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Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Areál bývalé Zbrojovky.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště.  
Záchranný výzkum.

Během výzkumu při terénních úpravách v prostoru prostran-
ství okolo bývalé nářaďovny byl zachycen také jeden objekt ná-
ležející ke kultuře s moravskou malovanou keramikou. Inventář 
tvoří četné střepy nádob (některé opatřené malbou) a štípaná 
industrie.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Brno (Zábrdovice cadastre, Brno-město District). Area of a for-
mer weapons factory. Neolithic (Moravian Painted Ware cul-
ture). Settlement. Rescue excavation.

Ivan Čižmář

Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Mezi ulicemi Přadlácká a Vranovská.
Kultura s moravskou malovanou keramikou. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1160058:596811.

V  průběhu dubna roku 2019 proběhl záchranný archeolo-
gický výzkum na parcelách č. 974/2, 974/3 a 978 v katastrálním 
území Zábrdovice. Výzkum byl vyvolán stavbou nového byto-
vého domu (viz oddíl Doba bronzová v tomto čísle).

Zhruba ve střední části plochy byla zaznamenána sídlištní 
jáma, pravděpodobně hliník, náležící kultuře s moravskou ma-
lovanou keramikou. Výzkum tedy prokázal pokračování osídlení 
lidu této kultury jižním směrem od dříve dokumentovaného 
osídlení (Přichystal 2018).

Literatura
Přichystal, M. 2018: Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město).  

Přehled výzkumů 59(1), 126–127.

Summary
Brno (Zábrdovice cadastre, Brno-město District), between 
Přadlácká Street and Vranovská Street. One feature dated to the 
Neolithic period was documented during the rescue excavation 
(Moravian Painted Ware culture).

Jiří Zubalík

Buchlovice (okr. Uherské Hradiště)
„Loučky“.
Kultura s lineární keramikou. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49,0819175° N; 17,3457311° E.

V roce 2019 proběhlo několik na sebe navazujících kampaní zá-
chranného výzkumu v trati „Loučky“ na katastru obce Buchlovice. 
Poloha se nachází na JV okraji intravilánu obce. Z geografického 
hlediska je situována na mírném k  JZ orientovaném svahu po-
zvolna uklánějícím se do inundace Buchlovického potoka. Zhruba 
před deseti lety byla na tomto místě zahájena výstavba velké by-
tovky, ze které se však podařilo realizovat pouze základovou desku 
a část obvodových zdí. V roce 2019 došlo pod novým investorem 
k obnovení výstavby. Původní velká stavba však byla rozdělena 
do několika menších bytových domů. Záchranný archeologický 
výzkum vyvolaly výkopy pro kanalizaci a pokládku dalších inže-
nýrských sítí, které byly budovány v průběhu celého roku. Výše 
uvedenými výkopy byla narušena plošně rozsáhlá kulturní vrstva 
a několik desítek zahloubených archeologických objektů, které mů-
žeme datovat převážně do mladšího stupně kultury s lineární ke-
ramikou. Doložen byl ale i keramický materiál nesoucí prvky želie-
zovské výzdoby. Prozatím registrujeme 69 zahloubených struktur, 
vzhledem ke stále probíhajícím stavebním pracím však toto číslo 
nebude zdaleka konečné. Záchranný výzkum se z velké části ome-
zoval na dokumentaci a vzorkování v liniových výkopech. Výjimku 
tvořil jen plošně zkoumaný úsek o rozměrech 20 × 2,5 m v SZ části 
lokality, který byl vytyčen v místech, kde byly zachyceny objekty 
při svahování a úpravách terénu v okolí nově stavěných bytových 
domů. V rámci této plochy se podařilo prozkoumat kromě něko-
lika menších sídlištních jam téměř kompletní rozsáhlou (13,4 m 
na délku) stavební jámu nacházející se  v  bezprostředním okolí 
„dlouhého domu“ (obr. 1). Z něho se ovšem dochovala jen malá 
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