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DOBA BRONZOVÁ
BRONZE AGE
BRONZEZEIT

DAMBOŘICE (OKR. HODONÍN)

„Za dvorem“. ÚK. Doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.
V roce 2012 se při zapojení sondy Hos102a podařilo
v liniovém výkopu produktovodu prozkoumat celkem 19
zahloubených archeologických objektů. Pozitivní archeologická situace byla identifikována ve dvou katastrálních územích, a to na katastrech Velkých Hostěrádek
a Dambořic (viz kapitola Neolit, Velké Hostěrádky
„Líchy“). Druhá zjištěná poloha s archeologickými nálezy
v Dambořicích „Za dvorem“ je situována v nadmořské
výšce 232-234 m na mírném východním až jihovýchodním svahu po pravém břehu vodoteče Salajka severně
od obce. Místo výskytu nálezů je v souřadnicovém systému S-JTSK určeno bodem: y = 577582, x = 1179131.
Zde byly v rýze produktovodu mimo jiné (viz kapitola Neolit) narušeny a výzkumem odkryty celkem 4
zahloubené objekty s nevýraznými keramickými nálezy,
které tyto objekty řadí obecně do doby bronzové, dva
objekty přitom neposkytly vůbec žádný datovatelný materiál. Inventář jedné jámy nám však dovoluje zařadit ji
do kultury únětické. Na svahu u Dambořic máme teď s
jistotou doloženo další pravěké osídlení, které zřejmě
kopíruje celé mírné sprašové návrší podél obou břehů potoka Salajky v tomto údolí.
Marek Lečbych

Resumé
Dambořice (Hodonín Dist.). „Za dvorem“. Thanks
to a rescue excavation, a Bronze Age settlement was detected in Dambořice in 2012. One feature is dated back to
Unetice culture.

DUBICKO (OKR. ŠUMPERK)

„Za kostelem“, parc. č. 339/7. Slezskoplatěnická
kultura. Sídliště. Záchranný výzkum. VM Šumperk.

V roce 2012 pokračovalo archeologické sledování
polykulturní sídlištní lokality na JV okraji obce (koordináty: ZM 1:10000 14-43-10, 260:183, 265:186, 275:172,
265:168), kde nyní probíhá výstavba rodinných domů
(stavební obvod Na Tvrzi). V letech 2010–2011 zde bylo
prozkoumáno celkem 143 archeologických sídlištních
objektů (většina patřila slezskoplatěnické kultuře, dále

kultura s lineární keramikou a vrcholný středověk) (Halama, v tisku).
V dalším roce (duben 2012) proběhla pouze jedna
menší archeologická akce a to na pozemku parc. č. 339/7
v rámci hloubení elektrické a plynové přípojky od nové
obecní komunikace k novostavbě RD. Byl zde zachycen a zdokumentován pouze jediný zahloubený sídlištní
objekt (č. 144), jehož jižní část pokračuje mimo výkop
přípojky. Obsahoval kousky mazanice a nevýrazné zlomky keramiky, na jejichž základě lze objekt datovat do
slezskoplatěnické kultury. Výstavba na lokalitě bude pokračovat i v následujících letech.
Jakub Halama

Literatura
Halama, J. 2012: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem.
Přehled výzkumů 53-1 (2012), 162–163.

Resumé
Dubicko (Bez. Šumperk), Za kostelem, Parz. Nr.
339/7, Spätbronzezeit – Lausitzer Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung. Vlastivědné muzeum Šumperk

CHARVÁTY (OKR. OLOMOUC)

„Za silnicí“. ÚK. Depot. Záchranný výzkum.

Dne 3. 8. 2012 byl při povrchovém průzkumu prováděném spolupracovníky Archeologického centra
Olomouc nalezen zlomek měděné hřivny. Následným
dohledáním za pomocí detektoru kovu byla zjištěna již
rozoraná kumulace dalších zlomků i celých exemplářů
hřiven nacházejících se v hloubce cca do 0,4 m. Okolo
hřiven byly nacházeny i malé zlomky z keramické nádoby, ve které mohl být depot původně umístěn. Celkem
byly zjištěny tři zlomky a osm celých exemplářů hřiven.
Lokalita je situována na mírném svahu obráceném k jihovýchodu s nadmořskou výškou 230 m a lze ji identifikovat v mapě 1: 10 000, list 24-24-04, v souřadnicích Z s.
č.: J s. č. – 386 mm : 142 mm.
Marek Kalábek

Resumé
Charváty (Bez. Olomouc). „Za silnicí“. Aunjetitzer
Kultur. Depotfund. Rettungsgrabung.
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