
Doba římská a doba stěhování národů
Roman Age and Migration Period

287

Bílovice-Lutotín (k. ú. Bílovice, okr. Prostějov)
Intravilán obce, parc. č. 260/1, 261.
Mladší doba římská. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.,  
inv. č. 310.856–310.910.

Lokalizace: S-JTSK – -563537.40, -1129042.75; -563176.60, -1129101.33

Od měsíce března do měsíce srpna 2020 byl průběžně pro-
váděn archeologický dohled při pokládce zemních kabelů dis-
tribuční sítě nízkého napětí v Bílovicích, které jsou místní částí 
obce Bílovice-Lutotín, okr. Prostějov. Zachycené archeologické 
objekty a archeologické situace vůbec, stejně jako jejich výzkum 
a dokumentace, byly ovlivněny charakterem vlastní stavby, spo-
čívající v hloubení úzkých rýh dosahujících hloubky cca 110 cm. 
V těsné blízkosti tzv. „Jurdova mlýna“ (dům č. p. 23) byla za-
chycena skupina sídlištních jam (obj. 500–506) dokládajících 
existenci osady Germánů pozdní doby římské. Na překvapivý 
prostorový rozsah tohoto sídliště poukazuje narušená kulturní 
vrstva před domem č. p. 6. Výše přiblížené archeologické zjištění 
výrazně přispělo do již tak barvité mozaiky pravěkého a raně 
historického osídlení katastru administrativně-správní obce Bí-
lovice-Lutotín (přehledně Šmíd 2003).
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Summary
A watching brief during the laying of ground cables for the 
low-voltage distribution network was continually conducted in 
Bílovice (Bílovice-Lutotín cadastral area, Prostějov District) 
from March to August 2020. The line trenches that were dug 
disturbed a group of pits belonging to a Late Roman settlement. 
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Brno (k. ú. Černovice, okr. Brno-město)
Ul. Charbulova, parc. č. 655/1.
Mladší doba římská. Sídliště. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
inv. č. 575/20-102/1 – 575/20-106/26.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1850383N, 16.6364522E

Během rekonstrukce okružní křižovatky u Psychiatrické 
nemocnice v Brně-Černovicích byly v červenci 2020 ve stěnách 
výkopu pro kanalizaci dokumentovány pravěké zahloubené 
objekty. Objekt 501 dosahoval délky cca 3,5 m a hloubky 1 m, 
dno měl nepravidelné a stěny svislé. Z jeho výplně byly získány 

keramické fragmenty, mezi nimiž se nacházel i větší zlomek 
okraje a těla nádoby, umožňující dataci do 2. poloviny 4. až po-
čátku 5. století. Vzhledem k rozměru a tvaru objektu je možné, 
že se jedná o zahloubený jednoprostorový sídelní objekt s ne-
pravidelnou podlahou. Objekty 500 a 502 se nacházely ve stěně 
výkopu naproti sobě, lze tedy předpokládat, že se jedná o jeden 
objekt. Délka objektu přesahuje 5 m, hloubka činí 80 cm, dno 
bylo ploché a stěny svislé. Keramika umožňuje rámcovou dataci 
do období mladšího pravěku, snad také do 2. poloviny 4. až po-
čátku 5. století. Nelze vyloučit, že se jedná o zahloubený jed-
noprostorový sídelní objekt s pravidelnou podlahou.
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Summary
A rescue excavation took place in Charbulova Street (Černovice 
cadastral area, Brno-City District) in 2020, which detected part 
of a settlement from the Late Roman period.
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Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-město)
Brno-střed; Ul. Vojtova, Grmelova, Havlenova, Sobotkova, 
parc. č. 507/1.
Starší doba římská. Izolovaný pohřeb, vojenský tábor.  
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 archeo-
logického výzkumu realizovaného v letech 2017 až 2019 spo-
lečností Archaia Brno z. ú. v souvislosti s výstavbou bytových 
domů na Vojtově ulici v Brně (k. ú. Štýřice; Grünseisen et al. 
2020). V průběhu výzkumu byl mimo jiné odkryt ojedinělý žá-
rový pohřeb ze starší doby římské a úsek hrotitého příkopu krát-
kodobého tábora římské armády z období markomanských válek 
(obr. 1) – obecně k výzkumu viz oddíl Doba železná.

Při východním okraji čtv. M7 v ploše S1 se při postupném 
skrývání terénu podařilo odkrýt v celku dochovanou keramic-
kou nádobu, stojící svisle dnem dolů (obr. 2). Úroveň povrchu 
okraje nádoby se nacházela ve výšce 207,65 m n. m., úroveň dna 
207,42 m n. m. Výkop pro nádobu se nepodařilo v půdoryse roz-
poznat, ani na přiléhajícím východním profilu čtv. M7 nebyl pa-
trný. Vzhledem k předpokladu, že by se mohlo jednat o žárový 
popelnicový pohřeb, byla nádoba po zaměření a dokumentaci 
vyzvednuta vcelku in situ a případné vybírání její výplně bylo 
ponecháno až do laboratorních podmínek. Ještě před laboratorní 
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