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Summary
A fragment of a bronze eye-brooch from the Early Roman pe-
riod was found during a detector survey carried out in “Malé 
Předmostí” (Předmostí cadastral area, Přerov District) in 2011. 
The artefact from Předmostí u Přerova can be categorised in 
group III after O. Almgren (1923, Taf. III: 57−61); it belongs to 
the later variants of eye-brooches from the Prussian series, spe-
cifically the A59−60 type. 

Zdeněk Schenk

Prostějov (okr. Prostějov)
Průmyslová zóna města Prostějova – Kralický háj, parc. 
č. 7427/47.
Mladší doba římská. Nález v druhotné poloze. Průzkum detektorem 
kovu. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Muzeum a galerie 
v Prostějově, p. o., inv. č. 310.745.

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. Prostě-
jov, okr. Prostějov, záchranný archeologický výzkum vyvolaný pří-
stavbou logistického areálu společnosti HOPI Prostějov. Rozsah 
a metoda odkryvu byly limitovány blízkostí říčního toku Valové 
a existencí novověkých rybníků (patrných ještě na vojenském ma-
pování z druhé poloviny 18. století), které výrazně ovlivnily půdní 
poměry v místě stavby. Sondy položené na dotčené ploše potvr-
dily očekávanou výraznou vrstvu podorničí, dosahující místy 
mocnosti až 60 cm a kryjící podloží tvořené zejména šedými až 
šedozelenými jíly, a především absenci případných 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 jednodílná 
bronzová spona s obloukovitě klenutým lučíkem s obdélníkovou 
patkou, která bezpečně náleží Germánům mladší doby římské 
(stupně C1–C2; viz Kolník 1965, 216, Peškař 1972, 124) a lze ji 
snad spojovat s řemeslnickou aglomerací, zkoumanou v letech 
2017–2018 při stavbě výrobního areálu firmy MUBEA (viz Foj-
tík 2019), rozkládající se cca 700 m jihovýchodním směrem.
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Summary
A rescue excavation caused by the construction of an annex to 
the HOPI Prostějov logistics complex took place in the Prostějov 
industrial zone (Kralice na Hané and Prostějov cadastral areas, 
Prostějov District) between December 2019 and June 2020. 
A one-piece bronze brooch with an arcuately arched bow with 
a rectangular foot belonging to the Germanic groups of the Late 
Roman period was found during a metal detector survey in the 
stripped construction area.

Pavel Fojtík

Radslavice (k. ú. Radslavice u Přerova, okr. Přerov)
„Zadní Vrbovec“, parc. č. 684/1.
Doba římská. Sídliště. Průzkum detektorem kovu. Uložení nálezu: 
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

V květnu 2018 našel spolupracovník Muzea Komenského 
v Přerově, p. o., O. Venos během preventivní detektorové pro-
spekce prováděné v trati „Zadní Vrbovec“ na katastru obce Rad-
slavice u Přerova torzo bronzové spony s očky ze starší doby 
římské (obr. 9). Místo nálezu se nachází na pravém břehu po-
toka Lučnice, na parc. č. 684/1. Lokalita je situována na radsla-
vické terase pleistocenního stáří při jihozápadním ústí Moravské 
brány. Nadmořská výška polohy se pohybuje okolo 220 m.  

Z bronzové spony s očky se dochovala pouze nožka licho-
běžníkovitého tvaru se zachycovačem. Délka torza spony činí 
58 mm. Šířka lučíku 12 mm. Šířka spodní lichoběžníkovitě roz-
šířené části nožky 18 mm. Hmotnost je 10,568 g. Plný, z velké 
zčásti olámaný zachycovač má náznak ohrnutí spodního okraje. 
Povrch předmětu je nerovnoměrně pokryt světle zelenou oxi-
dační patinou, pod níž vystupuje barva původního materiálu. 
Široký páskový lučík nese výzdobu v podobě pásu krátkých 
horizontálních rýžek. Na povrchu nožky je patrná puncovaná 
výzdoba šesti koncentrickými kroužky. Torzo exempláře z Rad-
slavic u Přerova lze zařadit do III. skupiny podle O. Almgrena 
(1923, Taf. III: 57−61), přičemž patří k nejmladším varian-
tám spon s očky tzv. vedlejší pruské série, konkrétně k typům 
A59−60.

Spony tzv. vedlejší pruské série představují germánská oděvní 
spínadla, která byla dle nápadně velkého množství nálezů s ob-
libou používána v severovýchodních oblastech barbarika v kul-
tuře wielbarské a východní části kultury przeworské. Spony této 
série bývají datovány do pozdně flaviovského až trajánovského 
období, tedy do konce 1. století až začátku 2. století, v rámci 
relativní chronologie starší doby římské do stupně B2a (Pfeiffer-
-Frohnert 1998, 128, Abb. 1; Zeman 2017, 96−97).

Ojedinělý nález spony s očky na katastru obce Radslavice 
u Přerova rozšiřuje doklady sídlištních aktivit z doby římské 
v povodí potoka Lučnice, levostranného přítoku řeky Bečvy.


