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Summary
An isolated Hallstatt period decorated iron bracelet (Fig. 11) 
was found in 2021 during a metal detector survey in Křenovice – 
“Hradisko” field (Přerov District). The find can be dated to the 
Ha D1–D2 horizon of the Early Iron Age. 

Zdeněk Schenk

Kuřim (okr. Brno-venkov)
„Záhoří“.
Doba laténská. Sídliště, pohřební areál. Plošný odkryv. Záchranný 
výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3065775N, 16.5454975E

Během další etapy záchranného výzkumu v poloze „Záhoří“ 
(Přichystal 2021) byla zachycena okrajová část laténského sídli-
ště s naprostým minimem datovatelných nálezů a trojice kostro-
vých hrobů, z nichž v jednom případě šlo o bojovníka vybave-
ného opaskem, mečem a hrotem kopí.
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Summary
During the rescue research in Kuřim – “Záhoří” field (Brno-Coun-
try District), in addition to a part of a settlement from the La Tène 
period, a burial ground of the same dating was also discovered. 

David Parma

Mostkovice (okr. Prostějov)
„V Loučkách“, parc. č. 1315.
Doba laténská. Nález v druhotné poloze. Skupina/síť sond. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -562317.98, -1133703.53

V měsících dubnu až červnu 2021 probíhaly zemní práce sou-
visející s rekonstrukcí VTL plynovodu Prostějov – Domamyslice. 
V poloze „V Loučkách“, k. ú. Mostkovice, okr. Prostějov, v blíz-
kosti dnešního koryta vodoteče, protnul liniový výkop mohut-
nou vrstvu splachů obsahující, vedle občasné mazanice, i ojedi-
nělé zlomky laténské keramiky. Byť jde o zjištění ve své podstatě 
marginální, jedná se o další doklad lidských aktivit v době latén-
ské, která je v rámci sledovaného katastrálního území zachycena 
doposud spíše sporadicky (cf. Fojtík 2013, 48, 51–52, 57–58).
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Summary
In Mostkovice – “V Loučkách” field (Prostějov District), near to-
day’s streambed, a linear trench of a reconstructed high-pressure 
gas pipeline cut through a massive erosion layer containing, in addi-
tion to occasional daub, also unique fragments of La Tène pottery.

Pavel Fojtík

Ostrovačice (okr. Brno-venkov)
„Louky“.
Doba laténská. Ojedinělý artefakt. Náhodný zásah/nález.  
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum.

Lokalizace: nepublikováno z důvodu ochrany lokality

Na jaře roku 2020 byli pracovníci Archeologického ústavu 
Moravského zemského muzea v souvislosti s kontrolou staveb-
ních aktivit na katastru Ostrovačic přizváni k agrární činnosti, 
u které byl předpoklad hlubších zásahů do terénu. Během těchto 
zásahů bylo objeveno množství běžného kovového odpadu, mezi 
nímž se překvapivě objevil nález meče.

Jde o pravděpodobně záměrně deformovaný železný dvou-
sečný meč s nevýrazným středovým žebrem a dochovaným tr-
nem kvadratického průřezu pro přichycení rukojeti z organického 
materiálu. Meč lze datovat do doby laténské, na základě tvaru 
a rozměrů čepele (dochovaná délka 610 mm, původně o něco 
delší, snad až kolem 700–750 mm, šířka 48 mm) pak konkrétně 
spíše k variantám, které lze zařadit do období LT B2–C (Stead 
1983, 504–505, Sievers 2010, 5–7). Mladšímu datování naleze-
ného meče může nasvědčovat také délka trnu, která v tomto pří-
padě dosahuje 13 cm, což odpovídá spíše mečům stupně LT C 
(Sievers 2010, 13). V menší míře se však meče s obdobnými roz-
měry objevují i v dřívějším období, např. meč z hrobu 33 nebo 
hrobu 115 v Jenišově Újezdě, které bylo možné datovat ještě do 
LT B1 (Waldhauser 1978, 99), nejpočetněji jsou však meče s če-
pelí delší než 650 mm zastoupeny až od LT B2.

Zbraně tohoto typu se objevují například jako součást hro-
bové výbavy, zde se však přítomnost funerálních aktivit prozatím 
nepodařilo prokázat, a to ani následnou detektorovou prospekcí. 
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Summary
During agricultural activities in Ostrovačice (Brno-Country Dis-
trict), a deformed sword dated likely to the Middle to Late La Tène 
periods was found. Other evidence of settlement from this period 
have not yet been found in the immediate vicinity of the find. 

Alžběta Čerevková, Lukáš Bedáň, Katarína Bučová Čerňavová

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Nivy“, trasa D55.
Doba halštatská – laténská, mladší a pozdní doba laténská 
(LT C2–D). Sídliště specializované komunity, ojedinělé artefakty, 
protourbánní aglomerace. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0165464N, 17.3550589E

Lokalita v trati s pomístním názvem „Nivy“ se nachází v jižní 
části katastrálního území Polešovic a společně s navazující loka-
litou „Torštot“ (Dorf Stadt) historicky tvořila výraznější návrší 
v bezprostředním pravobřeží inundačního pásma Moravy, resp. 




