Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“

KELT SKÝ BO JOVNÍ K
Při leteckém snímkování byly v roce 1992 na poli v části katastru V Rybníku (vedle remízku
mezi Cézavou a silnicí k Ropě) zjištěny porostové příznaky archeologických objektů, Ve dnech
16. srpna – 11. září 2000 zde byl pod vedením Miloše Čižmáře z Ústavu archeologické památkové péče v Brně proveden plošný zjišťovací výzkum. Výzkum byl zahájen
odhrnutím svrchní části ornice na ploše 20 x 21 metrů. Zkoumaná plocha byla rozdělena do 40 segmentů. Ve středové části byl objeven velký hrob
z keltského období z první poloviny
4. století před naším letopočtem.
V jámě dlouhé 3,5 m a široké 2 m
se téměř v dvoumetrové hloubce
nacházel bojovník s mečem v pochvě po pravé straně těla. U paty
pravé nohy ležely dva zlomky železného okrajového kování štítu.
V oblasti pasu byl nalezen železný
kroužek a zlomek železného předmětu, v oblasti hrudníku další železný zlomek. Pod dolní čelistí měl
bronzovou sponu. Bojovníkův meč
byl železný, štít původně dřevěný
s železným kováním a držadlem.
Celkový pohled na hrob
Šlo nepochybně o příslušníka vyšší společenské vrstvy. Hrob byl datován podle nalezené spony.

Porostové příznaky na leteckém snímku

Hrob ohraničoval čtvercový příkop o rozměrech asi 15 x 15 metrů, který vytvářel nad hrobem jakési mauzoleum. V zásypu příkopu byla zjištěna
časně laténská keramika včetně zlomku tyglíku, pocházející patrně z okolních starších sídlištních objektů. Čtvercový příkop nebyl nikde přerušen
a měl špičatý průřez.

ZAJÍMAVOST: Další archeologické nálezy v Žatčanech
Kostra bojovníka

1) Sídlištní materiál z velatické fáze mladší doby bronzové (13. stol. př. n. l.).
2) V roce 1956 nalezl pan Novosad při sázení ovocných stromků v zahradě domu
č. 178 na okraji obce při cestě do Újezda opálené kameny, keramiku a zvířecí
kosti. Šlo o slovanské sídliště z 9. století.
3) Pod podlahou kostela byly při rekonstrukci v roce 2001 objeveny kostrové
hroby, na vnější straně obnažených základů byla nalezena velká bronzová
záušnice s kličkou a střep datovaný do 10. až 11. století.

Archeologové nálezy odvezli k odbornému ošetření, aby je stabilizovali
a zabránili dalšímu rozkladu. Prostor výzkumu byl opět zahrnut ornicí a uveden do původního stavu.
Ve dnech 15. – 30. srpna 2001 byla v návaznosti na výzkum z roku 2000
odkryta a prozkoumána další plocha o velikosti 510 m2. Nacházelo se
na ní 18 poměrně mělkých kůlových jam a obdélníková zahloubená chata.
V jámách byl nalezen keramický materiál z mladší doby bronzové. Půda
uvnitř chaty obsahovala kusy keramiky, zvířecí kosti a kamenný brousek.

Umístění výkopů a výzkumné segmenty

ZAJÍMAVOST – Žatčanský unikát: Nález hrobu keltského bojovníka z první poloviny 4. stol. př. n. l. tvořený čtvercovým příkopem o stranách patnáct metrů dlouhých je podle odborníků unikátem. Dosud se tak velký hrob z keltského období
v České republice nenašel. Například druhý největší hrob byl nalezen v Domamyslicích na Prostějovsku. Šlo o laténský hrob se čtvercovým příkopem o rozměrech
10 x 10 m. Byl prozkoumán již v roce 1970. Další dva malé příkopy na pohřebištích
ze starší doby římské se našly v Pohořelicích a Modřicích.
Počáteční výzkumné práce

www.obeczatcany.cz

