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Na základě terénní situace však musel být výkop původně hlu-
boký minimálně 1,2 m a široký minimálně 1 m. Výkop byl vypl-
něn středně hnědou, plastickou hlínou s drobnými hrudkami 
mazanice a uhlíky (s.j. 124=143). Při dně výkopu byla výplň již 
silně promísená žlutou plastickou hlínou (s.j. 125=145), pravdě-
podobně ze stěn výkopu při jeho zanášení (obr. 6). Z výplně pří-
kopu bylo získáno jen šest drobných střepů, které lze předběžně 
zařadit do období kultury s lineární keramikou (Sedláčková, 
Šimík 2020). Zda i zjištěný příkop náleží této kultuře, zůstává 
otázkou. Hypoteticky bychom tuto aktivitu mohli spojit s ne-
dávno zachyceným sídlištěm kultury s lineární keramikou, 
které se nachází jen několik metrů severním směrem v prostoru 
nově vybudovaných bytových domů při ulici Vojtově (Grünsei-
sen et al. 2020).
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Summary
A rescue excavation took place in Grmelova Street in the cadastral 
area of Štýřice (Brno-City District) in 2020. A five-metre section 
of a pointed ditch (Fig. 4–6) that can be tentatively dated to the 
Linear Pottery culture was documented within the framework of 
the supervision of the digging for underground services. The ditch 
might be related to a Linear Pottery culture settlement recently 
discovered a few metres to the north, near Vojtova Street (Grün-
seisen et al. 2020).

Lenka Sedláčková, Jakub Šimík

Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-město)
Ul. Vojtova, Grmelova, Havlenova, Sobotkova, parc. č. 507/1. 
Kultura lineární keramiky. Sídliště. Plošný odkryv. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezu: dočasně Archaia Brno z. ú.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1826956N, 16.5964889E; 49.1820131N, 16.5966553E; 
49.1822069N, 16.5986025E; 49.1828933N, 16.5984469E

V roce 2020 bylo ukončeno zpracování záchranného archeolo-
gického výzkumu realizovaného v letech 2017 až 2019 společností 
Archaia Brno z. ú. v souvislosti s výstavbou bytových domů na 
Vojtově ulici v Brně (Grünseisen et al. 2020). V průběhu výzkumu 
byla mimo jiné odkryta část sídliště kultury s lineární keramikou 
(obecně k výzkumu viz oddíl Doba železná).

Obr. 5. Brno, ul. Grmelova. Průběh příkopu a zdokumentované profily.  
Archaia Brno z. ú.
Fig. 5. Brno, Grmelova Street. Course of the ditch and documented cross-sections. 
Archaia Brno z. ú.

Obr. 6. Brno, ul. Grmelova. Pohled na příkop od jihovýchodu. Foto Archaia Brno z. ú.
Fig. 6. Brno, Grmelova Street. View of the ditch from the south-east. Photo by 
Archaia Brno z. ú.
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Na zkoumané ploše (obr. 7) byly zdokumentovány čtyři roz-
měrné jámy vykopané pravděpodobně za účelem získání hlíny 
(s.s.j. 002, 016, 017 a 018). V případě všech těchto objektů nelze 
vyloučit, že se jednalo původně o více samostatných jam. Hra-
nice výkopů byly v terénu jen těžko čitelné. Všechny hliníky/
stavební jámy byly ve svrchní části vyplněny hnědou plastickou 
hlínou, která se od půdního horizontu (s.j. 101), z jehož úrovně 
byly objekty zkoumány, většinou odlišovala jen přítomností ma-
zanic a kamenů. Přesné určení hranic objektů ztěžoval i hustý 
rastr novověkých hrobových jam.

Dále se podařilo zdokumentovat několik sídlištních objektů 
blíže neurčené funkce (s.j. 1754, 1764, 1772, 1793, 1797). Vylou-
čit nemůžeme také zařazení některých menších nedatovaných 
objektů právě do období neolitu, i když jako pravděpodobnější se 
jeví jejich příslušnost k bohatěji zastoupenému osídlení z mlad-
ších období. Kromě běžného spektra keramického materiálu kul-
tury s lineární keramikou zde bylo objeveno i několik fragmentů 
zdobených šáreckým výzdobným stylem (obr. 8).

Předpokládáme, že výzkumem byla odkryta část sídliště, 
které pravděpodobně nepokračovalo západním směrem, neboť 
na ploše S1 nebyly již žádné objekty kultury s lineární keramikou 
zachyceny. Není však vyloučeno, že zde probíhaly aktivity, které 

se archeologicky neprojevují, což by podporovaly i ojedinělé ná-
lezy této kultury získané z druhotných situací. Případný výskyt 
typických dlouhých domů sloupové konstrukce nebylo možné 
identifikovat s ohledem na hustou síť novověkých hrobových 
jam, které narušily celý povrch zkoumané části sídliště.
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Summary
In 2017–2019, Archaia Brno z. ú. carried out a rescue excavation in 
Vojtova Street in the cadastral area of Štýřice (Brno-City District) 
initiated by the construction of apartment houses. Besides later 
components, the excavation unearthed part of a Linear Pottery 
culture settlement. Four larger-sized clay pits/long pits and several 
smaller features were detected. The Neolithic features were dis-
turbed by Modern Period grave pits in many places (Fig.7). Besides 
the usual range of Linear Pottery culture material, several frag-
ments decorated in the Šárka style were detected (Fig. 8).

Jiří Grünseisen, Václav Kolařík, Lenka Sedláčková 

Brno (k. ú. Žebětín, okr. Brno-město)
Ul. Otevřená, č. p. 20a, parc. č. 899/3. 
Lengyelská kultura. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
inv. č. 1043/19-101/1 – 1043/19-102/4. 

Lokalizace: WGS-84 – 49.2088311N, 16.4881364E 

Počátkem roku 2020 byl ukončen záchranný archeologický 
výzkum v areálu Základní školy na ulici Otevřená, při kterém se 
podařilo koncem roku 2019 objevit ve výkopu pro vodovodní pří-
pojku část rozsáhlejšího objektu, patrně hliníku. Objekt je 
možné na základě získaného archeologického materiálu datovat 
do období lengyelské kultury (Zubalík 2020).

Obr. 8.  Brno, ul. Vojtova. Keramika kultury s lineární keramikou.  
Foto Archaia Brno z. ú.
Fig. 8.  Brno, Vojtova Street. Pottery sherds from the Linear Pottery culture.  
Photo by Archaia Brno z. ú.

Obr. 7. Brno, ul. Vojtova. Plán lokality 
s vyznačenými objekty kultury 
s lineární keramikou. Archaia Brno z. ú.
Fig. 7. Brno, Vojtova Street. Site plan 
with sunken features of the Linear 
Pottery culture. Archaia Brno z. ú.


