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V^zkm_GneolitiGké_osad^_na_Star2Gh_Zámcíc|i_v_Brně-Lí|ni_.
Anna Medunová-Benešová

Úkolem letošního výzkumu eneolitieké osady na Starých Zámcích 
u Líšně bylo sledovat dále loni zachycený příkop a z jistit ̂ jeho ̂ ' 
průběh, a alespoň na jedné straně jeho napojení na svah osídlené 
plochy. Tentokrát jsme se soustředili na severní křídlo příkopu.
V této části se zaliluboval stejně jako loni do sterilního hlini- 
topísčitého podloží, dále k severu se pak podloží postupně měnilo 
v hrubě štěrlcovité. Plošně byl příkop odkryt výkopem o Í75 m , 
dále k severu se jej podařilo zachytit jen dvěma sondami a to už 
poměrně velmi mělko. V třetí, nejsevemější sondě se už vůbec ne- 
rýsoval. Ukázalo se, že při okraji osídleného prostoru kde se te- 
^én mírně zvedá, byl příkop zachycován pluhem a na nejvyšším bodě 
úplně odorán. Podle jeho celkového směru je však možno dosti přesně 
odhadnouti místo, kde navazuje na okraj sídelní plochy /viz plánek/.
V jednom místě /čtverec LL - VI/ jame zachytili přerušení příkopu, 
které je zřejmě vstupem do ohrazeného prostoru. Oba oblé konce pří
kopu tvořily jednoduchý vchod o šířce 340 ca. Čtyři kůly, které se 
vyrýsovaly na ploše vchodu, nelze určit, v n^jzápadnějšírn z nich 
by^ slovanský střep. Výplň příkopu odpovídá úplně situaci, zjištěné 
loňským výzkumem /dvě fáze zaplavení/. Změnila se pouze struktura 
materiálu výplně, ? oblasti vchodu a dále k severu je silně šterko- 
vitá, což jo v této části dáno odlišným podložím. Za zmínku stojí, 
že přerušení příkopu leží právě proti prohlubni, která je na povr
chu dobře znatelná a která směřuje k severovýchodnímu rohu sídelní 
plochy, kudy se zřejmě již v nejstarších dobách sestupovalo k vodě. 
Ve slovanském,období byla v tomto místě zbudována brána, od níž 
vede dolů do údolí cesta dodnes velni dobře sledovatelná. Zmíněnou 
prohlubní od severovýchodního rohu sídelní...plochy ke vchodu do ene- 
olitického hrazení nepochybně vedla cesta. Výzkum jižní části pří
kopu byl ponechán na další sezónu.

Eine Nachricht über die_eneolithische Siedlung in Stare__Zämky
würcle der~im vorigen

7äEre”erJässie“Graben in nördlicher Richtung weiter verfolgt. Auf 
der abgedeckten Fläche zeichnete sich die Unterbrechung des Grabens 
in einer Breite von 340cm ab, die offensichtlich den Eingang des 
umzäunten Raumes bildete. Durch eine Vertiefung, die auf der Ober
fläche deutlich sichtbar ist, führte vom nordwestlichen Eck der 
Siedlungsfläche /von wo man in das Tal zum Wasser herabstieg/, zum 
Eingänge der eneolithischen Umzäunung, ein Weg.
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