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Summary
Holubice (Vyškov District), “U Cihelen”. A rescue excavation 
uncovered and examined 21 Bell Beaker inhumation burials 
(Fig. 7, 8). Ten of the burials were children, 5 were women and 
5 were men and the age of one skeleton could not be determined. 
All the grave pits were oriented approximately east–west. As was 
customary, the women were buried in a flexed position on their 

right side; the men likewise in a flexed position on their left side. 
The grave goods consisted of pottery. Two wrist guards were 
found in two male graves (a complete stone wrist guard in grave 
806 and a strongly disintegrating bone wrist guard in grave 811).

Blanka Mikulková
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Zatímco v roce 2018 bylo možné v polní trati „Bližní stryk“ 
povrchově prozkoumat parc. č. 1161 (Trampota 2019), v roce 
2020 byly vhodné podmínky k povrchové prospekci na sousední 
parc. č. 1169, kde se soustřeďuje největší koncentrace prosto-
rových příznaků na základě leteckého snímkování z 3. 6. 2015 
(mapy.cz). Byly zde nalezeny keramické fragmenty, štípaná in-
dustrie a jedna broušená kamenná sekyrka. Keramika neodpo-
vídá době bronzové, jak bylo publikováno dříve; buď zde byla 
objevena další komponenta, nebo byla starší chronologická in-
formace o době bronzové mylná. Nově nalezená keramika odpo-
vídá na základě plastické výzdoby nejspíše průvodní keramice 
kultury zvoncovitých pohárů.
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Summary
Jevišovka (Břeclav District), “Bližní stryk”. Pottery fragments, 
chipped artefacts and a small stone axe were discovered during 
a surface survey. These can most likely be dated to the Bell Bea-
ker culture period.
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V průběhu roku 2020 prováděli pracovníci Regionálního mu-
zea v Mikulově povrchovou prospekci s cílem zjistit stáří porosto-
vých příznaků letecky nasnímaných 3. 6. 2015 (mapy.cz). Poloha 
„Malá lada“ se nachází v severní části k. ú. Jevišovka, západně 
od intravilánu Drnholce. Archeologická lokalita se rozkládá na 
východním svahu výrazného návrší nad soutokem potoků Past-
vina a Litobratřického potoka. Již dříve zde byly zjištěny nálezy 
v souvislosti se stavbou závlahy. Sběratel J. Štětkař zde nalezl 
především keramiku z eneolitu, doby bronzové a laténu a dále 
J. Peška zde provedl malý záchranný výzkum, kdy byl objeven 
narušený únětický hrob. Tyto akce nebyly publikovány a materiál 
je uložen v Regionálním muzeu v Mikulově pod inv. č. A/M 1040 
s pomístním názvem označujícím polní trať „Grunty“.

Obr. 7. Holubice. Hrob kultury zvoncovitých pohárů. Foto B. Mikulková.
Fig. 7. Holubice. Bell Beaker culture grave. Photo by B. Mikulková.

Obr. 8. Holubice. Detail výbavy hrobu kultury zvoncovitých pohárů.  
Foto B. Mikulková.
Fig. 8. Holubice. Detail of Bell Beaker culture grave goods. Photo by B. Mikulková.




