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Bílovice-Lutotín (k. ú. Lutotín, okr. Prostějov)
Intravilán, parc. č. 406.
Doba římská. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve dnech 10. května až 18. listopadu 2019 byl průběžně pro-
váděn archeologický dohled při realizaci hloubkové kanalizace 
v Lutotíně, který je místní částí obce Bílovice-Lutotín okr. Pro-
stějov. Zachycené archeologické objekty a archeologické situace 
vůbec, a stejně tak jejich výzkum a dokumentace, byly ovlivněny 
charakterem vlastní stavby, spočívající v  hloubení rýh a  jen 
v místě šachet omezených plošných odkryvů. V jižní stěně šachty 
č. 40 (ZM ČR 1 : 10 000, list 24-24-01, 252:191) došlo k narušení 
severní části zemnice se zhutněnou podlahou, datované kerami-
kou na přelom starší a mladší doby římské, tedy do období marko-
manských válek. Chata byla situována jen několik desítek metrů 
směrem západním od nálezu keramiky z přibližně stejného ob-
dobí a keramiky z pozdní doby římské na pozemku pana Milana 
Holáska – bývalá usedlost pana Vodičky, č. p. 17 (Šmíd 2003, 56, 
lokalita 9B v mapě na str. 61).
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Zusammenfassung
Bílovice-Lutotín (Kat. Lutotín, Bez. Prostějov). Gemeindegebiet, 
Parz.  Nr. 406. Römische Kaiserzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.
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Brno (k. ú. Přízřenice, okr. Brno-město)
Modřická ulice.
Mladší pravěk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK – 598155.94:1166865.17.

Na začátku srpna 2019 proběhl záchranný archeologický 
výzkum při výstavbě nové distribuční soustavy nízkého napětí 
v ulici Modřická v Brně-Přízřenicích. V úzkém liniovém výkopu 
byly dokumentovány čtyři sídlištní objekty. Jednalo se o jeden 

hliník a  tři blíže neurčitelné sídlištní jámy. Z hliníku byly vy-
zvednuty dva fragmenty germánské keramiky zdobené barbo-
tinem, jinak ale keramický materiál kvůli své značné fragmen-
tárnosti umožňuje pouze rámcové datování do období mladšího 
pravěku (doba bronzová až doba stěhování národů).
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Summary
Brno (Přízřenice cadastre, Brno-město District), Modřická 
Street. During the rescue excavation, four features were docu-
mented. Pottery could be dated only generally from the Bronze 
Age to the Migration Period.

Jiří Zubalík

Drnholec (okr. Břeclav)
„Pod sýpkou“, Janečkova ulice, parc. č. 1760/57.
Doba stěhování národů (?). Neurčený areál. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově,  
inv. č. A 86663 – A 86664.

Lokalizace: S-JTSK – 611419:1197604.

Při hloubení základových pasů na stavbě RD na uvedené par-
cele byl v profilu zjištěn zásyp archeologického objektu. Jednalo 
se o mělký žlábek se zaobleným dnem, který se podařilo pro-
zkoumat v délce cca 3 m. Ve výplni žlábku byly nalezeny pouze 
dva malé keramické fragmenty, které se charakterem hmoty po-
dobají keramice nalezené na langobardském pohřebišti na sou-
sední parcele 1760/58 (Trampota 2018).
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Summary
Drnholec (Břeclav District), “Pod sýpkou”, Janečkova Street. Dis-
covery of a shallow ditch, probably dated to the Migration Period.
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