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Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013
Obr. 9. Vlachov. Výběr nálezů.
1–11 obj. 500, 12–19 kulturní
vrstva.
Abb. 9. Vlachov. Die Auswahl der Befunde, 1–11 Obj. 500,
12–19 Kulturschicht.

od zkoumané lokality. Také na profilech těchto rýh byla
rozlišena mocná podorniční a pod ní kulturní vrstva laténského sídliště obsahující zlomky tuhované keramiky zdobené svislým hřebenováním. Existuje tedy předpoklad,
že byla zachycena spodní okrajová část většího sídliště
ležícího na poli výše po svahu.
Prozkoumaná část sídliště čítá celkem 15 zahloubených objektů s nálezy, 75 objektů bez nálezů; nejvíce artefaktů pak bylo získáno z kulturní vrstvy. Drtivou většinu materiální náplně sídliště představuje na kruhu točená
keramika, zejména užitková tuhovaná (hrnce, zásobnice)
se zesílenými válcovitými okraji, zdobená po celé výduti
svislými hřebenovými rýhami (obr. 9:1–14). Ojediněle
se objevil zlomek cedníku nebo závěsné nádobky (obr.
9:15–16). Obvyklým nálezem z laténských sídlišť jsou
provrtaná střepová kolečka stejné funkce jako přesleny (obr. 9:17–19). Nově objevené sídliště ve Vlachově
představuje nejsevernější doklad osídlení střední Moravy
v době laténské, leží 7 km od známého sídliště v Mohelnici (Goš 1973). Pomineme-li enklávu osídlení v okolí
Opavy, patřící kulturně k polskému Dolnímu Slezsku,
jedná se zatím o nejsevernější sídliště Keltů na Moravě
vůbec.
Tomáš Zeman

Literatura

ZÁSTŘIZLY (OKR. KROMĚŘÍŽ)

„Záviška“. Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

V průběhu stavby Lokálního biocentra Záviška na
katastru obce Zástřizly (okr. Kroměříž) probíhalo v roce
2012 pokračování záchranného archeologického výzkumu v této polykulturní lokalitě. V souřadnicovém
systému S-JTSK je poloha výzkumu určena bodem y =
552431, x = 1169104. Výzkum se v tomto roce soustředil
na místa bezprostředně ohrožená stavební činností, tedy
zejména v prostoru přeložky potoka Prusinovky a v místech budoucích hrází. Výrazné výsledky pak dosáhl výzkum v severozápadní části budoucího biocentra, tedy na
pravém břehu potoka Prusinovky (viz kapitola Středověk a novověk). V podzimních měsících byly v nivních
sedimentech potoka Prusinovky povrchovou prospekcí
zvolena místa s největší kumulací keramických zlomků
a byly zde vytyčeny čtverce 5 × 5 m. Některé získané nálezy z těchto nivních sedimentů můžeme časově zařadit
i do doby laténské, která byla na lokalitě dostatečné prokázána již v první etapě výzkumu v roce 2011 (Lečbych
2013). Další výrazné nálezy z doby laténské pocházejí
i z průzkumu rozsáhlého středověkého objektu, který patrně značně narušil dřívější keltskou zemnici, jejíž původní půdorys již nebyl v terénu rozeznatelný.
Marek Lečbych

Goš, V. 1973: Laténská osada v Mohelnici v roce 1972,
Přehled výzkumů 1972, 44–45.

Resumé
Vlachov (Bez. Šumperk), „U kříže“ – Latènezeit.
Siedlung. Rettungsgrabung.

Literatura
Lečbych, M. 2012: Zástřizly (okr. Kroměříž). Přehled
výzkumů 53-1, 180–181.
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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba železná
Obr. 10. Zlín-Malenovice. Zásobní jáma zahloubená do chaty z doby laténské.
Abb. 10. Zlín-Malenovice. Vorratsgrube
vertiefte in die latènzeitliche Hütte.

Resumé
Zástřizly (Kroměříž Dist.). „Záviška“. There was
a settlement of the La-Tène period excavated during a rescue excavation in 2012.

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)

„Mezicestí“, Hleděnovský potok. Platěnická kultura, doba laténská. Sídliště/kulturní vrstva. Záchranný
výzkum.
Během záchranného archeologického výzkumu při
rozšiřování silnice 1/49 (bližší popis výzkumu v kapitole Neolit) bylo v trati „Mezicestí“ odkryto množství
zahloubených objektů platěnické kultury. Jedná se většinou o klasické jámy kruhového půdorysu, jejichž výplň
mnohdy byla tvořena nahromaděnou mazanicí, uhlíky
a keramikou. Několik objektů této kultury bylo zkoumáno také v trase přeložky Hleděnovského potoka.
Z mladší doby železné byly zachyceny pouze tři objekty s poměrně nevýrazným materiálem umožňující

pouze rámcové datování do mladší doby laténské. Početná kolekce keramiky byla získána také z kulturní vrstvy.
Ivan Čižmář

Resumé
Zlín (Kataster Malenovice, Bez. Zlín). „Mezicestí“,
Hleděnov Bach. Platěnice Kultur, Latènezeit. Siedlung/
Kulturschicht. Rettungsgrabung.

ZNOJMO (OKR. ZNOJMO)

„U pramenů“. Horákovská kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

V průběhu prací na 7. části II stavby znojemského
obchvatu (napojení na jihlavskou silnici) se podařilo
odkrýt dvě zahloubené chaty z doby železné. Obě měly
čtvercový půdorys se stranami 3 až 3,5 m. Byly mělce zahloubeny do zvětralého skalnatého podloží. Tyto zemnice
doplňovaly ještě tři oválné sídlištní jámy stejného stáří.
David Humpola

Resumé
Znojmo (Bez. Znojmo), U pramenů.
Horákov Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 11. Zlín-Malenovice. Pohled na plochu
výzkumu.
Abb. 11. Zlín-Malenovice. Ansicht auf die
Grabungsfläche.
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