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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
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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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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba železná
jámami ze starší doby bronzové. Izolace podlahy chaty
a svrchní části jedné starobronzové jámy byla řešena velmi hutným a tvrdým hliněným mlatem o síle asi 20 cm,
v jejímž středu byla objevena téměř kompletní lebka tura.
Pouze nad touto částí podlahy byly po začištění profilu
objeveny nášlapové horizonty, což vedlo k odebrání 3
vzorků na mikromorfologii půd.
Nálezy tvoří především keramika (ojediněle kolkovaná) a osteologický materiál, dále byla nalezena malakofauna, několik železných nástrojů a dva zlomky skleněných náramků (Obr.7).
František Trampota

Resumé
Two La Tène features were found during the development-led excavation (further see chpt. Bronze Age).
One feature represents a remain from a hut with two main
posts on the main axe. The floor strigraphically above one
of three Bronze Age pits was made from thrashing-floor
like, about 20 cm thick clay. Inside this layer was discovered almost whole bovid skull. Horizon of several trampled microlayers was detected on the profile. This led to
sampling for micromorphology od soils.
Finds are represented mostly by pottery and zooarchaeological material and further by moluscs shells, several iron artefacts and two fragments of glass bracelets
(fig. 7).

VLACHOV (OKR. ŠUMPERK)

„U kříže“, Přeložka silnice I/44 – Latén. Sídliště.
Záchranný výzkum.
V souvislosti s přeložkou silnice I/44 v úseku Vlachov-Rájec byl na katastru obce Vlachov od listopadu
2011 do května 2012 proveden záchranný archeologický výzkum společností Archaia Olomouc, o.p.s. Jedná
se o polní trať U kříže (staničení km 5,0–5,75 km), která

je rovnoběžná se současnou silnicí, cca 500 SV od obce.
Jedná se o mírný svah skloněný k SZ, ležící nad bezejmenným potůčkem s průměrnou nadmořskou výškou
270–280 m n.m.
Záchranným archeologickým výzkumem byla prozkoumána okrajová část laténského sídliště ze 3.-1. stol.
př. Kr. (LT C-D1) na ploše cca 0,45 ha. V jižní části lokality, po svahu výše nebyla po sejmutí ornice zjištěna
žádná kulturní vrstva, nacházelo se zde pouze několik
objektů zahloubených do podloží. Nejvýraznějším je
dílenský objekt 500 nepravidelného tvaru o rozměrech
548 × 352 cm a hloubce 148 cm, bez kůlové konstrukce
s centrálně umístěným ohništěm na dně (obr. 8). Kromě
zmíněného ohniště se v jeho výplni nenacházely žádné
polotovary či surovina, nelze tedy blíže specifikovat jeho
funkci. V sousedství obj. 500 se dále nacházelo několik
mělčích odpadních jam a neuspořádané kůlové jamky. Ve
spodní, severní polovině plochy, sahající téměř k potoku,
se po skrývce ornice nacházela mocná podorniční vrstva
(až do hloubky 130 cm) a pod ní vlastní kulturní vrstva sídliště o mocnosti 10–40 cm. Pro srovnání účinnosti
byly zvoleny dvě metody plošné archeologické sondáže
od úrovně podorniční vrstvy (ruční snižování po 20 cm).
Ve východní třetině zkoumané plochy byla vytyčena
čtvercová síť (velikost čtverce 4 × 4 m) a exkavovány
byly jen protilehlé čtverce na úhlopříčce, teda šachovnicově (čtverce I-XIV; z nichž byly zkoumány čtverce I,
IV, V, VIII atd.). V západní části plochy byla rovněž vytyčena shodná čtvercová síť (čtverce XXV-LXXX), v níž
byly tentokrát prozkoumány všechny čtverce, přičemž
byl ponechán z každé strany půlmetrový kontrolní blok
(vznikla tak soustava navazujících profilů skrze celou
kulturní vrstvu). Tento druhý metodický postup se ukázal účinnější (větší množství získaných nálezů, podélný
a příčný profil celou kulturní vrstvou). Na úrovni podloží
se také pod kulturní vrstvou sídliště vyrýsovalo několik
zahloubených objektů (převážně kůlových jamek). Stejná
situace se nacházela také ve výkopu dvou větví překládaného vysokotlakého plynovodu, ležících zhruba 120 m

Obr. 8. Vlachov, naleziště U kříže. Objekt 500.
Abb. 8. Vlachov, Site U kříže. Object
500.
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