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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba železná

KRALICE NA HANÉ (OKR. PROSTĚJOV)

„Kralický háj“, Průmyslová zóna města Prostějova. KLPP - Platěnická kultura, doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 8. až 28. srpna 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum související s plánovaným rozšířením výrobního areálu společnosti Žaluzie NEVA, s.r.o.
(ZM 1:10000, list 24-24-13, 147:360, 151:359, 151:357,
148:357, 147:355, 144:355), který prostorově přímo
navázal na odkryvy realizované zde v roce předchozím
(např. Fojtík 2011). Na zkoumané ploše byly zjištěny též
pozůstatky sídlištních aktivit lidu platěnického stupně
doby lužických popelnicových polí (např. kruhová sídlištní jáma, obj. č. 626) a zcela ojediněle pak také stopy
přítomnosti Keltů v době laténské.
Pavel Fojtík

Literatura
Fojtík, P. 2011: NZ Kralice na Hané, „Kralický háj“
2011, „Areál Žaluzie NEVA“, ppč. 350/1, k. ú. Kralice na Hané, č. akce 37/11. Rkp. nálezové zprávy, č. j.
199/11. Uloženo: Archiv ÚAPP Brno, v. v. i.

Resumé
Kralice na Hané (Bez. Prostějov). „Kralický háj“. Die
Lausitzer Urnenfelderkultur - Platěnice Kultur, Laténezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

KŘIŽANOVICE (OKR. VYŠKOV)

“Za kostelem”. Halštat. Sídliště. Záchranný výzkum.

Při budování inženýrských sítí v nové obytné zóně
Za kostelem v Křižanovicích (u Bučovic) bylo v lednu – květnu 2012 zachyceno několik sídlištních objektů. Lokalita se nachází na severovýchodním svahu nad
řekou Litavou, v nadmořské výšce 218–224 m. Na ZM
ČR 1:10 000, list 24-43-10, je vymezena body 073:149,
083:153, 088: 153, 090: 140, 084:138, 083:140,078:140

mm od Z:J s.č. Ve výkopových profilech zjištěno 15 objektů, z toho 6 objektů bylo recentních a 9 pravěkého stáří. Tři objekty můžeme na základě keramiky datovat do
starší doby železné.
Klára Rybářová

Resumé
Rousínov (Bez. Vyškov), Za kostelem. Eisenzeit.
Siedlung. Rettungsgrabung.

MODRÁ (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

„Hrubý díl“. Doba laténská. Sídliště. Záchranný
výzkum.

Výzkum na katastru obce Modrá v roce 2012 navázal na odkryv časně laténského objektu, který byl zachycen při ukládání kabelu nízkého napětí v roce 2010
a následně z větší části odkryt. Výzkum probíhal v prostorách archeoskanzenu, v jeho západní části, severně od
nově vybudovaného objektu křtitelnice a jižně od okraje
ochranného pásma NKP. Samotný archeoskanzen se nachází na ostrožně nad údolím Salašky a Modřanského potoka v nadmořské výšce 211 m n. m.
V roce 2012 byl po jednotlivých vrstvách odebrán
středový profil. Aby byla dodržena metoda výzkumu
z roku 2010, byl materiál odebírán po čtvercích 1x1 m
a následně prosíván. Takto byl odkryt a následně zaměřen celý půdorys objektu (Obr.4). Výplň objektu tvořila
temně černá humusovitá hlína promíšena zlomky keramiky, kostí a mazanic. Mezi zajímavější nálezy patří drobný přeslen, který tak doplnil kolekci z roku 2010, třetina
misky a polovina skleněného korálku. Půdorys odkrytého
objektu byl nepravidelného kruhového tvaru o průměru
6–7 m s kůlovými jamkami po obvodu. Objekt byl mísovitě zahlouben do sprašového podloží, ve střední části
až do hloubky 0,7 m. Vstupní část objektu byla z největší
pravděpodobností v jeho jihozápadní části. Na několika místech došlo k porušení objektu v mladohradištním
období. V objektu nebylo zachyceno otopné zařízení ani
větší shluk uhlíků, což však mohlo být způsobeno mlado-

Obr. 4. Modrá. Laténský sídlištní objekt.
Abb. 4. Modrá. Siedlungsobjekt aus der
Latènezeit.
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hradištními zásahy. Vzhledem k absenci otopného zařízení a nálezu většího množství přeslenů, lze uvažovat o jeho
výrobní funkci, teoreticky spojené s textilní výrobou.

Kalábek, M. 2001: Olomouc (k. ú. Nemilany, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 42 (2000), Brno, 178.
Šrámek, F. 2001: Olomouc (k. ú. Nemilany, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 42 (2000), Brno, 178.

Tomáš Chrástek

Resumé
Resumé
Modrá (Bez. Uherské Hradiště), „Hrubý díl“.Laténzeit (LTA). Siedlung. Rettungsgrabung.

Literatura
Chrástek, T. 2009: Archeologický výzkum na katastru obce Modrá – Hrubý díl v roce 2009. Slovácko,
167–184.
Chrástek, T. 2010: Modrá (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 51. 369–370.
Chrástek, T. 2011: Modrá (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 52-1. 212.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)

„Bylinková ulice“. Platěnická fáze KLPP. Doba laténská (LTB-C). Sídliště. Záchranný výzkum.
Od května do června 2012 proběhl výzkum ACO na
ploše stavby pro šest rodinných domků realizovaných firmou K-STAV, a. s. Po skrývce orniční vrstvy byly zjištěny
části kulturní vrstvy se zahloubenými sídlištními objekty.
Bylo prozkoumáno 32 čtverců o velikosti 3×3 m s 21 objekty zahloubenými do různých úrovní kulturní vrstvy
(mocné 0,2–1,8 m). Nálezové situace jsou datované do
různých období pravěku až novověku (viz. kapitoly Doba
železná, Středověk a novověk). Lokalita leží na jižním
svahu terasy nad údolní nivou řeky Moravy v nadmořské
výšce 209–211 m. Je identifikována v mapě MZ 1:10 000,
list 24-22-24, v souřadnicích Z s. č.: J s. č.: 373 mm : 178
mm, 366 mm : 173 mm.
V několika úrovních kulturní vrstvy s hloubkou 0,3–
1,6 m byly identifikovány ojedinělé zlomky keramiky
platěnické kultury a čtyři sloupové jamky.
Těžiště osídlení lokality spadá však do období laténu. Kromě nálezů ze svrchní části kulturní vrstvy (do
hloubky cca 0,4 m) bylo identifikováno devět sídlištních
objektů. Mimo sloupové jamky byly prozkoumány i dvě
zemnice obdélného půdorysu. V nálezech dominuje tuhová, na kruhu vytáčená keramika; objevily se i zlomky skleněných náramků, velký jantarový korál a drobná
bronzová münsingenská spona. Odebrán byl i materiál
k enviromentálním analýzám. Zjištěné laténské osídlení
je součástí již známého sídliště opakovaně detekovaného
povrchovými sběry (Dohnal 1979) a různými záchrannými výzkumy (Kalábek 2001; Šrámek 2001).
Marek Kalábek

Literatura
Dohnal, V. 1979: Stopy laténského sídliště v Olomouci-Nemilanech, Přehled výzkumů 1978, 24.

Olomouc (Kataster Nemilany, Bez. Olomouc). Bylinková Str. Platěnice Phase der Kultur der Lusitzer Urnenfelder. Latènezeit (LTB – C). Siedlung. Rettungsgrabung.

PROSTĚJOV (K. Ú. KRASICE, OKR. PROSTĚJOV)

„Višňovce“. KLPP - Platěnická kultura, doba laténská (LT A). Sídliště. Záchranný výzkum.

V druhé polovině měsíce dubna 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum spojený s budováním komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Krasice, obec Prostějov
- Krasice, okr. Prostějov (ZM ČR 1:10000, list 24-24-12,
116:336, 116:337, 117:351, 116:352). Zemní práce byly
realizovány v severní části polní trati „Višňovce“, tj. na
polykulturní archeologické lokalitě známé díky aktivitám
A. Gottwalda již počátkem 20. století (např. Šrot 1975,
64) a výrazně dotčené intenzivní výstavbou probíhající
jižně dnešní ulice J. B. Foerstera od roku 1996 (nejprve
terénním odkryvem Muzea Prostějovska v Prostějově např. Procházková 1999, následně pak řadou drobnějších
akcí prostějovského pracoviště ÚAPP Brno - namátkou
např. Šmíd 2008, Fojtík 2010). Prozkoumáno a zdokumentováno bylo tentokráte celkem 12 archeologických
objektů, které dokládají osídlení místa ve střední a mladší
době bronzové, v době železné a v období mladohradištním. Jednu z jam můžeme spojovat s rozsáhlejším sídlištěm platěnické kultury (objekt č. 501). Archeologicky
cenný materiál byl pak vyzvednut zejména ze dvou objektů poskytujících keramiku časného laténu (objekty č.
504 a 507), a to včetně drobnějších zlomků tzv. „braubašského“ zboží nesoucího příznačnou kolkovanou výzdobu.
Pavel Fojtík

Literatura
Fojtík, P. 2010: Prostějov (k. ú. Krasice, okr. Prostějov).
Přehled výzkumů 51 (2009), 375–376.
Procházková, P. 1999: Prostějov-Čechovice (okr. Prostějov). Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 246–247.
Šmíd, M. 2008: Prostějov (k. ú. Čechovice, okr. Prostějov). Přehled výzkumů 49 (2007), 334.
Šrot, J. 1975: Místopis archeologických tratí okresu
Prostějov dle nálezů Červinkových, Gottwaldových,
Dobešových, Všetičkových, Skutilových, aj. Rukopis
uložený v Muzeu Prostějovska v Prostějově.

Resumé
Prostějov-Krasice (Bez. Prostějov). „Višňovce“. Die
Lausitzer Urnenfelderkultur - Platěnice Kultur, Laténezeit (Stufe A). Siedlung. Rettungsgrabung.
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