a rescue excavation 
in 2019.

Marek Lečbych

Dětkovice (okr. Vyškov)
Extravilán.
Doba haltštatská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – Y: 558837.78; X: 1157663.59.

Záchranný výzkum proběhl během stavby protipovodňových 
opatření na Dětkovickém potoku, jižně od obce. Úzké údolí po-
toka je zde sevřeno příkrými svahy. Zkoumaná plocha byla sle-
dována během skrývek ornice na svazích suchého poldru, během 
těžby hlíny na stavbu sypané hráze a v neposlední řadě během 
úpravy toku Dětkovického potoka, která spočívala ve vybudo-
vání meandrů a tůní. Během skrývek ornice byly odkryty 3 ar-
cheologické objekty. Na ploše v místech těžby hlíny pro sypanou 
hráz poldru jsme prozkoumali tři do svahu zaříznuté objekty. 
Jednalo se sídlištní jámy protáhlého (objekt 502) či přibližně 
kruhového tvaru (500 a 501). Jámy 501 a 502 obsahovaly nety-
pickou pravěkou keramiku a nebylo možné je blíže datovat. Jen 
objekt 500 obsahoval keramické zlomky ze starší doby železné.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Dětkovice. (Bez. Vyškov). Hallstattzeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

Blanka Mikulková

Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov)
„Koňské trávníky (Horka)“.
Pozdní doba halštatská. Aktivita. Nomádské kultury.  
Detektorový nález.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000 list 24-44-07, širší okolí bodu vymezeného 

koordináty 386/228 mm od Z/J s. č.

Mezi souborem předmětů předaných ke zpracování a násled-
nému odevzdání příslušným sbírkotvorným organizacím (po-
drobněji viz k. ú. Čechy pod Kosířem v  tomto oddíle) byl i hrot 
šípu východního typu z k. ú. Držovic na Moravě – poloha „Koň-
ské trávníky“ (nálezce Pavel Kučera z Prostějova). V literatuře 
se objevuje spíše pomístní název Horka, kterým je pojmenováno 
výraznější návrší na levobřeží Romže na rozhraní k. ú. Smržic 
a Držovic. Hrot náleží k chronologicky mladší skupině trojbři-
tých hrotů s vnitřní tulejkou, dle dělení A. Kozubové (2013) se 
jedná o typ I 3a (obr. 4: 6) a lze ho zařadit do tzv. II. (mladšího) 
horizontu výskytu nálezů východního typu ve střední Evropě, 
fáze HaD2–HaD3 (Klápa 2016, 97; podrobněji viz k. ú. Čechy pod 
Kosířem v tomto oddíle). Z této polohy byly již v minulosti publi-
kovány dva trojbřité hroty s vnitřní tulejkou a jedna hadovitá zá-
ušnice obdobné datace (Bartík et al. 2017, Fig. 2: 15, 16; Fig. 5: 14).
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Summary
Držovice (Držovice na Moravě cadastre, Prostějov District), 
“Horka”. A detector find of a bronze arrowhead dated to 
HaD2–HaD3 horizon of the Early Iron Age refers to other finds 
already known from this site.

Adam Fojtík, Marek Novák, Miroslav Popelka

Dřínov (k. ú. Dřínov u Kroměříže, okr. Kroměříž)
Intravilán, parc.  č. 186.
Doba halštatská, doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000 list 24-42-14, střed stavby v okolí bodu 

vymezeném koordináty 243/343 mm od Z/J s. č.

Při stavbě rodinného domu bylo narušeno větší množství 
archeologických situací (viz oddíl Středověk a novověk) mezi 
kterými byla i  jedna sídlištní jáma, datovaná průkazně do hal-
štatského stupně HC platěnické kultury. Jako intruze byl v jed-
nom případě v mladohradištním objektu rozpoznán také typicky 
laténský materiál (výduť svisle rýhovaného hrnce/situly).




