
Archeologický ústAv AkAdemie věd České republiky v brně

přehled výzkumů

56-1

brno 2015



Přehled výzkumů

Recenzovaný časopis
Peer-reviewed journal

Ročník 56
Volume 56

Číslo 1
Issue 1

Předseda redakční rady Pavel Kouřil 
Head of editorial board  

Redakční rada  Herwig Friesinger, Václav Furmánek, Janusz K. Kozlowski, 
Editorial board Alexander Ruttkay, Jiří A. Svoboda, Jaroslav Tejral, Ladislav Veliačik

Odpovědný redaktor Petr Škrdla 
Editor in chief 

Výkonná redakce Hedvika Břínková, Jiří Juchelka, Soňa Klanicová, Šárka Krupičková,  
Assistant Editors Olga Lečbychová, Ladislav Nejman, Rudolf Procházka, Stanislav Stuchlík,   
 Lubomír Šebela

Technická redakce, sazba Azu design, s. r. o. 
Executive Editors, Typography

Software Adobe InDesign CC 
Software

Fotografie na obálce Želešice. Polotovar sekerky (viz obr. 5, str. 40).  
Cover Photography Želešice. Axe blank (see Fig. 5, Pg. 40). 
 

Adresa redakce Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
Address Čechyňská 363/19 
 602 00 Brno 
 IČ: 68081758 
 E-mail: pv@arub.cz 
 Internet: http://www.arub.cz/prehled-vyzkumu.html

Tisk Azu design, s. r. o. 
Print Bayerova 805/40 
 602 00 Brno

ISSN 1211-7250 
MK ČR E 18648 
Vychází dvakrát ročně 
Vydáno v Brně roku 2015 
Náklad 400 ks 
Časopis je uveden na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. 
Copyright ©2015 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., and the authors.



Přehled výzkumů 56-1, Brno 2015

159

Obr. 14. Popůvky. Lineární struktury. Foto I. Čižmář.
Abb. 14. Popůvky. Die Linearstrukturen. Foto I. 
Čižmář.

PoPůVky (k. ú. PoPůVky u Brna, 
okr. Brno-VenkoV)
„Pod šípem“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Od listopadu 2013 probíhal záchranný archeolo-
gický výzkum v Popůvkách u Brna, v trati „Pod ší-
pem“. Právě zde byla zahájena výstavba komunikací 
a inženýrských sítí pro další kolonii rodinných domů. 
Polohu stavby lze přibližně určit na ZM ČR 1:10 
000, list 24-34-03, v linii mezi koordináty 142:242, 
155:239, 157:247, 162:253, 148:262, 143:255 mm od 
Z:J s. č. Jak se dalo čekat podle již dříve prove-
dených výzkumů v blízkém okolí, podařilo se na 
všech skrytých plochách zachytit intenzivní osídlení 
kultury s moravskou malovanou keramikou v podo-
bě velkého množství zahloubených objektů (více než 
180; obr. 15, 16) rozměrově začínajících od malých 
kůlových jamek až po rozsáhlé hliníky. Zásypy ob-
jektů poskytly velké množství především keramické-
ho materiálu nesoucího všechny typické znaky pro 
výše uvedenou kulturu (malovaná výzdoba, zlomky 
hliněných plastik, jemná keramika, mísy na nožce, 
typické plastické prvky, štípaná i broušená industrie, 
atp.). Intruzi na lokalitě tvoří několik střepů kultu-
ry s lineární keramikou, jednu jámu lze přiřadit do 
pozdní doby bronzové.

V prosinci byla věnována zvýšená pozornost také 
prostoru nedalekého, toho času vypuštěného Dolní-
ho rybníka ležícího na Augšperském potoce. Zde se 
v rozbahněném dně podařilo nalézt několik zahlou-
bených objektů, jejichž zběžným vzorkováním bylo 
zjištěno, že náleží taktéž kultuře s moravskou malo-
vanou keramikou. Nežli však došlo k jejich vlastní 
exkavaci, byl rybník znovu napuštěn a z výzkumu 
objektů tak prozatím sešlo. 

Ivan Čižmář

Resumé

Popůvky (Brno-venkov District), „Pod šípem“. 
Neolithic, Moravian Painted Ware Culture. Settle-
ment. Rescue survey.

Obr. 15. Popůvky, „Pod šípem“. Závěrečné čištění 
hliníku kultury s moravskou malovanou keramikou.
Fig. 15. Popůvky, „Pod šípem“. Final cleaning of 
a Moravian Painted Ware Culture clay-pit.

Obr. 16. Popůvky, „Pod šípem“. Pohled na část plo-
chy výzkumu od východu.
Fig. 16. Popůvky, „Pod šípem“. A part of the exca-
vation area from the East.

PraVčice (okr. kroměříž)
„Losky“, Pravčice 2. LnK. Sídliště. Záchranný ar-
cheologický výzkum.

V návaznosti na stavbu přeložky produktovodu 
proběhl archeologický výzkum v trati Losky. Skrytá 
plocha se nacházela severně od místa výzkumu z let 
2009–2010 (Kalábková et al. 2010; Peška et al. 2011; 
Peška, Tajer 2010; Tajer 2011). 
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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Neolit

Při loňské záchranné akci bylo zachyceno 11 ob-
jektů. Jednalo se o 4 kůlové jamky tvořící řadu, pět 
sídlištních jam a dvě mělká podlouhlá zahloubení. 
Pouze jedno z nich poskytlo datovatelný materiál, 
který zde poprvé doložil přítomnost kultury s line-
ární keramikou.

Miroslav Daňhel
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Resumé

Pravčice (Kroměříž District), „Losky“. Eleven 
sunken features were excavated while only large 
shallow pit contained pottery of LBK. This culture 
had not been known from previous excavations on 
this site.

Přísnotice (okr. Brno-VenkoV)
Ulice Za Humny. MMK. Sídliště. Záchranný výz-
kum.

Z výkopů pro základy rodinného domu p. Mikuly 
na konci ulice Za humny (bližší popis viz svazek 
Středověk a novověk) pochází mimo jiné část mísy, 
kterou je možné přiřadit ke kultuře s moravskou ma-
lovanou keramikou. Nepočetné nálezy lineární kera-
miky byly získány také z objektu, který byl zachycen 
ve výkopu pro vodovod. 

Ivan Čižmář

Resumé

Přísnotice (Bez. Brno-venkov). Za Humny. Neo-
lithikum, Lengyel. Rettungsgrabung. 

slaVkoV (k. ú. slaVkoV u oPaVy, 
okr. oPaVa)
Ulice K srdečníku. Neolit/eneolit. Lengyel. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

V září roku 2014 proběhl při stavbě rodinného 
domu na parcele číslo 1262/5 záchranný archeolo-
gický výzkum. Po skrývce ornice byly identifiková-
ny a následně prozkoumány 4 zahloubené objekty 
sídlištního charakteru (viz svazek Středověk a novo-
věk). Z výplní dvou z prozkoumaných objektů po-
chází kolekce štípané industrie a keramický materiál 
patřící s největší pravděpodobností k lengyelskému 
kulturnímu okruhu.

Piotr Werens

Resumé

Slavkov (Kat. Slavkov u Opavy, Bez. Opava), 
K srdečníku-Straße. Neolithikum-Äneolithikum, MBK. 
Siedlung. Rettungsgrabung.

syroVice (okr. Brno-VenkoV)
„Malé pole“. Neolit. Kulturní vrstva. Záchranný 
výzkum.

Z kulturních vrstev zjištěných v prostoru nově bu-
dovaného zemního vodojemu (viz také oddíly Eneolit, 
Doba bronzová a Doba železná) byl získán mimo jiné 
jeden zlomek keramické nádoby datovatelný rámcově 
do mladší doby kamenné. Nález by mohl mít spojitost 
s nedalekými sídlištními objekty, které byly zazna-
menány při letecké prospekci a na základě výsledků 
následného povrchového sběru zařazeny do kultury 
s vypíchanou keramikou (Bálek 2000, 206).

Michal Přichystal
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Resumé

Syrovice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungs-
grabung in der Flur „Malé pole“ wurden Kultur-
schichten entdeckt. In einer Schicht wurde auch die 
neolithische Keramikscherbe gefunden.




