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a výsypkou k němu přiléhající. Většinu objektů tvoří jednoduché 
sídlištní jámy a kůlové jamky datované do období slezskoplatě-
nické kultury. Ve čtverci 223/228 tvoří 5 kůlových jamek a menší 
jáma pravoúhlou strukturu. V jejím prostoru bylo nalezeno 
značné množství keramiky popelnicových polí, kamenné závaží 
a závěsek, a také se zde nacházela propálená vrstva plná zuhel-
natělých zbytků obilí. Řez pravěkým valem prokázal hlinitoka-
menité těleso valu tvořené jílem a velkými i menšími lomovými 
kameny. Kulturní vrstvy bohaté na keramický materiál z období 
popelnicových polí byly zachyceny především v severní polo-
vině zkoumané plochy, kde má ještě terén mírný sklon. Směrem 
k jihu, k pravěkému valu, terén stoupá a pravěké vrstvy zde ne-
byly zachyceny.
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Archeologické památky střední Moravy 21. Olomouc: 
Archeologické centrum Olomouc.

Summary
A 25 × 75 m area was examined during a rescue excavation in the 
complex of a Late Bronze Age stronghold and the outer bailey of 
medieval Tepenec Castle in the Jívová cadastral area (Olomouc 
District) in 2020. A total of 16 trenches with cultural layers were 
completely or partially examined, which contained remnants of 
two medieval stone walls and 13 sunken archaeological features 
(settlement pits, postholes and the basement of a medieval 
building). A section was made through a prehistoric rampart in 
the south-east corner of the examined area and another through 
half of a feature – a medieval house with a sunken basement. 
A large number of pottery fragments, daub, animal bones and 
stone artefacts (a stone pendant and weights) were gathered.

Vendula Vránová

Klentnice (okr. Břeclav)
„Soutěska“.
Mladší doba bronzová. Neurčený areál. Vertikální řez. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Regionální muzeum v Mikulově, p. o.,  
přír. č. 02/2021.

Lokalizace: S-JTSK – -599553, -1197506; -599591, -1197494; -599627, 
-1197360

V průběhu října a listopadu 2020 probíhaly práce na výměně 
kabelů elektrického napětí na Děvíně. Tato stavba navazovala 
i v „Soutěsce“, kde byl vyhlouben nový výkop pro uložení elek-
trického napětí do země. Výkop tak protnul stepní část Soutěsky 
v oblasti útesu pod Děvínem. V celém průběhu výkopu se vysky-
tovaly nálezy o různé četnosti, především se jednalo o keramiku, 
ojediněle mazanici a zvířecí kosti. Všechny nálezy byly uloženy 
ve svrchní vrstvě, zahloubené objekty zde zjištěny nebyly. Část 
nalezené keramiky odpovídá mladší době bronzové, soubor však 
není bohatý na specifické znaky. Mimo dobu bronzovou nálezy 
spadají i do halštatu a laténu.

Literatura
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Summary
The occurrence of predominantly pottery finds from the Late 
Bronze Age was detected during the digging of a trench for an 
underground power line in “Soutěska” field in the Klentnice ca-
dastral area (Břeclav District). The finds come only from the 
upper layer; no sunken features were discovered.

Kristína Piačková, František Trampota

Kostelec u Holešova (okr. Kroměříž)
„Kostelecký Les“.
Mladší doba bronzová. Depot. Náhodný zásah/nález. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: po zpracování Muzeum Kroměřížska, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

Na Štědrý den roku 2020 byli naši pracovníci přivoláni k ná-
hodnému nálezu bronzového depotu, který objevili v zalesně-
ném prostřední novodobí hledači pokladů s detektory kovů. De-
pot byl částečně narušen výkopem nálezců, přesto po odkrytí 
a preparaci bylo možné usoudit, že se jednalo o soubor před-
mětů zlomkového charakteru, ve kterém převažovaly zlomky 
srpů, drátů různých průřezů, slitků a dalších částí bronzových 
předmětů, uložených původně v keramické nádobě. Celek je da-
tován do období počátku popelnicových polí.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A bronze item fragment hoard in “Kostelecký Les” field in the 
Kostelec u Holešova cadastral area (Kroměříž District), which 
was discovered using metal detectors, is dated to the Late 
Bronze Age. 

Miroslav Popelka

Kralice na Hané (okr. Prostějov)
Průmyslová zóna města Prostějova – Kralický Háj, 
parc. č. 350/95, 350/123.
Pozdní doba bronzová. Nález v druhotné poloze. Průzkum 
detektorem kovu. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum 
a galerie v Prostějově, p. o., inv. č. 320.152.

Lokalizace: S-JTSK – -555696.03, -1134810.20

Ve dnech 21. 8. – 10. 12. 2020 proběhl záchranný archeo-
logický výzkum související s přístavbou výrobního areálu spo-
lečnosti Žaluzie NEVA v průmyslové zóně města Prostějova. 
Skrývkou zasažená plocha byla tvořena ostrůvkem nedotčeného 
terénu obklopeného souvisle archeologicky prozkoumaným úze-
mím, což doložilo i zachycení konstrukčních vrstev okolních sta-
veb, které místo vymezují ve směru od severu, jihu a východu. 
Na části plochy nebylo skrývkou dosaženo podloží a archeolo-
gický výzkum zde byl realizován především formou detektorové 
prospekce a sondáže. Cenný nález přinesl průzkum plochy po-
mocí detektoru kovů, kterým byla mj. získána bronzová jehlice 



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 2 0 :  D o b a b ro n zov á  X  Přeh l e d v ý z k u m ů 62 /1,  2021 X  2 27–26 0

241

(mladší derivát jehlice s vázičkovitou hlavicí, cf. Říhovský 1979, 
191–207, Taf. 57–59) náležející patrně do závěru pozdní doby 
bronzové nebo na počátek doby halštatské (obr. 21). Jde doposud 
o jeden z mála takto datovaných předmětů z této části nebývale 
intenzivně osídleného a archeologicky velmi uceleně poznaného 
území Kralického Háje.
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Summary
A rescue excavation took place in Kralický Háj field in the Pros-
tějov industrial zone (Kralice na Hané cadastral area, Prostě-
jov District). A bronze pin, probably belonging to the end of the 
Late Bronze Age or the early Hallstatt period, was acquired using 
a metal detector.

Pavel Fojtík

Lešná (k. ú. Lhotka nad Bečvou, okr. Vsetín)
„Vaček“, parc. č. 589.
Pozdní doba bronzová. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.504975N, 17.938661E

Ve dnech 1. 4. – 12. 6. 2020 probíhal dozor při výkopových 
pracích na stavbě průmyslového vodovodu. V délce přibližně 
180 metrů bylo zachyceno přerušované nevýrazné souvrství, 
které bylo navíc na několika místech zničeno zaniklou melio-
rací. V nejnápadnější vrstvě byly stopově zachyceny velmi malé 
(nejčastěji do 1 cm2) zlomky keramiky, mazanice a uhlíků. 
Situaci je možné interpretovat pravděpodobně jako okrajovou 
část sídliště kultury okruhu popelnicových polí (předběžně da-
továno do pozd ní doby bronzové), které bylo neúplně odkryto 
ve stejné trati, asi 110 m jihovýchodním směrem, v roce 2019 
(Španihel 2020).
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Přehled výzkumů 61(1), 176.

Summary
The continuation or a periphery of a Late Bronze Age settlement 
situated in a neighbouring plot was documented in “Vaček” field 
in the municipality of Lešná-Lhotka nad Bečvou (Vsetín Dis-
trict).

Samuel Španihel

Lhánice (okr. Třebíč)
„Štenkravy“, „Niva“, parc. č. 1932, 1933, 927/1.
Velatická kultura. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1113456N, 16.2177739E

Mezi roky 2016 až 2020 proběhl v několika etapách záchranný 
výzkum na SZ okraji Lhánic (parc. č. 1932, 1933, 927/1). Akce vy-
volaná stavbou nových rodinných domů přinesla nejzajímavější 
zjištění na parc. č. 1933. Zde došlo při hloubení základů a inženýr-
ských sítí k narušení několika zahloubených objektů, jejichž zásyp 
obsahoval nálezy příslušející velatické kultuře. Za zmínku stojí 
zejména objekt kruhového tvaru (zásobní jáma), jehož ploché dno 
bylo zcela pokryto vrstvou keramických fragmentů, mezi kterými 
se nacházely téměř dvě desítky hliněných tkalcovských závaží. 
Jeden velatický a druhý nedatovaný objekt byl zachycen také na 
parc. č. 927/1. Poslední ze sledovaných parcel byla bez nálezů. Lo-
kalita je součástí rozsáhlého nížinného sídliště známého z povr-
chových prospekcí již z dřívějších dob (Kuča et al. 2001, 163).
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Summary
A rescue excavation in “Štenkravy” and “Niva” fields in the 
north-western periphery of the municipality of Lhánice (Třebíč 
District), which took place from 2016 to 2020 investigated part 
of a Late Bronze Age lowland settlement (Velatice culture). 

Aleš Hoch

Lipůvka (okr. Blansko)
„Pod Dubovým kopcem“, parc. č. 1017/6.
Střední doba bronzová, mladší doba bronzová. Depot.  
Průzkum detektorem kovu. Uložení nálezu: Muzeum Blanenska, p. o., 
inv. č. S 9796.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3552494N, 16.5751631E

Dne 11. dubna 2020 byla K. Crhonkem objevena velmi dobře 
zachovalá bronzová dýka o délce 11,6 cm se středovým žebrem 
a zahrocenou trojúhelníkovitou týlní destičkou opatřenou třemi 
otvory pro nýt, přičemž jeden nýt zůstal zachován v původní 
poloze, zatímco druhý byl již odlomený (obr. 22). Dýka ležela 
v hloubce 20 cm v jílovitém podloží pod kořeny stromů a dodnes 
se na ní dochoval slabý otisk obloukovitého obložení rukojeti. 
Místo nálezu se nachází severovýchodně od Lipůvky, v pravěku 
neosídlené oblasti Hořické vrchoviny, na návrší o výšce zhruba 
479 m n. m. situovaném na severním úpatí masivu Dubového 
kopce (527 m n. m.), od kterého je odděleno bezejmennou vodo-
tečí. Typologicky ji lze přiřadit k dýkám typu Kunětice, které se 
vyskytují v období od konce střední až po počátek mladší doby 
bronzové nejčastěji v kontextu hrobů středodunajské mohylové 
kultury (Novák 2011, 103; Peška, Novák 2020, 122). Nejbližší 
soudobé nálezy z mladší doby bronzové jsou známy ze starších 
výzkumů ve Svaté Kateřině u Šebrova (Peška, Novák 2020, 131, 
tab. 47: 1) vzdálené cca 4 km vzdušnou čarou na jihovýchod. 
Interpretace nálezu vzhledem k lokalizaci zcela mimo sídelní 
oblast tak nasvědčuje teorii o záměrném rituálním deponování, 
nelze však vyloučit ani možnou ztrátu.

Obr. 21. Kralice na Hané. Bronzová jehlice. Kresba J. Molčíková.
Fig. 21. Kralice na Hané. Bronze pin. Drawing by J. Molčíková.


