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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.
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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).
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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.




