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Brno (k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město)
Ul. Přímá, č. p. 157/5, parc. č. 349/2. 
Neolit. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. Uložení nálezu: 
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1776719N, 16.5269683E

Koncem října 2020 byl při návštěvě staveniště rodinného domu 
v ulici Přímá na parc. č. 349/2 zaznamenán zahloubený objekt pra-
věkého stáří. Objekt byl zjištěn na dně výkopu pro základový pas, 
přičemž překryt byl cca 1 m mocnými vrstvami patrně svahovin. 
Samotný objekt dosahoval hloubky cca 40 cm, jeho délka přesaho-
vala 3 m. Ve výplni objektu se nacházely drobné keramické zlomky 
a úštěpy štípané industrie. Na základě získaného materiálu je možno 
tento objekt datovat do neolitického období, snad lengyelské kul-
tury. S tímto osídlením může souviset i objekt už dříve zdokumento-
vaný v blízkosti zájmové parcely během akce „Brno MČ, Bosonohy – 
III. a IV. etapa, Dostavba oddílného kanalizačního systému“. 

Literatura
AMČR: Záznam M-202004546 [cit. 2021-03-22]. Archeologická mapa 

České republiky. 

Summary
A settlement feature from agricultural prehistory, probably from 
the Lengyel culture period, was detected during a rescue exca-
vation in the cadastral area of Bosonohy (Brno-City District) in 
2020.

Jiří Zubalík 

Brno (k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město)
Ul. Přímá, ul. Mlaty, parc. č. 473/1, 3550/1. 
Lengyelská kultura. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.1775839N, 16.5274253E a linie mezi body 
49.1746644N, 16.5333881E; 49.1761953N, 16.5315936E

V roce 2020 proběhla v městské části Brno-Bosonohy rekon-
strukce kanalizační a vodovodní sítě, během které byly zazname-
nány pozůstatky pravěkého osídlení. V ulici Přímá nedaleko Boso-
nožského náměstí byla ve výkopu přípojky zaregistrována menší 
zásobní jáma. Další sídlištní objekty byly identifikovány ve stěnách 
výkopu pro kanalizaci v ulici Mlaty u Střední školy stavebních řeme-
sel, mj. hliníky nebo příkop typu Spitzgraben. Ze všech objektů byl 
vyzvednut materiál chronologicky zařaditelný do lengyelské kultury.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
During 2020, several features of Lengyel culture were docu-
mented in the cadastral area of Bosonohy (Brno-City District), 
in Přímá Street near Bosonožské Square and Mlaty Street near 
the Building Crafts Secondary School.

Jiří Zubalík, Michal Přichystal

Brno (k. ú. Dvorska, okr. Brno-město)
Ul. Vlčkova, parc. č. 183/3. 
Zemědělský pravěk. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.1397072N, 16.7000764E

V průběhu roku 2020 byly během rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v městské čtvrti Brno-Dvorska zjištěny zahloubené 
sídlištní objekty včetně několika kůlových jam a příkopovitého 
útvaru, které lze na základě nepočetného keramického mate-
riálu a zlomku broušené industrie předběžně zařadit do země-
dělského pravěku, snad do neolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A rescue excavation carried out in Vlčkova Street in the cadastral 
area of Dvorska (Brno-City District) in 2020 detected a part of 
a prehistoric settlement, possibly from the Neolithic age.

Jiří Zubalík 

Brno (k. ú. Komín, okr. Brno-město)
Ul. Turistická, č. p. 1321/88, parc. č. 5134, 5135. 
Kultura lineární keramiky, lengyelská kultura. Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2473167N, 16.5468928E 

V březnu 2020 došlo při výstavbě jízdárny v areálu Oddělení 
služební hipologie Policie České republiky nacházejícího se pod 
Přírodním parkem Baba v blízkosti letiště Medlánky k odkryvu 
tří zahloubených objektů pravěkého stáří. V terénním zářezu 
byla zdokumentována malá sídlištní, snad zásobní, jáma. Z její 
výplně se kromě části nádobky kultury s lineární keramikou po-
dařilo vyzvednout také několik keramických fragmentů lengyel-
ské kultury. V ploše staveniště byl po skrývce nadloží exkavován 

Neolit
Neolithic


