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Rudolf Tichý

Štěrkovna ,v Holáfkáeh u Brna je známa z dřívějších 
výzkumů hojným pravěkým osídlením (I.L.červinka,Slované 
na Moravě a RíŠe velkomoravská, Brno 1928: týž, ČVSMO 
15,1932 7; B.Novotný, AR 7 1955, 533-336). Rychle postu
pujícími pracemi docházelo také k soustavnému ničení roz
sáhlého volutového sídliště. 'Bezprostřední záchranné prá
ce zde prováděl místní pracovník S.Zacherle, který podával 
o výsledcích, svého úsilí hlášení AT? odb. v Brně. V dubnu 
1959 ohlásil porušení dalších objektů (viz zprávu K.Ludi- 
kovského o průzkumu terénu). Dne 3. května oznámil S.Za- 
cherle, že byl započat s cháni sadními prostředky odkryv 
značné velké plochy (asi 60x40cm), při čemž došlo k zachy
cení několika volutových jam. Vzhledem k rychlému postupu 
těchto prací a k nedostatku pracovních sil museli jsme se 
omezit pouze na nejnutnčjoí záchranu převážně již značně 
zničených objektů (buldozze-* odkryl již ornici mocnou 40- 
50cm, nacházející se nad horizontem hrubého štěrkopísku 
v síle asi 20-25cm, uloženým na vrstvě hrubšího písku čer- 
venavé barvy, mocné asi 3rn. Objekty jsou zapuštěny od base 
ornice). Od 4*5« do 13.5« se nám podařilo zachránit mate
riál ze sedmi větších jam. Nacházely se na vnějších stra
nách chat, jak bylo patrno podle místy dochovaných řad ků
lových jamek. Přesnější půdorysy staveb nebylo však možno 
určit.

Volutkeramische Siedlung in Kolasky bei Brno. Die 
Schottergrube in Holasky bei Brno ist von früheren Ausgra
bungen durch ihre reichen vorgeschichtlichen Besiedlungen 
bekannt. Durch das schnelle Fortschreiten der Arbeiten kam 
es auch zur systematischen Vernichtung einer ausgedehnten 
VolutSiedlung. Die unmittelbaren Rettungsarbeiten führte 
der hiesige lieimatkundler S. Zacherle durch. Im April 1959 
meldete dieser die Störung weiterer Objekte und am 3. Mai 
sandte er die Nachricht, dass man mit mechanisierten Mit
teln eine grosse Flüche atzudecken begann (ungefähr 60x4O m ) , 
wobei einige Volutgruben eingefangen wurden. Das schnelle 
Fortsehreiten dieser Arbeiten und der Mangel an Arbeitskräf
ten zwang uns, bloss die allernötigsten Rettungsaktionen in 
den schon ziemlich stärk vernichteten Objekten vorzunehmen. 
Vom 4«5» bis zum 13.5« gelang es uns, das Material aus sie
ben grösseren Gruben zu retten. Sie befanden sich auf den 
äusseren Hüttenwänden, wie aus den stellenweise erhaltenen 
Reihen von Pfostenlöchern ersichtlich war. Einen genaueren 
Grundriss der Bauten konnte man nicht feststellen.




