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stanoveno metodou AMS v laboratoři HEKAL ATOMKI HAS De-
brecen. Na základě datování odebraných vzorků uhelnatých dřev 
(H1 – kalibrované stáří 1224–1038 BC, H2 – kalibrované stáří 
1208–1019 BC) byl val s  dřevěnými prvky zařazen do mladší 
doby bronzové. Vzorek zuhelnatělého dřeva byl rovněž zaslán 
na mikrofotografickou analýzu do Archeometrické laboratoře 
PřF UP Olomouc, kde byl určen jako dřevo dubu. Stávající vý-
zkum zjistil, že kolem vrcholu Holedné bylo zbudováno valové 
ohrazení v podstatě kruhového půdorysu. Ohrazená plocha asi 
3,5 ha má průměr cca 150 m. Val z hornin a zeminy mohl mít 
původně základnu 2 m a výšku 1 m a jeho součástí byly i dubové 
kůly. Konstrukce zanikla požárem. Účel lokality zatím zůstává 
otázkou, i když za současného stavu poznání se jeví jako nej-
přijatelnější vysvětlení, že se jedná o plánované hradisko, jehož 
budování bylo sice započato, ale od realizace bylo poměrně brzy 
upuštěno a lokalita nebyla trvale osídlena.

Objev ohrazené lokality z mladší doby bronzové nad Jundro-
vem na okraji brněnské aglomerace je velmi významný a zaslu-
huje si prezentaci přímo v terénu (např. naučný panel), protože 
celé okolí má pro Brno velký turistický a rekreační potencionál.
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Zusammenfassung
Brno (Kat. Jundrov, Bez. Brno-město), Holedná. Bei geomor-
phologischen Untersuchungen und Probegrabungen wurde ein 
durch einen Wall umgrenztes Areal aus der jüngeren Bronzezeit 
festgestellt.

Karel Kirchner, Josef Unger

Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Areál bývalé Zbrojovky.
Mladší/pozdní doba bronzová. Sídliště. Záchranný výzkum.

V podzimních měsících roku 2019 byl proveden záchranný 
výzkum při zemních pracích spočívajících v revitalizaci budovy 
tzv. nářaďovny v areálu bývalé Zbrojovky. Plochu výzkumu je 
možné lokalizovat na ZM ČR 1 : 10 000, list 24-32-25, v ploše mezi 
koordináty 276/125, 280/124, 284/133, 281/134 mm od Z/J s. č. 
Ačkoliv byly v  celém areálu dosud zaznamenávány pouze na-
vážky dorovnávající původní terén tvořený především náplavami 
souvisejícími s nedalekým tokem řeky Svitavy, v těchto místech 
byla odkryta písčitá duna tvořící mírnou vyvýšeninu. Plocha 
byla dočištěna a podařilo se zachytit více než 40 zahloubených 
objektů projevujících se tmavým zásypem od světlého podloží. 
Z velké části se jedná o mělké kruhové jámy (spodky zásobních 
jam) nebo malé jámy po kůlech. Většinu objektů je možné dato-
vat do rozmezí mladší až pozdní doby bronzové, a to především 
na základě zlomků keramických nádob. V objektech se vysky-
tovaly zvířecí kosti, ojediněle také rohovcové úštěpy či zlomky 
drobných bronzových předmětů. Podle nevýrazného zahloubení 
objektů je možné předpokládat, že podstatná část původního te-
rénu (o mocnosti více než 1 m) podlehla přirozené erozi. Tato 
má za následek mimo jiné také téměř úplnou absenci kůlových 
jam, které by mohly tvořit půdorysy nadzemních domů.

V jižní části plochy se podařilo zachytit prudké klesání pů-
vodního terénu do inundace. Terén zde však byl již v pravěku 
dorovnán kulturní vrstvou s nálezy z doby bronzové.

Zatím neznámou zůstává liniový objekt – cca 1 m hluboký 
příkop, který sice poskytl nevalné množství materiálu datova-
ného orientačně do mladší/pozdní doby bronzové, porušuje však 
také jednu z  výše uváděných kruhových jam z  mladší/pozdní 
doby bronzové (obr. 3, 4). Je možné jej tedy považovat za mladší 
a s okolními dosud zjištěnými doklady osídlení tak patrně chro-
nologicky nesouvisí. Zůstává tedy otázkou, zda může náležet 
k osídlení z pozdní doby bronzové, nebo jestli jde o příkop např. 
protohistorického stáří (mladší datování pak již není možné, je-
likož příkop porušuje zahloubený objekt z doby hradištní).
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Zusammenfassung
Brno (Kat. Zábrdovice, Bez. Brno-město). Areal der ehemaligen 
Waffenfabrik. Jüngere/späte Bronzezeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

Ivan Čižmář

Obr. 3. Brno-Zábrdovice. Pohled na část příkopu, který porušoval objekty z mladší 
doby bronzové. Foto I. Čižmář.

Abb. 3. Brno-Zábrdovice. Anblick auf einen Teil des Grabens, der die Objekte aus 
der jüngeren Bronzezeit stört. Foto I. Čižmář.

Obr. 4. Brno-Zábrdovice. Pohled na profil segmentu příkopu. Foto I. Čižmář.

Abb. 4. Brno-Zábrdovice. Anblick auf das Profil des Grabens. Foto I. Čižmář.




