
DALŠÍ LUXUSNÍ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ OD PRCHALOVA 
 

  Při XXVIII. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu                         

a Slezsko, konaného v květnu r. 2009 ve Štramberku, byl neprofesionálním archeologem Tomášem 

Truchlým z Kopřivnice prezentován další zajímavý nález ze známé archeologické lokality pod 

Prchalovem (trať Skotnické pohraniční pole). Tentokrát se nejednalo o bronzový prsten, který  našel 

tento neprofesionální archeolog v dubnu v roce 2004 (Diviš, J.: Luxusní archeologický nález                     

z Prchalova, Měsíčník města Příbora, únor 2005, str. 10), nýbrž o část laténského bronzového náramku 

pokrytého ušlechtilou zelenkavou patinou (viz. fotografie náramku). Místo nálezu keltského šperku 

nebylo doprovázeno keramikou stejné kultury, je vyznačeno na mapce ( elipsa ), asi 80 m 

severovýchodně od mostu přes silnici a nachází se jihovýchodně od centra naleziště Příbor – Prchalov.  

  

 

 

 

 

 
 

        Dobou laténskou začíná ve střední Evropě raná doba dějinná (protohistorická). Keltové, 

obyvatelstvo indoevropského původu, jsou nejstarším historicky doloženým etnikem severně od Alp. 

Keltové nebyli jenom obávanými bojovníky, ale měli nemalé řemeslnické a technické schopnosti i velké 

umělecké nadání. Zakládali oppida, což byla opevněná rozsáhlá sídliště na ploše několika desítek 

hektarů, s několika sty až tisící obyvateli. Oppida byla především výrobními středisky, středisky 

bohatství a moci politické i vojenské. Archeologické nálezy vypovídají o činnosti kovářů, slévačů bronzu, 

výrobců šperků z drahých kovů, bronzu, o dovednosti hrnčířů, jejichž běžnou výbavou se stal otáčivý 

hrnčířský kruh. Keltové razili zlaté a stříbrné mince. Laténské (keltské) osídlení se v okrese Nový Jičín 

projevuje poměrně pozdě, až někdy okolo poloviny 2. stol. př. n. l. a přetrvává zde až do století 

následujícího. Nejlépe prozkoumaným sídlištěm je prozatím ,,Šutyrova studánka" u Kopřivnice, můžeme 

je datovat do 2. pol. 2. stol. př. n. l. až do 1. stol. př. n. l. Ještě četnější a hlavně rozmanitější nálezy 

pocházejí z Kotouče, jsou  dokladem osady, počínající však o něco později, v 1. pol. 1. stol.  

Další stopy laténského osídlení pocházejí přímo z Kopřivnice, 

jde o zlomky keramiky získané v samotném městě, mezi 

rameny Kopřivničky. V blízkém okolí Příbora byly zatím 

zaznamenány z této doby jen ojedinělé nálezy z lokality Bažantnice 

(viz. zlomek hrdla nádoby a zoomorfní bronzové plastiky). 
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Zoomorfní bronzové plastiky 
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