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Literatura
Neuvedeno.

Summary
Cholina (Olomouc District), “Farská”. Early Iron Age. Settlement. 
Rescue excavation. During a  rescue archaeological excavation 
in Cholina, a Hallstatt settlement (10 settlement features) were 
excavated.

Vendula Vránová

Chomýž (okr. Kroměříž)
„Podhradí“.
Pozdní doba halštatská. Aktivita. Nomádské kultury. 
Detektorový nález.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000 list 25-31-05, širší okolí bodů vymezených 

koordináty 466/307 a 426/297 mm od Z/J s. č.

Mezi souborem předmětů předaných ke zpracování a  ná-
slednému odevzdání příslušným sbírkotvorným organizacím 
(podrobněji viz k. ú. Čechy pod Kosířem v  tomto oddíle) byly 
dále dva hroty šípů východního typu z  k. ú. Chomýž, poloha 
Podhradí (nálezce Jaroslav Doležel z obce Brusné). Oba před-
měty lze přiřadit ke starší skupině hrotů s vnější tulejkou. Dle 
typologie A  Hellmuth (2006) se jedná o dvoubřitý (typ I.A.3.b) 
a trojboký (typ III.3.a) hrot (obr. 4: 1, 2). Přestože katastrálně 
se jedná o  sousední území, můžeme s  nejvyšší pravděpodob-
ností předpokládat vazbu těchto hrotů na výšinnou polohu Kří-
dlo (k. ú. Brusné, okr. Kroměříž), odkud již tři exempláře hrotů 
s vnější tulejkou pocházejí (Bartík et al. 2017, Fig. 2: 6–8). Nové 
hroty chronologicky i  typologicky odpovídají hrotům, které 
známe z  ostatních soudobých výšinných lokalit ve východní 
části střední Evropy (Novák v tisku, tab. II) a které řadíme do 
tzv. I. (staršího) horizontu výskytu nálezů východního typu ve 
střední Evropě, fáze HaC2–HaD1 (Klápa 2016, 96; podrobněji 
viz k. ú. Čechy pod Kosířem v tomto oddíle).
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Summary
Chomýž (Kroměříž District), “Podhradí”. A detector find of two 
bronze arrowheads dated to HaC2–HaD1 horizon of the Early 
Iron Age refers to other finds already known from hillfort Křídlo 
nearby.

Adam Fojtík, Marek Novák, Miroslav Popelka

Jiříkovice (okr. Brno-venkov)
„Čtvrtě před dráhou“, parc. č. 581/149.
Doba laténská. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84: 49.1637108N, 16.7596483E.

Na přelomu měsíců září a  října roku 2019 proběhla jihový-
chodně obce Jiříkovice úseková plošná skrývka jižně silnice Bla-
žovské, která souvisela se stavbou II. etapy oblastního vodovodu 
svazku obcí Šlapanicko. Po skrytí ornice se na ploše vyrýsovaly 
tmavší a popelovité zásypy sedmi zahloubených objektů převážně 
obdélného tvaru a dvou menších sloupových jam. Šest z nich sou-
viselo s pohřebními aktivitami lidu s laténskou kulturou stupňů 
LT B-C. Jednalo se patrně o součást keltského pohřebiště, které 
bylo v 50. letech 20.  století podchyceno nálezem dvou hrobů v are-
álu nedalekého JZD v trati „Parvízy“ (Čižmář 1989, 150), nelze 
proto vyloučit, že se jedná o součást rozsáhlejší nekropole, k níž 
mohla náležet síť nížinných sídlišť využívajících příhodné polohy 
podél blízkých vodotečí (Roketnice, Jiříkovický potok, Romza).

V rámci šesti hrobů se podařilo rozpoznat 8 pohřbů, z toho 
6 žárových jámových a 2 kostrové uložené v dřevěných rakvích. 
Podle atributů a posudku antropologa se podařilo rozpoznat po-
hřby dvou žen a dvou mužů-bojovníků (obr. 7). Kroje ženy repre-
zentovaly komponenty řetězových opasků, kruhový bronzový 
a železný šperk a spony. Muže pak standardní výbava výzbroje 
(meče, kopí), ochranné zbroje (kování štítů) a pancéřové opasky 
se sponami. Prozkoumané hroby tvořily na ploše dvě oddělené 
pohřební skupiny po třech hrobech, vzhledem k rozsahu skrývky 
lze však předpokládat, že mohly být početnější.
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Obr. 7. Jiříkovice (okr. Brno-venkov). Kostrový hrob H804. Foto P. Kos.

Abb. 7. Jiříkovice (Bez. Brno-venkov). Skelettgrab H804. Foto P. Kos.




