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horizontálním žebrem umístěným pod zesíleným ústím tulejky, 
na těle dvěma vystouplými liniemi rozevírajícími se v opačném 
tvaru písmene „V“ směrem k ostří a další kratší vertikální linií na 
levé a pravé straně. Sekerku s tulejí a ouškem z Podhradní Lhoty 
lze rámcově datovat do mladšího stupně doby popelnicových 
polí (Salaš 2005, 37–38; Říhovský 1992, 180, 183, Taf. 40: 625). 
Z území katastru se nejedná o první případ nálezu bronzové 
sekery. V roce 1928 byla v intravilánu obce nalezena sekerka 
s tulejí a ouškem na zahradě domu č. p. 68 (Říhovský 1992, 236, 
Taf. 63: 903; Kolbinger 2001, 106, obr. 3).
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Summary
An isolated Bronze Age socketed axe was found in 2020 during 
a metal detector survey near the ruin of Nový Šaumburk Castle 
in the Podhradní Lhota cadastral area (Kroměříž District).

Zdeněk Schenk, Tomáš Třetina

Podivín (okr. Břeclav)
Prostor areálu Správy a údržby silnic, ul. Bratislavská, 
č. p. 67, parc. č. 1783/2.
Únětická kultura. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – v ploše mezi body -584406, -1203082; -584401, 
-1203055; -584377, -1203059; -584380, -1203086

Stavba probíhala při okraji intravilánu obce Podivín, na po-
zemku č. 1783/2 (ul. Bratislavská). Jde o prostor areálu Správy 
a údržby silnic, který se nachází na pravém břehu bezejmenné 
vodoteče ústící zleva do Ladenské strouhy. Umístění stavby 
odpovídaly i přírodní charakteristiky – jílovité usazeniny 
nivy potoka značně pozměněné minulou výstavbou správ-
ního areálu. Na podzim 2019 byla zahájena stavba objektu 
SO 01. Byla vyhloubena základová jáma, ve které následně 
proběhla kontrola, exkavace a dokumentace solitérního ob-
jektu – zásobní jámy únětické kultury ze starší doby bronzové 
(obj. 500). Šlo o reziduum objektu, z něhož se zachovalo pouze 
dno, zbytek byl s největší pravděpodobností zničen výstavbou 
v nedávné minulosti. Objekt obsahoval četné fragmenty ke-
ramických nádob, kousky mazanice a kostí. Zjištěny byly také 
schránky říčních měkkýšů (velevrub malířský). Druhá část 
výzkumu pokračovala v průběhu jara 2020 při stavbě objektu 
SO 02. Při skrývce nadložní vrstvy a navážek nebyly zjištěny 
žádné archeologické struktury nebo nálezy. Situace zcela jistě 
souvisí v širším pohledu s osídlením podél bezejmenné vodo-
teče, jde s největší pravděpodobností o část sídliště únětické 
kultury (Bíško 2020).
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Summary
A settlement feature (the remnant of a storage pit) from the 
Únětice Culture period, Bronze Age, was detected during a res-
cue excavation in 67 Bratislavská Street, Podivín cadastral area 
(Břeclav District).

Richard Bíško

Podolí (k. ú. Podolí u Brna, okr. Brno-venkov)
„Příčný“, parc. č. 931/1.
Únětická kultura. Sídliště, izolovaný pohřeb. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1830839N, 16.6991700E

Předstihový výzkum v areálu společnosti Eurom odkryl další 
část sídliště ze starší doby bronzové, zkoumaného postupně od 
roku 2006 (Parma, Kos 2020). Dokumentovány byly zásobní 
jámy v prostoru stavěné retenční nádrže, v jednom případě byl 
do sila deponován lidský skelet.
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Summary
A preventive excavation uncovered another part of an Early 
Bronze Age settlement in “Příčný” field in the Podolí u Brna 
cadastral area (Brno-Country District). A human skeleton was 
deposited in one of the storage pits.

David Parma

Podolí (k. ú. Podolí u Brna, okr. Brno-venkov)
„Stará Hora“, parc. č. 1239/178.
Mladší doba bronzová. Neurčený areál. Průzkum detektorem kovu. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2026017N, 16.7276028E

Počátkem léta předala pracovníkům Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i., M. Májková z Horákova detekto-
rový nález zlomku bronzového srpu z polohy „Stará Hora“, která 
leží v severní části intravilánu obce Podolí.
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Summary
A stray find of a bronze sickle fragment from “Stará Hora” field 
situated in the northern part of the built-up area of the munic-
ipality of Podolí (Podolí u Brna cadastral area, Brno-Country 
District) is dated to the Late Bronze Age.

Martina Májková, Petr Kos


