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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba bronzová
východním okraji obce Žeravice (ale již na k.ú. Čekyně)
na levém břehu potoka Olešnice. V sevřeném údolí potoka na úpatí kopce Žalkov se nachází rovinatá plocha,
jejíž střed je určen souřadnicemi 49°29‘34.180“N,
17°24‘40.858“E.
Výkop na této ploše dosahoval v hloubce 0,7 m travertinového podloží a na jeho stěnách nebyly patrné stopy po zhloubených objektech. Ve výkopku se na různých
místech podařilo nalézt 10 střepů kultury lužických popelnicových polí, zatím však bez bližší datace v rámci
tohoto komplexu.

kladeno pravěké hradisko, pro absenci nálezů dosud nedatované; stopy opevnění v podobě cca 100 m dlouhého valu
v jeho jihovýchodní části zde zaznamenal J. Bláha (1973,
94). Nález bronzového srpu z období kultury lužických
popelnicových polí - jako první nález na této lokalitě - by
tedy mohl přispět k chronologickému zařazení hradiska
v poloze Skála do mladší doby bronzové.

Miroslav Daňhel

Bláha, J. 1973: Zpráva o povrchovém průzkumu dalších
pravěkých opevnění na Kroměřížsku (okr. Kroměříž).
Přehled výzkumů 1972, 94–95, tab. 71–73.

Resumé

Jana Langová

Literatura

Přerov (Cadastral territory of Čekyně, District of
Přerov). Žeravice, Čekyňská Street. Lusatian urnfield
culture. Settlement. Rescue excavation.
Ten pottery fragments of Lusatian urnfield culture
were found in dug out layers after construction of underground utilities on the eastern edge of Žeravice (cadastre
of Čekyně).

Resumé

RACKOVÁ (OKR. ZLÍN)

Zkoumaný jižní svah leží na pravém břehu potoka Rakovce v nadmořské výšce 230–236 m. Na ZM ČR 1:10
000, mapovém listu 24-41-24 se lokalita nachází v bodě:
100 mm od Z s.č. a 25 mm od J s.č.
Menší část osídlení na ploše bývalé tzv. Kmentovy cihelny patřila velatickému sídlišti. Tomuto sídlišti
náleželo množství vakovitých zásobních jam, které obsahovaly mimo jiné i zajímavý keramický soubor. V jednom ze sklípků jsme nalezli zbytky zuhelnatělých obilek,
na nichž ležela mohutná zrnotěrka, a na ní část skeletu
hovězího dobytka.
Blanka Mikulková

Trať „Skála“. KLPP. Ojedinělý nález. Uložení:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

V roce 2011 byl v trati Skála (kóta 344 m)
severovýchodně od Hostišové, již v jihozápadní části
katastru obce Racková, nalezen při detektorovém
průzkumu bronzový srp s trnem a obloukovitou, u hrotu lehce prohnutou čepelí. Místo nálezu je situováno na
zalesněném západním svahu pod vrcholovou částí kóty,
v nadm. výšce kolem 338 m. Bronzový srp (obr. 13), nalezený ve dvou zlomcích a lehce poškozený v týlní části,
byl uložen ve světle zbarvené lesní půdě, v hl. 30–40 cm,
a nebyl doprovázen žádnými dalšími nálezy.
Do prostoru výše zmíněného vrcholu s vyčnívajícím
skalním útvarem (Skála, též Kamenica) bývá někdy

Racková (Bez. Zlín). Lausitzer Urnenfelderkultur.
Einzelfund.

ROUSÍNOV-ROUSÍNOVEC (OKR. VYŠKOV)

„Kmentova cihelna“. Mladší doba bronzová – k.
velatická. Sídliště. Záchranný výzkum.

Resumé
Rousínov (Bez. Vyškov) - Rousínovec. Kment Ziegelei. Jüngere Bronzezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

Obr. 13. Racková. Bronzový srp s trnem
Abb. 13. Racková. Bronze Sichel.
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