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Summary
An isolated La Tène fragment of a 4-ribbed blue glass bracelet 
(Haevernick 13 type) was found by Z. Schenk in 2020 during 
a surface survey in “V Černém” field (Přerov District). This type 
of 4-ribbed glass bracelet could be dated to the LT C2, eventually 
LT C2/D.

Zdeněk Schenk

Prostějov (okr. Prostějov)
Průmyslová zóna města Prostějova – Kralický háj, 
parc. č. 7427/47.
Mladší a pozdní doba laténská (LT C2–D). Nález v druhotné poloze. 
Průzkum detektorem kovu. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., inv. č. 310.744.

Lokalizace: S-JTSK – -556318.08, -1134572.08

Ve dnech 2. prosince 2019 až 23. června 2020 proběhl v prostoru 
prostějovské průmyslové zóny, k. ú. Kralice na Hané a k. ú. Pros-
tějov, okr. Prostějov, záchranný archeologický výzkum vyvo-
laný přístavbou logistického areálu společnosti HOPI Prostě-
jov. Rozsah a metoda odkryvu byly limitovány blízkostí říčního 
toku Valové a existencí novověkých rybníků (patrných ještě na 
vojenském mapování z 2. poloviny 18. století), které výrazně 
ovlivnily půdní poměry v místě stavby. Sondy položené na do-
tčené ploše potvrdily očekávanou výraznou vrstvu podorničí, 
dosahující místy mocnosti až 60 cm a kryjící podloží tvořené 
zejména šedými až šedozelenými jíly, a především absenci pří-
padných terénních archeologických situací. Detektory kovů byla 
na skrývané ploše stavby a později zejména na deponiích ornice 
získána početnější kolekce kovových předmětů recentního stáří, 
ale i otřelá a olámaná drobná stříbrná mince, kterou můžeme 
předběžně určit jako stříbrný obol vedlejší řady typu Stradonice- 
-Karl stein, a časově tedy zařadit do pozdní doby laténské (LT D1b/
LT D2; Militký 2015, 84–85); reprezentuje tak první takto dato-
vaný keltský nález z prostoru „Kralického háje“ (cf. např. Čižmá-
řová 2017, 174–175, tab. 61: 5–17, tab. 90–91; Popelka 2010).
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Summary
A small silver coin was discovered using a metal detector in the 
stripped construction area during a rescue excavation that took 
place in the Prostějov industrial zone (Kralice na Hané and Pros-
tějov cadastral areas, Prostějov District) between December 
2019 and June 2020. It can be tentatively categorised as a silver 
obolus of a secondary Stradonice-Karlstein type line and, accord-
ingly, dated to the Late La Tène period.

Pavel Fojtík

Sedlec (k. ú. Sedlec u Mikulova, okr. Břeclav)
„Pod Kotlem“.
Doba laténská. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Regionální muzeum v Mikulově, p. o., přír. č. 29/2021.

Lokalizace: S-JTSK – -595752 -1206783

V září 2020 provedli pracovníci Regionálního muzea v Miku-
lově, p. o., povrchový sběr severovýchodně od intravilánu obce 
v lokalitě „Pod Kotlem“, severně od vojenského bunkru. Byly zde 
nalezeny početné zlomky keramiky z laténského sídliště, které 
není dosud v literatuře evidováno. Mimo to zde byla ojediněle 
nalezena i keramika ze střední doby hradištní.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Numerous pottery fragments from a newly discovered La Tène 
settlement were discovered during a surface survey in “Pod Kot-
lem” field (Sedlec u Mikulova cadastral area, Břeclav District).

Kristína Piačková, František Trampota

Senorady (okr. Brno-venkov)
„Červenice“, parc. č. 4528.
Doba halštatská. Sídliště. Skupina/síť sond. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Brněnska, p. o.

Lokalizace: S-JTSK – -625940.88, -1165479.05

Během dohledu nad výkopem pro kabel nízkého napětí ve-
doucí k nově budované telekomunikační věži v trati „Zadní bílá“ 
byl v profilu dokumentován větší sídlištní objekt. Dle četných 
keramických zlomků je datovatelný do halštatského období. 
Následný průzkum výhozu zeminy detektorem kovů přinesl 
jen nálezy novověkého původu, objekt byl zcela bez kovových 
nálezů. 

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A feature datable to the Hallstatt period was documented during 
a rescue excavation in “Červenice” field (Senorady cadastral 
area, Brno-Country District)

Jiří Kala

Obr. 23. Přerov. Zlomek skleněného 
náramku (typ Haevernick 13).  
Foto Z. Schenk.
Fig. 23. Přerov. Fragment of glass 
bracelet (Haevernick 13 type).  
Photo by Z. Schenk.
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