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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
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Obr. 6. Seloutky. Komorový hrob.
Abb. 6. Seloutky. Kammerngrab.

dále obsaženy „osobní“ předměty zemřelé ženy (?) - dvě
spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu,
součásti garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných
korálků a jantarových perel, zbytky železného náramku
a trosky železné harfovité spony. Výše stručně představený nález se řadí mezi nejvýraznější dosud odkryté hrobové celky platěnické kultury a cenným způsobem tak
přispívá k poznání starší doby železné v lužické kulturní
oblasti, tj. na střední a severní Moravě, kde tak tvoří zcela
plnohodnotný protějšek k bohatým jihomoravským hrobům kultury horákovské.
Pavel Fojtík

Literatura
Gottwald, A. 1928: Žárové hroby u Seloutek. Ročenka
národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané 5, 7–20.

Podborský, V. (ed.) 1993: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská, Země a lid, nová řada, svazek 3.
Brno.

Resumé
Seloutky (Bez. Prostějov). „Na Šťastných“, Parz. Nr.
1693/5. Hallstattzeit. Platěnice Phase der Kultur der Lausitzer Urnenfelder. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

TVRDONICE (OKR. BŘECLAV)

„Pole od Týnecka“. Latén C. Sídliště. Záchranný
výzkum. Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově, př.č. 01/13.
Během záchranného výzkumu (dále viz kpt. Doba
bronzová) byly v trase plánovaného plynovodu objeveny dva laténské objekty. Jeden byl prokopán z poloviny
(dále zničen starším výkopem) a druhý celý. V druhém
případě se jednalo o laténskou chatu se dvěma nosnými
kůly na hlavní ose. Objekt byl v superpozici nad třemi

Obr. 7. Tvrdonice. Zlomky skleněných náramků.
Fig. 7. Tvrdonice. Fragments of glass bracelets.
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