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Dřínov (Dřínov u Kroměříže, okr. Kroměříž)
Intravilán, parc. č. 186.
Doba římská. 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 Sředověk a novověk) mezi 
kterými byla i  jedna sídlištní jáma, datovaná nepočetným ma-
teriálem do doby římské. Ten se jako intruze vyskytl i v dalších 
zde prozkoumaných objektech.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dřínov (Dřínov u Kroměříže cadastre, Kroměříž District), plot 
No. 386/1. Among other features, dated mostly to the Early Mid-
dle Ages, only one storage pit belonging to the Roman period was 
documented. Also several pottery sherds identically dated were 
recognized in the fills of later features.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Hukvaldy (k. ú. Rychaltice, okr. Frýdek-Místek)
Babí hora.
Doba římská. Nález s pomocí detektoru kovů.  
Uložení: soukromá sbírka.

V  zalesněném horském terénu na katastru obce Hukvaldy 
byla v uplynulém roce nalezena bronzová spona při užití detek-
toru kovů. Nálezce ji autorovi zapůjčil k  dokumentaci. Místo 
nálezu je vzdáleno cca 30–40 m severovýchodně od Janáčkovy 
lavičky, pamětního místa skladatele. Spona spočívala v kamenité 
půdě 5 cm pod povrchem. Geomorfologicky se jedná o horní část 
jihozápadně orientovaného svahu, který utváří čelo hřebene 
(Babí hora) sbíhajícího od vrchu Zadní Babí hora (546 m n. m.). 
Samotné místo nálezu se nachází v  nadmořské výšce okolo 
470 m. Poloha byla zpětně zaměřena z mapy a odpovídají jí ko-
ordináty 49.6295942N, 18.2340839E.

Jedná se o  bronzovou sponu s  úzkou podvázanou nožkou 
(typ Almgren 158). Lučík má hráněný kruhový průřez. Ze zachy-
covače je zachována pouze horní část, která je poměrně dlouhá. 
Podvázání nožky je zachováno v  jedenáctinásobném vinutí. 
Délka spony 68 mm (obr. 1). 

Spony s úzkou podvázanou nožkou jsou charakteristickým 
spínadlem pro období od mladší doby římské až do počátku doby 
stěhování národů. Proto se u nich nepředpokládá větší chrono-
logická citlivost (Peškař 1972, 110–112). Nedávno byly publi-
kovány indicie upřesňující zařazení slezských nálezů do závěru 
mladší doby římské či na počátek stěhování národů (Loskotová 
2011, 8).

Prezentovaný nález je zatím jediným archeologickým před-
mětem, další kovové artefakty v této poloze nebyly zjištěny. Při-
pomeňme, že místo nálezu je položeno o 170 m výše než nejbližší 
vodoteč, kterou představuje Ondřejnice protékající asi 400 m zá-
padně. Přijmeme-li mladší datování spon s podvázanou nožkou, 
můžeme předmět s opatrností vázat se skupinou výšinných lo-
kalit, které byly počátkem doby stěhování národů ve střední Ev-
ropě využívány. Jako příklady takového osídlení lze zmínit loka-
lity Vidnava – Blumenberg (Loskotová 2011, 10–27, Abb. 6–24), 

Podzamcze – Birów (Mączyńska 1998, 77–80) a Loštice – Kozí 
vrch (Svobodová, Šmíd 1998, 147–148), kde byly zaznamenány 
sídlištní aktivity doložené objekty, keramikou a  jinými před-
měty souvisejícími s hospodářským chodem sídlišť. Nedaleko 
Hukvald by jim mohl náležet snad i Kotouč u Štramberka (Janák, 
Kouřil 1991, 208). V širším středoevropském prostoru lze uvést 
mnohé další (souhrnně Loskotová 2011, 28–33). S  rozvojem 
technických možností prospekce je zachycováno mnoho ojedi-
nělých nálezů z výšinných poloh v  jinak nevyužívaném území, 
datovatelných do doby římské či stěhování národů, u nichž se 
většinou nelze prozatím vyjádřit k interpretaci (osídlení, refu-
gia, lov, průchod krajinou). V moravsko-slezském pomezí k nim 
náleží např. spona ze Slezských Rudoltic – Vína (Loskotová 2011, 
8–10, Abb. 2–3) nebo římské mince z Holčovic (Daňhel v tisku) 
či Zubří – Dropávky (Čermáková, Kašparová 2013).

V této souvislosti je důležitý jiný archeologický nález z kata-
stru Hukvald – hromadný nález římských mincí, který měl být 
učiněn „pod hradem“ (Jisl, Nemeškalová-Jiroudková 1971, 47, 
Pochitonov 1955, č. 1283). Místní určení je zpětně nerekon-
struovatelné. Objevily se i názory, že soubor je výsledkem his-
torického sběratelství. Soubor 3 měděných mincí císařů Proba, 
Crispa a  Valentiniana  I. musel být ukryt po období vlády po-
sledně jmenovaného panovníka (364–375 n. l.). Přijmeme-li sou-
bor za hodnověrný, včetně lokace na samotném hradním vrchu, 
dostaneme dvojici chronologicky a geomorfologicky totožných 
lokalit ve vzdálenosti jednoho kilometru (hrad je oproti Ond-
řejnici převýšen také o 180 m). S doklady germánského osídlení 
mikroregionu se setkáváme jen ojediněle. Jedinými sídlišti do-
loženými povrchovým sběrem jsou Příbor – Prchalov s kerami-
kou mladší či pozdní doby římské (Diviš, Kolbinger 2000; Šedo 
2009) a Staříč bez bližší datace (Břízová et al. 2004, 300–301). 
Nálezy římských mincí doplňují mozaiku využití Pobeskydí, je-
jich výpověď však komplikuje nedostatek dalších údajů (Daňhel, 
Juřák v tisku). Představená spona je tedy důležitým dokladem 
lidských aktivit doby římské a doby stěhování národů v horské 
krajině Pobeskydí.

Literatura
Břízová, Z., Chorąży, B., Grepl, E., Janák, V. 2004: Výsledky 

projektu „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi 
Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika)“ v letech 
2001–2002. Badania archeologiczne na Gornym Śląsku i zemiach 
pogranicznych w latách 2001–2002, 297–308.

Čermáková, E., Kašparová, D. 2013: Nálezy římských mincí ze 
Zubří-Dropávky (okr. Vsetín). Folia numismatica 27(2), 195–197.

Daňhel, M. v tisku: Nález římské mince v Holčovicích (okr. Bruntál). 
Numismatický sborník 32.

Daňhel, M., Juřák, P. v tisku: Římské mince z Brušperku 
(okr. Frýdek-Místek). Numismatický sborník 33.

Diviš, J., Kolbinger, D. 2000: Sídliště z pozdní doby římské 
a stěhování národů v Příboře – Prchalově. Informační zpravodaj. 
Prosinec 2000, 23–47.

Janák, V., Kouřil, P. 1991: Problémy a úkoly archeologie v českém 
Slezsku a na severovýchodní Moravě. Časopis Slezského zemského 
muzea. Série B, vědy historické 40(3), 193–219. 

Jisl, L., Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1971: Addenda et corrigenda 
k soupisu antických mincí ve Slezsku. Časopis Slezského muzea. 
Série B, vědy historické 20(1), 42–56. 

Loskotová, Z. 2011: Zur Frage der Nutzung der Höhenlagen 
im südlichen Bereich der Przeworsk-Kultur am Beginn der 
Völkerwanderungszeit, in Bezug auf die Siedlungen im  
Jeseníky-Vorgebirge. Přehled výzkumů 52(2), 7–38.

Mączyńska, M. 1998: Die Endphase der Przeworsk-Kultur. 
Ethnographisch-archäeologische Zeitschrift 39(1), 65–99.




