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Summary
Pavlov (Pavlov u Dolních Věstonic cadastre, Břeclav District), 
“Pod Pannami”. Surface survey revealed new parts of already 
known Bronze Age site.

Kristína Piačková, František Trampota

Podivín (okr. Břeclav)
Východně od obce, parc. č. 2019/1, 2019/2, 2020/4.
Mladší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

V letních měsících pokračovaly odkryvy nadložních vrstev 
v pískovně p. Jankoviče, během kterých bylo zachyceno celkem 
13 sídlištních objektů. Práce zde probíhají již několik sezon, při 
kterých byly doloženy aktivity ze starší a mladší doby bronzové 
a doby římské (Čižmář 2016, 223, 251). Tentokrát byly prozkou-
mány objekty 509–521. Zkoumanou plochu je možné lokalizo-
vat na ZM ČR 1 : 10 000, list 34-23-03, v ploše mezi koordináty 
461/90, 462/92, 464/90, 464/89, 463/89, 462/89 mm od Z/J s. č.

Z  velké části se jednalo o  kruhové zásobní jámy, případně 
menší mělké objekty stejného půdorysu. Téměř všechny objekty 
byly datovány do mladší doby bronzové. Výjimku tvoří objekt 
obdélného půdorysu, který porušoval jednu ze zásobních jam 
a nepodařilo se jej blíže chronologicky zařadit (obr. 9).

Většinu materiálu tvořila keramika a zvířecí kosti, z  jedné 
zásobní jámy pak pochází dva drobné skleněné korálky.
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Zusammenfassung
Podivín (Bez. Břeclav), östlich des Ortes. Jüngere Bronzezeit. 
Siedlung. Rettungsgrabung.

Ivan Čižmář

Podolí (k. ú. Podolí u Brna, okr. Brno-venkov)
„Příčný“, parc. č. 931/1.
Únětická kultura. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1836625N, 16.6992797E.

Předstihový výzkum v areálu společnosti Eurom odkryl další 
část sídliště ze starší doby bronzové, zkoumaného postupně od 
roku 2006. Zkoumána byla kulturní vrstva a  jí překryté běžné 
sídlištní objekty, v jednom případě byl do zahloubeného sila de-
ponován skelet dítěte.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Podolí (Kat. Podolí u Brna, Bez. Brno-venkov), „Příčný“. Aunje-
titzer Kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

David Parma, Petr Kos

Polešovice (okr. Uherské Hradiště)
„Nivy“.
Nitranská kultura. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

Během postupného rozšiřování obecní pískovny byla začát-
kem listopadu při plošné skrývce zachycena další část pohřebi-
ště nitranské kultury. Na rozdíl od minulých let, kdy byly zkou-
mány jen osamocené hroby, případně jen jejich menší izolované 
skupiny (Lečbych 2014), byla tentokrát odhalena kumulace se-
dmnácti těsně sousedících hrobových jam, tj. pravděpodobně 
centrální část celého pohřebiště. Celý komplex se nacházel při 
severním okraji dnešní pískovny a  jeho pokračování je tak bo-
hužel skryto (či bylo zničeno) pod místní účelovou komunikací 
a přilehlým zemědělským areálem.

Obr. 9. Podivín. Pohled na superpozici jámy z mladší doby bronzové s objektem 
mladšího datování. Foto I. Čižmář.

Abb. 9. Podivín. Anblick auf die Überlagerung einer Grube aus der jüngeren 
Bronzezeit mit dem Objekt der jüngeren Datierung. Foto I. Čižmář.

Obr. 10. Polešovice. 
Pohřeb nitranské 
kultury. Foto J. Kala.

Fig. 10. Polešovice. 
Nitra culture grave. 
Photo by J. Kala.




