
209

Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 019 :  D o b a ř í m sk á  a  d o b a s tě h ov á n í  n á ro d ů  X  Přeh l e d v ý z k u m ů 61/1,  2020 X  207–211

Peškař, I. 1972: Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren.  
Praha: Academia.

Pochitonov, E. 1955: Nálezy antických mincí. In.: E. Nohejlová- 
-Prátová: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl. 
Praha: Nakladatelství ČSAV, 85–308.

Svobodová, H., Šmíd M. 1998: Dvě nová výšinná sídliště na severní 
Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 83, 141–148.

Šedo, O. 2009: Příbor (k. ú. Prchalov, okr. Nový Jičín). Přehled 
výzkumů 50, 336–337.

Summary
Hukvaldy (Rychaltice cadastre, Frýdek – Místek District). A bronze 
fibula (Fig. 1) was found during metal-detector survey in moun-
tainous area of Hukvaldy cadastre. The existence of the site is 
very interesting here. Fibula was discovered on top of the hill 
in altutude 470 m, which is in elevation of 170 m above nearest 
creek. Border region between Moravia and Silesia was almost 
uninhabited at the Roman and the Migration period.

Miroslav Daňhel

Jiříkovice (okr. Brno-venkov)
„Újezd“, parc. č. 536/118.
Mladší doba římská. Hrnčířská pec. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1705383N, 16.7635858E

Během liniové skrývky ornice pro rýhu II. etapy skupinového 
vodovodu Šlapanicko byla objevena a prozkoumána část menší 
hrnčířské jednokanálové pece z doby římské (obr. 2). Peciště ob-
sahovalo mimo jiné také zlomky jemné tvrdě pálené keramiky 
jiříkovického typu. V okolí pyrotechnologického zařízení pro-
zkoumány ještě dva další zahloubené kruhové objekty, jeden se 
zlomky keramiky z doby římské, svědčící o existenci sídliště.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Jiříkovice (Bez. Brno-venkov), „Újezd“. Parz. Nr. 536/118. Jün-
gere Römerzeit. Keramikofen. Rettungsgrabung.

Petr Kos

Kostelec na Hané (okr. Prostějov)
Za domem zahradníka Müllera, parc. č. 5205, 5232.
Doba římská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 10. května až 18. listopadu 2019 byl průběžně prová-
děn archeologický dohled při realizaci hloubkové kanalizace v Lu-
totíně, který je místní částí obce Bílovice-Lutotín okr. Prostějov. 
Zachycené archeologické objekty a archeologické situace vůbec, 
a  stejně tak jejich výzkum a dokumentace, byly ovlivněny cha-
rakterem vlastní stavby, spočívající v hloubení rýh a jen v místě 
šachet omezených plošných odkryvů. Vedle kanalizační sítě v in-
travilánu dnešního Lutotína byla budována také trasa hlavní ka-
nalizační stoky, směřující od Lutotína podél železniční tratě ke 
Kostelci na Hané. První archeologický objekt se zde objevil v pro-
storu šachty 12 (ZM ČR 1 : 10 000, list 24-24-01, 332:135). Jednalo 
se o orbou porušenou mazanicovou kru s plochými kameny, prav-
děpodobně zbytek pyrotechnologického zařízení, a dvěma málo 
výraznými zlomky keramiky datované do doby laténské či římské. 
Nález s největší pravděpodobností souvisel s osídlením následující 
polohy, kde jsou obě tyto kultury zastoupeny. Další archeologické 
situace v podobě nevýrazných koncentrací keramiky a mazanice 
na úrovni podorniční vrstvy se nacházely mezi šachtami č. 7 až 4. 
Byly součástí rozsáhlejšího laténského sídliště evidovaného již na 
počátku 30. let minulého století A. Gottwaldem (např. Gottwald 
1931, 38). Ve vzdálenosti 6 m od šachty č. 6 směrem východním 
(ZM ČR 1 : 10 000, list 24-24-01, 375:120) byl zachycen objekt 
ze stupně LT A a přímo z výkopu šachty č. 5 se podařilo získat 
ucelenější kolekci keramiky z pozdní doby římské. Stopy osídlení 
z pozdní doby římské se vytrácelo několik málo metrů východně 
od šachty č. 4 (ZM ČR 1 : 10 000, list 24-24-01, 372:119).
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Zusammenfassung
Kostelec na Hané (Bez. Prostějov), Za domem zahradníka 
Müllera, Parz. Nr. 5205, 5232. Römische Kaiserzeit. Siedlung. 
Rettungsgrabung.
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Olomouc (k. ú. Chomoutov, okr. Olomouc)
„Za Richtrovým“.
Doba stěhování národů. Ojedinělý náhodný nález.

V roce 2018 byl v poli na katastru obce Chomoutov, nedaleko 
toku řeky Moravy objeven náhodným nálezcem fragment spony. 
Nálezce pojal podezření, že by se mohlo jednat o archeologický 
nález a odevzdal jej proto pracovníkům odboru archeologie Ná-
rodního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Olomouci.

Obr. 1. Babí hora. 
Bronzová spona.  
Kresba M. Daňhel.

Fig. 1. Babí hora. 
Bronze fibula.  
Drawing by M. Daňhel.

Obr. 2. Jiříkovice (okr. Brno-venkov). Hrnčířská pec. Foto P. Kos.

Abb. 2. Jiříkovice (Bez. Brno-venkov). Keramikofen. Foto M. Kos.




