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Blažovice (okr. Brno-venkov)
Ulice Jiříkovická, parc. č. 63.
Doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1632861N, 16.7854375E.

Při výstavbě nové budovy farního domu byl základovým 
výkopem okrajově porušen jediný zahloubený sídlištní objekt 
z doby laténské. Jde o další část sídliště postupně odkrývaného 
v místech dnešních ulic Laténská a Panská od roku 2009.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Blažovice (Bez. Brno-venkov), Jiříkovická Straße. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

David Parma

Blažovice (okr. Brno-venkov)
Ulice Panská.
Střední/mladší doba laténská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Sídliště situované na mírném severním svahu nad tokem po-
toka Romzy je průběžně zkoumáno již od roku 2009, kdy zde 
byl proveden záchranný výzkum při stavbě komunikací v ulici 
Laténská a Panská. Další menší etapy výzkumů následovaly po-
stupně během let při stavbě okolních rodinných domů.

Záchranný archeologický výzkum probíhal v rámci stavby 
rodinného domu p. Diviše. Polohu je možné určit na ZM ČR 
1 : 10 000, list 24-42-02, v ploše mezi body 387/35, 387/37, 389/37, 
389/35 mm od Z/J s. č. Ve skryté ploše se v geologickém pod-
loží podařilo rozpoznat půdorysy celkem pěti zahloubených 
chat z  doby laténské (obr.  1). Tři z  nich byly prozkoumány 
celé, dvě zabíhaly částečně mimo zkoumanou plochu. Jednalo 
se o  klasické zemnice s  dvěma kůly na středové ose, některé 
z nich byly opatřeny tzv. lavicemi (obr. 2). Výplň objektů po-
skytla četné zlomky keramiky a zvířecích kostí, nechybí ovšem 
také úlomky železářské strusky. Z drobných nálezů se podařilo 
získat zlomky železných spon, dva bronzové články opasku 
a skleněný korálek (obr. 3). Právě nálezy spon spolu s kerami-
kou datují situace do stupně LT C1 podle relativní chronologie, 
tj. cca mezi léta 260–160 př. n. l. Keramika z některých chat je 

ovšem i starší (stupeň LT B). Časový vývoj sídliště se podařilo 
mimo nálezy demonstrovat také na stratigrafii jedné z  chat, 
která byla zapuštěna do starší zemnice.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Blažovice (Bez. Brno-venkov), Panská Straße. Latènezeit. Sied-
lung. Rettungsgrabung.

Ivan Čižmář

Brno (k. ú. Bohunice, okr. Brno-město)
Ulice Lány.
Časná doba laténská (?). Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 1164038.28:600049.18, 1163926.71:600014.49.

V  srpnu roku 2019 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický 

Obr. 1. Blažovice. Pohled na zkoumanou plochu. Foto I. Čižmář.

Abb. 1. Blažovice. Blick über die untersuchte Fläche. Foto I. Čižmář.

Obr. 2. Blažovice. Zahloubená chata po exkavaci. Foto I. Čižmář.

Abb. 2. Blažovice. Grubenhaus nach der Ausgrabung. Foto I. Čižmář.

Obr. 3. Blažovice. Výběr drobných nálezů. Foto I. Čižmář.

Abb. 3. Blažovice.Eine Auswahl von Kleinfunden Foto I. Čižmář.




