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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba bronzová
Obr. 2. Hrad Lukov. Zjišťovací sonda.
Abb. 2. Burg Lukov. Sondierungsgrabung.

ní polovině 13. století zbudován středověký hrad, bylo
doloženo již v dřívějších výzkumných sezónách sekundárními nálezy pravěké keramiky v obsahu středověkých
vrstev, zejména v prostoru jižního parkánu.

Týlní část sekery s týlovými laloky. Na obou stranách
zachován vždy pouze jeden lalok. Týl měkce sedlovitě
vykrojený. D. 52 mm, hmot. 128 g (obr. 3:4).
Část srpu s postranním výčnělkem a řapem zesíleným
třemi oválně důlkovanými žebry. Vnitřní a střední žebro

Jana Langová

Resumé
Lukov (Bez. Lukov). Burg Lukov. Spätbronzezeit
(Lausitzer Urnenfelderkultur). Höhensiedlung. Rettungsgrabung.

LUKOVEČEK (OKR. ZLÍN)

„Na Klečůvce“. Pozdní doba bronzová. Depot. Povrchový průzkum detektorem kovů. Uloženo v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

V závěru roku 2012 nalezl p. K. Škrdla při povrchovém sběru pomocí detektoru kovů depot bronzových
předmětů. Místo nálezu je situováno v západní části katastru v horní části lesní trati „Na Klečůvce“ v nadmořské
výšce 440 m, nedaleko pod vrcholem výrazného hřbetu.
Na listu 25-31-10 základní mapy ČR 1: 10 000 lze místo
nálezu označit bodem se souřadnicemi 374 mm : 225 mm
od Z : J sekční čáry. Místo nálezu bylo zaměřeno GPS se
souřadnicemi 49°19´5.430´´N a 17°38´58.326´´E. Nálezy spočívaly v lesní půdě v hloubce 20 cm bez zřetelného
uspořádání. Soubor sestává z 9 bronzových předmětů:
Sekera s týlovými laloky. Od kořene laloků přechází
tělo do týla obloukovitě. V týlu mělký, rovný mělký výřez. Břitová část sekery je odlomena. D. 148 mm, hmot.
530 g (obr. 3:1).
Sekera se středovými laloky. Týlová část je v místě
ukončení laloků odlomena. D. 145 mm, hmot. 390 g (obr.
3:2).
Sekera se středovými laloky. Týlová část je v místě
ukončení laloků odlomena. D. 120 mm, hmot. 272 g (obr.
3:3).
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Obr. 3. Lukoveček. Bronzové sekery. Kresba A. Pešková.
Fig. 3. Lukoveček. Bronze axes. Drawing A. Pešková.
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Obr. 4. Lukoveček. Bronzové srpy,
dláto a meč. Kresba A. Pešková.
Fig. 4. Lukoveček. Bronze sickles,
chisel and sword. Drawing A. Pešková.

se za výčnělkem rovně napojují na hřbet. Na čepeli tři
souběžné fasety. Výčnělek zachován v náznaku. Na
hřbetě patrná nerovnost po ulomeném nálitku. D. 90 mm,
š. čepele 26 mm, hmot. 49 g (obr. 4:3).
Část srpu se dvěma hladkými žebry, z nichž vnitřní se
postupně vytrácí a přimyká ke hřbetu. Na hřbetě patrná
nerovnost po ulomeném nálitku. Artefakt deformován
lámáním. D. 102 mm, š. čepele 34 mm, hmot. 48 g (obr.
4:2).
Část srpu se dvěma hladkými, těsně se k sobě
přimykajícími žebry. D. 55 mm, hmot. 5 g (obr. 4:4).
Zlomek čepele meče klínovitého průřezu. Podél břitu
oboustranně dvojice zdvojených jemných rýh. D. 107
mm, š. čepele 29 mm, hmot. 51 g (obr. 4:5).
Tyčinkovité dláto čtvercového průřezu s fasetovanými hranami. Týl upraven do kvadratické plošky. Břitová
část odlomena. D. 99 mm, průřez ve středu nástroje 9 × 9
mm, hmot. 51 g (obr. 4:1).
Celý soubor lze na základě seker s týlovými laloky
a srpů zařadit do horizontu Křenůvky (Salaš 2005, 37,
53-54). Z lokality nebylo dosud známo osídlení popelnicových polí. Doplňuje tak oblast jihozápadního okraje
Hostýnských vrchů nejen o nový typ archeologické situace, ale rozšiřuje i počet výšinných poloh využitých v daném období (naposledy Parma 2008, 288-289). Nález je
publikován na jiném místě (Daňhel 2013).
Miroslav Daňhel
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Resumé
Bronze hoard was found in November 2012 during
metal-detector prospection (for details see Daňhel 2013).

Hoard was composed of 9 damaged artifacts: 4 axes, 3
sickles, sword blade and chisel. Site is located on imposive hill in the southern range of Hostýnské vrchy on altitude of 440 m, where a group of hill-top settlements dated
back to urnfield period is located (Parma 2008). According to chronology position of axes and sickles belongs
this bronze hoard to Křenůvky horizon (Salaš 2005, 37,
53–54).

OLBRAMOVICE (OKR. ZNOJMO)

„Za mateřskou školkou“. Doba bronzová. Sídlištní
objekt. Záchranný výzkum. Uložení: Jihomoravské
muzeum ve Znojmě.

Místo nálezu se nachází v obci Olbramovice (okr.
Znojmo) v bodu na souřadnici 48°59‘19.254“N,
16°24‘4.314“E (WGS-84). Nadmořská výška obce se pohybuje okolo 418 m.
V říjnu roku 2010 proběhl archeologický výzkum
spojený s výstavbou inženýrských sítí pro rodinné domy
v intravilánu obce Olbramovice pojmenovaném „Za mateřskou školkou“.
V záhumenicích na severním okraji obce nedaleko
místního hřiště jsme narazili na porušený objekt pravěkého stáří (obr. 5). Náš zájem byl soustředěn na profil
a obsah jámy nepravidelného, skoro až nálevkového tvaru. Pro objekt byla charakteristická mazanicová červená
výplň probarvená občas uhlíky s tvrdými hrudkami mazanice, které tvořily zhruba uprostřed objektu spolu s kameny (granodiorit) jakousi zatvrdlinu. Dále byly v objektu
nalezeny různorodé střepy z nádob, které nebylo možno
zrekonstruovat. Objevují se drobné střípky z plaveného
keramického materiálu, většinou s leštěným, popř. tuhovaným povrchem a zlomky střepů z velkých nádob s hrubým ostřením, prstovanou, popř. špachtlovanou úpravou
povrchu. Z obsahu jámy se nám podařilo částečně rekonstruovat hliněné závaží (obr. 6). Keramické zlomky
nenesly konkrétní znaky pro přesnější datování, proto je
můžeme obecně zařadit do doby bronzové. Ze situace je
zřejmé, že zachycený objekt byl součástí sídliště. Časem
jáma přestala plnit svou funkci, a byla proto zahrnuta od-
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