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Summary
Mysločovice (Zlín District), “Široký”, “Stadliska”. Surveyed cul-
tural layer contained (among others) pottery sherds dated to the 
Late Iron Age.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Němčice nad Hanou (okr. Prostějov)
Ulice Hřbitovní, parc. č. 3200/1.
Doba haltštatská, platěnická kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 26. února 2019 až 23. dubna 2019 probíhal archeo-
logický dohled související s  úpravou distribuční sítě VN a  NN 
v Němčicích nad Hanou, okr. Prostějov (Němčice n. H., DTS2 No-
vosady, kVN, kNN – č. stavby 1040009302). Liniový výkop určený 
pro pokládku kabelů protnul při západním konci ulice Hřbitovní 
(parc. č. 3200/1) mohutnější kulturní vrstvu obsahující mj. kera-
miku platěnické kultury starší doby železné (ZM ČR 1 : 10 000, 
list 24-42-04, okolí bodu 11:131). Tato dokládá výrazné halštatské 
osídlení v této části němčického katastru a lze ji patrně spojovat 
s již dříve známým sídlištěm rozloženým v nedaleké poloze „Za 
hájem“ (viz Fojtík, Veselá 2013, 73, lokalita č. 17 v mapě na str. 80) 
a soudobým žárovým pohřebištěm v hliníku cihelny (viz Fojtík, 
Veselá 2013, 70, lokalita č.  3 v  mapě na str.  80, vyobrazení na 
str. 84). Rozsahem spíše drobnější záchranný archeologický vý-
zkum tak poskytl cenný poznatek k upřesnění archeologické to-
pografie nebývale bohatého pravěkého a raně historického osíd-
lení mikroregionu Němčicka.
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Zusammenfassung
Němčice nad Hanou (Bez. Prostějov). Hřbitovní Straße, Parz. 
Nr. 3200/1. Hallstattzeit (Platěnice Phase der Lausitzer Urnen-
felderkultur). Siedlung. Rettungsgrabung.

Pavel Fojtík

Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín)
„Rybníčky“.
Doba halštatská, doba laténská. Sídliště, zahloubená chata, zásobní 
jáma. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, list 25-31-04 v okolí bodu určeného koordináty 

244/87 mm od Z/J s. č.

Jeden z objektů, zachycený v hraně skrývky pro propojovací 
komunikaci mezi čerpacími stanicemi (podrobněji viz oddíl 
Doba bronzová), měl nepravidelný tvar a v jeho dně byly zjištěny 
stopy po sloupové konstrukci. Jeho výplň poskytla keramiku 
typickou pro mladší dobu železnou. V  tomto případě se tedy 
jednalo o relikt částečně zahloubené chaty. Další z objektů byl 
zásobní jámou s poměrně úzkým ústím, jejíž spodní část byla do-
slova vyplněna destrukčními vrstvami, pocházejícími původně 
z  konstrukcí nadzemní stavby (obr. 14). Z  tohoto objektu po-
chází téměř 1 700 různých zlomků mazanic nesoucích nejrůz-
nější škálu otisků a dokladů původních použitých konstrukčních 
prvků. Podobné situaci a jejímu vyhodnocení vzhledem k použité 

stavební technologii se v této lokalitě věnoval v minulosti A. Zů-
bek (2003, 115–120). Doprovodným materiálem je objekt dato-
ván do halštatského období.
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Summary
Otrokovice (Kvítkovice u  Otrokovic cadastre, Zlín district). 
A remnant of a sunken hut dated to the Late Iron Age and one 
storage pit filled with remains of a destruction of a log-cabin hut 
dated to the Early Iron Age were excavated during the construc-
tion of a connection road between petrol stations.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Polkovice (okr. Přerov)
„Ostrovy“.
Pozdní doba halštatská. Aktivita. Nomádské kultury.  
Detektorový nález.

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

koordináty 384/375 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) byly dále dva 
hroty šípů východního typu z k. ú. Polkovice – poloha „Ostrovy“ 
(nálezce Tomáš Jursa z Olomouce). Trojbřitý hrot s vnější tulej-
kou (obr. 4: 3) lze přiřadit k typu II.B.2.a v třídění A  Hellmuth 
(2006) a časově fixovat do tzv. I. (staršího) horizontu výskytu 
nálezů východního typu ve střední Evropě, fáze HaC2–HaD1 
(Klápa 2016, 96). Druhý, chronologicky mladší hrot s vnitřní tu-
lejkou (obr. 4: 4), pak náleží v členění A. Kozubové (2013) k typu 
I 2b a časově spadá do II. (mladšího) horizontu výskytu nálezů 

Obr. 14. Otrokovice/Zlín (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic / Malenovice u Zlína).  
Zásobní jáma z doby halštatské vyplněná mazanicovou destrukcí nadzemní stavby. 
Foto M. Popelka.

Fig. 14. Otrokovice/Zlín (Kvítkovice u Otrokovic / Malenovice u Zlína cadastre).  
A storage pit dated to to the Early Iron Age filled with remnants of a burned down 
aboveground building. Foto by M. Popelka.




