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Obr. 5. Němčice nad Hanou. Letecký snímek lokality s vyznačením předpokládaného rozsahu osídlení, pohled od severu. Foto I. Čižmář (podle VENCLOVÁ 2016, ﬁg. 2).
Abb. 5. Němčice nad Hanou. Luftansicht der Fundstelle mit der Bezeichnung der angenommenen Ausdehnung der Besiedlung,
Blick vom Norden. Foto I. Čižmář (nach VENCLOVÁ 2016, Abb. 2).

2.2 Historie výzkumů

2.2 Forschungsgeschichte

Lokalita a odtud pocházející laténské nálezy jsou v archeologické literatuře známy poměrně dlouho. Již roku
1892 byla na katastru Víceměřic nalezena stříbrná tetradrachma a na počátku minulého století odtud shromáždili I. L.
Červinka, A. Gottwald a A. Telička početné nálezy (MEDUNA 1980b, 215, 309–311, Taf. 88: 7–9, 89–92), uložené
dnes ve sbírkách MZM Brno, muzea v Prostějově a muzea
v Přerově. Nálezy ovšem byly evidovány pod katastry dvou
výše zmíněných obcí (Němčice nad Hanou a Víceměřice),
proto také J. Meduna lokalitu publikoval jako dvě samostatná sídliště. Její skutečný význam byl rozpoznán teprve
díky intenzivnímu povrchovému sběru a detektorovému
průzkumu dvou místních zájemců, kteří získali několik set
kovových a skleněných předmětů, podávajících důležité svědectví o časovém postavení a významu lokality.
Lokalitu „znovuobjevil“ Zbyněk Černý z Němčic nad
Hanou, který zde začal sbírat nálezy již jako adolescent
zhruba od první poloviny 80. let minulého století a vytvořil
si tak postupně sbírku, z níž výběr příležitostně prezentoval

Die Fundstelle und die daraus stammenden latènezeitlichen Funde sind in der archäologischen Literatur relativ lange
bekannt. Bereits im Jahre 1892 wurde auf dem Kataster von
Víceměřice eine silberne Tetradrachme gefunden und am Anfang des vorigen Jahrhunderts sammelten dort I. L. Červinka,
A. Gottwald und A. Telička zahlreiche Funde auf (MEDUNA
1980b, 215, 309–311, Taf. 88: 7–9, 89–92), die heute in den
Sammlungen des Mährischen Landesmuseums, der Museen
Prostějov und Přerov aufbewahrt werden. Die Funde wurden
jedoch unter den Katastern der beiden oben erwähnten Gemeinden registriert (Němčice nad Hanou und Víceměřice),
daher publizierte J. Meduna die Fundstelle als zwei selbständige Siedlungen. Ihre tatsächliche Bedeutung wurde erst dank
intensiven Lesen zweier dortiger Interessenten mit Hilfe von
Metalldetektoren erkannt, die mehrere Hundert Metall- und
Glasgegenstände bargen, die ein wichtiges Zeugnis über die
chronologische Stellung und Bedeutung der Fundstelle bieten.
Wieder „entdeckt“ wurde die Fundstelle durch Zbyněk
Černý aus Němčice nad Hanou, der dort bereits als
Jugendlicher ungefähr ab der ersten Hälfte der 1980er Jahre
zu sammeln begann und schrittweise eine Sammlung
zusammentrug; eine Auswahl daraus präsentierte er bei den
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