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Uherský Ostroh (k. ú. Ostrožské Předměstí, 
okr. Uherské Hradiště)
„Louky“.
Doba haltštatská, platěnická kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – X 1191719,07; Y 538857,21.

V roce 2019 pokračovala druhou etapou rekonstrukce polní 
cesty vedoucí od silnice II/71 směrem na SV do obce Ostrožská 
Lhota. V rámci této etapy došlo ke skrývkám nadložních sedi-
mentů v celé délce původní polní cesty a vytvoření nové asfaltové 
silnice. K narušení archeologických situací došlo pouze v polní 
trati „Louky“. Z hlediska charakteru polohy se jedná o rozlehlé 
ploché návrší, které od SZ po SV přechází prudšími svahy do 
inundace potoka Okluky, jenž meandruje cca 280 m od nejvzdále-
nějšího místa pozitivního na archeologické nálezy. Výzkum navá-
zal na první stavební etapu, v rámci které se v roce 2018 podařilo 
při  budování protierozního opatření prozkoumat polozemnici 
(objekt č. 500) ze starší doby železné – nálezová poloha A (Bar-
tík 2019, 244–245). Nálezová plocha B zkoumaná v  roce  2019 
se nacházela výše po svahu cca  150  m východně od nálezové 
plochy A na kilometráži 1,7 km (měřeno od hlavní komunikace 
II/71). Po identifikaci prvního objektu zde byla vytyčena plocha 
dlouhá 35 m a široká 2–3 m. V rámci ní posléze došlo ke stro-
jovému zaškrábnutí hladkou lžící a následně ručnímu začištění. 
Přibližně ve středu výše popsané plochy se vyrýsovaly dva za-
hloubené objekty (č. 501 a 502). Exkavace se soustředila zejména 
na objekt 501, jelikož v případě objektu 502 šlo jen o malou a vý-
razně mělkou jámu datovanou zřejmě do mladšího neolitu.

Objekt 501 může být po typologické stránce klasifikován 
jako zásobní jáma hruškovitého tvaru (obr. 16). Průměr jámy 
na úrovni podloží dosahoval 130 cm, v hrdle se zásobnice zužo-
vala na 112 cm a posléze opět rozšiřovala do maximální výdutě 
s průměrem 163 cm. Maximální hloubka objektu činila v  jeho 
mísovitě profilovaném dně 134 cm. Výplň objektu sestávala z de-
víti makroskopicky odlišitelných uloženin, které si však byly jak 
z hlediska homogenity (ulehlá, jílovitá, téměř bez příměsí), tak 
i  barevnosti (světle hnědá až šedohnědá) dosti podobné. Vý-
jimku představovala nejsvrchnější uloženina, která byla nejvíce 
antropogenně ovlivněna, což se projevilo příměsí ojedinělých 
uhlíků a jejím zbarvením do tmavě hnědočerné barvy. Ve dvou 
případech byly ve výplni identifikovány také sprašové čočky, na-
cházející se při stěnách jámy (opady ze stěn).

Na základě nepočetných nálezů keramiky, která vykazuje 
obdobné znaky jako ta z objektu 500, je zásobní jáma 501 da-
tována rovněž do platěnické kultury. Obě etapy záchranného 
výzkumy zachytily pravděpodobně relikty jednoho sídlištního 
areálu o prozatím neznámé celkové rozloze.
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Summary
Uherský Ostroh (Ostrožské Předměstí cadastre, Uherské Hra-
diště District), “Louky”. Platěnice culture. Rescue excavation.

Jaroslav Bartík

Velké Hostěrádky (okr. Břeclav)
„Skřípov“.
Doba haltštatská, doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – X = 580476.14; Y = 1178933.44.

V souvislosti se stavbou budoucího plynovodu proběhl v roce 
2019 v údolí potoka Skřípov, u severního okraje katastru obce 
Velké Hostěrádky, záchranný výzkum. Bylo zde zachyceno vý-
razné polykulturní osídlení a  prozkoumáno více než 100  ar-
cheologických situací (viz oddíly Neolit a Eneolit, Doba bron-
zová a Středověk a novověk). Nejvýrazněji však zde dominovaly 
objekty náležící době železné. Jednalo se především o  běžné 
sídlištní jámy rozpoznané na profilech výkopů, ale minimálně 
10 objektů můžeme interpretovat jako pozůstatky zahloubených 
halštatských a laténských zemnic. Z jejich výplně byl mnohdy vy-
zvednut početný soubor keramiky, v případě laténského období 
i několik menších fragmentů železných předmětů.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Velké Hostěrádky (Břeclav District), “Skřípov”. Some features 
belonging to the Hallstatt culture and La Tène Period were ex-
cavated during a rescue excavation in 2019. Some sunken huts 
were excavated there too.

Marek Lečbych

Zlín (k. ú. Malenovice u Zlína, okr. Zlín)
„Zadní mezicestí“.
Doba halštatská, doba laténská. Sídliště, zahloubená chata, zásobní 
jáma. Záchranný výzkum.

Viz Otrokovice (k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, okr. Zlín).

Obr. 16. Uherský Ostroh – „Louky“. Pohled na profil zásobní jámy. Foto J. Bartík.

Fig. 16. Uherský Ostroh – “Louky”. View on cross section of the storage pit.  
Photo by J. Bartík.




