ARCHEOLOGICKÝ

ÚSTAV

A KADEMIE

VĚD

ČESKÉ

REPUBLIKY V

B RNĚ

PŘEHLED VÝZKUMŮ
54-1

BRNO 2013
1

PŘEHLED VÝZKUMŮ
Recenzovaný časopis
Peer-reviewed journal
Ročník 54
Volume 54
Číslo 1
Issue 1

Předseda redakční rady
Head of editorial board
Redakční rada
Odpovědný redaktor
Editor in chief
Výkonná redakce
Assistant Editors

Pavel Kouřil
Herwig Friesinger, Václav Furmánek, Janusz K. Kozlowski,
Alexander Ruttkay, Jiří A. Svoboda, Jaroslav Tejral, Ladislav Veliačik
Petr Škrdla
Jiří Juchelka, Soňa Klanicová, Šárka Krupičková, Olga Lečbychová,
Ladislav Nejman, Rudolf Procházka, Stanislav Stuchlík, Lubomír Šebela

Technická redakce, sazba
Executive Editors, Typography

Alice Del Maschio

Software
Software

Adobe InDesign CS5

Fotografie na obálce
Cover Photography
Adresa redakce
Adress

Tisk
Print

Putna kultury s MMK nalezená v Popůvkách u Brna (okr. Brno-venkov)
Moravian Painted Ware culture vessel found at Popůvky u Brna (Dist.
of Brno-venkov)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Královopolská 147
612 00 Brno
IČ: 68081758
E-mail: pv@arub.cz
Internet: http://www.arub.cz/prehled-vyzkumu.html
Azu design s.r.o.
Bayerova 805/40
602 00 Brno

ISSN 1211-7250
MK ČR E 18648
Vychází dvakrát ročně
Vydáno v Brně roku 2013
Náklad 400 ks
Časopis je na seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.
Copyright ©2013 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. and the authors.
2

Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba železná
Obr. 5. Prostějov-Krasice. Pohled na prozkoumaný objekt č.
504 (časně laténské období).
Abb. 5. Prostějov-Krasice.
Ansicht auf das ausgegrabern
Objekt Nr. 504 (Laténezeit Stufe A).

ROKYTNICE (OKR. ZLÍN)

„Mezivodí“. Mladší doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Výzkum probíhal při stavbě inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů v trati s názvem „Mezivodí“. Samotná lokalita se nachází na mírném, k severu
obráceném svahu, který pozvolna klesá do záplavového
území potoka Rokytenky. Okolí bodu, kde byl výzkum
realizován, se nachází v nadmořské výšce 345 m a lze
ho lokalizovat na mapě ZM ČR 1:10 000 (list 25-34-19)
koordináty 412/98 mm od Z/J s. č. Při stavbě kanalizace
byly na profilu zachyceny tři mělce zahloubené objekty
(hloubka jen cca 20–40 cm), jež pozvolna stoupaly až na
úroveň stávajícího terénu. Z důvodu pozvolného vyznívání výplně u povrchu se u žádného objektu nepodařilo
bezpečně určit a zdokumentovat jeho okraj. V největším
objektu byly z důvodu bližšího zjištění jeho půdorysu
provedeny kolmo k profilu sondy, okraj se však zachytit
nepodařilo. Nepočetný keramický materiál s příměsí tuhy
datuje objekty do mladší doby laténské a dále rámcově
do pravěku.
Ivan Čižmář

Resumé
Rokytnice (Bez. Zlín). „Mezivodí“. Junglatènezeit.
Siedlung. Retutungsgrabung.

ROUSÍNOV (K. Ú. ROUSÍNOVEC, OKR. VYŠKOV)

„Kmentova cihelna“. Mladší doba železná. Sídliště. Záchranný výzkum.
Celkový obraz osídlení této polykulturní lokality doplňuje i polozemnice se dvěma kůly v ose kratších stěn
z mladší doby železné, kterou jsme prozkoumali v nejvýchodnějším cípu staveniště. Na ZM 1:10 000, mapovém
listu 24-41-24, se místo nachází v bodě 102 mm od Z s.č.
a 12 mm od J s.č. Ve výplni objektu jsme kromě typic-
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ké laténské keramiky nalezli i zlomek modrého náramku
s natavenou skleněnou nití.
Blanka Mikulková

Resumé
Rousínov (Bez. Vyškov) - Rousínovec. Kment Ziegelei. Latènezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

SELOUTKY (OKR. PROSTĚJOV)

„Na Šťastných“, parcela č. 1693/5. Platěnická fáze
KLPP. Žárové pohřebiště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 17. až 20. července 2012 proběhl záchranný
archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného
domu manželů Kašinových v k. ú. Seloutky, okr. Prostějov (ZM ČR 1:10000, list 24-24-12, 3 mm od Z a 112
mm od J s. č.). Zemní práce byly realizovány v polní trati „Na Šťastných“, v místech, kde se rozkládá významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší
doby železné (např. Gottwald 1928). Do povědomí odborné veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu platěnické kultury,
který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při
výstavbě silnice vedoucí ze Seloutek k Domamyslicím
(zcela namátkou např. Podborský 1993, 357). Na skryté ploše bylo prozkoumáno a zdokumentováno celkem
8 popelnicových hrobů starolužického úseku komplexu
lužických popelnicových polí, které svou úpravou i inventářem zcela odpovídají běžným zvyklostem své doby.
Překvapivým objevem je však zejména honosně vypravená halštatská hrobka vybudovaná z kamenů nalámaných
patrně na nedalekých výchozech kulmské droby (Obr. 6).
Na dně obdélné komory, pod výrazným kamenným závalem, spočívaly na dvě desítky značně poškozených
keramických nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem. Mezi
kremačními zbytky, uloženými v jedné z nádob, byly

