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Summary
Two isolated Early Bronze Age axes were found in 2020 during 
a metal detector survey in “Podhájí” field in the cadastral area 
of Opatovice u Hranic (Přerov District).

Zdeněk Schenk

Opatovice (k. ú. Opatovice u Rajhradu,  
okr. Brno-venkov)
Intravilán obce, parc. č. 117/1.
Doba bronzová. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – v ploše mezi body -597279, -1174396; -597255, 
-1174391; -597253, -1174404; -597273, -1174407

Samotný střed obce se nachází na pleistocenní terase na 
levém břehu říčky Dunávky. Tomuto odpovídá i geologické pod-
loží, které je tvořeno především štěrkopísčitými usazeninami. 
Zemní práce probíhaly v prostoru staré uliční zástavby na místě 
demolice původního domu. Byly vyhloubeny základové pasy 
do hloubky cca 1 m a dvě sondy o rozměrech cca 3 × 2 m a do 
hloubky 2 m. Objekt nacházející se na profilu jedné ze sond 
byl vzhledem k povaze stavby pouze vzorkován. Zbylé výkopy 
nedosahovaly zásadních hloubek a nepřesahovaly planýrku 
a navážky.

Pod mocnými (cca 1 m) vrstvami planýrky a navážek se na-
cházela zahloubená situace (pravděpodobně chata) odpovídající 
obecně období doby bronzové. Původní zástavba a s ní spojené 
zemní práce probíhající v období několika posledních staletí vý-
razně poznamenaly dochování archeologické lokality v těchto 
místech. To odpovídá i v případě objektu 500, který byl také na-
rušen zásahem v průběhu 20. století. Zachytit se podařilo pouze 
jeho torzo zahloubené do štěrkopísčitého podloží. Vzhledem 
k omezeným možnostem stavby a povaze nálezové situace není 
možné o širších souvislostech nálezu říct nic bližšího. Zachycený 
objekt je pravděpodobně součástí většího sídliště nacházejícího 
se na terase potoka Dunávky.
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Summary
The section of a Bronze Age settlement feature (possibly a hut) 
was documented during a rescue excavation in the built-up area 
of the municipality of Opatovice (Opatovice u Rajhradu cadas-
tral area, Brno-Country District).

Richard Bíško, Ivan Čižmář

Oplocany (okr. Přerov)
„U Nafty“, parc. č. 272/1.
Mladší doba bronzová. Pole. Průzkum detektorem kovu.  
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4114569N, 17.2549347E

V září 2020 byl na katastru obce Oplocany během preven-
tivní detektorové prospekce realizované Z. Brázdou, spolupra-
covníkem Muzea Komenského v Přerově, p. o., zajištěn solitérní 
kovový nález z doby bronzové. Místo nálezu se nachází při se-
verozápadním okraji katastru v trati „U Nafty“, na parc. č. 272/1. 
Lokalita je situována na levobřeží potoka Viklička. Nadmořská 
výška polohy činí 199 m. Nalezeným kovovým předmětem je 
bronzová sekera s tulejí a ouškem (obr. 31). Celková délka se-
kery činí 119 mm, šířka břitu je 38 mm, šířka střední části těla 
20 mm. Hmotnost sekery činí 136 g. V podélném průřezu se zu-
žuje směrem k ostří. Povrch artefaktu je nerovnoměrně pokryt 
tmavě šedozelenou oxidační patinou. Povrch sekery je zdoben 
dvěma horizontálními žebry umístěnými pod zesíleným ústím 
tulejky. Výzdobu těla sekerky představují proti sobě vyklenutá 
žebírka vytvářející motiv přesýpacích hodin. Po stranách do-
plňují výzdobu postranní lalokovitá žebírka. Obdobné schéma 
výzdoby se objevuje u seker s tulejí a ouškem ve starší fázi doby 
popelnicových polí (Salaš 2005, 42; Říhovský 1992, 220−225).

Obr. 30. Opatovice. Bronzové sekery. Foto Z. Schenk.
Fig. 30. Opatovice. Bronze Age axes. Photo by Z. Schenk.

Obr. 31. Oplocany. Bronzová 
sekera. Foto Z. Schenk.
Fig. 31. Oplocany. Bronze 
Age socketed axe. Photo by 
Z. Schenk.
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