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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.

Literatura
Čižmář, I. 2016: Podivín (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 57(1), 223, 251.

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.
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V hrobových jámách byly zjištěny obecně velmi špatně za-
chované a  torzovité kosterní pozůstatky dětí i dospělých, po-
hřbených obvykle v mírně pokrčené poloze s trupem na zádech 
(obr. 10). V jednom z hrobů byly dokumentovány dva pohřby do-
spělých uložených antipodicky hlavami od sebe. Většinou nijak 
bohatý hrobový inventář zastupovaly poměrně dobře zachované 
keramické nádoby, štípaná industrie a měděné vlasové ozdoby 
a  náramky. V  několika hrobech byly nalezeny drobné kostěné 
korálky, a to buď jednotlivě rozptýlené, nebo tvořící krátké řady 
čítající jednotky kusů. U jednoho z pohřbů byly však tyto ozdoby 
původně součástí mohutného závěsu několika překrývajících se 
pramenů z několika set kusů korálků, který pohřbené ženě sahal 
od pasu až pod kolena.

Literatura
Lečbych, M. 2014: Polešovice (okr. Uherské Hradiště). Přehled 

výzkumů 55(1), 212–213.

Summary
Polešovice (Uherské Hradiště District), “Nivy”. During the ar-
chaeological rescue excavation, seventeen graves of Nitra cul-
ture were found.

Jiří Kala

Popovice (k. ú. Popovice u Rajhradu, okr. Brno-
venkov)
„Niva“, parc. č. 201/4.
Starší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – Y: 598889 X: 1170700, Y: 598899 X: 1170711,  

Y: 598880 X: 1170732, Y: 598867 X: 1170723.

Při zemních pracích v průběhu výstavby rodinného domu na 
k. ú. Popovice u Rajhradu bylo zjištěno narušení archeologických 
situací. Výzkum probíhal ve dvou etapách. První etapa proběhla 
v červnu 2018 po vybagrování sondy, zářezu do prostoru základů 
rodinného domu, o rozměrech cca 3 × 14 m. Zjištěno bylo sou-
vrství a velké množství archeologických situací včetně četných 
artefaktů. Druhá etapa se uskutečnila v červnu 2019, kdy byla 
postupně odtěžena kulturní vrstva na geologické podloží, které 
tvořilo základ stavby.

Na relativně malé ploše stavby (19 × 14 m) se podařilo za-
chytit celkem 49 objektů různého charakteru nacházejících se ve 
dvou stratigrafických úrovních (obr. 11).

Pod cca 50 cm mocnou vrstvou navážky a ornice bylo možné 
identifikovat kulturní vrstvu (30–40 cm) obsahující objekty za-
řaditelné do doby bronzové. Ty porušovaly další kulturní vrstvu 
s nálezy a objekty (1 m) spadajícími do období přelomu mladší 
a pozdní doby kamenné (lengyelská a jordanovská kultura; viz 
oddíl Neolit).

Ve spektru objektů převažovaly kůlové jámy nezařaditelné 
ovšem do vyšších struktur (vzhledem k malé ploše výzkumu). 
Z  období přelomu starší doby bronzové a  střední doby bron-
zové byly zjištěny především zásobní jámy a také část příkopu 
(šířka 2,2 m, zjištěná délka 8 m a hloubka od úrovně podloží 1 m).

Vzhledem ke kapacitě výzkumu nebylo možné odhalit širší 
vztahy jednotlivých kontextů. Je však zcela jisté, že se v tomto 
prostoru nachází pravěké sídliště opětovně využívané v několika 
obdobích prehistorie.

V současné době je prostor intravilánu obce Popovice inten-
zivně upravován. Kromě záchranného archeologického výzkumu 

na přelomu milénia, který se nacházel ve stejném prostoru, byly 
zjištěny zahloubené struktury i  při stavbě inženýrských sítí 
v delších vzdálenostech (200 m) od popisované stavby (č. akce 
ÚAPP Brno 703/19).

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Popovice (Popovice u Rajhradu cadastre, Brno-venkov District), 
“Niva”. During the archaeological rescue excavation, the settle-
ment of Jordanów culture and Early Bronze Age was found.

Richard Bíško, Petr Kos

Prostějov (k. ú. Žešov, okr. Prostějov)
„Záhumenky“, parc. č. 423.
Kultura lužická. Sídliště. Záchranný výzkum.

V měsících srpnu 2018 až květnu 2019 byla realizována rekon-
strukce místní komunikace v obci Žešov, dnes integrované části 
města Prostějova. V blízkosti jejího napojení na silnici směřující od 
Prostějova do Němčic nad Hanou (ZM ČR 1 : 10 000, list 24-24-12, 
okolí bodu 400:31), při polní trati „Záhumenky“, byly pod tělesem 
původní komunikace zachyceny relikty dvou sídlištních jam se 
sporadickou keramikou počátku mladší doby bronzové, která ko-
responduje s četnějšími nálezy z blízkého okolí místa (např. Fojtík 
2017; 2018; Gottwald 1924; 1931, 65, 73; Kühnholz 2013, 410–411, 
Abb. 252, Taf. 37: 2–14; Prudká 1984 aj.).
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Obr. 11. Popovice. Dokumentovaný profil P1, dva horizonty aktivit (mladší doba 
kamenná, doba bronzová). Foto R. Bíško.

Fig. 11. Popovice. Trench P1, two horizons of prehistoric activity (New Stone Age, 
Bronze Age). Photo by R. Bíško.




