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Dne 14.  dubna 2019 byla v trati „Křesťánov“ na k. ú. Bošo-
vic na místním mohylníku porušena jedna z mohyl. Po nalezení 
bronzového náramku a odkrytí části dalšího bronzového před-
mětu byl na místo přivolán archeolog Muzea Vyškovska, který 
provedl dohledávku. V malé sondě (0,9 × 0,4 cm) byl nalezen 
zlomek keramické nádoby, 2 kameny, bronzová sekerka, jehla, 
břitva a spirálky (obr. 1).  

Místo nálezu se nachází v  lese ve východní části katastru, 
jihovýchodně od obce Lovčičky, v nadmořské výšce 354–358 m. 
Jde o východní svah při vrcholu hřbetu, 245 m JV směrem od 
kóty 364 (Křesťánov) a 1554 m Z směrem od kóty 374 (Písečná). 
ZM ČR 1 : 10 000, list 24-43-19.
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Zusammenfassung
Bošovice (Bez. Vyškov). Mittlere Bronzezeit. Hügel. Einzelfund.

Klára Rybářová

Brno (k. ú. Chrlice, okr. Brno-město)
„Příčky“.
Mladší doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: v ploše mezi body S-JTSK – Y: 596 471, X: 1 169 522; Y: 596 410,  

X: 1 169 552; Y: 596 404, X: 1 169 510.

Během záchranného archeologického výzkumu v trati „Příčky“ 
se podařilo zachytit další archeologické situace a výsledky do-
plňují již zjištěné informace z  roku  2017 a  2018 (např. Bíško, 
Čižmář 2019, 234).

Stejně jako v minulém roce i tentokrát byla skrývkou a vý-
kopy obnažena silná (až 1 m mocná) kulturní vrstva, ze které 
se podařilo získat kolekci keramiky dokládající osídlení lokality 
v mladší době bronzové, laténské a římské.

Při výkopu rýhy pro propojení plynovodů byly na profilech 
zachyceny celkem 4 archeologické objekty s nevýrazným archeo-
logickým materiálem (3 kůlové jámy a jeden nespecifikovatelný 
sídlištní objekt). Soubor keramických fragmentů je datovatelný 
rámcově do období mezi mladší dobou bronzovou a halštatem.

Během výzkumu byla prováděna také detektorová prospekce, 
během které bylo ve skryté ploše nalezeno několik kovových ar-
tefaktů (doba laténská a doba římská). Další četné kovové arte-
fakty byly sesbírány po zahrnutí výkopu pro pokládku plynovodu 
a rozhrnutí okolních hromad.
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Summary
Chrlice (Chrlice cadastre, Brno-město District), “Příčky”. Dur-
ing the archaeological rescue excavation the Late Bronze Age 
settlement was documented.

Richard Bíško, Ivan Čižmář

Brno (k. ú. Jundrov, okr. Brno-město)
Holedná.
Mladší doba bronzová. Ohrazená lokalita. 
Geomorfologický průzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2133000N, 16.5382400E

Vrchol Holedná (391 m n. m.) dominuje severní části Ko-
houtovické vrchoviny v západní části Brna. Vyvýšenina Hole-
dné spadá na severní a severovýchodní straně příkrými svahy 
do průlomového údolí Svratky. Severní a severovýchodní stranu 
vrcholu omezují stupňovité hřbety s plošinami do údolí potoka 
Vrbovce. Při terénních geomorfologických pochůzkách před 
rokem 2017 byly zjištěny ve vrcholové části Holedné i soused-
ního severovýchodního vrcholu (380 m n. m.) nevýrazné zbytky 
kamenitého valu, který vrcholy obklopoval (obr. 2). S využitím 
digitálního modelu reliéfu DMR 5G ČÚZK byl průběh valu upřes-
něn. V letech 2017 a 2018 proběhl na lokalitě geomorfologický 
průzkum k posouzení, zda se jedná o antropogenní tvar re liéfu. 
V morfologicky výrazné části valu (výška cca 70 cm), asi 150 m 
západně od vrcholu Holedná, byly situovány dvě příčné sondy, 
v roce 2019 doplněné detektorovým průzkumem se zcela nega-
tivním výsledkem. V obou sondách na bázi byla v centrální části 
valu (hloubka cca 1 m) pozorována kamenná rovnanina (pře-
vážně granitoidy, metaryolity). Na vnější straně valu byl odkryt 
nevýrazný příkop (až 250 cm široký). V sondě z roku 2018 byla 
zjištěna na vnější straně valu načervenalá propálená vrstva, pro-
tažená paralelně se směrem valu. V  této vrstvě bylo nalezeno 
poměrně značné množství zbytků zuhelnatělého dřeva (ojedi-
něle průměr 20 cm). V profilech sond ani při povrchových prů-
zkumech nebyly zaznamenány žádné nálezy zlomků keramiky, 
kovů, štípané či broušené industrie nebo mazanice.

K  určení stáří lokality byly na radiokarbonové datování 
odeslány dva vzorky zuhelnatělého dřeva. Stáří vzorků bylo 

Obr. 2. Holedná (k. ú. Jundrov, okr. Brno-město). Valové ohrazení. 1 – zřetelný val,  
2 – méně zřetelný val. Zdroj: Mapy.cz. Upravil K. Kirchner.

Abb. 2. Holedná (Kat. Jundrov, Bez. Brno-město). 1 – deutlicher Wall, 2 – weniger 
deutlicher Wall. Die Unterlage: Mapy.cz. K. Kirchner bearbeitete.




