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Obr. 8. Lesná. Výběr kamenné broušené industrie. 
Kresba R. Hetflaiš.
Abb. 8. Lesná. Auswahl von geschliffener Steinin-
dustrie. Zeichnung R. Hetflaiš.

měnín (okr. Brno-VenkoV)
„Rybárna“. LnK. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu na 
polykulturní lokalitě v trati „Rybárna“ (bližší popis viz 
oddíl Doba římská) bylo prozkoumáno také několik za-
hloubených objektů náležejících kultuře s lineární ke-
ramikou. Dále zde bylo zachyceno větší množství kůlo-
vých jam, které tvořily půdorys pětiřadého nadzemního 
halového domu o zjištěné délce 10 m a šířce 6 m.

Ivan Čižmář, Jiří Kala, Michal Přichystal

Resumé

Měnín (Bez. Brno-venkov), „Rybárna“. Neolithi-
kum, LBK. Siedlung. Rettungsgrabung.

moraVany (k. ú. moraVany u Brna, 
okr. Brno-VenkoV)
„Horka“. MMK. Sídliště. Záchranný výzkum.

V květnu roku 2014 uskutečnili pracovníci Ústa-
vu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., zá-
chranný archeologický výzkum na parcele č. 739/26 
v polní trati „Horka“ v souvislosti s výstavbou kanali-
zace k nově budovaným bytovým domům v rezidenci 
Jabloňový sad. Dosud neznámá lokalita se nachází 
v těsné blízkosti severovýchodního okraje intravilánu 
Moravan, na temeni plochého návrší (kóta 267,7 m n. 
m.), které vybíhá z východního svahu kopce Rovný 
a pozvolna klesá k východu do široké údolní nivy 
při soutoku Svratky a Svitavy. Ze severu je návrší 

vymezeno Leskavou, z jihu pak Moravanským poto-
kem. Přesná poloha lokality, ležící v nadmořské výšce 
okolo 266 m, je na ZM ČR 1:10 000, list 24-34-09 
určena bodem o souřadnicích 385:262 mm od Z:J s. č.

Rýha pro kanalizaci vedená paralelně se severo-
západním okrajem silnice z Moravan do Dolních, re-
spektive Horních Heršpic porušila v uvedeném místě 
rozsáhlý sídlištní objekt, jenž lze na základě materi-
álu získaného vzorkováním profilů spolehlivě datovat 
do kultury s moravskou malovanou keramikou.

Michal Přichystal

Resumé

Moravany (Kat. Moravany u Brna, Bez. Brno-ven-
kov). Bei der Rettungsgrabung in der Flur „Horka“ 
wurde eine Siedlungsrube der Kultur mit mährischen 
bemalten Keramik entdeckt.

moraVské BuDějoVice (okr. třeBíč)
Náměstí ČSA, náměstí Míru. MMK. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Při několika etapách záchranných archeologických 
výzkumů v intravilánu Moravských Budějovic bylo 
zjištěno, že prostor současného městského centra byl 
intenzivně osídlen již v období kultury s moravskou 
malovanou keramikou (Poláček 1991; Obšusta 1999; 
Bartík, Hoch, Vokáč, v tisku). Nejnovější doklady len-
gyelského osídlení intrávilánu Moravských Budějovic 
pocházejí ze záchraného archeologického výzkumu, 
který zde v letech 2013–2014 realizovala společnost 
Archaia Brno o. p. s. Archeologický výzkum byl vy-
volán rekonstrukcí infrastruktury. V rámci této rekon-
strukce byly prováděny liniové výkopy pro plynovod, 
kanalizaci a optické kabely. Výzkum byl rozdělen do 
dvou etap. První fáze proběhla od července do srpna 
2013 na ploše náměstí ČSA a přilehlých ulic Purcnero-
va a Kosmákova. Druhá etapa pak proběhla od dubna 
do května 2014 na náměstí Míru. Výkopové práce pro-
bíhaly i v ulici Janáčkova a na náměstí Svobody, zde 
byly ovšem výkopy z pohledu archeologických situací 
negativní. Výzkum probíhal formou stálých dohledů. 
Důraz byl kladem především na dokumentaci profilů 
v liniových výkopech. Pouze ve vybraných místech 
byla použita metoda klasického plošného odkryvu.

Z hlediska typu polohy je sídelní areál situován na 
ploše rozsáhlé ostrožny orientované k severozápadu. 
Jedná se o strategickou polohu chráněnou ze tří stran 
svahy. Lokální převýšení dosahuje 30 m. Nadmořská 
výška se zde pohybuje od 462 do 467 m. Od západu je 
centrum města obtékáno řekou Rokytnou. Vzdálenost 
odkrytých archeologických situací od vodního zdroje 
se pohybuje od 200 do 300 m. Ze záchranných vý-




