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Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013
Obr. 9. Podolí. Hromadný pohřeb v zásobní
jámě, únětická kultura.
Abb. 9. Podolí. Grab, Aunjetitzer Kultur.

hřebiště. Zbylé objekty představují především zahloubená sila lichoběžníkového profilu. Neobvyklá situace byla
zjištěna v objektu 633 – na dno zásobní jámy byly v souladu s pohřebním ritem uloženy pohřby dvou dospělých
a dvou dětí. U obou dospělých jedinců byly v terénu
předběžně konstatovány těžké perimortální fraktury lebky. Po částečném zasypání byl do jámy pietně deponován
ještě další dospělý jedinec. Pohřební výbava se u všech
omezila pouze na jednoduchý osobní bronzový šperk. Pozoruhodné je i uložení dvou kompletních skeletů tura do
jiného sila běžných rozměrů (obr. 9).
Jiří Kala, David Parma

většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých
sídlištních objektů nebo obvyklých zásobních jam. Za
nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat dvě v půdoryse nepravidelné jámy s neolitickou
lineární keramikou (viz kapitola Neolit) a jako obvykle
se vyskytly i doklady osídlení z doby halštatské a laténské (viz kapitola Doba železná). Převážná většina všech
zbývajících objektů je však keramikou řazena do slezské
fáze KLPP. Kromě početného souboru keramických střepů bylo výzkumem získáno také množství osteologického materiálu a soubor různorodých fragmentů mazanice,
které můžeme společně s množstvím kůlových jam považovat za pozůstatek nadzemní dřevohlinité zástavby.
Marek Lečbych

Literatura
Kala, J., Parma, D. 2011: Podolí (okr. Brno-venkov).
Přehled výzkumů 52-1, 195–196.

Resumé
Podolí (Bez. Brno-venkov). Aunjetitzer Kultur. Siedlung. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

POLEŠOVICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

„Nivy“. Doba popelnicových polí. Sídliště. Záchranný výzkum.

Podobně jako v minulých letech (Lečbych 2012) byl
i v roce 2012 proveden na známé polykulturní lokalitě
v polešovické pískovně pravidelný záchranný výzkum,
probíhající v závislosti na postupu těžebních prací.
V souřadnicovém systému S-JTSK je místo výzkumu
určeno bodem: y = 546213, x = 1186045. Vzhledem
k rychle postupující těžbě byl výzkum prováděn ve dvou
etapách – v dubnu a říjnu. Během osmi pracovních týdnů bylo prozkoumáno celkem 232 zahloubených objektů,

Literatura
Lečbych, M. 2012: Polešovice (okr. Uherské Hradiště).
Přehled výzkumů 53-1, 171.

Resumé
Polešovice (Uherské Hradiště Dist.). „Nivy“. Another
part of the Urnfield period settlement was excavated during the rescue excavation.

POZLOVICE (OKR. ZLÍN)

„Pod Obětovou horou“. KLPP. Ojedinělý nález.
Uložení: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Do zlínského muzea předal v roce 2012 pan A. Václavík bronzovou sekerku s tulejí a ouškem, která byla
náhodně nalezena v lesnatém území mezi Luhačovicemi
a Pozlovicemi v trati Pod Obětovou horou. Z této oblasti
východní Moravy známe poměrně četné doklady osídlení
KLPP z období mladší až pozdní doby bronzové, v ne-
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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Doba bronzová
Obr. 10. Pozlovice. Bronzová sekerka
s tulejkou.
Abb. 10. Pozlovice. Bronzetüllenbeile.

dalekých Sehradicích bylo v 60. letech minulého století
prozkoumáno rozsáhlé žárové pohřebiště (Dohnal 1977,
46-55), na katastru Pozlovic však jde o první zjištěný
nález.
Pozlovický exemplář představuje sekerka s dlouhým
a úzkým hladkým tělem mírně se zužujícím směrem
k ostří, s jedním plastickým žebrem pod zesíleným okrajem tulejky a s poměrně velkým ouškem (délka 128 mm,
max. šířka 40 mm, šířka ostří 34 mm; obr. 10).

Další bronzová sekerka s tulejkou a ouškem, zdobená
čtyřmi svislými žebérky, pochází ze sousedních Luhačovic (Červinka 1902, 142; Podborský 1970, Abb. 19:2).
Jana Langová

Literatura
Červinka, I. L. 1902: Morava za pravěku. Brno: Musejní spolek.
Dohnal, V. 1977: Kultura lužických popelnicových polí
na východní Moravě. Fontes Archaeologiae Moravicae 10. Brno: Archeologický ústav Československé
akademie věd.
Podborský V. 1970: Mähren in der Spätbronzezeit und
an der Schwelle der Eisenzeit. Brno: Univerzita J.E.
Purkyně.

Resumé
Pozlovice (Bez. Zlín). Lausitzer Urnenfelderkultur.
Einzelfund.

PRÁČE (OKR. ZNOJMO)

„Nad hliníkem“. Doba bronzová. Sídliště? Povrchový průzkum.

Obr. 11. Práče. Poloha lokality.
Fig. 11. Práče. Location of the site.
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V rámci povrchové prospekce povodí říčky Únanovky (Matoušek, Kuča, Prokeš, Štohandlová, v tisku)
byly na katastru obce Práče, v poloze „Nad hliníkem“
(obr. 11) nalezeny artefakty pravěkého stáří . Tato poloha pokrývá levobřežní terasu nad říčkou Únanovka mezi
intravilány obcí Práče a Bantice. Souřadnice (S-JTSK)
středu lokality jsou: - 632 209, - 1 191 914.
Při průzkumu této polohy byly získány nevýrazné
zlomky keramiky, které lze rámcově předběžně datovat
do doby bronzové. Podle dosavadních poznatků se v této
poloze jedná o první pravěké nálezy. Materiál je uložen
na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Brno.
Povrchové prospekce probíhaly v rámci projektu
„Sběry mikroregion Únanovky“ (MUNI/F0117/2009)

