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Summary
Opava (Kateřinky u Opavy cadastre, Opava District), “Dolní 
pole”. Neolithic. Lengyel culture? An isolated artefact of po-
lished stone industry. Surface finding.

Lucie Malaníková

Popovice (k. ú. Popovice u Rajhradu,  
okr. Brno-venkov)
„Niva“, parc. č. 201/4. 
Lengyelská, jordanovská kultura. 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 základy stavby.

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

Pod cca 50 cm mocnou vrstvou navážky a ornice bylo možné 
identifikovat kulturní vrstvu (30–40 cm) obsahující objekty za-
řaditelné do doby bronzové (viz Popovice, doba bronzová). Ty 
porušovaly další kulturní vrstvu s nálezy a objekty (1 m) spada-
jícími do období přelomu mladší a pozdní doby kamenné (len-
gyelská a jordanovská kultura).

Ve spektru objektů převažovaly kůlové jámy nezařaditelné 
ovšem do vyšších struktur (vzhledem k malé ploše výzkumu). 
K období neolitu můžeme přiřadit především stavební a exploa-
tační jámy.

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

Richard Bíško, Petr Kos

Popůvky (k. ú. Popůvky u Brna, okr. Brno-venkov)
„Pod Šípem“. Parc. č. 709/442.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště.  
Záchranný výzkum.

Na plošné skrývce v místě budoucího rodinného domu byly 
prozkoumány tři zahloubené objekty, související s rozsáhlejším 
sídlištěm zkoumaným zde od r. 2014. Pouze jeden z objektů po-
skytl větší kolekci obvyklých keramických artefaktů.
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Summary
Popůvky (Popůvky u Brna cadastre, Brno-venkov District), “Pod 
Šípem”. During the archaeological rescue excavation, three 
Lengyel settlement features were found.

Jiří Kala

Prostějov (okr. Prostějov)
„Za Kovárnou“, „U zlámaného kříže“.
Kultura s lineární keramikou, kultura s moravskou malovanou 
keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Od poloviny září do začátku prosince 2019 probíhal výzkum 
při přeložce silnice II/366 Prostějov. Podařilo se odkrýt sídliště 
z mladšího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou. 
Osídlení této kultury zde bylo známé již od konce 80. let 20. sto-
letí, kdy prováděl výzkum Miroslav Šmíd v trati „Za Kovárnou“ 
při stavbě vodovodního řadu, a podařilo se mu zachytit pět síd-
lištních objektů (Šmíd 1991, 185).

Výzkum probíhal na dvou nestejně velkých plochách vzdále-
ných od sebe asi 250 m. Větší plocha se nacházela právě v trati 
„Za Kovárnou“ na samém severním okraji Prostějova, při silnici 
a  železniční trati vedoucí do Kostelce na Hané. Druhá plocha 
se nacházela SV od první při silnici na Smržice a prokázala po-
kračování osídlení tímto směrem, které se již nacházelo v trati 
„U zlámaného kříže“.

Obr. 5. Prostějov – „U zlámaného kříže“. Pohřeb dospělého jedince s milodary 
v podobě kančích klů. Foto L. Šín.

Fig. 5. Prostějov – “U zlámaného kříže”. Burial of an adult with grave goods in the 
form of boar tusks. Photo by L. Šín.




