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KROMĚŘÍŽ (OKR. KROMĚŘÍŽ)

„Bělidlo“. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum.

Při sledování cca 7 km dlouhé rýhy optické kabelové
trasy vedoucí od hranice k. ú. Chropyně přes k. ú. Bezměrov, Postoupky, Miňůvky, Kroměříž byly zjištěny dvě
polohy s archeologickými nálezy. Vzhledem k šířce výkopu jen cca do 30 cm nebylo možné provést relevantní
dokumentaci zachycených situací, které byly tedy pouze
zaměřeny a ovzorkovány. První zjištěná poloha se nachází v trati „Bělidlo“ u silnice vedoucí na Postoupky a lze
ji lokalizovat na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-31-06,
v okolí bodu 353/108 mm od Z/J s. č. Zde byly rozrušeny
dva zahloubené objekty rámcově pravěkého stáří. Druhá
lokalita je položena v bezejmenné trati mezi rybníkem
Šlajza, železnicí a dálničním obchvatem Kroměříže. Je
možné ji lokalizovat na mapě ZM ČR 1:10 000 list 2531-06 koordináty 343/163 mm od Z/J s.č. Zde byly také
rozrušeny pravěké objekty, ze kterých pochází materiál
kultury lužických popelnicových polí.
Ivan Čižmář

Resumé
Kroměříž (Bez. Kroměříž). „Bělidlo“. Lausitzer Urnenfelderkultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

KUČEROV (OKR. VYŠKOV)

„Nivy“. Starší doba bronzová – ÚK. Pohřebiště.
Záchranný výzkum.
Během skrývek ornice, které předcházely prorýhování pro vodovod, byla porušena hrobová jáma patřící
kostrovému hrobu ze starší doby bronzové. Lokalita leží
na mírném jihozápadním svahu na pravém břehu Rostěnického potoka v nadmořské výšce 290 m. Na ZM 1:
10 000 24-42-21 se místo nachází v bodě 80 mm od Z s.č.
a 115 mm od J s.č.
Obdélníková hrobová jáma s oblými rohy byla hluboká 50 cm a orientovaná ve směru V – Z. V severní části
z ní vybíhal schodovitý výstupek. Z původního pohřbu
se zachovalo jen několik nepatrných kosterních zlomků.
V jihovýchodním rohu jámy stála keramická zásobnice,
kolem ní jsme nalezli zlomky několika dalších nádob.
Blanka Mikulková

Resumé
Kučerov (Bez. Vyškov). Nivy. Ältere Bronzezeit.
Gräberfeld.

LITOVEL (K. Ú. NASOBŮRKY, OKR. OLOMOUC)

„Chmelík“. KLPP. Sídliště. Povrchový průzkum.

Při detektorové prospekci byl po letní orbě sesbírán
keramický materiál příslušející kultuře lužických popelnicových polí. Místem nálezu byla východní část trati

Chmelík, konkrétně východní část pole mezi železniční
tratí a východně rovnoběžnou polní cestou (viz také kapitoly Neolit a Doba železná). Lokalita se shoduje s nalezištěm zjištěným K. Faltýnkem (2011).
Miroslav Daňhel

Literatura
Faltýnek, K. 2011: Litovel (k. ú. Nasobůrky, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 52-1, 166, 191, 211.

Resumé
Litovel (Cadastre Nasobůrky, Olomouc Distr.)
„Chmelík“. Lusatian urnfield culture. Settlement. Surface survey.

LUKOV (OKR. ZLÍN)

Hrad Lukov. KLPP. Hradisko (?). Záchranný výzkum. Uložení: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Při stavebních a konzervačních pracích v areálu lukovského hradu se v roce 2012 snižovala úroveň terénu
ve východní místnosti tzv. východního paláce, jejíž úprava a zpřístupnění je plánováno v rámci rozšíření prohlídkové trasy. Pod destrukčními novověkými vrstvami byla
objevena část pískovcové dlažby palácové místnosti;
v místě jejího narušení pak byla vyhloubena zjišťovací
sonda o rozm. 120 × 180 cm (obr. 2). Již v hloubce 35 cm
pod úrovní dlažby byl na západním konci sondy zachycen
vrchol skalnatého pískovcového podloží, který postupně
klesal až do hloubky 100 cm. Výplň sondy tvořil v horní
části destrukční zásyp z doby zničení této části paláce (cihly, architektonické články, klenáky, ojediněle i zlomky
novověkých kachlů či kuchyňské keramiky), pod ním
byla zjištěna tmavě zbarvená hlinitá vrstva obsahující
materiál ze 14. století a těsně nad skalnatým výchozem
se podařilo zachytit vrstvu pravěkou, s nálezy z období
pozdní doby bronzové. Primární doklady osídlení této
strategické polohy na jižním okraji Hostýnských vrchů
v období KLPP se podařilo zachytit již dříve v prostoru
raně gotické brány; současné zjištění zpřesňuje jeho rozsah v rámci hradního kopce, kde byl později založen
středověký hrad Lukov.
V rámci stavebních a konzervačních úprav v areálu
lukovského hradu zajišťovaných Spolkem přátel hradu Lukova se snižovala úroveň terénu mj. i v prostoru
tzv. raně gotické brány. Ve vnitřní části jejího západního průčelí, jež ústí do jižního parkánu, byla vyhloubena menší zjišťovací sonda o rozm. 0,9 × 1,20 m, která
dosáhla až na podloží. Nejníže položená kulturní vrstva
(středně hnědý hlinitopísčitý zásyp), překrývající skalnatý výchoz vrcholového hřebene i větší volně ložené
kameny, obsahovala několik keramických zlomků, jež
můžeme zařadit do období KLPP, nejspíše do její slezské
fáze. Pozdně bronzové osídlení tohoto skalnatého vrcholu
na jižním okraji Hostýnských vrchů, na němž byl v prv-
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