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Ani z hlediska milodarů se nepodařilo objevit nic, co by vybo-
čovalo z kontextu mladší doby hradištní. V hrobě H 845 byla nale-
zena drobná stříbrná mince (uherská ražba, patrně 11.–12. sto-
letí), v hrobě H 855 železné vědro, v hrobě H 851 čtyři esovité 
záušnice, v hrobech H 855 a H 857 po dvou záušnicích, v hrobě 
H 859 jedna záušnice a v hrobě H 854 část nýtku z barevného 
kovu (obr. 4).

Podařilo se zachytit okraj raně středověkého pohřebiště, na 
kterém bylo celkem zjištěno 55 hrobů. Vzhledem k ukončení vý-
stavby v tomto prostoru jde pravděpodobně o počet konečný. 
Nezastavěné pozemky se nacházejí již jen východním směrem, 
zde ovšem pohřebiště nepokračuje.
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Summary
Horní Heršpice (cadastre Horní Heršpice, Brno-město District), 
“Na úzké”. Early Middle Ages. Cemetery. Rescue excavation. An 
early medieval burial ground (11th century) was discovered du-
ring the archaeological rescue excavation.

Richard Bíško, Jiří Kala, Dana Vitulová, Michal Přichystal

Brno (k. ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město)
Ulice Sokolova, parc. č. 853/1.
9.–10. století. Vrstva. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – 1164205:597722, 1164177:597614, 1164045:597650, 

1164050:597763.

Během hloubení stavební jámy (do hloubky cca 2,5 m pod 
úroveň současného terénu) při dostavbě haly bylo zachyceno re-
ziduum kulturní vrstvy z období raného středověku (9.–10. sto-
letí) a vrcholného středověku (13. století?). Pod cca 1,5 m moc-
nou úrovní ornice a novověkých splachových vrstev navazovala 
pozvolným přechodem tmavě hnědá až šedá prachovito-jílovitá 

vrstva (40–50 cm) obsahující nepočetný archeologický materiál 
(malé zlomky keramiky, mazanice). Terén byl s největší pravdě-
podobností zásadně změněn někdy v průběhu novověku a po-
hřbil i samotnou kulturní vrstvu, kterou se podařilo identifiko-
vat v celém prostoru stavby.

Pod kulturní vrstvou se nacházel intaktní terén/kvartérní 
fluviální podloží (světlá hnědá až šedá jílovitá hlína s čočkami 
rezavého jílu) bez jakýchkoli archeologických nálezů.
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Summary
Brno (cadastre Horní Heršpice, Brno-město District), Sokolova 
Street. Early and High Middle Ages, Settlement. Rescue excavation.
One deposit with Early and High Medieval pottery shards (9–10th 
and 13th centuries) was unearthed during the archaeological res-
cue excavation.

Richard Bíško

Brno (k. ú. Město Brno, okr. Brno-město)
Ulice Bašty, Nádražní, parc. č. 353/1.
Novověk. Město, fortifikace. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou 
schodiště, které vytvořilo spojnici mezi západními konci ulic 
Bašty a Nádražní (obr. 5). Terénní část výzkumu proběhla 
v červnu roku 2019. Zemní práce stavby nepřesáhly úroveň 
novověkých a novodobých navážek. Většina sledovaných ulo-
ženin patřila původně k násypovému souvrství VII. bas-
tionu. Ten byl součástí novověkého fortifikačního prstence, 
jenž byl okolo jádra města budován od 2. poloviny 17. století 
(Zůbek 2019).
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Obr. 4. Horní Heršpice. Hroby H 851 a H 852 (11. století). Foto R. Bíško.
Fig. 4. Horní Heršpice. Graves H 851 a H 852 (11th century). Photo by R. Bíško.

Obr. 5. Brno, ulice Bašty, Nádražní. Vyznačení plochy staveniště.  
Zpracování Archaia Brno z. ú.
Abb. 5. Brno, Straßen Bašty und Nádražní. Lage der Baustelle.  
Kartierung Archaia Brno z. ú.


