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Bělkovice-Lašťany (k. ú. Bělkovice, okr. Olomouc)
„Za humny“.
Doba haltštatská, platěnická kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK  – 1114170.69:541179.13.

V červnu 2019 provedli pracovníci Archeologického centra 
Olomouc záchranný výzkum na stavbě cyklostezky z Bělkovic 
do Dolan. Západně od bezejmenné vodoteče bylo zachyceno pět 
mělkých objektů a  jedno nepravidelné soujámí. Z  objektů po-
chází charakteristická keramika datovaná do platěnické kultury.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Bělkovice-Lašťany (Kat. Bělkovice, Bez. Olomouc), „Za humny“. 
Platěnice Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Marek Kalábek

Bělkovice-Lašťany (k. ú. Bělkovice, okr. Olomouc)
Z důvodu ochrany lokality bez bližšího určení.
Doba haltštatská, platěnická kultura. Depot. Záchranný výzkum.

V lese na katastru obce nalezl spolupracovník Archeologic-
kého centra Olomouc depot patnácti kusů železných náramků. 
Náramky ležely v sloupci na sobě v  mělké jamce 0,25  m pod 
povrchem. V  souboru se nachází masivní náramky se zesíle-
nými konci kruhového a  obdélného řezu a  uzavřené náramky 
o průměru 68–86 mm a hmotnosti 36–149 g. Depot má celkovou 
hmotnost 1032 g a je datován analogiemi z lokalit Brusné–Křídlo 
(Čižmář, Čižmářová 2014, obr. 8) a Býčí skála do stupně HaD1.
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Zusammenfassung
Bělkovice-Lašťany (Kat. Bělkovice, Bez. Olomouc). Hallstatt-
zeit. Depotfunde. Rettungsgrabung.
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Bílovice-Lutotín (k. ú. Lutotín, okr. Prostějov)
Intravilán, parc. č. 591.
Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 10. května až 18. listopadu 2019 byl průběžně 
prováděn archeologický dohled při realizaci hloubkové kana-
lizace v Lutotíně, který je místní částí obce Bílovice-Lutotín 
okr. Prostějov. Zachycené archeologické objekty a  archeolo-
gické situace vůbec, a  stejně tak jejich výzkum a  dokumen-
tace, byly ovlivněny charakterem vlastní stavby, spočívající 
v hloubení rýh a  jen v místě šachet omezených plošných od-
kryvů. Mezi šachtami 31 a 32, při hranici parcel č. 106/1 a 105/2 
(ZM ČR 1  : 10 000, list 24-24-01, 243:171), došlo k zachycení 
západní části laténského objektu, částečně zkoumaného již při 
budování vodovodu roku 1996 (Šmíd 1997; Šmíd 2003, 55–56, 
lokalita 9A v mapě na str. 61).
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Zusammenfassung
Bílovice-Lutotín (Kat. Lutotín, Bez. Prostějov). Gemeindege-
biet, Parz. Nr. 591. Latènezeit. Siedlung. Rettungsgrabung.
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