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Die Rettungsgrabung ging dem geplanten Bau des „Trnitá-Pa-
lasts“ voraus. Im Jahre 2018 wurden im nordöstlichen und süd-
östlichen Teil der Baustelle zwei ehemalige historische Gehöfte 
des vorstädtischen Dorfes Trnitá untersucht. Im April 2019 
wurde ein drittes Gehöft in der Mitte der Baustelle vor dem ab-
gerissenen Haus Nr. 24 untersucht. Die Anfänge dieses Hofes, 
der bis in die Neuzeit bestand, werden vorläufig in das 14. oder 
15. Jahrhundert datiert. Das Anwesen bestand usprünglich aus 
Holz und wurde im 17. Jahrhundert durch einen Steinbau ersetzt, 
neben dem eine zeitlang noch Bauten aus Holz und Lehm stan-
den. Weitere Befunde belegen die Einrichtung und den Betrieb 
des Gehöfts. Freigelegt wurden vor allem Vorrats- und Abfall-
gruben und sogar beerdigte Tierleichen (fünf Pferde). Im hinte-
ren Teil der vermuteten Parzelle wurden Brunnen, kleine Keller 
und nicht näher bestimmte Gruben entdeckt. In den tiefsten Be-
funden waren noch Holzkonstruktionen erhalten.

Michal Bučo, Antonín Zůbek

Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Bratislavská, Körnerova ulice, parc. č. 755, 756.
Novověk. Město, předměstí. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „Re-
konstrukce SCZT pára × HV – oblast ulice Körnerova“ (obr. 34). 
Jeho terénní část proběhla v květnu až červenci roku 2019. Vět-
šina zemních prací stavby nepřesáhla úroveň novodobých zá-
sypů původního teplovodu. Nebyly zaznamenány žádné výrazné 
středověké nebo raně novověké terénní situace. Původní terén, 
reprezentovaný půdním horizontem, byl zachycen pouze u kři-
žovatky s Bratislavskou ulicí. Při křižovatce s ulicí Cejl byl do-
kumentován segment cihlového zdiva, zřejmě náležejícího pů-
vodní zástavbě (Antal 2019).
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Zusammenfassung
Brno (Kat. Zábrdovice, Bez. Brno-město), Straßen Bratislavská 
und Körnerova, Parz. Nr. 755, 756. Neuzeit. Stadt, Vorstadt. Ret-
tungsgrabung.
Die Rettungsgrabung wegen der Erneuerung einer Fernwärme-
leitung erfolgte von Mai bis Juli 2019. Die meisten Tiefbauarbei-
ten gingen nicht unter das Niveau subrezenter Aufschüttungen 
hinunter und blieben ohne mittelalterliche oder frühneuzeitli-
che Befunde. Die Oberfläche des gewachsenen Bodens wurde 
nur auf der Kreuzung Körnerova-Straße/Bratislavská-Straße er-
fasst. Bei der Kreuzung Körnerova-Straße/Cejl wurde ein Back-
steinmauerabschnitt dokumentiert, wohl der Überrest einer äl-
teren Bebauungstruktur.

Róbert Antal

Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno-město)
Ulice Cejl, Koliště, parc. č. 637, 757.
Novověk. Město. Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum byl proveden v souvislosti s budová-
ním přeložky plynovodu pro připravovanou stavbu na parcelách 
č. 653 a 654 (obr. 35). Terénní část výzkumu se uskutečnila 
v říjnu roku 2019. Zemní práce stavby nepřesáhly úroveň novově-
kých a novodobých navážek. Takřka celý výkop na ulici Koliště 
podél parcel s plánovanou výstavbou probíhal výhradně recent-
ním zásypem. V ohybu směrem do ulice Cejl byly ve výkopu za-
chyceny části zdiv zaniklého domu v místě dnešní křižovatky ulic 
Koliště a Cejl (někdejší Cejl 2/Zollhausglacis 1 – před rokem 1918 
samostatná ulice, úsek dnešního Koliště mezi ulicemi Křenová 
a Cejl) a také vyzdění stoky, která přiváděla odpadní vodu z cen-
tra města do stoky, do níž byla svedena Ponávka. Výkop přeložky 
narazil na část její železobetonové konstrukce (Zůbek 2019).
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Obr. 34. Brno, ulice Bratislavská, Körnerova. Vyznačení průběhu sledovaného 
výkopu. Zpracování Archaia Brno z. ú.
Abb. 34. Brno, Straßen Bratislavská und Körnerova. Überwachter Graben der 
Fernwärmeleitung. Kartierung Archaia Brno z. ú.

Obr. 35. Brno, ulice Cejl, 
Koliště. Vyznačení průběhu 
sledovaného výkopu. 
Zpracování Archaia Brno z. ú.
Abb. 35. Brno, Straßen Cejl 
und Koliště. Überwachter 
Grabenverlauf. Kartierung 
Archaia Brno z. ú.


