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BŘECLAV (OKR. BŘECLAV)
„Prostřední čtvrtky“. Doba hradištní. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

Během archeologického dohledu při stavbě „Napoje-
ní Břeclavi na páteřní optickou síť“ byly v rýze vedou-
cí u silnice Ladná – Břeclav poblíž polohy „Prostřední 
čtvrtky“ zjištěny dva zahloubené archeologické objekty. 
Místo nálezu lze určit na mapě ZM ČR 1:10 000 (list 
34-23-14) koordináty 291/347 (obj. 500) a 291/349 (obj. 
501) mm od Z/J s. č. Vzhledem k šířce výkopu jen cca 
15 cm nebylo možné zjištěné objekty relevantně zdoku-
mentovat, jeden z nich však byl hustě vyplněn mazani-
cí, která se hojně vyskytovala také na přilehlé hromadě. 
Mezi mazanicí se nacházely keramické zlomky, z nichž 
se podařilo částečně rekonstruovat nádobu, kterou je 
možné zařadit do doby hradištní. 

Ivan Čižmář

Resumé
Břeclav (Bez. Břeclav), „Prostřední čtvrtky“. Burg-

wallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

BULHARY (OKR. BŘECLAV)
Intravilán, ppč. 556/1. Středověk, novověk. Sídliš-

tě. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum provedený v letech 
2013 – 2014 na akci II/42117 Bulhary, průtah (okr. Břec-
lav), doložil pozůstatky středověkého osídlení v úseku 
vymezeném křižovatkou cest jihozápadně od Dietrich-
steinského dvora č. p. 90 a domem č. p. 66, tj. přibližně 
v délce 265 m. V těchto místech byla zachycena kultur-
ní vrstva nasedající na půdní typ budovaný černozemí, 
který přecházel v hloubce cca 80 cm do podložní písčité 
sprašové hlíny. Kulturní vrstva vznikala od neolitu až do 
novověku. Ze tří nalezených objektů východně od restau-
race č. p. 91, se podařilo prozkoumat a datovat jen dva, 
jeden z nich byl natolik rozježděn těžkou technikou, že 
u něj nebylo možné provést ani základní dokumentaci. 
Objekt K 500 představoval hlubokou blíže nedatovanou 
(středověk/novověk) kůlovou jámu a objekt K 501 zásob-
ní jámu z pozdního středověku, která obsahovala intru-
zi keramiky z období starého neolitu (kultura s lineární 
keramikou), jenž se do ní mohl dostat jedině z podložní 
kulturní vrstvy. Nedokumentovaný objekt K 502 poskytl 
středověkou keramiku mlado až pozdně hradištní tradice, 
která by mohla náležet do průběhu 12. – 13. století.

Dalším zjištěním je přítomnost pravěkých a středo-
věkých vrstev severozápadně od obecního úřadu (č. p. 
88), kde byl sledován řez v propadu, který se objevil po 
snížení vozovky díky havarijnímu stavu staré kanalizace. 
Propad prošel mladšími úpravami starších prašných cest 
a níže pestře zvrstveným zásypem objektu K 511 raně 
novověkého nebo středověkého stáří. Díky labilitě stěn 
propadu nebylo možné profi l blíže zkoumat, takže bylo 
přistoupeno alespoň k jeho fotografi cké dokumentaci.

Pozůstatky vrcholně středověkého objektu K 512, 
byly zachyceny u nároží prodejny fi rmy COOP. V jejím 
sousedství se mezi útržky kulturních vrstev (K 107) po-
dařilo odkrýt před domem č. p. 76 okraj zaniklého raně 
novověkého úvozu K 510 a menší obdélný objekt K 503 
z konce středověku, který mohl být pozůstatkem nadzem-
ní nosné konstrukce – např. sloupové jámy.

Zajímavá situace byla odkryta před domem č. p. 75, 
kde se podařilo půdorysně odkrýt 6 objektů (pozůstatků 
nosných nadzemních konstrukcí – sloupových jam), za-
sahujících do prostoru návsi. Tři náležely novověkému 
(K 505, 508 a 509) a tři vrcholně středověkému (K 504, 
506 a 507) období. Datace starších se opírá o nálezy kera-
miky z období 13. – 14. / 15. století.

Od č. p. 75 po č. p. 66 byly mezi výkopy inženýrských 
sítí sledovány terénní navážky ze středověku a novověku 
(cca 13. – 18. století). Ve zbývajících úsecích nebyly kro-
mě navážek a podloží lokalizovány žádné další archeolo-
gické situace.

Petr Kos

Literatura
Kos, P. 2014: Bulhary 2013-2014 – Průtah II/45117. 

Rkp. nálezové zprávy č. j. 428/14. Uloženo: Ústav ar-
cheologické památkové péče Brno.

Resumé
Bulhary (Bez. Břeclav), Innerbereich. Mittelalter, Ne-

uzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

BZENEC (OKR. HODONÍN)
Horní náměstí. Novověk. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

V roce 2014 bylo při zakládání zídek v rámci revita-
lizace Horního náměstí v Bzenci zjištěno souvrství s no-
vověkými nálezy a zdokumentovány byly i dvě novověké 
jámy na vápno, které byly stavebními pracemi narušeny. 

Marek Lečbych

Resumé
Bzenec (Hodonín District), Horní Square. Modern Ti-

mes layers were excavated thanks to a rescue excavation 
in 2014.

DAMBOŘICE (OKR. HODONÍN)
„Rovenské“. 16. – 17. století. Výrobní/zpracovatel-

ský areál. Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu byla 
v Dambořicích na návrší „Rovenské“ při výstavbě pod-
zemního zásobníku plynu zjištěna pozitivní archeologic-


