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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Neolit
už drobnějších úštěpů z rohovcové suroviny, či různých
kamenných brousků nebo zlomků kamenných zrnotěrek.
Předpokládáme, že postupné odkrývání tohoto nejstaršího horizontu osídlení, bude probíhat i v následujících
letech.
Marek Lečbych

Michal Přichystal

Literatura
Lečbych, M. 2012: Polešovice (okr. Uherské Hradiště).
Přehled výzkumů 53-1, 138.

Resumé
Polešovice (Uherské Hradiště Dist.). „Nivy“. Two settlement features dated back to the Linear Pottery Culture
were excavated during a continuing rescue excavation.

POPŮVKY (K. Ú. POPŮVKY
-VENKOV)

dalekého skladového areálu firmy Hempel Coatings (Geisler 2003). Mezi odkrytými objekty jsou zastoupeny jak
běžné sídlištní jámy bez možnosti bližší funkční interpretace, tak rozsáhlejší nepravidelné výkopy, vzniklé nejspíše jako nezáměrný důsledek víceúčelové těžby hlíny.

U

BRNA, OKR. BRNO-

Literatura
Geisler, M. 2003: Popůvky 2003. Skladový areál Hempel Coatings, s.r.o. Rkp. nálezové zprávy, č.j. 123/03.
Uloženo: Archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

Resumé
Popůvky (Kat. Popůvky u Brna, Bez. Brno-venkov).
Bei der Rettungsgrabung in der Flur „Pod dědinou“ wurde die Siedlung der Kultur mit der Linienbandkeramik
entdeckt.

„Pod dědinou“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.
S-JTSK 606613.16:1161504.62, 606583.48:1161537.26,
606598.32:1161559.52, 606633.94:1161534.3.

PROSTĚJOV (K. Ú. VRAHOVICE, OKR. PROSTĚJOV)

V srpnu a září roku 2012 uskutečnili pracovníci
ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum
v trati „Pod dědinou“ v souvislosti s výstavbou skladové haly a prodejny společnosti Velsbike. Uvedená trať
se rozkládá mezi východním okrajem intravilánu obce
Popůvky, tělesem dálnice D1, ulicí Vintrovna, respektive
silnicí II/602 a hranicí s katastrálním územím Troubsko.
Samotný stavbou dotčený pozemek se nachází v severním rohu této trati a je umístěn v nadmořské výšce od
290 do 292 m, na temeni plochého svahového hřbetu,
který pozvolna klesá jihovýchodním směrem k soutoku
Augšperského a Troubského potoka. Jeho přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, list 24-34-03 určena krajními
body o souřadnicích 215:203, 219:201, 220:203, 219:205
a 216:206 mm od Z:J s.č.
V zájmovém prostoru bylo zjištěno celkem 8 zahloubených archeologických objektů, které na základě materiálu získaného z jejich výplní náleží do kultury s lineární
keramikou. Bezesporu se jedná o pokračování sídlištního
areálu, jenž byl objeven již v roce 2003 při výstavbě ne-

V průběhu roku 2012 byl v souvislosti s výstavbou
dvou rodinných domků (manželé Kotrysovi a Spíchalovi) proveden záchranný archeologický výzkum v poloze Trávníky na katastru obce Vrahovice. Prozkoumány a zdokumentovány byly celkem tři sídlištní objekty,
z toho dva objekty kultury s lineární keramikou a jeden
(objekt č. 500) poskytl vedle keramiky LnK i keramiku
kultury s moravskou malovanou keramikou a kultury nálevkovitých pohárů. Na pozemku manželů Spíchalových
byl na profilech východního a západního základového
pásu obvodového zdiva zachycen plytký příkop, datovaný materiálem do starší fáze osídlení místa, tedy do
kultury s lineární keramikou (obr. 12). Jedná se o novou
archeologickou lokalitu, objevenou při budování inženýrských sítí a místní komunikace v roce 2011. Nově získané nálezy prokázaly, že osídlení polohy bylo vícefázové.
Dnes lze na základě získané keramiky hovořit o závěru
neolitu a středním eneolitu.

„Trávníky“. LnK (MMK, eneolit). Sídliště. Záchranný výzkum.

Pavel Fojtík, Miroslav Šmíd

Obr. 12. Prostějov-Vrahovice, „Trávníky“.
Příkop kultury s lineární keramikou.
Abb. 12. Prostějov-Vrahovice, „Trávníky“.
Linearbandkeramischen Graben.
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Obr. 13. Pustějov (okr. Nový Jičín),
“Dolní Čtvrtě”. Mapa s vyznačením lokality.
Fig. 13. Pustějov (Nový Jičín Dist.).
“Dolní Čtvrtě”. A map with the site localization.

Resumé
Bei der Rettungsgrabung wurde die LBK Objekten
und ein LBK Graben abgedeckt.

PUSTĚJOV (OKR. NOVÝ JIČÍN)

,,Dolní Čtvrtě". LnK, HLS. Sídliště. Povrchové
sběry.
Při provádění povrchových sběrů na jaře roku 2008
autor příspěvku našel lokalitu jihovýchodně od obce Pustějov (obr.13 - PU1) v polním úseku pod názvem ,,Dolní
čtvrtě" na levém konci terasy lemující Pustějovský potok,
který pak podtéká nedalekou hlavní železniční trať. Potok dále pokračuje asi 4 kilometry oblastí oderské nivy
a blízko města Studénka na levém břehu ústí do řeky
Odry. Centrum lokality se nachází na mapě u výškového
bodu 243,7 m n.m. a převýšení nad okolní volnou krajinou je asi šest metrů. Jihovýchodní strana území sídliště
je porušena procházející železnicí, na severovýchodě trať
zvolna klesá a pokračuje směrem k městu Studénka. Nálezy jsou rozptýleny na ploše asi 100x100 metrů. Nalezená keramika je vypálena v odstínu šedé, černé, světle
až tmavě červené barvy, některá obsahuje velké množství hrubého písku a tuhu. Zlomky nádob jsou zdobeny
vrypy (obr. 14:1-2), volutami (obr. 14:3) nebo svislými
rýhami (obr. 14:4). Doprovodnými zdobícími prvky jsou
výčnělky - polokulovité pupíky a vodorovné výčnělky laloky. Nalezená ucha nádob jsou většinou hrotitá, někdy
opatřená otvorem pro šňůru, větší patří zásobnicím. Ze
zkoumané plochy sídliště pochází několik nálezů částí
i celých exemplářů broušené industrie. Na obr. 15:1 je
sekerka ze zeleného metabazitu s asymetrickým ostřím,
obr. 15:2 sekerka ze zeleného metabazitu s poškozeným
týlem a asymetrickým ostřím, obr. 15:3 klín ze zeleného metabazitu se zaoblenými vybroušenými konci druhotně upravený z poškozeného výrobního nástroje, obr.
15:4 kopytovitý klín s poškozeným týlem ze zeleného

metabazitu. Výjimečný je nález oválného mlátku (obr.
15:5) zhotovený ze zeleného patinovaného serpentinitu.
Hrany po celém obvodu jsou zaobleny, při bazální části
je konkávní vybroušení a ve středu nástroje nedokončený vrtaný otvor. Zrnotěrka s drobnou třecí plochou (obr.
15:6) je vyrobena ze zeleného metabazitu. Při opakované
povrchové prospekci vznikla kolekce štípané industrie
v počtu asi 90 kusů nástrojů, některé jsou částečně pokryty kůrou nebo přepáleny žárem ohně. Pro jejich výrobu
byla použita surovina ze silicitů glacigenních sedimentů
a silicitů krakovsko - čenstochovské jury. Na lokalitě se
vyskytuje mnoho opracovaných typů jader, úštěpů a přelomených čepelí, které dokazují místní výrobu. Na obr.
16:1-2 jsou zakresleny čepelové nože s laterální retuší,
obr. 16:3-4 hroty s laterální retuší, obr. 16:5-7 vrtáky na
čepeli, obr. 16:8 drobná pilka, obr. 16:9-12 čepelky s laterální retuší a srpovým leskem, obr. 16:13 škrabadlo na

Obr. 14. Pustějov (okr. Nový Jičín), “Dolní Čtvrtě”. Výběr keramiky.
Fig. 14. Pustějov (Nový Jičín Dist.). “Dolní Čtvrtě”. Selected ceramic.
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